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POVZETEK 

Otroci se z risankami srečujejo že zelo zgodaj in vsepovsod, tako v domačem kot v učnem 
okolju. Animirani filmi in risanke so močno motivacijsko orodje, s katerim se otroci lahko 
veliko naučijo. Pri tem se je potrebno zavedati, da animirani filmi največkrat poskušajo 
posnemati realnost in pogosto stvari, pojave, dogodke priredijo in prikažejo tako, kot jih v 
realnem svetu ni možno opaziti. Napakam, ki so prikazane v nasprotju z realnostjo, bomo 
rekli naravoslovni spodrsljaji v animiranih filmih. Spodrsljaji se otrokom nezavedno vtisnejo 
v spomin in lahko vodijo k napačnemu pojmovanju ali razumevanju situacij ter zakonitosti v 
naravi. Vsak otrok namreč različno gradi svoje poglede o svetu in njegovem delovanju, 
odvisno od spoznavnega razvoja in izkušenj.  
 
V teoretičnem delu magistrskega dela je opisana animacija ter pojasnjeni pojmi, povezani z 
animiranimi filmi in risankami. V nadaljevanju je predstavljen vpliv medijev in animiranih 
filmov na otroke ter pogled na risanke kot učno sredstvo. Zaobjeta so tudi nekatera dosedanja 
spoznanja različnih avtorjev o najpogostejših napačnih predstavah učencev v naravoslovju.  
 
V empiričnem delu smo se posvetili prepoznavanju in analiziranju naravoslovnih spodrsljajev, 
ki smo jih kategorizirali in ovrednotili. Predstavljene so tudi možne napačne predstave, ki jih 
ob ogledu lahko pridobijo otroci. Pozornost je usmerjena predvsem na tematike, ki jih 
najdemo v učnih načrtih, spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika v 1. in 2. triadi 
osnovne šole. V analizo je vključenih 10 risank, ki so v zadnjem času priljubljene med otroki. 
Analiza in vrednotenje napačnih predstav je podkrepljeno z analizo odzivov otrok 3. razreda 
OŠ Bršljin Novo mesto. Uporabljena je bila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalna 
metoda ter kvalitativni raziskovalni pristop.  
 
Raziskava je pokazala, da otroci v risankah zaznavajo nekatere spodrsljaje, na njih pa se ob 
gledanju največkrat odzovejo s čustvi (smeh, začudenje, veselje). Ugotovili smo, da se učenci 
zavedajo, da so nekateri dogodki v risankah prikazani na nerealen način. O zaznanih 
spodrsljajih tudi kritično razmišljajo in znajo pri določenih utemeljiti, zakaj ti niso možni v 
realnosti. Pri interpretaciji spodrsljajev si pogosto pomagajo s svojimi predstavami in 
pojmovanji. Potrebujejo tudi nekaj spodbude učitelja, saj za utemeljevanje posameznih 
spodrsljajev še nimajo usvojenega potrebnega znanja in terminologije, ki je potrebno za 
njihovo razumevanje in opisovanje.  
 

KLJUČNE BESEDE: vpliv medijev, animirani film, risanka, vrste animacij, risanke v šoli, 
spodrsljaji 
  



 

 

 

 

 
 



TITLE: Natural science slip-ups in animated films and cartoons 

ABSTRACT 

Children start watching cartoons very early and see them everywhere, i.e. at home and in their 
learning environment. Animated films and cartoons have a strong motivational force that can 
help children learn many things. It is important to note, however, that animated films usually 
try to imitate reality and thus show things, phenomena and events differently than they are in 
reality. Errors depicting something that is contrary to reality shall be called natural science 
slip-ups in animated films. Such slip-ups are subconsciously etched into children's memory 
and can lead to misconceptions or wrong understanding of situations and principles of nature. 
Every child has a different way of building his perception and functioning of the world 
depending on his cognitive development and experience. 
 
The theoretical part of the master's thesis describes animation and explains the notions related 
to animated films and cartoons. Moreover, it provides insight into the influence of media and 
animated films on children and discusses cartoons as teaching aids. It also summarises certain 
findings of various authors on the most common misconceptions pupils have in the field of 
natural sciences. 
 
As for the empirical part, it focuses on recognising and analysing natural science errors as 
well as classifying and assessing them. It presents possible misconceptions that children may 
get from watching cartoons. Special attention is devoted to topics that are part of curricula in 
terms of learning about the environment and natural sciences and technology in the first six 
grades of primary school. The analysis included ten cartoons that have been very popular 
among children recently. The analysis and assessment of misconceptions were further 
supported with the analysis of responses of children attending the third grade of the Bršljin 
Primary School in Novo Mesto. The descriptive and causal non-experimental method was 
used in addition to the qualitative research approach. 
 
The research indicated that children notice certain slip-ups and usually react with emotions 
(laughter, surprise, joy). In addition, they seem to be aware of the fact that certain events in 
cartoons are depicted in an unreal manner. They are also able to critically assess such slip-ups 
and sometimes even explain why something is impossible in reality. When interpreting slip-
ups, children usually use their own ideas and conceptions. They also require encouragement 
from their teacher because they lack sufficient knowledge and terminology to understand and 
describe a slip-up. 
 

KEYWORDS: media influence, animated film, cartoon, types of animation, cartoons at 
school, slip-ups 
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1 UVOD 

Animirani filmi in risanke marsikoga izmed nas spremljajo že od zgodnjega otroštva, a vendar 
so bile te le ena izmed mnogih dejavnosti, ki so zapolnjevale naš prosti čas. Spremljali smo 
jih navadno preko televizijskih ekranov najpogosteje ob večerih pred spanjem ali zjutraj ob 
vikendih. Danes animirani filmi in risanke postajajo nepogrešljiv del otrokovega vsakdanjika 
in te jih spremljajo skorajda na vsakem koraku, k čemur je pripomogel razcvet sodobne 
tehnologije v zadnjem desetletju. Ta razvoj sodobne tehnologije, kot so pametni telefoni, 
tablice in računalniki, je omogočil večjo in lažjo dostopnost do animiranih filmov ter risank in 
s tem večjo gledanost le-teh. 

Starši so tisti, preko katerih otroci prvič stopijo v svet risanih junakov. Nekateri izmed njih se 
risank poslužujejo zaradi koristi, bodisi kot nagrada otrokom bodisi za njihovo umirjanje ter 
sproščanje. Vse večje prednosti v uporabi risank vidijo tudi učitelji, saj iščejo različne načine, 
s katerimi bi pridobili učenčevo motivacijo in pozornost ter jim čim bolj približali snov. 
Risanke postajajo ena od modernih metod izobraževanja, ki delujejo na aktiviranju otrokove 
domišljije, ga izobražujejo in zabavajo (Eman in Naglaa, 2010). 

Risanke so zaradi svoje igrivosti in zabavnih trenutkov, s katerimi privabljajo mlajše gledalce, 
med najbolj priljubljenimi filmski zvrstmi. Te omogočajo otrokom, da preko njih vstopajo v 
pravljični svet in spodbujajo njihovo domišljijo. Animirani filmi in risanke se poleg 
pravljičnega sveta poskušajo približati otrokom tudi s posnemanjem realnega sveta, pri čemer 
se pogosto zgodi, da vsebujejo nepravilnosti, ki jih bomo poimenovali spodrsljaji in bi 
utegnili pri otrocih voditi do napačnega pojmovanja in razumevanja naravoslovnih zakonitosti 
v naravi.  

Zato je naš cilj magistrske naloge posvetitev prepoznavi in analiziranju naravoslovnih 
spodrsljajev v risankah, ki so trenutno priljubljene med otroki. Pozornost je posvečena 
predvsem spodrsljajem, ki so povezani z nekorektnim prikazom in pojasnili naravoslovnih 
zakonitosti. V empiričnem delu so predstavljeni tudi odzivi otrok na naravoslovne spodrsljaje 
v izbranih dveh risankah ter njihove interpretacije spodrsljajev. Ob koncu so ponujene 
smernice in izhodišča za dejavnosti in pogovore med otroki in starši oziroma učitelji, ki naj bi 
sledili ogledu animiranih filmov in risank. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 ANIMACIJA IN ANIMIRANI FILM  

Marsikdo se ob besedi risanka spomni na male risane junake, ki smo jih kot otroci nadobudno 
spremljali na televizijskih ekranih. Ob njih smo se smejali, jezili ali se popolnoma vživeli v 
njihove vloge. Prava pomena besede risanka ali drugače rečeno animirani film, ki razveseljuje 
otroke po vsem svetu in vseh starosti ter besede animacija, sta opisana v nadaljevanju. 

V literaturi lahko zasledimo različne opise animacije, ki so se skozi čas spreminjali preko 
razmišljanja oziroma pojmovanja različnih avtorjev. V nadaljevanju so nanizani opisi le-teh. 

Beseda »anima« izvira iz latinščine in ima več pomenov: zrak, veter, duša. »Animacija 
pomeni torej vdahniti dušo, oživiti.« (Veler, 2012, str. 3) V Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika (2005) je animacija opisana kot navidezno oživljanje lutk, predmetov ali risanih figur s 
premikanjem, gibanjem le-teh.  

Avtorja Vrdlovec in Kavčič (1999) animacijo označita kot filmsko dejavnost, ki temelji na 
oživljanju narisanih ali negibnih predmetov. Osnovana je na dvojni dejavnosti: likovni, kjer 
izdelujejo statične oblike (risbe likov, pokrajin, živali, lutk, predmetov) in filmski, ki poleg 
samega snemanja obsega tudi režijske postopke, ozvočenje in projekcijo.  

Animacija je konglomerat različnih področij, znanj in vsebin. Gre za medij, ki je v procesu 
nastajanja tesno povezan z znanjem likovne in filmske teorije, slikarstva, kiparstva, 
oblikovanja prostora, žirije itd. (Repše, 2012, str. 15). 

Avtor Wells (1998, str. 10) pravi, da je animacija umetno ustvarjanje iluzije gibanja v neživih 
linijah in oblikah. Podobno Goldmark (2005) zapiše, da gre pri animaciji za tehnološki 
proces, ki ustvarja posebne načine vizualne reprezentacije. 

Prav tako, kot ima animacija različna pojmovanja, lahko tudi pri animiranem filmu najdemo 
različne pomene in opise, ki imajo temelj v vizualni umetnosti in ilustraciji.  

Animirani film je ena od oblik animacije, ki pa je širšemu občinstvu poznana predvsem kot 
zvrst za otroke (Repše, 2012, str. 16). Za vse to igrivo poslikavanje na ekranih se najpogosteje 
uporablja izraz risanka, ki je »najbolj razširjena in priljubljena zvrst animiranega filma, ki 
temelji na oživljanju narisanih likov, katerih gibi so posneti sličico za sličico« (Leksikon, 
1998, str. 906). 

Šetina in Valetič (2002) celovečerne risanke opišeta kot mojstrovino. Gre za »remek dela, ki 
čarobno združujejo večino umetnostnih področij: likovno, dramsko, filmsko, glasbeno, 
literarno in plesno« (str. 7). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2005) lahko zasledimo, da je risanka opredeljena 
kot film iz posnetkov risb ali slik, ki ob predvajanju dajejo vtis dogajanja. Wikipedija (2015) 
risanko označuje pod pojmom karikatura, ki je v sodobnem smislu označevala šaljivo 
ilustracijo v revijah in časopisih. 

Risani film je najbolj razširjena vrsta animiranega filma, ki temelji na postopnem snemanju 
posameznih gibov narisanih likov, pri projekciji pa nastane vtis povezanega gibanja. Risani 
film je nastal na dva načina: z risanjem likov in njihovih gibov neposredno na filmski trak ter 
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z risanjem posameznih faz gibanja na papir, od koder so bile posnete na filmski trak 
(Vrdlovec in Kavčič, 1999, str. 519). 

Animacija in animirani film sta med seboj tesno povezana. Animirani film je ena od oblik 
animacije in na nek način je animacija nadpomenka animiranemu filmu, saj zajema vse vrste 
animiranih podob (Repše, 2012). 

Kot smo že omenili, animacija pomeni ustvariti predmete pred našimi očmi gibne. In prav 
skrivnost animacije se skriva v lastnosti našega vida, sposobnosti, imenovani persistenca vida. 
Ko so ljudje spoznavali delovanje vida, so opazili, da naši možgani ne vidijo isto oziroma 
istočasno, kot gledajo naše oči. Oči vidijo eno sliko, ki jo »zadržijo« do slike, ki ji sledi. Gre 
za zaporedje slik, kjer je vsaka nekoliko drugačna od prejšnje in se izmenjujejo z določeno 
hitrostjo, zato na ta način oči zaznajo gibanje (Wells, 1998; Repše, 2012). 

In da bi naše oči zaznale stalno in nepretrgano gibanje, čemur rečemo tudi optična iluzija 
kontinuiranega gibanja, se mora v eni sekundi izmenjati 24 sličic. To je tudi osnovno pravilo 
animacije. Optična iluzija kontinuiranega gibanja je ustvarjena tako, da je gibanje lika 
razdeljeno na več stopenj, pri čemer so stopnje narisane na posameznih sličicah. In pri 
predvajanju se na zaslonu v eni sekundi pojavlja 24 mirujočih fotografskih sličic, faz 
posnetega gibanja. Ker pa naše oko ni tako natančno, da bi med predvajanjem zaznalo 
posamične faze, da bi lahko videlo vsako posamično štiriindvajsetinko sekunde, se nam zdi, 
da na platnu poteka ves čas enovito, naravno gibanje. A skrivnost je v tem, da vsaka 
projicirana sličica ostane na naši očesni mrežnici nekoliko dlje, kot pa v resnici traja, zato se 
vse te sličice na površini našega očesa povezujejo in tako ustvarjajo videz brez premora 
ustvarjenega gibanja (Munitič in Kovačič, 1976; Repše, 2007). 

Če bi strnili nanizane opise različnih avtorjev, bi torej rekli, da je animacija filmski postopek, 
s katerim oživljamo negibne predmete in oblike, jih naredimo pred našimi očmi gibne 
oziroma premikajoče se. Pri tem je osnovno pravilo animacije izmenjavanje 24-ih posnetih 
sličic v 1 sekundi, kar nam omogoča, da zaznamo povezano in neprekinjeno gibanje. 
Animacija zajema različna področja umetnosti, v prvi vrsti pa predvsem likovno ter filmsko in 
je proces, s pomočjo katerega ustvarimo animirani film. Animirani film je ena od oblik 
animacij in pri tem je njegova najbolj poznana in razširjena vrsta risanka. Risanka nastane iz 
posnetkov risb ali slik narisanih likov, ki združeni skupaj ob prikazovanju ustvarjajo občutek 
gibanja. 
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2.2  TEHNIKE ANIMACIJE 

Ko se animatorji lotijo zasnove svojega animiranega filma, je eno izmed njihovih glavnih 
vprašanj, v kateri tehniki ga izdelati. Animacija pozna različne tehnike, ki jih animatorji med 
seboj tudi združujejo. Te tehnike se razlikujejo glede na specifiko uporabljenega materiala. 
Med glavne animacijske tehnike sodijo: risana animacija, stop-motion oziroma trik film ter 
računalniška animacija, za vse tri pa velja enako zaporedje posameznih faz pri izdelavi 
(Slatinšek, Moškrič, Starič in Peštaj, 2006; Repše, 2012). 

2.2.1 Risana animacija 

Risani film je ena izmed najbolj razširjenih vrst animiranega filma, pri kateri gre za klasično 
ali tradicionalno animacijsko tehniko. Tehnika temelji na postopnem snemanju vsakega 
posameznega giba likov, ki nato pri projekciji dajo vtis povezanega in nepretrganega gibanja. 
Risani film zajema dva načina, in sicer risanje posameznih faz na papir, ki so nato posnete na 
filmski trak in drugi način, pri katerem gre za direktno rokopisno animacijo oziroma za risanje 
likov in njihovih gibov neposredno na filmski trak. Pri slednji animatorji posamezne sličice 
ali emulzijo na filmskem traku praskajo ali nanj rišejo neposredno z razvijalcem. Ta način je 
vpeljal Emile Reynaud s Svetlobnimi pantomimami leta 1892 (Vrdlovec in Kavčič, 1999; 
Repše, 2012; Slatinšek idr., 2006). 

Risano animacijo na papir, ki je tudi najpogostejša oblika animiranega filma, pa je uvedel 
James S. Blackton. Animator pri tej tehniki za vsak najmanjši gib oziroma premik lika izdela 
novo sličico, pri čemer si pomaga z različnimi slikarskimi in risarskimi orodji. Med njimi 
zadnje čase v ospredje vse bolj prihajajo računalniška orodja, ki olajšajo postopek izdelave, 
princip dela pa ostaja isti. Ko so vse sličice izrisane, gredo te h glavnemu animatorju, ki si 
mora za dane like zamisliti osnovne oblike njihovega gibanja, fazisti izdelajo vmesne faze 
gibanja, ko so ta med t.i. ekstremi (skrajnimi sličicami). Za prerisovanje likov (smer gibanja, 
videz junaka, nadziranje hitrosti gibanja) uporabljajo svetlobne mize, ki so narejene iz stekla 
ali belega pleksi stekla, dvignjene pod določenim kotom in spodaj osvetljene z lučko. Na ta 
način imajo animatorji boljši vpogled v potek animacije, saj lahko predhodne sličice s 
pomočjo svetlobne mize natančno prerišejo in si s tem prihranijo čas.  
Z uporabo prozornih celuloidnih (t.i. cel) folij, ki jih je iznašel Earl Hurd, je bilo delo 
animatorjev močno olajšano, saj so tako ozadja, ki so bila položena pod folije, ostala 
nespremenjena in jih ni bilo potrebno vedno znova risati. Nato je potrebno vse risbe posneti 
drugo za drugo s pomočjo animacijske kamere ali optičnega bralnika na filmski trak ali v 
digitalno obliko. Za le eno sekundo animacije mora animator narisati 12 risb, kar zajema 
veliko njegovega truda in časa.  
Danes vlogo svetlobne mize nadomeščajo posebni računalniški programi, katerih rezultat je 
na koncu zelo podoben kot pri ročni izdelani animaciji (Vrdlovec in Kavčič, 1999; Repše, 
2012; Slatinšek idr., 2006). 
 

 
Slika 1: Primer risane animacije – Lepotica in zver 
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2.2.2 Stop-motion ali trik film 

Pri stop-motionu oziroma trik filmu gre za postopek snemanja s fotoaparatom. Animiranje 
poteka tako, da posnamemo sliko nekega tridimenzionalnega objekta, ki ga nato malo 
premaknemo in zatem posnamemo novo sliko. Posnamemo torej vsak posamezen premik 
animiranega lika oziroma objekta. Animatorji v tej tehniki, tako kot pri ostalih, izhajajo iz 
teorije o persistenci vida. Prav tako je uspešno ustvarjanje povezanega gibanja v veliki meri 
odvisno od tega, kako se ena sličica ali en položaj objekta nanaša na prejšnjo in poznejšo 
sličico. Tok animacije je boljši in verodostojnejši, tem bolj se sličice med seboj povezujejo v 
smislu sestavljanja, gibanja, barv in podobno. Če se dve zaporedni sličici med seboj ne 
povezujeta, bodo tudi naši možgani težko ustvarili smisel neprekinjenega in sestavljenega 
gibanja na podlagi videnih informacij. Animator mora pri tej tehniki dobro premisliti, kakšen 
lik si želi in kateri material bo uporabil zanj. Upoštevati mora lastnosti materiala, s katerim bo 
delal, saj vsi ne omogočajo istih gibanj, predvsem je potrebno paziti, da bo objekt iz želenega 
materiala stabilen. 
Ena izmed glavnih prednosti te tehnike pa je v tem, da uporablja dejansko osvetlitev in 
pravo/stvarno globino polja kot obstaja v resnici, z lutkami so na primer ustvarjene sence, ki 
jih ni potrebno »umetno« ustvarjati pri montaži (Repše, 2012; Purves, 2010; Priebe, 2006). 
Snemanje stop-motion animacije se nekoliko razlikuje od risane animacije, saj je tu namesto 
kamere potreben fotoaparat in drugi tehnični pripomočki (stojalo za kamero, osvetljava), 
poleg tega je tudi potrebna tridimenzionalna scena (Repše, 2012). 
Med najbolj znane načine uporabe stop-motion tehnike sodijo: animacija lutk, animacija gline 
in plastelina, animacija kolaža, piksilacija, modelna animacija ter predmetna animacija. 

2.2.2.1 Animiranje lutk 

Animiranje lutk se od lutkarstva, kot ga poznamo iz gledališč, razlikuje v tem, da lutke niso 
odigrane pred občinstvom in tudi lutkarji niso vidni na posnetkih. 
Pri izdelavi lutk sodeluje celotna ekipa umetnikov, ki dela na različnih stopnjah produkcije. 
Material in oklep lutk je izbran na podlagi gibanj, ki jih mora lutka uprizoriti. Animatorji se 
odločijo, kateri material mu bo omogočil največ svobode pri gibanju lutke. Animatorji za 
nepremične dele telesa, kot so telo ali drugi deli, najpogosteje uporabljajo silikonsko maso ali 
glini podoben material, saj ta omogoča, da jih ni potrebno izdelati ponovno. Medtem ko za 
roke in obraz, ki so najbolj izrazni deli telesa, uporabljajo glino, saj je lažje oblikovati 
spremembe na obrazu. Lutka mora imeti dobro izdelane sklepe, ki naj bi bili premični in 
dovolj močni, da se pri premikanju ne bi razpadli. Prav tako mora imeti lutka tudi lastno 
stojnost. Lutkovni film tako spada med eno izmed najtežjih tehnik animiranega filma (Repše, 
2012; Priebe, 2006; Purves, 2010). 
 

 
Slika 2: Animiranje lutk 
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2.2.2.2 Animiranje gline in plastelina 

Animiranje gline je med priljubljenejšimi animacijskimi tehnikami, čeprav sta proces 
izdelovanja in produkcije dolgotrajna. Izdelovanje likov vzame precej časa, prav tako tudi 
fotografiranje vsakega majhnega premika, ki zahteva več sto ali tisoč fotografij, da se ustvari 
vtis povezanega gibanja. Po drugi strani pa tako glina kot tudi plastelin omogočata zelo 
natančne premike in nenehno transformacijo oblik. Slabost gline je v tem, da se hitro suši, a 
vendar animatorjem omogoča, da ustvarjajo zanimive rezultate, saj lahko v njeno površino 
pišejo in tudi brišejo.  
Plastelin poleg natančnejšega animiranja od gline (zaradi svoje kompaktnosti) nudi tudi večjo 
izbiro barv. Slabost plastelina pa se kaže v zmehčanju zaradi dolgotrajne izpostavljenosti 
svetlobi (Hoban, 2005; Repše, 2012). 
 

 
Slika 3: Animacija gline 

2.2.2.3 Animacija kolaža (cut-out) ali izrezanka 

Pri animaciji kolaža gre za animacijo ravnih elementov, ki so bili izrezani iz fotografij, 
časopisov, papirja, kartona ali tekstila. Pripravi se na tanki ravni lepenki ali papirju. Vsi 
posamezni deli likov so izrezani in običajno obrobljeni s temnim markerjem, kar prepreči bel 
obris roba pri osvetlitvi luči od spodaj. Položaj luči od zgoraj mora biti nekje pod kotom      
45 stopinj, da se izognejo sencam in odsevom ter je tako umetnina čim bolj tanka in ravna. 
Tehnika izrezanke uporablja le eno ploskev in gre torej za dvodimenzionalnost, animacija se 
ustvari s premikanjem lika po papirju. Ker je možnost, da se deli lika iz papirja obrabijo ali 
poškodujejo, jih fotografirajo in nato nadomestijo z natiskanimi deli. Obstaja tudi verjetnost, 
da se majhni deli izrezanke, ki so nujni za sceno, izgubijo, zato je ključnega pomena, da so 
deli oštevilčeni in shranjeni v ovojnicah, kadar ti niso v uporabi. Danes so večinoma 
izrezanke v celoti ustvarjene digitalno ali iz prej omenjenih materialov ter prenesene na 
računalnik za nadaljnjo uporabo (Noake, 1988; Millic in McConville, 2006). 
 

 
Slika 4: Animacija kolaža 

2.2.2.4 Piksilacija 

Pri tehniki piksilacije gre za animiranje ljudi. Igralci se za vsak posnetek nekoliko 
premaknejo, nato obmirujejo in na ta način je vsak njihov mirujoči položaj posnet posebej. 
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Igralci se premikajo po vnaprej določeni shemi in delujejo podobno kot lutke, le da tu ljudje 
oziroma igralci sami nadzorujejo svoje gibanje. Piksilacija ima poseben vizualen učinek, zato 
jo največkrat uporabljajo za ustvarjanje komedij (Slatinšek idr., 2006; Vrdlovec in Kavčič, 
1999). 

 
Slika 5: Piksilacija 

2.2.2.5 Modelna animacija 

Modelna animacija zajema animiranje likov, ki naj bi bili videti čim bolj realistično. 
Animatorji jo pogosto kombinirajo z igranim filmom z namenom, da bi ustvarili iluzijo 
realnosti. Fantazijski lik poskušajo prepričljivo vključiti v filmsko dogajanje. Računalniška 
3D animacija se vse bolj uporablja v isti namen (Slatinšek idr., 2006). 
 

2.2.2.6 Predmetna animacija 

Ta tehnika vključuje animacijo gibanja že obstoječih predmetov, kot so na primer igrače ali 
kocke. Za animacijo se torej uporabljajo predmeti, ki izvorno niso izdelani za namene 
animacije. Predmetna animacija ne potrebuje risanja, saj omogoča animacijo že s 
premikanjem predmetov po sobi, v kateri živimo. Ta tehnika se velikokrat dopolnjuje tudi z 
likovno animacijo (Slatinšek idr., 2006; Kaba, 2001 v Kahraman, 2014). 
 

2.2.3 Računalniška animacija 

Razvoj računalnika in njegove opreme je v animacijo vnesel nekaj novega, zaradi česar so se 
razvile nove oblike, v prvi vrsti pa je računalnik predvsem olajšal delo animatorjev, saj 
različni programi, narejeni v ta namen, omogočajo hitrejšo izdelavo animacij. 
Računalniška animacija ima svoje temelje v tradicionalni animacijski tehniki (Slatinšek idr., 
2006). V računalniški animaciji poznamo dva procesa animacije, to sta 2D in 3D računalniška 
animacija, pri čemer gre posebno omeniti, da je 2D animacija osnova vsakega risanega filma, 
kljub razvoju in tehnološkemu napredku (Šetina in Valetič, 2002). 

2.2.3.1 2D računalniška animacija 

2D računalniška animacija se deli na bitno in vektorsko animacijo.  
Pri 2D bitni računalniški animaciji je osnova klasična risana animacija in gre v bistvu za 
animacijo brez papirja. Raznovrstna programska oprema omogoča poenostavitev nekaterih 
delov procesa in skrajšanja časa izdelave animacije. Pri tej vrsti 2D računalniške animacije 
rišemo s pomočjo grafične tablice direktno na računalnik, pri čemer torej ni potrebno 
prenašanje slik na računalnik. Ta vrsta animacije omogoča tudi predogled animacije, še 
preden je ta končana (Slatinšek idr., 2007, 2006). 
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Pri 2D vektorski računalniški animaciji pa gre izključno za računalniško tehniko. Njeni 
temelji so v osnovah risane animacije, vendar je še veliko bolj preprosta in tu ne gre za 
animiranje od sličice do sličice. Pri 2D vektorski računalniški animaciji je bistvenega pomena, 
da se določi začetno in končno točko animacije ter se računalniku da ukaz, v kolikšnem času, 
na kakšen način in po kakšni poti naj premakne objekt od ene do druge točke. Pri tej vrsti 
animacije se torej ne riše vsake sličice posebej, ampak tu nastopi programska oprema, ki 
ustvari vmesne sličice (Slatinšek idr., 2007, 2006). 

2.2.3.2 3D računalniška animacija 

3D računalniška animacija se nanaša na ustvarjanje v virtualnem prostoru, ki je opredeljeno s 
prostorskimi koordinatami x, y in z. Objektu ali liku se najprej s pomočjo točk določi 
horizontalne in nato vertikalne pasove, ki jih lahko računalnik izračuna sam. Iz tega dobijo 
točkovno mrežo ali plašč objekta (lika). Vse točke imajo določene koordinate, s katerimi 
lahko računalnik z matematičnim preračunavanjem premikov določa nove koordinate. Najprej 
torej zmodelirajo like in objekte, ki jim nato izdelajo skeletno ogrodje, ki služijo za gibanje 
oziroma animiranje objekta. Objektu določijo tudi lastnosti površine (barve, teksture 
posameznih delov). Nato objekt postavijo na sceno oziroma v t.i. koreografijo, kjer določijo 
pozicijo kamer, število in barvo luči, dodatne scenske objekte itd. Sledi animiranje, kjer lahko 
objekt animirajo v 3D računalniških programih korak za korakom (ang. pose to pose) in s 
pomočjo prej določenih akcij, telesnih mimik oziroma s ključnimi pozami, vmesne poze pa 
ustvari programsko orodje samo na podlagi matematičnih izračunov. Različni programi nudijo 
obilico že izdelanih učinkov in tekstur, ki poskrbijo za popestritev animacije. Po animiranju 
sledi renderniranje, kar pomeni zaključevanje oziroma shranjevanje posameznih slik, ki se jih 
nato v drugem programu združi v celoto. Nato sledi montaža, če je ta potrebna. Na koncu pa 
tako kot pri drugih tehnikah dodajo še potrebne napise in zvok (Repše, 2012). 
 
Danes je mogoče z računalniško animacijo doseči zelo realistične učinke, ki gledalcu 
otežujejo ločevanje med animacijo in filmskim posnetkom. Kljub temu, da je računalnik 
sposoben ustvariti natančno preslikavo realnosti, bo računalniška animacija ostala brez 
čustvene vrednosti, če je ne bo animator vodil prav (Slatinšek idr., 2006). 
 

 
Slika 6: Računalniška animacija 

 

2.2.4 Druge animacijske tehnike 

Poleg do sedaj omenjenih tehnik obstajajo še druge tehnike, kot so: risanje direktno na filmski 
trak; risanje na steklo ali v pesek, pri čemer se fotografira vsak premik; animirane oblike z 
različnimi naravnimi materiali; kolažne animacije različnih tekstur itd. Animatorji lahko 
uporabljajo najrazličnejše materiale, ki jih med seboj kombinirajo, prav tako tudi tehnike, s 
katerimi lahko odkrivajo nove pristope (Slatinšek idr., 2007, 2006). 
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2.3 PROCES ANIMIRANJA – od ideje do animiranega filma  

Animacija, ki zajema različne veje umetnosti, pušča sledi ne le pri umetnikih iz filmskega in 
likovnega področja, ampak tudi literarnega, med katerimi je pesnik Andrej Rozman Roza 
zapisal pesem z naslovom Mačka v računalniku. V njej zaobjame nekatere postopke 
animacije, ki so opisani v nadaljevanju tega poglavja (Veler, 2012). 

  

Mačka v računalniku (Andrej Rozman Roza) 

Nekdo je na list papirja                       Miš je zmeraj bolj igriva                        

narisal mačko, ki dirja.    in se vse bolj spretno skriva. 

A čeprav je narisana v diru,    Menja barve in oblike,  

je mačka na risbi pri miru.   uporablja vseh vrst trike: 

      smeje se kot hruška z veje,  

Lahko nam domišljijo vname,   se vali kot klobčič preje,  

v resnici pa se sploh ne gane.   skrije se v prometni znak, 

Kot bi se v hipu ustavil ji čas,   v zrak se dvigne kot oblak. 

na steni v predsobi visi za okras, 

kjer se ji nič ne zgodi,    A naj še tako se skrije, 

le v diru pri miru stoji.   mačka jo povsod odkrije  

      in nenehno ji sledi – 

Nakar jo nek poseben tat   pa je nikoli ne ulovi. 

ujame v fotoaparat  

in v računalnik jo spusti,   To je namreč nemogoče, 

kjer jo s programom oživi.    saj le tako, kot sama hoče,  

      mačko in miško od klika do klika 

Iz risbe nastane,     računalniška miška premika. 

pred mačko drobna miška plane, 

mačka jo spretno stisne v kot,  In miška miško zmeraj reši, 

miš najde luknjo, smukne not   mačko pa čim bolj osmeši. 

ter brž pri drugi ven zbeži  

in že jo mačka spet lovi. 
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Za animacijo ni potrebna le dobra zasnova zgodbe, ki jo je treba nato realizirati, ampak tudi 
veliko ustvarjalcev, ki vsak s svojim znanjem in zamislimi pomembno prispevajo k nastajanju 
animiranega filma. Proces izdelave animiranega filma zajema različne faze izdelave.  

2.3.1 Ideja 

»Praviloma se vsaka animacija začne z idejo, s pomembno mislijo, ki jo režiser ali animator 
želi sporočiti gledalcem.« (Slatinšek idr., 2006, str. 29) Ključnega pomena na začetku procesa 
je kontekst znotraj katerega bo animator razvil svoje ideje. Animator si mora pred 
ustvarjanjem animiranega filma postaviti pomembna vprašanja, kot so: za kakšen film bo šlo, 
koliko in kaj lahko ustvari z razpoložljivimi sredstvi ter kdo je občinstvo, na katerega meri. 
Občinstvo si mora predstavljati. 
Animatorjem se ideje za animirani film porodijo ob raziskovanju, ki pa ne pomeni nujno samo 
raziskovanja v knjižnici. Ideje se lahko porodijo ob gledanju ali poslušanju novic, raznih 
dogodkih ter tudi srečanjih s skupinami, na katere animator cilja. Beležnica je najboljša 
spremljevalka za zapisovanje idej. Nekateri avtorji si najraje zapišejo svoje zgodbe ali ideje v 
prozi, spet drugi z nekimi sličicami, opombami. Ideja mora prerasti v zgodbo, ki pa se do 
začetka produkcije lahko še precej spremeni (Noake, 1988; Wells, 2006; Huš, 2014). 
 
Sinopsis: razdelana ideja, pri kateri gre za kratko vsebino filma. Združena je z morebitnimi 
namigi o načinu realizacije (Dovniković, 2007). 
 

2.3.2 Snovanje zgodbe in scenarij 

Zgodba ne more obstajati brez treh osnovnih elementov, in sicer lika, njegovega cilja ter 
konflikta oziroma boja. 
Pri prvem osnovnem elementu, torej glavnem liku, gre za to, o kom zgodba govori in skozi 
čigave oči je povedana. Glavni lik ali protagonist je lahko prikazan kot otrok, odrasel, 
mladostnik, žival itd. Ob njem lahko v zgodbi nastopajo tudi druge osebe, in sicer nasprotnik 
protagonistu, ki je tudi pomemben lik v filmu ali risanki. Cilji glavnega lika in nasprotnika si 
lahko nasprotujejo ali pa se oba zavzemata za isti cilj, zaradi česar se spopadata. Poleg lahko 
nastopa tudi mentor glavnega lika, ki je lahko njegov zaveznik, varuh ali goljuf, ki poskuša 
protagonista spraviti stran od njegovega cilja. 
Drugi osnovni element cilj lika pomeni, kaj si lik želi doseči, pridobiti, bodisi je to zaklad, 
princesa, prepoznavnost ipd. 
Boj ali konflikt poteka med likom in njegovim ciljem in se izraža v treh oblikah: glavni lik 
proti drugemu nasprotujočemu liku, glavni lik proti samemu sebi in lik v boju proti okolici. 
Ostali elementi, ki jih zgodba še vsebuje, so: prizorišče, spodbujevalni trenutek – svet lika je 
običajen, dokler ne pride do nečesa nepričakovanega, kjer se zgodba začne, vprašanje zgodbe 
– ta spodbujevalni nepričakovani trenutek sproži vprašanja v glavi gledalcev, na katere je 
odgovorjeno ob koncu zgodbe. Eden izmed elementov je tudi tema, to je globlji pomen, kot 
ga zgodba sporoča (npr. ljubezen premaga vse; nikoli ne pusti prijatelja za seboj itd.). 
Naslednji element je tudi potreba lika, da se nauči ali odkrije, kako doseči cilj. Zadnji element 
je konec ali rešitev, ki da gledalcu odgovore na vsa vprašanja in mu prinese čustveno 
olajšanje (Sullivan in Schumer, 2013; Camara, 2006). 
 
»Scenarij je podrobna vsebina filma z več ali manj opombami o načinu realizacije.« 
(Dovniković, 2007, str. 154) Gre za obliko prepisa dialoga o nekem dogajanju v animiranem 
filmu, ki so mu dodane informacije o ozadju, postavitvi likov in njihovih dejanjih (Huš, 
2014). 
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2.3.3 Snemalna knjiga ali storyboard  

Za napisanim scenarijem sledi ustvarjanje snemalne knjige (ang. storyboard). Snemalna 
knjiga je faza predprodukcije animiranega filma, pri kateri gre za niz sestavljenih slik, ki 
temeljijo na scenariju. Ti nizi slik so v bistvu neke vrste strip, ki ponazarjajo končno 
animacijo. V snemalni knjigi so vidni vsi vidiki animiranega filma: številke, velikost in 
trajanje vsakega posnetka, zvezo med posnetki v enakem in različnem zaporedju. Poleg so 
vključena tudi napisana ali narisana navodila, ki vključujejo sestavo, osvetljenost, prehode, 
gibanje kamere, dialoge in opise dogajanj (Camara, 2006; Withrow, 2009). 

Snemalna knjiga služi kot načrt za vsak filmski projekt in tudi kot prvi vizualni vtis, kako naj 
bi animirani film izgledal. Tu ni pravila, koliko sličic je potrebnih, saj je odvisno od vrste in 
vsebine projekta. V tej fazi se tudi odpravlja tehnične in druge težave, ki bi se lahko pojavile v 
času filmske produkcije. Ko je dosežena zadovoljiva raven snemalne knjige, se proizvodnja 
lahko nadaljuje (Whitaker in Halas, 2013). 

Prvotna oblika snemalne knjige sega v leto 1920, ko so ustvarjalci pripenjali svoje ideje na 
plutovinaste table na steni. Ker se je ideja hitro širila, so nastale snemalne knjige, s katerimi 
so ustvarjali zvezo risb, ki so upodabljale filmski tok. Od leta 1990 pa so računalniki postali 
del ustvarjanja zgodb (Whitaker in Halas, 2013). 

Režiser je tisti, ki si zamisli snemalno knjigo, nato pa risarji animiranega filma narišejo like in 
okolja, v katerih se zgodba dogaja. Glavne in stranske like nariše glavni risar v sodelovanju z 
režiserjem, risar ozadja pa okolje in dekoracije (Dovniković, 2007; Munitič in Kovačič, 
1976). 

 

Slika 7: Primer snemalne knjige 

2.3.4 Animatik 

Snemalnim knjigam sledijo animatiki, nekakšne vrste snemalne knjige, ki potekajo v času. 
Gre za zbirko preprostih premikajočih sličic, ki so uporabljene za vizualizacijo, kako naj bi bil 
končni projekt organiziran in časovno usklajen. Pri animatiku se vse skice iz snemalne knjige 
fotografira v pravilnem zaporedju, se jih posname ali skenira ter prenese računalnik. Animatik 
tako daje popolnejši občutek sestave, časa, položaja kamere, osvetlitve in podobno. 
Vsaki statični skici se v tej fazi določi dolžina trajanja, pri čemer je potrebno predvideti, 
koliko časa bo trajal posamezni prizor. Tu ne gre še za animiranje, ampak se pusti statične 
skice trajati v času za lažje predstavljanje dogajanja. To je prva animirana predvizualizacija 
risanke, ki je izdelana v računalniškem programu. 
Animatik torej pomaga pri tem, kolikšno število sličic je potrebno posneti za vsako sceno. 
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Ker so animatiki ustvarjeni v filmsko-programski opremi, mu lahko dodajo tudi zvočni zapis 
dialogov, s katerimi pomagajo določiti čas (sekunde), ki je potreben za izgovor nekega stavka. 
Zvok je tu posnet le v obliki skice, ki ga nato naknadno izboljšajo, če je to potrebno (Kerlow, 
2004; Slatinšek idr., 2006; Withrow, 2009; Huš, 2014). 
 

 
Slika 8: Primer animatika 

2.3.5 Oblikovanje junakov in scenografije 

Faza oblikovanja junakov in scenografije sledi po izdelani snemalni knjigi in animatiku, lahko 
tudi pred tem. Pravi igralec v animiranem filmu je animator sam, saj je on tisti, ki like obudi v 
življenje. Liki oziroma junaki so tisti, ki vodijo igralce skozi zgodbo, zato jim je poleg vseh 
načinov gibanja potrebno oblikovati tudi psihološki profil (obnašanje, osebnostne lastnosti) 
ter fizično strukturo. Ena izmed osrednjih nalog oblikovalcev likov je, da ustvarijo vzročne 
liste ali predloge likov. To so serije ilustracij, ki prikazujejo like iz vseh možnih kotov ali 
pogledov in v različnih situacijah ter razpoloženjih. Naloga vsakega filmskega ustvarjalca je, 
da usmeri pozornost občinstva v dogajanje na platnu ali zaslonu. Gledalec ne sme biti zasut z 
monotonimi in nezanimivimi prizori, prav tako ne s prizori, ki so preveč polni z elementi 
vizualnih kontrastov in pretiranih sprememb snemalnih kotov. Potrebno je najti pravo 
ravnovesje, kar pa je naloga scenografistov (Slatinšek idr., 2006; Camara, 2006; Noake, 
1988). 
 
2.3.6 Animiranje 

Nato nastopi glavni del procesa izdelave, to je animiranje. Pomembno je, da se tisti, ki 
animirajo like, poskušajo čim bolj vživeti vanje. Animiranje poteka tako, da like za vsak 
posnetek za malenkost premaknejo. Animatorjem je v pomoč, če gibanje svojih likov najprej 
sami odigrajo, saj na ta način lahko predvidijo, kako morajo premikati telo likov, koliko časa 
bodo trajali določeni gibi ter koliko sličic je potrebnih za te določene gibe. Tako kot videz 
likov, mora tudi njihovo gibanje odražati njihov značaj, ki je lahko počasen, poskočen, len, 
prestrašen, zaskrbljen, zvezdav itd. Vsi ti gibi so lahko realni ali nenaravni. 
Risarji so pri risani animaciji tisti, ki narišejo vse skrajne točke gibov, fazerji narišejo vse 
vmesne faze, končno delo pa je prepuščeno koloristom, ki like pobarvajo (Slatinšek idr., 
2006). 
 
Pri tehniki stop-motion pa animiranje poteka tako, da se snema ali zajema sliko za sliko. 
Fotografira se lahko s fotoaparatom ali se kamero poveže z računalnikom in se slike zajemajo 
v računalnik. Like je potrebno med slikami premikati. Če je likov več, je najbolje, da je tudi 
toliko animatorjev, ki skrbijo vsak za enega (Rostohar, 2012). 
 
Pri računalniški animaciji pa vse delo poteka preko posebnih računalniških programov, ki 
nudijo pester izbor različnih učinkov ter že vnaprej določena gibanja likov, njihove mimike, 
kar vse skupaj omogoča hitrejšo in lažjo izdelavo animacije. 
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2.3.7 Montaža in postprodukcija 

Po animiranju sledi montaža. Gre za dokončno oblikovanje in obdelavo. Pri posnetem 
materialu izrežejo dele, ki se niso posrečili ali popravijo trajanje prizorov in sestavijo 
zaporedje, da je zgodba razumljiva. Če gre za lutke, jim pobrišejo vidne pripomočke, s 
katerimi so si pomagali (npr. vrvice). 
»Zato lahko rečemo, da je montaža animiranega filma samo piljenje, fino uglaševanje že 
sestavljenega gradiva (Dovnikovič, 2007, str. 161). 
V postprodukciji pa popravijo kontraste v sliki in dodajo naslov ter zaključno špico (Slatinšek 
idr., 2006). 
 

2.3.8 Zvok 

Zvok igra pomembno vlogo v animiranem filmu. Pogosto je glasba pripravljena oziroma 
posneta že pred animacijo in animacija se mora nato ujemati z zvokom. 
Zvočna podoba animiranega filma se deli na štiri področja: glasbo, dialoge/glas, zvok in 
razpoloženje, ki so nato usklajeni v končni sinhronizaciji. 

Pri glasbi sta dve možnosti, in sicer da je ta izvorna, ki jo izdela skupina izvajalcev prav za 
namene filma ali arhivska, ki že obstaja pred filmom. Zvok obsega vse tisto, kar ni glasba, 
dialog ali vzdušje. Zvok oživi vzdušje izmišljenega sveta (oglašanje ljudi in živali, odmev 
korakov, grmenje itd.). Sem bi lahko šteli tudi razpoloženje, ki je neka vrsta zvočnih učinkov, 
ki so postavljeni skozi celotno sceno in predstavljajo ozadje dogajanja (npr. hrup okolja). 
Zvočni zapis dialogov se posname še pred animiranjem, da se obrazne mimike likov prilagodi 
izgovorjenim besedam (Noake, 1988; Dovniković, 2007). 

Na koncu sledi sinhonizacija, kjer »sledeč filmski sliki snemalec zvoka po napotkih režiserja 
in montažerja počasi spaja vse zvočne kanale v enoten zapis. V končno zvočno podobo 
filma.« (Dovniković, 2007, str. 167)  
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2.4 VPLIV MEDIJEV (RISANK) NA OTROKE 

Otroci začnejo že kot majhni kaj kmalu uporabljati različne medije, kamor nedvomno štejemo 
tudi risanke. Prve izkušnje in stike z njimi jim navadno omogočijo starši, ki v njihovi uporabi 
vidijo raznovrstne namene. Danes si marsikateri otrok težko predstavlja svoj prosti čas 
preživeti brez risank. Tako kot vsaka dejavnost, ki jo otroci počnejo, ima tudi gledanje risank 
vpliv na njih, na katerega se osredotočamo v tem poglavju.  

2.4.1 Prvi stiki otrok z mediji in risankami  

Otroci prihajajo v stik z animiranimi filmi in risankami že zelo zgodaj preko različnih 
medijev. Najpogosteje preko televizijskih ekranov in internetnih strani, ki sta zaradi svoje 
dostopnosti zelo priljubljena elektronska medija. 

Zanimanje za različne medije, predvsem televizijo, začnejo otroci kazati že v 4. ali 5. mesecu 
starosti, ko se odzivajo na gibanje ter barve na zaslonu in na določene zvoke. Že kot dojenčki 
razvijajo naklonjenost do različnih televizijskih vsebin, ki jo pokažejo tako, da ob predvajanju 
njim ljubega programa, prekinejo igro in pozornost usmerijo proti televiziji. Med 6. in 10. 
mesecem se usmerijo predvsem na podobe in zvoke, ki jim kaj pomenijo, med 10. in 11. 
mesecem začnejo tudi komunicirati z liki na zaslonih. Kasneje so v obdobju malčka (do 
približno leta in pol) že sposobni usvojiti posamezne posnetke in kratke sekvence (Peštaj, 
2010). 

»Za večino otrok sta televizija in video med prvimi kulturnimi doživetji 21. stoletja.« (Rugelj, 
2006, str. 15) Otroci so že pri starosti treh let aktivni uporabniki medijev, predvsem 
elektronskih, kot so televizija, računalniki, pametni telefoni in tablice. Raziskave Kaiser 
Family Fundation iz leta 2006 naj bi kazale, da kar 61 % otrok pred starostjo dveh let 
vsakodnevno uporablja različne medije in 43 % dojenčkov ter malčkov gleda televizijo skoraj 
vsak dan, k čemur je najverjetneje pripomogla rast produkcije televizijskih programov 
ustvarjenih prav za dojenčke in malčke, med katere nedvomno lahko štejemo animirane filme 
ter risanke (Kirkorian, Wartella in Anderson, 2008). 

Sodobna tehnologija in z njo mediji so zaradi svoje privlačnosti in zanimivosti izpodrinile 
druge dejavnosti otrok in otroci več časa preživijo ob elektronskih medijih (gledanju TV-ja) 
kot ob katerikoli drugi dejavnosti, z izjemo spanja. Otroci že kot majhni spoznavajo, da jih 
televizija in tudi drugi mediji zabavajo in večina 5-letnikov težko preživi teden brez gledanja 
televizije in svojih najljubših risank. Otroci med 3. in 8. letom starosti so največji uporabniki 
medijev, saj naj bi pred ekrani dnevno preživeli od 3 do 4 ure (Erjavec in Volčič, 1999a; 
Schiau, Plitea, gusita, Pjenky in Iancu, 2013). 

Raziskave so pokazale, da so otroci kot glavni razlog za uporabo elektronskih medijev navedli 
zabavo, za njo sledijo učenje/izobraževanje, sprostitev, preganjanje dolgčasa, osamljenost in 
nazadnje družinska rutina (Ahluwalia in Singh, 2011). Pri elektronskih medijih so posebno 
zastopane risanke, ki veljajo med otroki za najbolj priljubljeno filmsko zvrst, zlasti v 
zgodnjem obdobju otroštva. 
Razvoj tehnologije in medijev je povzročil, da otroci danes prihajajo v stik z risankami preko 
različnih medijev, še posebno televizije in interneta, zelo zgodaj, že kot dojenčki, saj so jim ti 
dostopni skorajda na vsakem koraku. Prve korake v svet risank največkrat omogočijo starši. 



 

 

15 

 

2.4.2 Starši, mediji in risanke 

Starši imajo pomembno vlogo pri uporabi medijev, saj so prvi preko katerih otroci stopijo v 
svet risank. Študije so pokazale, da so starši pomembni vzorniki za svoje otroke pri uporabi 
medijev, predvsem televizije. Mlajši otroci pogosto opazujejo svoje starše ter njihove gledalne 
navade in se tako preko opazovanja naučijo gledanja. Dokazano je, da je količina časa, ki ga 
starši preživijo pred televizijo v tesni povezavi s količino časa, ki ga otroci preživijo pred 
televizijo (Rideout in Hammel, 2006 v Beyens in Eggermont, 2014). 
  
Kot pravi avtorica Peštaj (2010), pridejo otroci v stik z mediji v družini in kako se bodo o njih 
učili, je zelo odvisno od gledalnih navad in komunikacije v družini. Starši in sorojenci imajo 
pomembno vlogo tako pri izbiri in vrednotenju oddaj kot tudi pri otrokovi naklonjenosti do 
določenih programov. 
 
Starši se uporabe televizije in z njo risank poslužujejo zaradi različnih motivov: kot nagrado 
za opravljeno delo, za izobraževalne namene, za pomoč pri sproščanju in umirjanju njihovih 
otrok in tudi ker otroci sami uživajo v gledanju. Prav tako starši vidijo lastne koristi ob 
uporabi medijev, predvsem televizije kot elektronske varuške svojih otrok, kadar so oni 
prezaposleni in nimajo časa, da bi se ukvarjali in preživljali čas z otroki (Rideot, Vandewater 
in Wartella, 2003 v Cingel in Krcmar, 2013; Beyens in Eggermont, 2014). 
 
V literaturi lahko zasledimo 3 različne vrste starševskega nadzora (mediacija) pri uporabi 
medijev. 

- Omejevalna mediacija, ki vključuje postavljanje pravil glede izpostavljenosti otrok 
medijem. To se nanaša na pravila o tem, koliko, kakšne vrste in kdaj otroci gledajo. 
Starši, ki so zaskrbljeni zaradi vsebin, ki se pojavljajo, so bolj nagnjeni k postavljanju 
pravil glede gledanja in uporabe. 

- Aktivna mediacija, ki je najbolj priporočljiva za sodelovanje staršev, imenovana tudi 
poučna mediacija. Nanaša se na pogovore, ki jih imajo starši s svojimi otroki o 
vsebini. Pogovori vključujejo razprave, razlaganje vsebine, odgovarjanje na vprašanja 
in zagotavljanje kritičnih pripomb. Aktivna mediacija je včasih razdeljena na 
pozitivno in negativno mediacijo, pri čemer prva vključuje opozarjanje na pozitivna 
sporočila, poudarjanje dobre strani, medtem ko je negativna nasprotna in vključuje 
nasprotovanje sporočilom, ki jih prikazujejo mediji, obsojanje obnašanja karakterjev 
in razlaganje, da vsebini in liki, ki nastopajo, niso realistični. Cilj negativne mediacije 
je, da bi bili otroci bolj skeptični in kritični do gledanega. 

- Sogledanje (ang. co-viewing) se razlikuje od aktivne mediacije v tem, da starši in 
otroci ne razpravljajo o vsebini, ampak le skupaj gledajo (Vittrup, 2009). 

 
Starši lahko s svojim vedenjem v veliki meri vplivajo na dojemanje različnih medijev in 
pripomorejo k njihovemu pozitivnemu vplivu. Raziskave sicer kažejo na to, da imajo starši 
majhno vpletenost pri tem, kaj gledajo njihovi otroci, saj le 32 % staršev nadzoruje, katere 
risanke gledajo njihovi otroci (Schiau idr., 2013). 
Starši vsekakor premalo pozornosti posvečajo nadzoru in izboru risank ter pogovoru o 
televizijskih vsebinah, kar kaže tudi raziskava (Ahluwalia in Singh, 2011), v kateri je le     
6,25 % otrok navedlo, da se svojimi starši pogovarjajo o gledanem. 36,25 % otrok navaja, da 
se pogovarjajo o gledanem s svojimi starši, le če jih za to prosijo in 30 % staršev se s svojimi 
otroki ne pogovarja o tem, kar gledajo. 
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Starši oziroma odrasli naj bi otrokom pomagali, da bi razvijali kritičnost do gledanega, se z 
njimi pogovarjali o tistem, česar ne bi pravilno razumeli ali bi si ravnanje/dogajanje napačno 
razlagali. Pomembno je, da odrasli spremljajo otroka pri gledanju, saj iz njegovega vedenja in 
odzivanja lahko razberejo, kako doživljajo dogajanje v risankah kot na primer, kaj jih 
vznemiri, kaj jim je všeč, kdaj pade pozornost. Odrasel lahko otroku, ko opazi, da ga je nekaj 
pritegnilo ali vznemirilo, zastavi vprašanje, če ta sam ne postavlja vprašanj odraslemu. Iz 
pogovora lahko izvemo, kakšno je otrokovo doživljanje sveta okoli njega, kakšne so njegove 
predstave (Peštaj, 2009). 
Starši se morajo zavedati svoje vloge in tega, da otrokom predstavljajo model, ki ga opazujejo 
in posnemajo. Otrokom morajo biti pripravljeni prisluhniti in se z njimi pogovarjati o 
gledanih vsebinah. Zavedati se morajo, da risanke ne smejo predstavljati nadomestilo za 
preživljanje prostega časa z otroki. Če starši otrokom prepovedo gledanje določenih risank, je 
primerno, da svojo utemeljitev argumentirajo, da bodo otroci razumeli, zakaj nečesa ne smejo 
gledati. 
 

2.4.3 Vpliv risank na otroke 
 
Digitalni mediji, med katerimi izstopata televizija in računalnik, imajo na otroke velik vpliv, 
ki se zaradi pomanjkanja izkušenj pogosto znajdejo v dvomih, ali verjeti vsebinam dostopnim 
preko različnih medijev ali ne. »Mediji otroke in mlade (pa tudi odrasle) dandanes zelo 
nekritično vabijo z vsebinami, ki so na prvi pogled zabavne in privlačne, vendar brez pravega 
sporočila ali morda s celo zavajajočim.« (Peštaj, 2012, str. 8) Ob tem je potrebno zavedanje, 
da prekomerno gledanje medijskih vsebin »vpliva na naše poglede, misli, znanje,         
vedenje itd.« (Erjavec in Volčič, 1999, str. 55). Med medijskimi vsebinami so risanke 
zagotovo tiste, ki imajo poseben vpliv na otroke, saj so med njimi najbolj priljubljena filmska 
zvrst. Risanke otroke vabijo s svojimi zabavnimi trenutki in privlačno animacijo, zaradi česar 
se otroci zlahka prepustijo svetu risanih junakov.  
 
Otroci že od malih nog iščejo svoje vzornike, ki bi jih lahko posnemali in največkrat 
posnemajo like iz risank, ki nosijo različne lastnosti, zaradi katerih so jim všeč: fizične moči, 
komičnosti, lepote ali zaradi specifičnih lastnosti (Kurbos, 2010). 
Otroci se radi identificirajo z liki, ki so zabavni in zviti ter vedno najdejo pot ali rešitev iz 
nevarnosti in različnih situacij, saj tudi sami vidijo v okolju okrog sebe nevarnost, kar jim 
predstavlja izziv. Pogosto v risankah iščejo, prepoznavajo situacije, ki se dogajajo tudi v 
njihovem življenju, zato jim je pomembno, da najdejo like, ki bi znali obvladati in rešiti 
nastalo situacijo. Identificirajo se z junaki, ki so jim podobni, ki kot oni kdaj naredijo napako 
in jim pri reševanju težav pomagajo ljudje, posebno bližnji, ki jih imajo radi in obratno 
(Peštaj, 2009; Erjavec, 2013). 
 
Otroci, zlasti mlajši, imajo pri risankah težave z razlikovanjem realnosti od fikcije in 
velikokrat ne razumejo, da realni svet ni takšen, kot je predstavljen ter da so pogosto stvari, 
kot so osebe, podobe in odnosi izkrivljeni. Otroci gledajo na svet okrog sebe pravljično in 
verjamejo, da lahko predmeti govorijo ter da so višji ljudje starejši od manjših. Kaj hitro si 
lahko predstavljajo, da lahko avtomobili lebdijo nad hišami in ljudje lahko letijo po zraku 
(Erjavec in Volčič, 1999). 
Risanke lahko torej močno vplivajo na doživljanje in razumevanje realnosti (Rutar, 2008). 
Mlajši otroci so bolj vizualno usmerjeni in so ob določenih podobah, kot so fantazijska bitja 
in živali, ki delujejo strašljivo, lahko prestrašeni. Razvojna stopnja, ko naj bi otroci začeli 
spoznavati, da animirani filmi niso resnični, je med 4. in 5. letom starosti (Erjavec, 2013). 
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Otrokovo razlikovanje realnosti od fikcije je v veliki meri odvisno od njegovega spoznavnega 
razvoja in pridobljenih izkušenj. Otrok naj bi, kot pravi avtorica Peštaj (2009), razumel 
»filmsko zgodbo, ko ima razvite miselne strukture, ki mu omogočajo razumevanje medija kot 
izraznega sredstva, razumevanje značilne oblike pripovedi, zmožnost razlikovanja med 
resničnim in izmišljenim« (str. 69). 
 
Veliko raziskav govori tudi o vplivu nasilnih risank na vedenje otrok, saj naj bi risanke 
vsebovale največ prisilnih prizorov (Erjavec in Volčič, 1999a). Učinki nasilnih prizorov so 
različni, kar je v veliki meri odvisno od otrokovih sposobnosti razumevanja, predvsem 
zgodbe. Če otrok razume zgodbo, bo razumel tudi kontekst, v katerem je nasilje v risankah 
predstavljeno (Blumberg, Bierwirth in Schwartz, 2008). 
 
Raziskave kažejo, da lahko nasilje v medijih, torej risankah, prispeva k agresivnemu vedenju, 
nasilju, nočnim moram in strahu pred škodljivimi učinki (Boyse, 2010 v Schiau idr., 2013). 
Gledanje nasilja je povezano tudi z manjšo empatijo do drugih. Izvedene so bile tudi 
raziskave, v katerih so bili otroci izpostavljeni agresivnim risankam (Batman in Superman). 
Rezultati so pokazali, da agresivne risanke učinkujejo na agresivno vedenje in 
samoregulacijo. Ugotovitve kažejo predvsem na padec v poslušnosti in strpnosti do čustev 
otrok, ki niso gledali v tolikšni meri agresivnih risank oziroma v raziskavo niso bili udeleženi 
(Schiau idr., 2013). 
Številne študije o učinkih televizijskega nasilja na otroke in najstnike kažejo na to, da otroci 
postanejo ob gledanju nasilnih vsebin »odporni« ali »otopli« na grozo nasilja in postopoma 
sprejmejo nasilje kot način reševanja problemov (American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 2011 v Schiau idr., 2013). 
 
Risanke, predvsem podnaslovljene, lahko predstavljajo dober vir za učenje oziroma utrjevanje 
branja ali učenje tujega jezika. Peštaj (2009, str. 90) navaja, da »otroci, ki tekoče berejo, 
nimajo težav s povezovanjem prebranega besedila in spremljanjem vsebine, raziskave pa so 
pokazale, da je lahko aktivno spremljanje podnaslovljenih risank učinkovita motivacija za 
branje in dober način za urjenje branja«. Danan (2004 v Karakas in Saricoban, 2012) trdi, da 
naj bi podnaslovljeno avdiovizualno gradivo delovalo kot učinkovito izobraževalno orodje pri 
učenju tujega jezika, saj naj bi izboljševalo slušno-razumevalne spretnosti pri učenju le tega. 
Obenem naj bi pospešilo učenje jezika s pomočjo vizualizacije tistega, kar slišijo in povečalo 
razumevanje jezika ter vodilo h kasnejšim kognitivnim procesom, kot je boljše predelovanje 
informacij.  
 

2.4.3.1 Kakšne naj bi bile dobre risanke? 

Avtorica Peštaj (2009) pravi, da naj bi dobre risanke spodbujale otrokov čustveni, miselni, 
govorni, socialni razvoj in učenje. Kriterija za dobro risanko sta zanimiva, privlačna, zabavna 
in poučna zgodba ter kakovostne ilustracije. 
Trije osnovni elementi, ki pritegnejo otroka h gledanju so: zabavnost, napetost in prepričljivi 
pozitivni junaki. Zabavnost oziroma otroški humor vnašajo z nepričakovanimi preobrati in 
smešnimi besedami, napetost najpogosteje ustvarjajo s spopadi med dobrim in zlom, ki 
poskrbijo za napeto pričakovanje, kako se bo zgodba razpletla. Pozitivni junaki, lahko je eden 
ali jih je več, se morajo pogumno upirati večjim in močnejšim od sebe, v želji, da rešijo svet 
ali ljudi okrog sebe.  
Vsekakor otroke pritegne tudi dobra sinhronizacija, pri kateri je pomembno, da risani junaki 
govorijo razločno in počasi ter jezikovno pravilno, da bi jih otroci razumeli (Peštaj, 2009). 
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Pomembno je tudi, da pri izboru animiranih filmov in risank izbiramo med tistimi, ki so 
primerni njihovi starosti. Ponuditi jim je potrebno vsebino, ki jim je blizu in like, s katerimi se 
lahko poistovetijo. 
 

2.5 ANIMIRANI FILM IN RISANKE V VZGOJNO-IZORAŽEVALNEM 
PROCESU 

2.5.1 Uporaba risank pri pouku 
  
Učitelji veliko pozornosti posvečajo temu, kako dvigniti učenčevo motivacijo, pritegniti 
njegovo pozornost in zanimanje za snov ter jih pripraviti in spodbuditi k aktivnemu 
sodelovanju. Obenem si prizadevajo tudi, da bi učencu čim bolj približali obravnavano snov 
in mu jo predstavili na način, da jo bo kar najbolje razumel in usvojil.  
 
Da bi učitelji vse to dosegli, se poslužujejo različnih načinov, učnih metod in oblik dela, učnih 
gradiv ipd. 
Avtor Fleischer (2010) pravi, da uporaba različnih učnih metod in informacijskih oziroma 
avdiovizualnih medijev (video, zvočni film) pripomore k boljšemu učenju in poučevanju kot 
uporaba le ene učne metode in tradicionalnih medijev (prosojnice, radio, fotografije itd.). 
Ena izmed avdiovizualnih medijev, ki jo učitelj uporablja pri pouku, je zagotovo risanka ali 
animirani film. Učitelji risanke pogosto uporabljajo za motivacijo, s katerimi pritegnejo 
učenčevo pozornost in ga spodbudijo k sodelovanju. Risanke lahko uporabljajo tudi za 
sprostitev in razbremenitev učencev. Uporaba humorja pri poučevanju je bila že večkrat 
predmet različnih študij in večina raziskav podpira njegovo vključitev v pouk, če je ta 
primerna in skrbno izbrana (Fleischer, 2010). 
 
Učitelji pri pouku uporabljajo animacije, kadar želijo z njimi učencem prikazati določeno 
snov, nekaj kar je v realnem svetu težko videti oziroma lahko to z animacijo bolje 
ponazorimo, kot so na primer vremenski pojavi, kroženje vode itd. Risanke torej služijo kot 
učno gradivo, ki predstavlja pomemben element v vzgojno-izobraževalnem procesu. Učna 
gradiva nosijo različne funkcije, kot je hranjenje in posredovanje informacij, omogočajo 
priložnost za utrjevanje in poglabljanje znanja, prav tako pa so učinkovit posrednik pri 
graditvi novega znanja (Repolusk, 2009). 
 
Animirane risanke so v zadnjem času ena od modernih metod izobraževanja, ki delujejo na 
aktiviranju otrokove domišljije, ga izobražujejo in zabavajo (Eman in Naglaa, 2010).  
Uporaba risank kot poučevanje in učna strategija pridobiva vse večjo pozornost med 
pedagogi, ker naj bi risanke:  

- povečevale razumevanje, pozornost in zanimanje, 
- zmanjševale stres in strah, 
- izboljševale motivacijo za učenje,  
- izboljševale odnose med učitelji in učenci,  
- povečevale produktivnost in ustvarjalnost,  
- spodbujale aktivno sodelovanje med učenci v učnem procesu,  
- zmanjševale dolgčas in motnje vedenja, 
- spodbujale miselni proces, 
- spodbujale komunikacijske veščine, 
- spodbujale povezovanje predmetov, 
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- spodbujale skupinsko delo in razpravo (Khalid, Meerah in Halim, 2010; Fleischer, 
2010; Dhand, 2008). 

 
Animirani filmi in risanke predstavljajo obliko umetnosti, ki je napredovala v pomemben 
vizualni jezik, ki vpliva na človekove občutke in prenaša sporočila preko simbolov in slik 
(Dalacosta, Kamariotaki-Paparrigopoulou, Playvos in Spyrellis, 2009). 
Obenem so lahko učinkovite v vključevanju kognitivnih procesov s psihomotoričnim 
področjem, saj povezujejo vizualni, slušni in kinestetični učni stil (Wright, 1979 v Dalacosta 
idr., 2009). 
 
Čeprav avtor Dhand (2008) govori predvsem o načinu uporabe risanke pri pouku, znane kot 
karikature, ki jih najdemo v revijah in časopisih, bi lahko nekatere njegove nasvete uporabili 
tudi pri uporabi animiranih filmov ter risank pri pouku. 

1.) Učitelj mora izbrati risanke, ki bodo izzvale vsakega učenca. Če risanke niso dovolj 
polne izzivov, ne bodo vzdržale učenčevega zanimanja zanje. Prav tako risanke, ki so 
zahtevne za razumevanje, ne prispevajo k uspešnejšemu učenju. 

2.) Učitelj mora zagotoviti ustrezno predstavitev obravnavane teme in ustvariti cilje, ki se 
nanašajo na temo in risanko, ob tem si mora postaviti naslednja vprašanja: 

- Kaj je bilo predstavljeno v risanki in kako bo razumevanje risanke povečalo učenje 
obravnavane teme? 

- Imajo učenci vse potrebno predznanje za razumevanje risanke? 
- Se bo z uporabo risank izboljšalo ali odmaknilo učenčevo razumevanje nekaterih 

pojmov? 
3.) Učitelj naj sprašuje razmišljujoča vprašanja, ki se nanašajo na risanko, saj je treba 

učence spodbuditi k vrednotenju, analiziranju in razmišljanju. 
4.) Risanke se lahko uporabljajo kot izhodišče za različne dejavnosti, vendar jih mora 

učitelj izbrati premišljeno, pri čemer mora upoštevati temo ter učenčevo raven 
razumevanja. 

5.) Pomembno je, da risanke niso uporabljene prepogosto, ne smejo biti izrabljene, saj 
lahko postanejo dolgočasne in izgubijo svoj vpliv in namen (str. 17–18). 

 
Čeprav naj bi po besedah avtorja O'Day-ja (2010) v literaturi obstajale sugestije o tem, da so 
učenci med gledanjem poučnih animacij pasivni gledalci, pa isti avtor v svoji raziskavi (2006, 
2010 v O'Day, 2010) navaja, da naj bi po besedah učencev ti med gledanjem poučnih 
animacij aktivno razmišljali o tem, kar gledajo. Prav tako v svoji prvi tovrstni študiji o učinku 
gledanja animacije na dolgoročni spomin, pravi, da naj bi učenci dlje obdržali informacije 
pridobljene iz animacij kot iz drugih grafičnih prikazov (O'Day, 2010). 
 
Prvine risanke in animacije najdemo v šoli v različnih učnih sredstvih in pripomočkih, kot so 
e-gradiva, v tuji literaturi pa lahko večkrat najdemo uporabo tako imenovanih pojmovnih 
risank (ang. concept cartoons), ki se uporabljajo predvsem pri pouku naravoslovja. Najprej pa 
na kratko predstavimo e-gradiva. 
 

2.5.1.1 E-gradiva 

E-gradiva se uporabljajo kot pripomoček pri sodobnih metodah izobraževanja, katerih glavni 
namen je pomoč v procesu učenja in poučevanja (Rebernak, 2008). 
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E-gradiva vsebujejo multimedijske elemente, kot so: zvok, video, animacija, ki jih tiskana 
gradiva ne zmorejo. Tako si učenec preko animacije lažje predstavlja npr. nek okoljski proces, 
katerega opis je prebral v predstavitvi (Rebernak, 2008, str. 3). 
V e-gradivih posamezne e-enote vsebujejo teoretična znanja, ki so predstavljena s praktičnimi 
primeri in vajami, ki jih na koncu rešijo učenci. Interaktivne vaje nudijo takojšno povratno 
informacijo in z njimi učenci utrdijo svoje znanje, ki so ga pridobili skozi e-gradiva.             
E-gradivo je le pripomoček pri podajanju znanja učencem (Rebernak, 2008). 
 
Pesek (2011, str. 5) izpostavi ključne prednosti e-gradiv: 

- večpredstavnost (besedilo, slike, video, zvok, simulacije) pritegne in nagovarja 
učenca, hkrati pa ustreza različnim zaznavnim tipom učencev; 

- interaktivnost spodbuja večje sodelovanje in aktivnost učencev v procesu izgradnje 
znanja; 

- dostopnost e-gradiv omogoča učencu, da kadarkoli in od koderkoli dostopa do           
e-gradiv; 

- ažurnost, saj lahko e-gradiva pri ugotovljeni napaki hitro popravimo. 
 
Avtorica Čonč (2011), ki predstavi e-gradivo Vedeževo e-okolje in ki je zasnovano v skladu z 
učnim načrtom spoznavanje okolja, navaja, da multimedijski elementi (animacije, video 
posnetki, zvočni posnetki) »omogočajo nazoren prikaz vsebine, ki si jo otrok težko vizualizira 
sam, prikazovanje podrobnosti, počasen prikaz pojavov, ki sicer potekajo hitro, in večkraten 
ogled tistih, ki so prehitro končani, da bi ob enkratnem ogledu opazili vse zanimivosti«      
(str. 38). Obenem dodaja, da naj bi e-gradivo »otroku omogočalo učenje z iskanjem, 
odpiranjem dodatnih informacij, označevanjem odgovorov, razvrščanjem, urejanjem, 
primerjanjem, povezovanjem, sklepanjem, pisanjem, barvanjem itd.« (prav tam). Torej bi 
lahko rekli, da tovrstna e-gradiva spodbujajo razvoj naravoslovnih postopkov. 
 
Učitelji se v šolah poslužujejo različnih učnih pripomočkov in gradiv, med katerimi so 
izredno priljubljene animacije. Zavedajo se, da se učenci hitreje in največ naučijo, če delajo 
nekaj, kar jih veseli in v čemer uživajo.  
 

2.5.1.2 Risanke pri pouku naravoslovja  
 
Risanke se lahko pri pouku naravoslovja uporabljajo v različne namene, in sicer za 
motivacijo, kot uvod v obravnavano snov, za predstavitev določene vsebine, kot pomoč pri 
razlagi ali za sprostitev ob koncu učne ure. 
V tuji literaturi zasledimo uporabo risanke v nekoliko drugačnem smislu, imenovane 
pojmovne risanke (ang. concept cartoons). 
Pri pojmovnih risankah gre bolj za karikature, saj se v angleščini izraz za risanko uporablja 
kot izraz za ilustracije. Pojmovne risanke podobno kot risanke učence spodbujajo k 
razmišljanju in sodelovanju. 
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Slika 9: Primer pojmovne risanke v angleščini 

 
Pojmovne risanke so sestavljene iz ilustracij, na katerih so narisani liki, ki prikazujejo 
vsakdanje situacije in v pogovornih oblačkih nad seboj v obliki dialoga ponujajo različne 
alternativne poglede na naravoslovje in učence vabijo, da se jim pridružijo v razpravi. 
Navadno so pojmovne risanke uporabljene kot središče za skupinsko razpravo in raziskave o 
tem, kateri izmed ponujenih pogledov je najbolj sprejemljiv. Pojmovne risanke običajno 
vsebujejo naslednje značilnosti: 

- minimalna količina teksta, da so dostopne in privlačne za učence vseh starosti; 
- dane naravoslovne ideje se nanašajo na vsakdanje situacije, s čimer so učenci izzvani, 

da delajo povezave med naravoslovjem in vsakdanjostjo; 
- ponujene alternativne ideje so osnovane na raziskavi, ki prepoznava pogosta področja 

nerazumevanja; 
- med alternativne poglede, ki so zapisani v oblačkih, so dodani tudi tisti, ki so 

naravoslovno sprejemljivi, pravilni; 
- ponujene alternative imajo enak status, tako da učenci iz konteksta ne morejo 

razvozlati, katera od ponujenih alternativ je pravilna (Keogh, Naylor in Wilson, 1998). 
 
Pojmovne risanke se lahko uporabljajo kot snov za domače delo; utrditev in povečanje učnega 
materiala; pomoč pri učenju angleščine kot drugega ali tujega jezika; kot raziskovalni material 
za raziskovanje naravoslovnega mišljenja; povzetek na koncu učne teme; za popestritev 
delovnih listov; predstavitev otrokom njihovih lastnih idej (v pogovornih oblačkih) na 
nevsiljiv način; z njimi omogočiti učencem povzetek njihovih pogledov z risanjem; za 
ocenjevanje s povabilom učencev za zapolnitev praznih pogovornih oblačkov; za ponazoritev, 
da narava znanosti vsebuje alternativne poglede; kot pomoč učencem, da postavljajo 
vprašanja itd. (Keogh in Naylor, 1999). 
 
Sama uporaba animiranih filmov in risank pri pouku naravoslovja lahko služi kot dober vir 
identifikacije učenčevih napačnih predstav. Avtorja Perales-Palacios in Vílchez-Gonzáles 
(2002) si želita, da bi z analiziranjem risank pri pouku fizike pripomogli k učenčevi večji 
zmožnosti prepoznavanja nemogočih zaporedij in nasprotij pojavov z realnostjo, ki se 
pojavljajo v njih. V svoji raziskavi navajata, da so učenci v izbranih dveh risankah prepoznali 
največ napačno prikazanih pojavov povezanih z gibanjem, optiko in gravitacijo ter pri tem 
odkrila, da učenci zamenjujejo hitrost s pospeškom ter vztrajnost z energijo. In zato je 
pomembno, da se odrasli z otroki pogovorijo o gledanem, o tem česar otroci še ne razumejo in 
bi si lahko dogajanje v njih napačno razlagali (Peštaj, 2012). 
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2.5.1.3 Učenčeve pogoste napačne predstave v naravoslovju 
 
Otroci že od malih nog raziskujejo svet okrog sebe. Zanima jih, kako določene stvari delujejo, 
iz česa so sestavljene, kako so narejene, kaj in zakaj v naravi pride do določenih pojavov (npr. 
vremenskih) ter kako potekajo določeni procesi. Pri tem si ustvarjajo svojo sliko o svetu in 
njegovem delovanju. 
 
Med raziskovanjem pridobivajo izkušnje in na podlagi teh izkušenj ustvarjajo svoja 
pojmovanja in predstave, ki pridejo kdaj v protislovje z naravoslovnimi koncepti. Način, kako 
si razlagajo svet, je pogosto voden z logičnim, toda naravoslovno napačnim razumevanjem 
(Smolleck in Hershberger, 2011). 
Otrokove predhodne izkušnje delujejo kot temelj za nadaljnje učenje in učitelji ne smejo 
prezreti učenčevih napačnih predstav. Razumeti in poznati morajo njihova pojmovanja in 
napačne predstave z namenom, da bi jih popravili in nadomestili z bolj pravilnimi, 
ustreznejšimi naravoslovnimi razumevanji. Obenem lahko z raziskovanjem in razumevanjem 
učenčevih pojmovanj in napačnih predstav učitelji bolj prilagodijo svoj pouk, da bodo 
ustvarjene možnosti za odpravo napačnih predstav. Če učitelj svojega poučevanja ne povezuje 
z otrokovim življenjem in ne upošteva njegovih predhodnih izkušenj, lahko napačne 
predstave ostanejo neodkrite in zato nikoli nadomeščene z ustreznejšimi (Smolleck in 
Hershberger, 2011). 
 
Opravljenih je bilo nekaj raziskav o tem, katere so najpogostejše napačne predstave otrok v 
naravoslovju.  
V raziskavi, ki so jo z učenci starimi od 5–7 let izvedli Pine, Messer in John (2001), so bila 
zaobjeta naslednja področja: življenjski procesi in živa narava, snov in njegove lastnosti ter 
fizični/naravoslovni procesi. 
Pri življenjskih procesih in živi naravi naj bi si učenci napačno predstavljali, da rastline in 
drevesa niso živa stvar, kar naj bi nastalo iz prepričanja o tem, da se žive stvari premikajo, 
nežive pa ne. Nekateri učenci iz prepričanja, da vse v zemlji raste, mislijo, da posledično 
rastejo tudi kamni. Naslednje napačne predstave pod to temo so: da rastline umrejo, če niso 
postavljene na okensko polico in da večja, kot je rastlina, bolj je »zdrava«; da semena 
prihajajo iz paketkov ne pa od rastlin, teža človeka je odvisna od starosti, višji ljudje so 
starejši kot nižji, moški so večji od žensk in oseba postane večja na svoj rojstni dan. Otroci 
tudi kažejo težave v razumevanju, kje v človeškem telesu se nahajajo določeni organi in 
verjamejo, da je smrt obrnljiv proces (Pine, Messer in John, 2001). 
 
Pri snoveh in njihovih lastnostih nekateri otroci mislijo, da bi svet lahko razdelili na stvari, ki 
so lesene in stvari, ki so železne. Prav tako, da je ves material narejen s strani človeka in se 
noben ne pojavlja naravno. Verjamejo tudi, da je pojem material omejen na blago in tkanino, 
domnevno, ker so predhodno slišali uporabo pojma in ne razmišljajo o tem, da so kamni in 
plastika tudi vrsta materiala. Učitelji tudi navajajo, da nekateri učenci zamenjujejo paro z 
dimom ali meglo ter ne dojamejo, kdaj pride do kondenzacije. Učenci tudi mešajo med seboj 
pojme taljenje, raztapljanje in razpadanje (Pine, Messer in John, 2001). 
 
Pri temi fizični procesi so učitelji navedli, da naj bi učenci mislili, da se žarnica vedno prižge s 
pomočjo baterije. Težave imajo predvsem z razumevanjem pojma elektrika, ki jo pogosto 
povezujejo z delovanjem srca in težko dojamejo, da je ta potrebna na primer za delovanje 
hladilnika. Učitelji vidijo vzrok za učenčeve napačne predstave v tem, da elektrike kot sile ni 
možno videti, vidijo se le njeni učinki. Prav tako učenci elektriko označujejo kot predmet, ki 
je nekam spravljen oziroma shranjen (Pine, Messer in John, 2001). 
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Napačne predstave se pojavljajo tudi pri pojmih povezanih z lebdenjem/plavanjem in 
potapljanjem, med katerimi so pogoste, da veliki objekti potonejo, majhni objekti lebdijo in 
da težki predmeti potonejo ter vse lahke stvari lebdijo. 
Pri teži in velikosti pogosto verjamejo, da sta ta dva pojma med seboj povezana, da nekaj kar 
je večje, je tudi težje, ne glede na material, iz katerega je, ali trdoto. Prav tako naj bi pri 
konceptu o gravitaciji mislili, da veliki predmeti padajo hitreje kot majhni. 
Pri virih svetlobe se pojavljajo napačne predstave o tem, da lahko prižgemo žarnico, če jo 
postavimo na sonce in da so svetilke glavni vir svetlobe. Poleg tega tudi, da je Luna izvor 
svetlobe in da Zemlja miruje ter Sonce kroži okrog nje in ko se Sonce obrne okrog, nastane 
noč ali Luna. 
O sencah učenci mislijo, da se senca pojavlja med Soncem in objektom ter da se senca 
pojavlja ločeno od ljudi in objektov.  
Pri zvokih pa naj bi nekateri učenci težko razumeli, da je zvok ustvarjen z nihanjem in da je 
zvok valovanje (Pine, Messer in John, 2001). 
 
Smolleck in Herberger (2011) v svoji raziskavi, izvedeni med otroci starimi od 3 do 8 let, 
govorita o njihovih naslednjih napačnih predstavah: 

• Snovi: da so trdna telesa težka, trda, jih ne moremo pojesti, zlomiti, upogniti, stisniti, 
imeti luknje, biti votli ali mehki in pa vse tekočine lahko piješ, kajti če je ni mogoče 
piti, ni tekočina. 

 
• Magnetizem: magneti naj bi se prijeli na vse hladilnike, so magični, trdni, privlačijo 

vse kovine, privlačijo srebro, velikost magneta vpliva na magnetno polje, poli ne 
privlačijo enako, ne privlačijo čez objekte, ki so težji kot magnet in magneti ne 
privlačijo skozi stvari, ki so trdnejše, tanjše in večje kot magnet. 

 
• Gostota: steklo potone in težke kovine prav tako potonejo, plastika plava na vodi, ves 

les plava, predmeti, ki vsebujejo zrak, plavajo, težki predmeti potonejo, lahki objekti 
plavajo, tanki predmeti plavajo, velike stvari potonejo in majhne stvari plavajo. 

 
• Zrak: če je torba sploščena, v njej ni zraka, če je torba napihnjena, je v njej zrak, zrak 

pomaga padalu, da pada počasi, zrak je notri ali na vrhu padala, toda ne okoli njega, 
zrak ni vsepovsod. 

 
Učitelji ne smejo zanemariti učenčevih predhodnih izkušenj, ki igrajo ključno vlogo pri 
graditvi razumevanja in predstav ter morajo te izkušnje čim bolj vpeljati v pouk in jih 
povezati s svojim poučevanjem. Pomembno je, da učitelji odkrivajo napačne predstave 
učencev z namenom, da bi jih odpravili. Obenem jim je to poznavanje njihovih napačnih 
predstav lahko v pomoč pri njihovem poučevanju, saj tako na ta način vedo, katerim učnim 
vsebinam je potrebno posvetiti več pozornosti. 

 

2.5.1.4 Risanke v učnih načrtih 
 

Animirani film je v izobraževalnem procesu pomemben, saj združuje različna področja: 
likovno področje, glasbo, jezik in literaturo, matematiko, fiziko, gibanje, računalništvo. 
Področje animiranega filma je v osnovnošolskem izobraževanju v Sloveniji slabo zastopano, 
sicer so posodobljeni učni načrti bolj odprti za vključevanje teh vsebin v pouk, glavna 
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pomanjkljivost naj bi bilo šibko znanje učiteljev na področju avdiovizualnih vsebin in 
uporabe novih medijev (Repše, 2012). 
V naslednjih učnih načrtih lahko zasledimo sledeče učne cilje, za katere lahko rečemo, da so 
povezani z avdiovizualnimi vsebinami in sodobno tehnologijo, nekateri med njimi pa se 
sklicujejo prav na animirane filme ter risanke. 
 
Učni načrt za slovenščino (2011, str. 18): 
Risanka 
Učenci:  

- primerjajo svoje razumevanje zgodbe v risanki z razumevanjem sošolcev, 
- ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi, in izvirnim besedilom; 

spoznavajo temeljne značilnosti medijev. 
 

Filmska predstava  
Učenci:  

- izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje otroškega filma, 
- če je film posnet po literarni predlogi, govorijo o posebnostih in razlikah med 

besedilom in filmom, 
- spoznavajo razlike med risanko in filmom; spoznavajo posebnosti medijev.  
 

Učni načrt za glasbeno vzgojo (2011, str. 7–11): 
Učenci: 

- uvajajo se v vrednotenje ustvarjalnih dosežkov in glasbenih doživetij ter predstav z 
raznimi komunikacijskimi sredstvi in mediji, 

- navajajo se na uporabo sodobne tehnologije, 
- z digitalno tehnologijo izbirajo in poslušajo glasbo ter urejajo zvočne zapise, 
- uporabljajo glasbene vire, interaktivne medije in sodobno tehnologijo. 

 
Učni načrt za likovno vzgojo (2011, str. 6–16): 
Učenci:  

- pri risanju (slikanju) uporabljajo preprosta računalniška orodja,  
- pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih uporabljajo tudi digitalne tehnologije, 
- izdelajo fotomontažo oz. animirani film, 
- posnamejo kratek video. 

 
Učni načrt za matematiko (2011, str. 5–57): 
Splošni cilji:  

- uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
Učenci: 

- spoznavajo osnove računalniških preglednic, 
- uporabljajo računalniške preglednice (najosnovnejša znanja), 
- uporabijo računalniško preglednico za urejanje podatkov po velikosti (razvrščanje), 
- izdelajo prikaz z računalniško preglednico. 

 
Učni načrt za spoznavanje okolja (2011, str. 13): 
Učenci: 

- vedo, da se lahko največ naučijo v šoli (z lastno dejavnostjo, od drugih ljudi, iz knjig, 
medijev). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Še pred desetletjem, pred množičnim pojavom sodobne tehnologije, kot so prenosni 
računalniki, tablice in pametni telefoni, so otroci svoj prosti čas preživljali z igranjem 
namiznih iger, risanjem, sestavljanjem in poslušanjem zgodbic. Danes te dejavnosti 
izpodrivajo gledanje animiranih filmov ter igranje igric na računalnikih, telefonih in tablicah. 
Sociologi soglašajo, da otroci porabijo od 20 do 40 % svojega prostega časa za gledanje 
risank ali igranje računalniških igric (Sokolova, 2011). 
Animirani filmi in risanke veljajo med otroki za ene izmed najbolj priljubljenih filmskih 
zvrsti. Z risankami se tako rekoč srečujejo povsod in vsakodnevno. Risanke so močno orodje, 
s katerim se otroci lahko veliko naučijo in spoznajo, a vendar je potrebno pozornost nameniti 
temu, ali je njihova vsebina ustrezna. Risanke med drugim spodbujajo otrokovo domišljijo in 
mu omogočajo stik s pravljičnim svetom. Pravljice in pravljični svet so za vsakega otroka 
pomemben del otroštva in razvijanja domišljije, abstraktnega mišljenja. Risanke predstavljajo 
tako pravljični kot realni svet, pri čemer pogosto podajajo napačne podatke ter ne odsevajo 
prave resničnosti, kar pa utegne otroka zmesti in ga pripeljati do napačnega pojmovanja in 
razumevanja zakonitosti v naravi. Te napačno prikazane podatke bomo poimenovali 
naravoslovni spodrsljaji. Naravoslovne spodrsljaje v risankah bomo opredelili kot dogodke, 
ki so v nasprotju z realnostjo in se v resničnem svetu zaradi naravnih zakonitosti ne morejo 
zgoditi (primer: železne krogle se pri padcu iz samokolnice nekaj časa odbijajo od tal) in 
dogodke, ki so prikazani le na delno pravilen način (primer: maček namoči gorečo zadnjico v 
veliko lužo, ki v trenutku izhlapi). Večina dosedanjih raziskav kaže na to, da otroci, še 
posebno med 5. in 7. letom, pred zasloni preživijo tudi 17 ur in pol tedensko oziroma 2,5 uri 
na dan (Erjavec, 2013) in na to, da starši premalo časa posvečajo nadzoru nad tem, katere 
risanke gledajo njihovi otroci. Veliko izsledkov tako tujih kot tudi slovenskih raziskav govori 
o vplivu nasilnih risank na agresivno vedenje otrok, saj otroci do svojega 18. leta starosti 
vidijo več kot sto tisoč nasilnih dejanj, ki potrjujejo, da otroci glede na videno, oblikujejo 
svoje vedenje, razmišljanje, doživljanje, čustvovanje in tudi vrednote ter stališča (Rutar, 
2008). Ob pregledu literature s tega področja sem opazila, da v Sloveniji ni veliko raziskav 
na področju spodrsljajev v risankah, ki lahko vodijo k napačnemu pojmovanju ali 
razumevanju situacij in naravoslovnih konceptov. Medtem ko v tuji literaturi lahko 
zasledimo raziskave o analizah risank, opravljene s strani učiteljev in učencev s poudarkom 
na razločevanju med resničnimi in nemogočimi situacijami v risankah (Perales-Palacios in 
Vílchez-Gonzáles, 2002), pri nas ni zaslediti literature o tem, kako otroci interpretirajo in 
prepoznavajo spodrsljaje v risankah. Prav zato sem se v magistrskem delu posvetila analizi 
risank, identifikaciji in kategorizaciji spodrsljajev. Po analizi spodrsljajev sem pripravila 
smernice in izhodišča za aktivnosti pri pouku, ki so povezane z naravoslovnimi tematikami. 
Naravoslovne tematike, ki sem se jim posvetila, so povezane z učnimi načrti spoznavanje 
okolja ter naravoslovja in tehnike v prvih dveh triadah osnovne šole. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 
 
Cilji magistrskega dela so: 

• prepoznati in kategorizirati naravoslovne spodrsljaje v animiranih filmih; 
• poiskati in prepoznati naravoslovne spodrsljaje, ki lahko vodijo v napačno 

razumevanje naravoslovnih zakonitosti; 
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• ugotoviti, ali otroci zaznavajo in prepoznavajo naravoslovne spodrsljaje v animiranih 
filmih in se nanje odzivajo; 

• ugotoviti, kako otroci interpretirajo naravoslovne spodrsljaje v animiranih filmih; 
• pripraviti smernice in izhodišča za aktivnosti in pogovore po gledanih risanih filmih, 

ki vključujejo naravoslovne spodrsljaje.  
 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Raziskovalna vprašanja so:  

RV 1: Katere vrste naravoslovnih spodrsljajev najdemo v izbranih animiranih filmih? 

RV 2: Kateri spodrsljaji lahko vodijo v napačno razumevanje naravoslovnih zakonitosti? 

RV 3: Kakšni so odzivi otrok na naravoslovne spodrsljaje v izbranih animiranih filmih? 
 

RV 4: Kako otroci interpretirajo naravoslovne spodrsljaje v izbranih animiranih filmih? 
 

3.4  RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 
V magistrskem delu je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno neeksperimetalna metoda ter 
kvalitativni raziskovalni pristop (študija primera). 

3.4.1 Vzorec 

Za način vzorčenja je bil uporabljen neslučajnostni, priložnostni način. V raziskavi je 
sodelovalo 15 učencev 3. razreda mestne Osnovne šole Bršljin Novo mesto. Povprečna starost 
učencev in učenk je 8–9 let.  

3.4.2 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Magistrsko delo je predstavljeno v obliki študije primera naravoslovnih spodrsljajev v 
animiranih filmih. Za študijo primera je značilno, da »intenzivno in podrobno analiziramo in 
opišemo […] neki problem (probleme), proces, pojav ali dogodek […]« (Sagadin, 1991,     str. 
31). 
 
Za zbiranje podatkov je bila uporabljena tehnika analize dokumentov v kombinaciji s 
tehnikama opazovanje z udeležbo ter polstrukturiranim intervjujem. Analizo dokumentov sem 
uporabila pri pregledu in analizi izbranih animiranih filmov, s katero sem se posvetila 
prepoznavanju naravoslovnih spodrsljajev. Animirani filmi so bili pridobljeni v knjižnicah 
Mirana Jarca Novo mesto in Osnovne šole Bršljin ter na internetni strani YouTube. 
  
Tehniko opazovanja z udeležbo sem izvedla pri obisku tretješolcev OŠ Bršljin Novo mesto v 
času podaljšanega bivanja ob ogledu 2 risank. Pred zbiranjem podatkov sem pridobila 
dovoljenje in soglasja ravnateljice in staršev za sodelovanje otrok v raziskavi. Za ogled sta bili 
izbrani risanki, ki sta vsebovali največ spodrsljajev. Odločili smo se za predvajanje dveh 
risank, saj bi bil ogled 10-ih risank časovno preobširen in nam na šoli zaradi poseganja v 
njihovo izvajanje dejavnosti in načrtov, raziskave ne bi bili pripravljeni omogočiti. Med 
ogledom risank sem si z vnaprej pripravljenim opazovalnim listom sproti beležila izjave otrok 
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ter svoja opažanja. Vlogo opazovalca je imela tudi učiteljica podaljšanega bivanja, ki mi je 
pomagala pri zapisu izjav in odzivov. Po ogledu je sledil pogovor in izvedba 
polstrukturiranega intervjuja s petimi učenci. Zbrala sem tudi pisno in slikovno gradivo 
učencev o tem, kar se jim je v predvajanih risankah zdelo najbolj nenavadno.  

3.4.3 Postopki obdelave podatkov 

Pri postopku obdelave podatkov sem segla po odprtem načinu kodiranja, pri katerem sem 
pregledala animirane filme in med ogledom zabeležila naravoslovne spodrsljaje, ki sem jih 
nato kategorizirala. Na podlagi zbranih napak sem oblikovala kategorije, pri čemer sem 
vsebinsko sorodne napake združila v posamezne širše enote – kategorije. 
V drugem delu, pri pedagoški raziskavi, sem pridobljeno gradivo in intervjuje na podlagi 
posnetkov prepisala, analizirala in kodirala z induktivnim pristopom ter določila kategorije. 
Slikovno in pisno gradivo učencev sem pregledala in analizirala. Na podlagi zbranih podatkov 
sem oblikovala ugotovitve in zaključke. 
 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.5.1 ANALIZE ANIMIRANIH FILMOV IN RISANK 

V tem poglavju so predstavljene analize in kategoriziranje spodrsljajev v izbranih animiranih 
filmih in risankah. Na koncu vsake analize risank so ponujeni predlogi za dejavnosti v 
razredu, ki bodo v pomoč učiteljem pri oblikovanju in načrtovanju pouka in s katerimi bodo 
lahko učenci preverjali ustreznost spodrsljajev. Izjemi sta risanki Tom in Jerry ter Pink 
Panther, ki smo ju obravnavali v pedagoški raziskavi, kjer so podani poskusi, ki smo jih 
izvedli z učenci ter ob koncu predlagane aktivnosti za njuno uporabo v razredu. 

3.5.1.1 Analiza risanke Tom in Jerry – Visoki zrezki (ang. High Steakes) 

(Vir: Hanna, W. in Barbera, J. Tom & Jerry – High Steaks [Video]. Ljubljana: Con film, 
pridobljeno dne 8. 3. 2015 s 
https://www.youtube.com/watch?v=17wDbS8GbsY&feature=youtu.be.) 

Risanka prikazuje sončen dan ob bazenu na vrtu, kjer ima gospodar svoj piknik. Tu sta tudi 
maček Tom in mišek Jerry, ki ju privabi mamljiv vonj z žara. Mišek bi rad na vsak način 
prišel do zrezka, vendar mu pot do njega prepreči maček. Mišek išče pot do cilja na različne 
načine in nenehno nagaja mačku, da bi se ga znebil, kateremu nastavlja različne pasti, zaradi 
katerih sta nenehno v boju. 

 
Slika 10: Plezanje miška z glavo navzdol 

• Spodrsljaj 1: Mišek spleza na mizo obrnjen z glavo navzdol. 
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Slika 11: Izstrelitev miška z vilicami 

• Spodrsljaj 2: Maček ulovi miška z železnimi vilicami za žar, da bi mu preprečil pot do 
zrezka. Maček za izstrelitev miška uporabi železne vilice za žar, ki se ob nategu močno 
ukrivijo in nato vrnejo v prvotno stanje. 
 

 
Slika 12: Skok mačka ob vbodu vilic 

• Spodrsljaj 3: Jezni mišek, ker ga je maček odgnal, pograbi svoje železne vilice in se z 
njimi zapodi proti mačku ter ga z vilicami zbode v zadnjico. Maček skoči od bolečine 
visoko v zrak, vilice pa se ukrivijo in nato vrnejo v prvotno stanje. 
 

 
Slika 13: Nihanje miška na vilicah 

 
• Spodrsljaj 4: Maček in mišek se spopadeta v mečevanju z železnimi vilicami. Miška po 

prevrnitvi iz ležalnika odbije in se skupaj z vilicami zapiči v tla, na katerih nekaj časa 
niha. 

       
Slika 14: Drsenje mačka po travi 

• Spodrsljaj 5: Jezni mačkon z vilicami lovi miška, se spotakne ob vilice, ki so zapičene v 
tla in ga odbije naravnost proti gospodarju. Pri tem maček dolgo drsi po travi. 
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Slika 15: Vbod vilic v gospodarjevo zadnjico 

• Spodrsljaj 6: Maček se po drsenju po travi ustavi šele, ko z železnimi vilicami zabode 
gospodarja v zadnjico. Vilice se ob tem nagubajo in zvijejo ter nato delno vrnejo v 
prvotno stanje. Gospodar se od bolečine požene visoko v zrak. 

 

 
Slika 16: Deformacija mačkove glave 

   
• Spodrsljaj 7: Jezni gospodar je s ploščo za žar stisnil mačkovo glavo, ki se je pri tem 

deformirala (sploščila). V naslednjem prizoru je njegova glava spet normalne oblike. 

 
Slika 17: Razteg mreže 

 
• Spodrsljaj 8: Maček ujame miška, ki se skriva pod žogico za badminton. Nato z 

loparjem odbije žogico v napeto mrežo za badminton. Mreža se ob dotiku žogice, v kateri 
je mišek, močno raztegne in žogico z miškom odbije naravnost v gospodarjeva usta. 

 
Slika 18: Odbijajoč lopar  

• Spodrsljaj 9: Jezni gospodar vzame leseni lopar iz mačkovih rok in ga z njim lopne po 
glavi, pri čemer se raztrga mreža na loparju. To stori še enkrat, tokrat se lopar ukrivi in ob 
padcu loparja na tla, se odbije na mačkovo glavo, iz mačkove glave še enkrat na tla, od 
tam se še enkrat odbije in pristane na mačkovi glavi. 
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Slika 19: Let mačka nad mizo 

• Spodrsljaj 10: Mišek stresa steklenico, v kateri je kokakola, da bi z njo zopet ponagajal 
mačku. Ker hoče maček preprečiti, da bi kokakola iztekla iz steklenice, se zapodi proti 
mišku in pri skoku kar leti po zraku nad mizo. 

 
Slika 20: Škropljenje kokakole v velikem dometu in količini 

 
• Spodrsljaj 11: Ker mačku ni uspelo preprečiti, da kokakola ne bi ušla iz steklenice, ta 

škropi iz steklenice v zelo velikem dometu in količini na gospodarjev zrezek. 

 
Slika 21: Nenavadni učinki na zrezek 

 
• Spodrsljaj 12: Ko curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek na žaru, se opazijo 

nenavadni učinki na zrezek. 

 
Slika 22: Spreminjanje oblike glave in telesa 

• Spodrsljaj 13: Jezni gospodar vzame steklenico kokakole, jo pretrese, da se zapeni in jo 
porine v mačkova usta. Mačkova glava se ob tem napihne in iz njegovih ušes izhajajo 
mehurčki. Ko maček pogoltne kokakolo, njegovo telo spreminja obliko.  
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Slika 23: Rešitev mačka iz bazena 

• Spodrsljaj 14: Mišek ponagaja mačku in zatakne njegov rep med žar in ploščo na njem. 
Mačka speče v rep in se hitro požene proti bazenu. Ko skoči v bazen, ki zgleda globok, 
ga žar potegne na dno bazena. Utapljajočega mačka iz globokega bazena reši jezni 
gospodar, ki iztegne roko skoraj do dna bazena. 

 
Slika 24: Miškov dvig ležalnika z mačkom 

• Spodrsljaj 15: Mišek dvigne ležalnik, na katerem je zvezan maček in ga odpelje na 
cesto, kjer ga pritrdi na avto, ki se pripelje mimo. 

Glede na najbolj očitne spodrsljaje ter učne vsebine, ki se pojavljajo v učnih načrtih 
spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika, smo oblikovali naslednje kategorije: 

1.) SILE IN GIBANJE 
2.) LASTNOSTI PREDMETOV IN SNOVI 
3.) OBLIKA TELESA 

V tej risanki je bilo največ spodrsljajev s strani kategorije Sile in gibanje ter Lastnosti 
predmetov in snovi. V nadaljevanju so pod posamezno kategorijo opredeljeni spodrsljaji. 

1.) Sile in gibanje  
V povezavi s silami in gibanji se v risanki pojavljajo naslednji spodrsljaji: 1, 3, 5, 10 in 
15. 
 

1→ Ko mišek pleza proti vrhu mize, je obrnjen z glavo navzdol. V realnosti to ni mogoče, 
saj miši nimajo oprijema ob podlago, ki bi zagotavljal, da bi se po površinah premikale z 
glavo navzdol. Zaradi teže bi moral mišek pasti na tla. 

 3→ Ko mišek zbode mačka z železnimi vilicami, ta od bolečin skoči nekaj metrov visoko v 
zrak. To ni mogoče, saj bi moral biti odriv mačka od tal izjemno močan, maček pa se v 
prizoru sploh ni odrinil. Ista napaka se pokaže tudi, ko gospodar prav tako, ko dobi vilice 
v zadnjico, skoči visoko v zrak. 

5→ Ko maček teče z železnimi vilicami v roki proti mišku, se spotakne ob miškove vilice in 
nato nenadzorovano dolgo drsi po travi proti gospodarju. Takšno drsenje ni mogoče 
zaradi trenja.  

10→ Ko maček, ki hoče preprečiti izlitje peneče kokakole iz steklenice, skoči proti mišku, leti 
po zraku v vodoravni smeri. V realnosti bi maček letel v loku proti tlom. 
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 15→ Mišek dvigne ležalnik, na katerem je zvezan maček in ga odpelje na cesto, kjer ga 
pritrdi na mimoidoči avto. Mišek bi moral imeti izjemno moč in potrebna bi bila zelo 
velika sila, da bi lahko dvignil ležalnik skupaj z mačkom in ga vlekel po travi. 
 

2.) Lastnosti predmetov in snovi 
V risanki se največ spodrsljajev pojavi o lastnostih predmetov in snovi, in sicer: 2, 4, 6, 8, 
9, 11 in 12.  
 

2→ Ko se maček želi znebiti miška, za fračo uporabi železne vilice, s katerimi izstreli miška. 
Pri tem se železne vilice ob nategu močno ukrivijo in nato vrnejo v prvotno stanje. 
Železo nima takšnih elastičnih lastnosti, da bi se tako ukrivilo in povrnilo nazaj v prvotno 
obliko, ampak bi le to ostalo ukrivljeno. 

4→ Na elastičnost predmeta (železne vilice) se nanaša tudi napaka, pri kateri vilice, zapičene 
v tla skupaj z miškom, nihajo kar nekaj časa. 

6→ Ko maček po nesreči zapiči vilice v gospodarjevo zadnjico, se te zvijejo oziroma 
nagubajo, nato se vrnejo v prvotno stanje. Če upoštevamo lastnost železa (njegovo 
trdnost) in lastnost človeškega telesa, ta pojav ni mogoč.  

8→ Mreža se ob dotiku žogice za badminton, v kateri je mišek, močno napne in raztegne, 
miška pa odbije v gospodarjeva usta. Mreže so navadno sestavljene iz serije nitk, ki 
nimajo takšnih elastičnih lastnosti, zato je prizor, v katerem se mreža močno raztegne, 
pretiran. Prav tako se žogica po dotiku z mrežo v realnosti odbije na tla in ne v vodoravni 
smeri nazaj. 

9→ Ko gospodar z lesenim loparjem udari mačka po glavi, se lopar ukrivi. Leseni lopar bi se 
moral pri tako močnem udarcu zlomiti. Ukrivljanje lesa je namreč možno le v posebnih – 
nadzorovanih pogojih (vlažnost, temperatura). 
Leseni lopar je nato padel z mačkove glave na tla in se večkrat odbil nazaj na mačka in 
na tla. Takšno odbijanje lesenega loparja ni možno. Lopar bi v vsakdanjem življenju ob 
prvem padcu in morebitnem manjšem odboju od tal obležal na tleh. 

11→ Velika količina peneče kokakole izteče iz steklenice v zelo velikem dometu na žar. To 
ni mogoče, kajti odprtina steklenice in njena prostornina ne zagotavljata tako velikega 
toka kokakole s tako velikim dometom.  

12→ Ko curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, ki se peče na žaru, zrezek zgnije in se 
razkroji v nekaj trenutkih. Kljub temu, da kokakola razjeda meso, se to ne zgodi v tako 
kratkem času.  
 

3.) Oblika telesa 
Na obliko telesa se nanašajo spodrsljaji: 7, 13 in 14. 
 

7→ Gospodar s ploščo za žar zaobjame mačkovo glavo in jo stisne, pri čemer deformira 
mačkovo glavo (jo splošči). Glava se po nekaj trenutkih vrne v prvotno obliko. Takšne 
poškodbe maček v realnosti ne bi preživel in bi lahko poginil. Oblika glave se ne bi 
povrnila v prvotno stanje. 

13→ Jezni gospodar porine steklenico peneče kokakole v mačkova usta, ki se napihnejo 
oziroma se napihne celotna glava, iz ušes pa mu uhajajo mehurčki. Ko maček pogoltne 
kokakolo, se njegovo telo napihuje in spreminja obliko. Pitje večjih količin gaziranih 
pijač ne povzroča sprememb oblike telesa. 

14→ Gospodar iz globokega bazena reši utapljajočega mačka, pri čemer raztegne roko vse 
do dna bazena. To ni mogoče, saj se človekova roka in drugi deli telesa ne raztezajo. 
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3.5.1.2 Analiza risanke Pink Panther – Pink in the Drink 

(Vir: Edward, B. Pink Panther – Pink in the Drink [Video]. Pridobljeno dne 15. 5. 2015 s 
https://www.youtube.com/watch?v=CYzk3EA1MW4.) 

Zgodba govori o Pink Pantherju, ki je nekega dne odšel na morje. Ko je hodil do obale, je 
zagledal zasidrano ladjo, poleg katere je kapitan ponujal odlično in ugodno priložnost za 
križarjenje. Pink Panther je zagrabil ponujeno priložnost in se podal na ladjo. A kaj kmalu se 
je kapitan preoblekel v gusarja in zasužnjil Pink Pantherja, ki je moral na ladji opravljati 
različna dela, ki mu niso šla ravno najbolje od rok. A tudi gusarju ni bilo povsem usojeno biti 
gospodar na ladji. 

 
Slika 25: Povzpenjanje na ladjo 

• Spodrsljaj 1: Ko kapitan odpelje Pinka na ladjo, se nanjo povzpneta po leseni brvi. 
Navzgor hodita pravokotno na brv in pri tem ne padeta. 

 
Slika 26: Dvig ležalnika v zrak 

• Spodrsljaj 2: Kapitan, ki se je preoblekel v gusarja, odide k Pinku, ki je medtem že 
počival na lesenem ležalniku. Gusar brcne v ležalnik, ki s Pinkom poleti v zrak in se nato 
sesede. 

 

  
Slika 27: Tek Pinka po zraku 

 

• Spodrsljaj 3: Pink se ustraši morskega psa, zaradi česar poskoči in obstane za nekaj 
trenutkov v zraku. Preden steče po deski nazaj na krov ladje, teče nekaj trenutkov po 
zraku. 
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Slika 28: Vžig omela 

• Spodrsljaj 4: Gusar nadzoruje Pink Pantherja pri čiščenju celotne ladje. Ko pride mimo, 
vrže prižgano cigaro na tla. Pink jo pobriše z mokrim omelom in omelo se vžge. Nato 
Pink namoči omelo v vodo, s čimer pogasi nastali ogenj. Ko začne ribati tla, se omelo 
zopet vname. 

 
Slika 29: Ponovni vžig omela  

• Spodrsljaj 5: Gusar želi pogasiti požar in začne tolči omelo ob tla. Ogenj ugasne, a ko 
Pink vzame omelo, se to zopet vžge nazaj. 

 
Slika 30: Vžig jadra 

 
• Spodrsljaj 6: Pink hoče pogasiti ogenj in začne pihati vanj. Ogenj nevede usmeri v vrvi, 

ki so pripete na jadro. Ogenj se hitro razširi po vrveh do jadra, ki se v trenutku zažge in 
spremeni v pepel. 

 

  
Slika 31: Padec krogel iz samokolnice 

 

• Spodrsljaj 7: Pink je na samokolnico naložil veliko število železnih topovskih krogel. 
Ladja se začne zaradi valov nekoliko nagibati. Pink Panther s samokolnico zavira in 
krogle so ob precejšnjem nagibu samokolnice ter zaviranju še nekaj časa na istem mestu, 
preden se skotalijo iz nje. 
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Slika 32: Odbijanje železnih krogel 

• Spodrsljaj 8: Železne krogle iz samokolnice padajo v smeri nagiba ladje in se odbijajo 
od tal. 

 
Slika 33: Stolp krogel na glavi 

• Spodrsljaj 9: Krogle iz ladje padejo potopljenemu gusarju na glavo ter se postavijo 
navpično druga na drugo. 

 
Slika 34: Skok iz morja na ladjo 

• Spodrsljaj 10: Gusar iz morja skoči nazaj na ladjo. Pri tem nekaj trenutkov miga z 
nogami po zraku, preden steče po deski na krov.  

 
Slika 35: Obstanek morskega psa v zraku 

 
• Spodrsljaj 11: Morski pes skoči za gusarjem in preden pade nazaj v vodo, za nekaj 

trenutkov obstane v zraku. 
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Slika 36: Odbijanje krožnika od mize 

• Spodrsljaj 12: Ko jezni in lačni gusar s pestmi močno udarja ob mizo, se porcelanasti 
krožnik odbija visoko od mize.  

 
Slika 37: Politje juhe 

• Spodrsljaj 13: Pink Panther skuha juho za gusarja in ko mu jo naliva v krožnik, iz 
žlice/zajemalke teče velika količina juhe.  

 
Slika 38: Let krožnika 

• Spodrsljaj 14: Ko Pink Panther nese gospodarju pripravljena jajčka, se ladja začne 
nagibati. Krožnik s pladnja zleti in dolgo leti na isti višini proti gospodarju ter ga zadane 
v glavo. Jajčka pristanejo na gospodarju ravno obratno, kot so bila ta na krožniku. 

 
Slika 39: Let gusarja z dežnikom 

• Spodrsljaj 15: Pink Panther opazi, da se pripravlja k nevihti, zato gre po dežnik. Ko ga 
odpre, močno zapiha in mu odpihne dežnik. Dežnik se zatakne ob gusarjev pas in ga 
dvigne visoko v nebo. 
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Slika 40: Skok morskega psa in obstanek v zraku  

• Spodrsljaj 16: Morski pes skoči za gusarjem iz vode in za nekaj trenutkov obstane v 
zraku. 

 
Slika 41: Padec topa 

• Spodrsljaj 17: Gusar, ki je po nesrečnem naključju pristal v topu, s topom, ki ga ne more 
ustaviti, drvi proti vodi. Ko prileti na odskočno desko, se top obrne navpično in pada 
proti vodi.  

 
Slika 42: Skok gusarja iz morja 

• Spodrsljaj 18: Gusar skoči iz topa nazaj na ladjo. 

 
Slika 43: Plavanje topa 

• Spodrsljaj 19: Železni top se pri padcu v vodo potopi in nato priplava na površje ter 
izstreli kroglo. 
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Slika 44: Hitra potopitev ladje 

• Spodrsljaj 20: Krogla naredi luknjo v ladji na krovu, čez katero kmalu priteče voda in 
ladja v nekaj trenutkih potone. 

Spodrsljaje pri tej risanki sem v skladu s tematikami iz učnih načrtov spoznavanje okolja ter 
naravoslovje in tehnika razvrstila v naslednje kategorije: 

1.) SILE IN GIBANJE 
2.) GORENJE 
3.) LASTNOSTI PREDMETOV IN SNOVI 
4.) SNOVI V NARAVI (VODA) 

 
1.) Sile in gibanje 

Največ spodrsljajev se v risanki pojavi v povezavi z dano kategorijo, in sicer so to 
spodrsljaji 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ter 17.  

1→ Ko se kapitan in Pink Panther povzpneta na ladjo, gresta navzgor pravokotno na leseno 
brv. Njuno gibanje bi moralo biti pravokotno na Zemljo in ne na brv. 

2→ Ko gusar brcne v ležalnik, na katerem leži Pink, ležalnik poleti v zrak. To ni mogoče, saj 
na ležalnik deluje sila (brca z nogo) samo na eni strani, zato bi se morala dvigniti le tista 
stran, v katero je kapitan brcnil in ne celoten ležalnik. 

3→ Spodrsljaj 3 je povezan z neustreznim prikazom teže. Ko se Pink ustraši, skoči v zrak in 
tam nekaj trenutkov obstane in nato teče po zraku. Pink bi v resnici takoj padel na tla, 
saj zaradi teže telesa v zraku padajo proti tlom. Tudi tek po zraku ni mogoč.  

7→ Ob nagibu ladje se železne krogle odkotalijo z nje šele čez nekaj trenutkov. Železne 
krogle bi se morale skotaliti takoj ob zaviranju. 

9→ Železne krogle padajo iz ladje na gusarjevo glavo. Na glavi se naložijo druga vrh 
druge. Nalaganje krogel eno vrh druge v stolpec brez opore ni mogoče.  

10→ Prizor prikazuje situacijo, ki ni mogoča, saj gusar iz morja skoči nazaj na ladjo. Iz vode 
se ne moremo odriniti tako visoko. 

19→ Isti spodrsljaj (spodrsljaj 19) se v risanki pojavi še enkrat, ko gusar prav tako skoči iz 
vode nazaj na ladjo, ko ga lovi morski pes. 

11→ Ko morski pes skoči iz vode, obstane v zraku nekaj trenutkov. To ni možno, saj bi 
moral zaradi teže takoj po skoku iz vode pasti nazaj. Isti spodrsljaj (spodrsljaj 16) se v 
risanki še enkrat ponovi. 

14→ Krožnik z jajci ob nagibu ladje spolzi s pladnja in nekaj časa leti naravnost proti 
gospodarju (v vodoravni smeri). Tir gibanja krožnika bi moral biti podoben tiru pri 
poševnem metu  (padel bi v loku na tla). 

15→Odprt dežnik v vetru dvigne gusarja visoko v zrak. Dežnik ni dovolj trden, da bi v 
močnem vetru ostal nepoškodovan.  

17→ Top z gusarjem pade z odskočne deske v vodo in pri padcu se top v trenutku obrne z 
izmetnim delom navzgor. Predmeti pred padcem ne spreminjajo smeri kar nenadoma in 
brez vzroka. 
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2.) Gorenje 

V povezavi z gorenjem se v risanki pojavijo spodrsljaji 4, 5 in 6. 

4→ Z namočenim omelom pometejo cigaretni ogorek in omelo se vžge. Situacija je 
nerealna, saj niso bili izpolnjeni pogoji za gorenje. 

5→ Isti spodrsljaj se pojavi, ko gusar tolče z omelom ob tla in videti je, kot da je z močnim 
udarjanjem dokončno ugasnil ogenj, a se je omelo čez nekaj trenutkov vžgalo nazaj. 

6→ S Pinkovim pihanjem v ogenj, se ta prenese na vrvi, po katerih se ogenj hitro širi do 
jadra. Celotno jadro se v trenutku vžge in nastane pepel. Vžig je potekal prehitro. 

 
3.) Lastnosti predmetov in snovi 

Pod vrsto spodrsljajev o lastnosti predmetov in snovi so bili umeščeni spodrsljaji 8, 12, 
13, 19 in 20.  
 

8→ V risanki je prikazano, da se železne krogle po padcu odbijajo od tal (podobno kot 
žogice za namizni tenis). Železne krogle niso prožne in se ne odbijajo od tal. 

12→ Ko gusar tolče z rokami po mizi, se porcelanasti krožnik odbija visoko od mize. Da bi 
krožnik lahko tako skakal oziroma se odbijal, bi moral biti narejen iz drugega materiala. 
Tresljaji na krožniku bi morali biti komaj opazni. 

13→ Pink Panther polije kapitana z juho, ki steče iz majhne zajemalke. Količina juhe, ki 
polije kapitana, je velika. Prostornina zajemalke ne ustreza količini juhe, ki se polije.  

19→ Železni top se pri padcu v vodo potopi, vendar nato priplava na površje. Gostota 
kovinskega topa je večja od gostote vode in zato bi top moral potoniti. 

20→ Železna krogla naredi luknjo v ladji  in ladja se v nekaj trenutkih potopi. Realno to ni 
mogoče, saj pretok vode skozi luknjo ni tako hiter, da bi v trenutku napolnil ladjo. 
 

4.) Snovi v naravi (voda) 
Sem bi lahko umestili tudi spodrsljaja 10 in 18, ko gusar iz globine morja skoči na 
ladjo. Gostota (morske) vode ne omogoča, da bi skočil iz nje, sploh pri tolikšni globini 
vode, saj se v njej ne moremo odriniti. 

 

3.5.1.3 Analiza risanke Grozni Gašper – Grozni Gašper je ujet 

 (Vir: Alexander, P. Grozni Gašper 5. Grozni Gašper je ujet [DVD]. Ljubljana: Menart 
Records.) 

Risanka govori o groznem Gašperju, ki nekega dne nagaja in lovi mlajšega brata Petra. Ta v 
strahu pred Gašperjem zbeži v klet, kamor gre za njim tudi Gašper in ko se vrata zaprejo, 
ostaneta ujeta v kleti. Gašper išče različne načine, kako priti ven iz kleti. Na koncu izpade kot 
junak, ki je rešil mlajšega brata pred padajočo omaro. 

 
Slika 45: Petrov jok 
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• Spodrsljaj 1: Gašper vzame Petrovega plišastega zajca. Peter začne jokati in njegove 
solze škropijo na vse strani ter v zraku v trenutku izhlapijo.  
 

 
Slika 46: Odriv Gašperja 

• Spodrsljaj 2: Peter se, ker je Gašper vzel njegovega zajca, razjezi in Gašperja močno 
odrine. Ta zaradi odriva kar poleti po zraku na tla. 

 
Slika 47: Sajenje rože 

• Spodrsljaj 3: Gašperjeva mama sadi rože na vrtu. Rožo posadi tako, da jo samo postavi 
na drugo mesto, ne da bi njene korenine zagrnila z zemljo. 

 
Slika 48: Tresenje omare 

• Spodrsljaj 4: Gašper vrže Petrovega plišastega zajčka na omaro, kjer ta ostane. Omara se 
šele čez nekaj trenutkov zamaje. 

 
Slika 49: Padec Gašperja v koš za perilo 

• Spodrsljaj 5: Gašper, ki poskuša splezati do okna, se opre na Petrove roke. Pri tem 
izgubi ravnotežje ter pade nazaj točno v košaro za perilo, ki je bila postavljena nekoliko 
stran od njiju. Pri padcu se zdi, kot da bi padel iz velike višine. 
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Slika 50: Zlom kovinske žlice 

• Spodrsljaj 6: Žlica, s katero želi Gašper izkopati tunel v betonska tla, se pri dveh 
zamahih in udarcih ob tla zlomi. 

 
Slika 51: Odboj žlice 

• Spodrsljaj 7: Gašper jezno vrže zlomljeno žlico v steno. Od tam se odbija v strop, 
stopnice, Gašperjevo glavo in na koncu v zrak. 

 
Slika 52: Vzpenjanje po kartonskih škatlah 

• Spodrsljaj 8: Gašper v kleti zloži prazne škatle eno vrh druge, da bi dosegel kletno okno. 
Med plezanjem po škatlah, se te nič ne premikajo in udirajo – videti so zelo trdne. 

 
Slika 53: Padanje stvari s polic 

• Spodrsljaj 9: Omara, na katero je na začetku Gašper vrgel plišastega zajca, se začne 
nagibati sama od sebe. Omara pada počasi, predmeti na policah pa stojijo na svojem mestu. 
Šele pri velikem nagibu omare predmeti zdrsnejo na tla. 
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Slika 54: Požiranje hrane 

• Spodrsljaj 10: Gašper si v bolnišnici privošči piščanca, ki ga glede na velikost 
ugriznjenega kosa prehitro prežveči in pogoltne. 

Na podlagi prizorov, ki sem jih ovrednotila kot spodrsljaje, sem zasnovala naslednje 
kategorije: 

1.) ČLOVEŠKO TELO 
2.) RASTLINE IN ŽIVALI 
3.) LASTNOSTI PREDMETOV IN SNOVI 
4.) SILE IN GIBANJE 

 
1.) Človeško telo 

Spodrsljaja, ki sem ju umestila v to kategorijo, sta 1 in 10. 

1→ Ko Gašper spravi v jok mlajšega brata Petra, njegove solze škropijo na vse strani. Naše 
solzne žleze ne izločajo solz, ki bi tekle v loku. Tudi pri močnem joku, solze vedno 
polzijo po licih. 

10→ Gašper jé piščanca, ki ga prehitro prežveči in pogoltne. Glede na velikost 
odgriznjenega kosa, bi moral hrano dobro prežvečiti, saj v nasprotnem primeru tako 
velikega kosa ne bi mogel pogoltniti. 

2.) Rastline in živali 
V povezavi z rastlinami in živali se v risanki pojavi le spodrsljaj 3. 
Gašperjeva mama rožo posadi tako, da jo samo postavi na travo, ne da bi njene korenine 
zagrnila z zemljo. To ni prikazano pravilno, saj je treba korenine posaditi v zemljo, ker 
te omogočajo, da rastlino pritrdimo v tla. 
 

3.) Lastnosti predmetov in snovi 
Med vrsto spodrsljajev o lastnostih predmetov in snovi se pojavijo naslednji spodrsljaji: 
4, 6, 7 in 8. 
 

4→ Gašper vrže bratovega plišastega zajca na omaro, ki se čez nekaj časa rahlo zamaje. 
Plišasti zajec je prelahek, da bi povzročil tolikšen premik omare. Prav tako bi se omara 
zamajala takoj, ko bi nanjo priletel zajec in ne s tolikšnim časovnim zamikom.  

6→ Gašper s kovinsko žlico zamahne po tleh, da bi izkopal tunel in žlica se ob dveh udarcih 
ob tla zlomi. Žlica bi se prej ukrivila kot zlomila. 

7→ Gašper vrže kovinsko žlico, ki se večkrat odbije (od stene, stropa, stopnic v Gašperjevo 
glavo). Žlica je narejena in bi najverjetneje ob prvem odboju ob steno padla na tla. 

8→ Gašper zgradi stolp iz praznih kartonskih škatel, po katerih spleza do okna. Kartonske 
škatle nimajo tolikšne trdnosti, da bi lahko stopali po njih, ne da bi se te udrle pod težo 
telesa. 
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4.) Sile in gibanje 
Spodrsljaji o silah in gibanjih so naslednji: 2, 5 in 9. 

2→ Peter porine Gašperja, ki poleti po zraku na tla. Peter bi moral biti izjemno močan in 
potrebna bi bila ogromna sila, da bi tako sunkovito odrinil Gašperja v zrak. 

5→ Gašper pri plezanju izgubi ravnotežje in pade nazaj nekoliko stran v koš za perilo. 
Gašper med padanjem ne more poljubno spreminjati smeri padca, razen če se vmes od 
česa odrine. V prizoru ni videti, da bi se med padcem odrinil in tako spremenil smer. 

9→ Omara se začne nagibati sama od sebe in stvari začnejo drseti s polic šele pri velikem 
nagibu omare. Stvari s polic bi morale zdrseti na tla že nekoliko prej, saj je bil nagib 
omare dovolj velik. Prav tako ni bilo velikega trenja, saj hrapavost drsne površine 
(police) ni velika, ki bi povzročila, da bi stvari pri velikem nagibu omare stale in nato 
počasi drsele. 

3.5.1.3.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

V spodnjih alineah so zbrane ideje za aktivnosti v razredu. Aktivnosti lahko učitelj spremeni 
in prilagodi. Priporočljivo je, da učenci sami oblikujejo raziskave, s katerimi preverjajo, ali so 
prizori iz risanke, ki so bili označeni kot spodrsljaji, možni tudi v realnem svetu. 

• Ogled realnih posnetkov in pogovor:  

∼ Učenci primerjajo jok otroka in njegove solze iz posnetka (https://youtu.be/gd4RO-
hUPHQ, pridobljeno dne 22. 1. 2016) z jokom v spodrsljaju 1. 

∼ Učenci si ogledajo posnetek požiranja hrane (https://youtu.be/umnnA50IDIY, 
pridobljeno dne 22. 1. 2016), čemur sledi pogovor o zdravi in pravilni prehrani. 
Ugotovitve in zaključke pogovora primerjamo s prizorom iz risanke označenim pod 
spodrsljajem 10 ter ovrednotimo prehranjevalne navade in pomen raznovrstne 
prehrane. 

• Eksperimentalno delo: 

∼ Poskus sajenja rastlin: Učenci v razredu posadijo rastline in v daljšem časovnem 
obdobju opazujejo njihovo rast. Z učiteljem se pogovorijo o kaljenju semen, razvoju 
rastlin in pogojih za življenje rastlin. Ugotovitve primerjajo s prizorom  pri spodrsljaju 
3. 

∼ Poskus s plišastimi igračami: Učenci poskus izvedejo s plišastimi igračami različnih 
mas, ki jih drug za drugim vržejo na omaro. Pri tem opazujejo, ali se omara premakne, 
ko nanjo prileti plišasta igrača in na podlagi ugotovitev sklepajo o pravilnosti prizora, 
ki smo ga ovrednotili pri spodrsljaju 4. 

∼ Poskus z žlicami iz različnih materialov: Potrebujemo leseno, plastično in kovinsko 
žlico. Učenci napovejo, katera izmed njih se ob poskusu upognitve zlomila in katera le 
zvila. Žlice poskušamo upogniti, učenci pa pri tem opazujejo, katera izmed žlic se je 
upognila ali celo zlomila. Ugotovitve povežemo s prizorom pod spodrsljajem 6.  

∼ Poskus s kartonskimi škatlami: Vzamemo več kartonskih škatel. Z učenci najprej 
poskusimo stopiti na eno škatlo, nato na dve in več, pri čemer preverjamo njihovo 
trdnost in udiranje pod težo telesa. Opažanja pri poskusu primerjamo s prizorom iz 
risanke (spodrsljaj 8). 

∼ Poskus s ploščami različnih materialov in različnimi predmeti: Vzamemo različne 
plošče (leseno, plastično, stekleno) in nanje postavimo različne predmete. Plošče 
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nagibamo in z učenci ugotavljamo, pri kolikšnem nagibu začnejo predmeti drseti po 
njih navzdol. Opazujemo hitrost drsenja v odvisnosti od nagiba klanca. 

• Medpredmetno povezovanje: Realnost spodrsljaja 7 lahko preverjamo v okviru predmeta 
šport, kjer napravimo poskus v telovadnici. Potrebujemo penasto žogo, medicinko, 
gumijasto žogo, teniško žogico in žlico. Predmete vržemo ob steno in opazujemo, kako se 
ti odbijajo. Ugotovitve učenci primerjajo s prizorom iz risanke. 
 

3.5.1.4 Analiza risanke Ledeno kraljestvo 

(Vir: Buck, C. (2015). Ledeno kraljestvo [DVD]. Ljubljana: Menart Records.) 

Neustrašna Ana se skupaj s krepkim gorjanom Krištofom in njegovim zvestim jelenom 
Svenom odpravi na epsko potovanje, da bi našla svojo sestro Elzo, katere ledene moči so 
kraljestvo Arendelle ujele v večno zimo. Med prizadevanjem, da bi rešila kraljestvo, Ana in 
Krištof v ostrih zimskih pogojih srečata še volkove, mistične trole in zabavnega snežaka 
Olafa. (Buck, 2015) 

 
Slika 55: Odlet ledene kocke v zrak 

• Spodrsljaj 1: Krištofu je ledena kocka ušla iz klešč in odletela visoko v zrak. 

 
Slika 56: Odriv od mehkega snega 

• Spodrsljaj 2: Elza in Ana se spuščata po snegu in na vrhu hribčka se Ana odrine od 
snega. Prileti v mehak sneg na hribčku nasproti. 

 
Slika 57: Zmrzovanje tal 

• Spodrsljaj 3: Anina in Elzina starša drvita s konji, za njimi zmrzujejo tla. 
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Slika 58: Lovljenje ravnotežja na kolesu 

• Spodrsljaj 4: Ana se, stoječ na eni nogi na sedežu kolesa, vozi po stopnicah, pri čemer 
ne pade in dobro lovi ravnotežje. 

 
Slika 59: Drsenje Ane 

• Spodrsljaj 5: Ana pleše in pri tem drsi po tleh skozi celo plesno dvorano. 
 

 
Slika 60: Spust po stopnicah 

• Spodrsljaj 6: Ana se zavihti na ograjo in se spusti navzdol do konca ograje. Čas spusta je 
pri tem zelo kratek. 

 
Slika 61: Skoki Ane ob slikah 

• Spodrsljaj 7: Ana skače ob slikah in ob skokih nekaj trenutkov obstane v zraku, preden 
pade proti tlom. 

 
Slika 62: Visok skok na kamnito ograjo 

• Spodrsljaj 8: Ana skoči visoko na kamnito ograjo. 
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Slika 63: Drsenje čolna po pomolu 

• Spodrsljaj 9: Ana se spotakne ob konja, zadane ob vedro ter pade v čoln. Skupaj s 
čolnom zdrsi proti vodi, dokler čolna ne ustavi konj. 

 
Slika 64: Padec Hansa v vodo 

• Spodrsljaj 10: Ana se poslovi in Hans ter konj ji pomahata v slovo. Konj dvigne kopito 
in spusti čoln, v katerem stoji Hans. Ta se skupaj s čolnom prevrne v vodo šele čez nekaj 
trenutkov. 
 

 
Slika 65: Drsenje Hansa in Ane 

• Spodrsljaj 11: Hans in Ana drsita po tleh skozi celotno dvorano. 

 
Slika 66: Zaledenitev fontane 

• Spodrsljaj 12: Ko se Elza dotakne fontane, voda v njej v trenutku zaledeni. 

 
Slika 67 Zaledenitev fjorda 
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• Spodrsljaj 13: Elza stopi na vodo in povzroči, da voda v fjordu v trenutku zamrzne.  
 

 
Slika 68: Sledi v snegu 

 
• Spodrsljaj 14: Elza hodi po globokem snegu, a v njem za njo ni videti njenih sledi. 

 
Slika 69: Hitra zamrznitev mokre obleke 

• Spodrsljaj 15: Ana se po snegu skotali v vodo. Ko stopi iz nje vsa mokra, ji obleka v 
trenutku zamrzne. 

 
Slika 70: Met prodajalca 

• Spodrsljaj 16: Jezni prodajalec vrže Krištofa visoko v zrak. 

 
Slika 71: Let nad prepadom 

• Spodrsljaj 17: Jelen Sven, Ana ter Krištof v saneh letijo precej daleč čez prepad na 
drugo stran. Tir gibanja med letom je vodoravna črta. 
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Slika 72: Snežak na soncu 

• Spodrsljaj 18: Olaf, narejen iz snega, se na soncu na plaži ne tali. 
 

  
Slika 73: Spuščanje po strmini 

 
• Spodrsljaj 19: Krištof in Ana se spustita po strmini po globokem snegu in za njima 

opazimo sled gibanja. Ko se na koncu strmine ustavita, okoli njiju ni narinjenega snega. 

 
Slika 74: Snežna zagozda 

• Spodrsljaj 20: Krištof naredi v mehak sneg snežno zagozdo za vrv. 

 
Slika 75: Obris snega 

• Spodrsljaj 21: Ana, privezana na vrv, skoči z roba prepada in za seboj potegne Krištofa. 
Obris snega iz Krištofa obstane nekaj trenutkov v zraku. 
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Slika 76: Padec v sneg 

• Spodrsljaj 22: Krištof, Olaf in Ana priletita s pečine v sneg. Pri tem ni videti sledi, da bi 
bil Krištof zakopan. Iz snega gledajo le njegovi čevlji, površina snega nad njim pa je 
videti ravna. 

 
Slika 77: Prižig mokrih drv 

• Spodrsljaj 23: Olaf prižge ogenj, ki takoj zagori, čeprav je bil prej pogašen z vodo. 

 
Slika 78: Kotaljenje po snegu 

• Spodrsljaj 24: Ana in snežak Olaf se spustita po zasneženi strehi in na koncu je Olaf ovit 
z debelo plastjo snega, ki ga lahkotno otrese s sebe. 

 
Slika 79: Razbitje meča 

• Spodrsljaj 25: Hans udari z mečem v ledeno roko in meč se razbije na manjše koščke, 
ledena roka pa ostane cela.  
 

Na osnovi zabeleženih spodrsljajev in v skladu z učnim načrtom spoznavanje okolja ter 
naravoslovja in tehnike sem oblikovala naslednje skupine: 

1.) SILE IN GIBANJE 
2.) SNOVI V NARAVI (VODA – AGREGATNA STANJA VODE) 
3.) GORENJE  
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4.) LASTNOSTI PREDMETOV IN SNOVI 
 

1.) Sile in gibanje 
Največ spodrsljajev se v risanki pojavlja pod dano vrsto. To so spodrsljaji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 21 in 22. 
 

1→ Krištof želi s kleščami za led prijeti ledeno kocko, ki mu spolzi in odleti visoko v zrak. 
Višina, ki jo doseže ledena kocka, je prevelika. 

2→ Ko se Elza in Ana spustita po snežni strmini, se Elza na koncu (vrhu) hribčka ustavi, Ana 
pa se odrine in pristane v kupu snega na drugi strani. Glede na to, da je videti sneg 
mehak, takšen odriv Ane od snega ne bi bil možen, saj se ni mogoče močno odriniti od 
mehke podlage. Poleg tega sta oblečeni v oblačila, ki so premočljiva in bi bilo med 
oblekami ter snegom preveliko trenje. Drsenje po snegu torej ne bi bilo možno, razen v 
primeru, da bi sneg zmrznil in bi bilo trenje tako manjše. 

4→ Ana pri vožnji po stopnicah, stoječ na eni nogi na sedežu kolesa, dobro lovi 
ravnotežje. Ob vožnji po stopnicah nastanejo močni tresljaji in bi bilo izjemno težko 
loviti takšno ravnotežje. 

5→ Ana med plesom drsi po tleh skozi celotno dvorano. Takšno drsenje ni mogoče, saj bi 
bilo trenje veliko in bi se hitro ustavila. 

11→ Podoben spodrsljaj (spodrsljaj 11) se v risanki pojavi še enkrat, ko Hans in Ana obuta v 
nogavice drsita čez celo sobo. Drsenje je malce pretirano kljub temu, da sta obuta v 
nogavice, ki bi omogočale boljše drsenje in s tem manjše trenje. 

6→ Ko se Ana spusti po ograji navzdol z vrha stopnic, je njen spust zelo hiter. To ni pravilno 
prikazano, saj bi morala biti površina ograje izjemno gladka, a ni. Čas, v katerem se 
spusti, je očitno prekratek. 

7→ Ko Ana skače ob slikah, za nekaj trenutkov obstane v zraku, preden začne padati proti 
tlom. Nanjo kot na vsako telo, deluje teža. Pri skoku telo ne obstane v zraku daljši čas, 
ampak v trenutku začne padati proti tlom. 

8→ Ana skoči visoko na kamnito ograjo, pri čemer je njen odriv videti precej šibek. Da bi 
Ana lahko skočila na ograjo, bi moral biti njen odriv precej močnejši. 

9→ Ana se spotakne ob konja in pade v čoln na pomolu ter skupaj z njim zdrsi proti vodi, 
dokler čolna ne zaustavi konj. Takšno drsenje lesenega čolna po lesenem pomolu ni 
možno, saj je med lesenim čolnom in leseno površino preveliko trenje. Čoln z Ano ne 
more tako drseti po pomolu. 

10→ Ko konj spusti čoln, v katerem stoji Hans, se ta prevrne v vodo šele čez nekaj 
trenutkov. Hans bi se moral prevrniti s čolnom v vodo v istem trenutku, ko je konj 
spustil čoln. 

14→ Naslednjima spodrsljajema (spodrsljaj 14 in 22) bi lahko pripisala še podkategorijo Sled 
gibanja. Ko Elza hodi po globokem snegu, za njo ni videti sledi. Sneg bi moral biti 
močno zamrznjen ali že poteptan, da se v njem ne bi poznale Elzine sledi. Razvidno je, da 
gre za novozapadli sneg, zato bi se morale v njem poznati stopinje, saj se novozapadli 
sneg udira pod težo telesa.  

22→ Podoben spodrsljaj se v risanki pojavi tudi, ko Olaf, Ana in Krištof padejo s pečine v 
sneg v globini. Pri padcu je Krištofa zakopalo v sneg, vendar je površina okoli njega 
ostala ravna in ni videti sledi padca. Glede na to, da sta padla z velike višine, bi se 
morala v snegu poznati sled padca. 

16→ Krištof razjezi prodajalca in ta ga zunaj koče vrže visoko v zrak. Krištof bi moral zaradi 
teže že prej pasti na tla. Prav tako bi prodajalec težko vrgel Krištofa tako visoko v zrak, 
saj bi moral biti izjemno močan, Krištof pa lahek. 
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17→ Ko jelen Sven, Ana in Krištof na saneh letijo precej daleč čez prepad na drugo stran, je 
njihov let vodoraven. Takšno letenje nad prepadom ni možno, saj bi morala biti začetna 
hitrost zelo velika. Zaradi teže se ne bi gibali vodoravno, ampak po krivulji. Tir gibanja 
naj bi bil podoben tiru poševnega meta. Tudi upor zraka na sani in junake je velik, zato bi 
padli v globino. 

19→ Krištof in Ana se spustita po strmini in za njima med drsenjem po globokem snegu 
nastaja sled. Ko se ustavita na koncu strmine, pred njima ni narinjenega snega. Glede 
na to, da sta drsela po globokem snegu, bi moral biti na koncu pred njima kup snega, ki bi 
ga narinila med drsenjem po strmini. Razen v primeru, če bi bila pot močno poledenela. 

20→ Krištof naredi v snegu snežno zagozdo za vrv, na katero sta se nato privezala skupaj z 
Ano, da bi skočila v globino. Da bi ju ta zagozda lahko zdržala, bi moral biti sneg močno 
zmrznjen. Pri prizoru je bilo vidno, da je sneg mehak, saj ga je z lahkoto odmikal z roko.  

21→ Ko Ana skoči v prepad, za seboj potegne tudi Krištofa. Sneg, ki je bil na njem, obstane 
na prvotnem mestu, Krištof pa pade v globino. Sneg in Krištof bi padala skupaj, morda 
bi med padanjem sneg odletaval iz obleke. 

 
2.) Snovi v naravi (voda, agregatna stanja vode) 

Pod dano kategorijo sem umestila spodrsljaje 3, 12, 13 in 18. 
 

3→ Ko Anina in Elzina starša drvita na konjih, za njimi zmrzujejo tla. To ni mogoče, saj na 
poti ni videti vode. Poleg tega je za zamrzovanje potrebno odvesti toploto. Iz risanke ni 
razvidno, kaj bi toploto odvajalo.  

12→ Ko se Elza dotakne fontane, voda v njej v trenutku zmrzne. Voda bi morala biti 
podhlajena, da bi v trenutku zmrznila. Poledenitev, sploh tekoče vode, je počasen proces.  

13→ Podoben spodrsljaj je tudi, ko Elza stopi na vodo in povzroči poledenitev. Voda v fjordu 
v nekaj trenutkih zmrzne. To ni možno, saj voda zmrzne prehitro. 

18→ Olaf, narejen iz snega, poležava na plaži pod soncem in se pri tem ne tali. Sneg bi se 
poleti zaradi toplejšega ozračja talil. 

3.) Gorenje 
V risanki se v povezavi z gorenjem pojavi le spodrsljaj 23. 
 

23→ Olaf hoče zanetiti ogenj, ki v trenutku zagori, čeprav je bil pred tem že enkrat pogašen 
z vodo. Gorivo je bilo torej mokro in takega goriva ni možno zakuriti v trenutku. 

 
4.) Lastnosti predmetov in snovi 

Spodrsljaja 24 in 25 sta povezana z lastnostmi predmetov in snovi. 

24→ Ko se Ana in snežak Olaf spustita po zasneženi strehi, je Olaf na koncu ovit z debelim 
slojem snega, ki se ga nato le otrese in je njegovo telo zopet gladko. Sneg bi se oprijel 
Olafa, ki je prav tako iz snega. Tudi če bi se dela snega otresel, bi bila njegova površina 
zaradi oprijetega snega groba in ne gladka.  

25→ Hans z mečem udari po ledeni roki in meč se razbije na drobne koščke, ledena roka 
pa ostane cela. Meč, ki je navadno narejen iz kovine in je oster, bi ob takem močnem 
zamahu odsekal led oziroma bi se led zdrobil. Če že, bi se meč skrivil, nikakor pa se 
kovinski meč ne bi zdrobil. 
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3.5.1.4.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

V nadaljevanju so zapisani namigi za aktivnosti pri uporabi risank v razredu. Z aktivnostmi 
lahko učenci ugotavljajo realnost prizorov v risankah, ki smo jih označili kot spodrsljaje. 

•  Delo po postajah: Aktivnosti lahko izvedemo v obliki postaj, na katerih se skupine 
učencev menjajo. 

∼ Prva postaja se nanaša na spodrsljaj 1, kjer bomo preverjali, kako visoko poleti kocka, 
ki spolzi iz klešč. Potrebujemo: posodo z vodo, klešče in ledene kocke. Učenci s 
kleščami iz vode ujamejo kocko in opazujejo, kako visoko poleti kocka. Opažanja 
primerjajo s prizorom v risanki. 

∼ Na postaji 2 bomo preverjali ustreznost spodrsljaja 18 o taljenju snega na soncu. Za 
poskus potrebujemo posodo in sneg ali ledene kocke ali mleti led. V kolikor je zunaj 
toplo in sije sonce, lahko postajo postavimo zunaj. Kadar aktivnosti izvajamo v 
hladnem delu leta, led ali sneg postavimo v bližino radiatorja ali drugega grelnega 
telesa. Opazujemo, kako se led ali sneg tali in opažanja primerjamo s prizorom iz 
risanke. 

• Domača aktivnost: Učenci preskusijo pravilnost spodrsljaja 2 med igro zunaj, pri katerem 
preverijo gibanje na snegu s pomočjo vreče (plastične, iz blaga), v smučarski opremi ter s 
sanmi. Raziskujejo možnost drsenja po snegu s prej omenjenimi predmeti ter možnost 
odriva od (novozapadlega) snega. Z učiteljem se pri pouku pogovorijo o ugotovitvah, ki 
jih povežejo s prizorom iz risanke. 

• Medpredmetno povezovanje: v okviru športnih aktivnosti v športni dvorani lahko učenci 
preizkusijo in preverijo ustreznost spodrsljajev 4, 5, 6, 7, 8 in 11, na prostem pa realnost 
spodrsljajev 14, 19, 20, 21, 22 ter 24.  

∼ Učenci preverijo in urijo lovljenje ravnotežja s hojo po klopi in nato gredi z 
iztegnjenimi rokami ali celo zavezanimi očmi (Vrščaj, Strgar, Kralj, Udir, Popit in 
Čonč, 2005, str. 95). Da se čim bolj približamo prizoru iz risanke, lahko povzročimo 
tudi rahle tresljaje na klopi/gredi, medtem ko učenci stojijo na eni nogi ali hodijo po 
prstih. Svoja opažanja primerjajo s prizorom spodrsljaja 4 in se o ugotovitvah 
pogovorijo z učiteljem. 

∼ Poskus drsenja: Spodrsljaja 5 in 11 lahko preverjamo tako, da skušajo učenci ponoviti 
prizora iz risanke. Z učenci si sezujemo copate ter nogavice in poskusimo drseti po 
tleh telovadnice. Nato si obujemo nogavice in poskusimo drseti le z njimi. Poskusimo 
še s copati. Na stopala si lahko pritrdimo tudi liste papirja in se z njimi poskusimo 
drsati. Z učiteljem se ob koncu pogovorijo o tem, kaj vpliva na boljše drsenje. 

∼ Vpliv podlage in trenja na gibanje pa preverjamo v okviru spodrsljaja 6. Klop 
zataknemo na letvenike, po kateri se nato učenci spuščajo s pomočjo različnih podlag 
(časopisni papir, blazina iz gume, blazina iz blaga itd.). Učenci ob koncu povedo svoja 
opažanja ter jih povežejo s prizorom. 

∼ S skoki na trampolinu ali odskočni deski lahko preizkusimo ustreznost spodrsljaja 7, 
pri katerem preverjamo, kako dolgo učenci pri skoku obstanejo v zraku. Skoke 
posnamemo s kamero, ki si jih nato ogledamo in analiziramo ter jih primerjamo s 
prizorom iz risanke. 
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∼ Tudi spodrsljaj 8 lahko preverimo v okviru snemanja naskokov na skrinje različnih 
višin ter brez ali s pomočjo odskočne deske. Posnetke si nato ogledamo in pri tem 
opazujemo višino skokov ter poteke skoka. Videoposnetke  primerjamo s spodrsljajem 
8. Učitelj se z učenci pogovori o hitrosti, višini ter poteku skoka. 

∼ Učitelj se z učenci sprehodi po novozapadlem snegu in učenci pri tem opazujejo svoje 
gibanje. Pozorni so predvsem na udiranje. Učitelj se z učenci pogovori o tem, kako 
lahko zmanjšamo udiranje. Dejavnost lahko izkoristimo tudi za opazovanje sledi v 
snegu in pri tem ugotavljajo, ali je sled otroška ali odraslega človeka, način in smer 
gibanja (Vrščaj, Strgar, Kralj in Udir, 2004, str. 72). Opažanja združijo z opažanji ob 
prizoru pod spodrsljajem 14. 

∼ O ustreznosti spodrsljajev 19, 20, 21, 22 ter 24 se prepričamo z igro na snegu, kjer 
učenci preizkusijo različna gibanja (sankanje po globokem snegu in po utrjenem 
terenu, valjanje v mehkem snegu, skakanje v sneg, kotaljenje kepe snega) in opazujejo 
sledove gibanja ter sneg na oblačilih. Ob koncu aktivnosti se pogovorimo o gibanju na 
snegu in sledovih gibanja. 

• Izvajanje poskusov oziroma eksperimentalno delo: Spodrsljaje 9, 10, 12, 13, 15, 23 in 25 
lahko izvedemo v obliki poskusov, ki so zapisani v naslednjih vrsticah. Vsa opažanja 
primerjamo s prizori v risanki in se o njih pogovorimo. 

∼ Preverjanje trenja in vpliv podlage preverjamo v okviru spodrsljaja 9, za kar 
potrebujemo ploščice različnih materialov (lesene, plastične, steklene). Učenci z 
drgnjenjem dveh istih ali različnih ploščic primerjajo, med katerimi nastane večje ali 
manjše trenje. 

∼ Za preverjanje spodrsljaja 10 potrebujemo podolgovato leseno ploščico, ki jo 
postavimo na rob mize. Ploščico počasi potiskamo čez rob mize in učenci opazujejo, 
kaj se zgodi s ploščico ob nagibu. Nato na ploščico postavimo manjši predmet in 
ploščico pomikamo proti robu mize. Učenci opazujejo nagib in padec ploščice ter 
ugotovitve primerjamo s prizorom iz risanke. 

∼ Poskus zmrzovanja: Realnost prizorov kategoriziranih pod spodrsljajema 12 in 13 
lahko preskusimo s poskusom, kjer v majhno posodo nalijemo vodo. Če je zunaj 
temperatura pod lediščem, posodo postavimo ven na okensko polico, drugače jo 
postavimo v zamrzovalnik. Z učenci merimo čas, ki je potreben, da različna količina 
vode zamrzne. Na podlagi opažanj in ugotovitev sklepajo o pravilnosti spodrsljajev 12 
in 13. 

∼ Poskus za preverjanje pravilnosti spodrsljaja 15 je primeren za zimski čas, ko so 
temperature nižje od 0 °C. Krpo pomočimo v mrzlo vodo in jo postavimo ven na 
okensko polico. Z učenci opazujemo zamrzovanje vode v krpi in se o opažanjih 
pogovorimo. 

∼ Poskus z ognjem: Zaradi varnostnih razlogov aktivnost izvede učitelj. Potrebujemo 
leseni palčki, pri čemer eno pomočimo v vodo za nekaj minut. Palčki poskusimo 
prižgati in učenci ob poskusih spoznajo, da so za gorenje potrebni kisik, visoka 
temperatura in gorivo. Opažanja primerjajo s prizorom pod spodrsljajem 23. 
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∼ Tudi ta poskus zaradi varnosti izvede učitelj. Potrebujemo velik kos ledu, v katerega 
poskusimo zasekati s kovinskim nožem. Učenci opazujejo, kaj se zgodi z ledom in 
nožem. Ugotovitve povežejo s prizorom pod spodrsljajem 25.  

• Problemsko delo: učenci lahko za spodrsljaje 12, 13, 15 in 18 sami oblikujejo poskuse, s 
katerimi bodo preverili in primerjali realnost prizorov, ki smo jih ovrednotili kot 
spodrsljaje. 
 

3.5.1.5 Analiza risanke Mala Maša in medved – Vdih, izdih 

(Vir: Letinov, E. (2014). Mala Maša in medved. Vaja orkestra [DVD]. Ljubljana: Videoart.) 

Medved hoče za svojo simpatijo medvedko pripraviti presenečenje. Loti se pospravljanja hiše 
ter nato speče pito, ki jo na vrhu okrasi z veliko jagodo. Ko mala Maša zagleda jagodo, jo 
hoče takoj pojesti. Medved ji najprej tega ne dovoli, a se je le usmili in Maša poje jagodo. 
Maši se začne kolcati in medved izvede različne poskuse, da bi ustavil njeno kolcanje. 

 
Slika 80: Točenje medu 

• Spodrsljaj 1: Medved toči med po testu za pito. Med je zelo tekoč. 

 
Slika 81: Goltanje jagode 

• Spodrsljaj 2: Maša da v usta celo jagodo. Jagodo, ki je velika skoraj za tretjino njene 
glave, pogoltne, ne da bi jo zgrizla. Razmerje velikosti jagode in glave ni primerno.  

 
Slika 82: Kolcanje Maše 
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• Spodrsljaj 3: Ko hoče Maša splezati iz knjig, zakolca in ob tem poskoči visoko v zrak ter 
pristane na kupu knjig. 

 
Slika 83: Bledenje rdečice 

• Spodrsljaj 4: Maša med zadrževanjem diha obide rdečica, ki takoj po izdihu, izgine. 

 
Slika 84: Dvig z balonom 

• Spodrsljaj 5: Maša napihne balon, ki jo dvigne v zrak. 

 
Slika 85: Letenje z balonom 

• Spodrsljaj 6: Maša uporabi balon za letenje po zraku. Za premikanje izkorišča iztok 
zraka iz balona.  

 
Slika 86: Zlivanje vode v usta 

• Spodrsljaj 7: Medved drži Mašo obrnjeno z glavo navzdol in ji s čajnikom v usta zliva 
vodo. Zdi se, kot da Maša vode, ki ji jo medved zliva v usta, sploh ne požira. 
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Slika 87: Točenje vode v usta 

• Spodrsljaj 8: Medved Mašo postavi v ležeč položaj in ji iz posode z vodo zliva velike 
količine vode v usta. Tudi tu ni videti, da bi Maša požirala vodo. 

 
Slika 88: Počene strune kitare 

• Spodrsljaj 9: Ko medved kolcne, počijo strune na kitari.  

 
Slika 89: Pihanje termofora 

 
• Spodrsljaj 10: Medved brez težav napihne termofor do velikosti, da poči. 

 
Slika 90: Padanje medvedke 

• Spodrsljaj 11: Ker se medvedka ob poku termofora močno prestraši, omedli in začne 
nekoliko nagnjena nazaj padati proti tlom šele čez nekaj trenutkov. Padanje je počasno. 

Za dano risanko sem določila naslednje kategorije spodrsljajev: 

1.) LASTNOSTI PREDMETOV IN SNOVI 
2.) ČLOVEŠKO TELO 
3.) SILE IN GIBANJE 
4.) SNOVI V NARAVI: ZRAK 
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1.) Lastnosti predmetov in snovi 
  V dano kategorijo sem umestila spodrsljaja 9 in 10. 
 

9→ Medved kolcne tako močno, da počijo strune na kitari. Zaradi zvoka, ki nastane v 
okolici, strune ne počijo. 

10→ Medved brez večjega naprezanja napihne termofor do velikosti, da ta poči. Termofor je 
narejen navadno iz trde gume, ki ne omogoča tolikšne raztegljivosti oziroma ga je zelo 
težko napihniti. 

 
2.) Človeško telo 

V risanki se v povezavi s človeškim telesom pojavijo štirje spodrsljaji, in sicer 2, 4, 7 in 8. 
 

2→ Maša da v usta jagodo, ki je velika skoraj za tretjino njene glave in jo pogoltne, ne da bi 
jo prežvečila. To realno ni možno, saj jagode niso tako velike in ljudje ne moremo dovolj 
široko odpreti ust, da bi zaužili tako velike kose hrane. Prav tako je hrano potrebno dobro 
zgristi, preden jo pogoltnemo. 

4→ Spodrsljaj, ki je povezan s človeškim telesom, je Mašina rdečica ob zadrževanju diha. Ko 
Maša izdihne, tudi njena močna rdečica v hipu izgine. Rdečica bi morala po izdihu 
zbledeti bolj počasi. 

8 in 9→ Medved v Mašina usta, ki je obrnjena z glavo navzdol, zliva velike količine vode, pri 
čemer Maša vode sploh ne požira. Ljudje hrano in pijačo požiramo. 

3.) Sile in gibanje 
Pod to vrsto sem umestila spodrsljaje 3, 5 in 11. 

3→ Maša pleza navzdol iz kupa knjig in kolcne, zaradi česar poskoči visoko v zrak ter 
pristane na vrhu kupa. Ob kolcanju ni možno povzročiti tolikšne sile, katere posledica bi 
bil takšen skok. Pri kolcanju je navadno možno opaziti le dviganje prsnega koša. 

5→ Maša napihne balon, s katerim nato leti po sobi, dokler se ta ne izprazni. Sila, ki jo 
ustvarja zrak, ki uhaja iz balona, je premajhna, da bi povzročila dvig Maše. Zrak iz pljuč 
ima večjo ali enako gostoto kot okoliški zrak in zato se balon ne dvigne.  

11→ Medvedka ob poku termofora omedli in nagnjena nazaj počasi pada proti tlom. Ker na 
medvedko deluje teža, bi padla hitro in ne tako počasi, kot je prikazano v prizoru. 

4.) Snovi v naravi: zrak 
6→ Maša napihne balon, ki jo dvigne v zrak. To ni mogoče, saj je gostota zraka v balonu 

enaka zraku okolice in ne more povzročiti dviga balona. Dvig bi bil možen, če bi bil velik 
balon napolnjen s plinom, ki ima manjšo gostoto (npr. s helijem, ki je lažji od zraka ali 
toplim zrakom, kot so baloni na topel zrak). 

3.5.1.5.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

Spodaj so predlagane aktivnosti, ki jih lahko učenci primerjajo s prizori iz risanke in 
ugotavljajo, ali so prizori, ki smo jih označili kot spodrsljaje, možni v realnosti. 

• Eksperimentalno delo: aktivnosti za spodrsljaje 1, 2, 5, 6 in 8 so oblikovane kot poskusi, 
s katerimi učenci preverijo, ali so prizori izvedljivi tudi v realnosti. 

∼ Spodrsljaj 1 učenci preverijo s pretakanjem različnih kapljevin (voda, olje, med, 
sirup). Med pretakanjem opazujejo curke in kapljice ter se o opažanjih pogovorijo z 
učiteljem ter ta primerjajo s prizorom v risanki (Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2011). 

∼ Poskus, pri katerem poskusimo z učenci ugrizniti v sadeže različnih velikosti (jabolko, 
gozdna jagoda, jagoda, borovnica itd.) lahko opravimo v šoli ali kot domačo aktivnost. 
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Opazujemo, kako široko je potrebno odpreti usta, da lahko zaužijemo različne 
velikosti sadežev. Ugotovitve primerjamo s spodrsljajem 2. Za dodatno aktivnost 
lahko sadeže urejamo po njihovi velikosti ali jih razvrščamo po različnih lastnostih.  

∼ Lastnosti zraka v balonu preverjamo v povezavi s spodrsljajema 5 in 6. Učenci 
napihnejo gumijast balon in ga spustijo pred seboj ter opazujejo njegovo gibanje 
(dviganje ali spuščanje balona). Nato učitelj izvede poskus s plastično vrečko ali 
balonom ter s sušilcem za lase, pri katerem opazujejo dviganje zraka v balonu po 
segrevanju. Na balon privežemo plišasto igračo in ga spustimo ter opazujemo njegovo 
gibanje (Vovk Korže, Petauer, Prevolšek in Šalej, 2007). Pridobljena spoznanja 
povežejo s prizorom. 

• Pogovor: Z učenci se pogovorimo o kihanju in premikanju telesa med kihanjem. 
Ugotovitve primerjamo s prizorom pod spodrsljajem 3. 

• Ogled realnih posnetkov:  

∼ Učenci si ogledajo posnetek požiranja hrane in pijače skozi rentgen 
(https://youtu.be/umnnA50IDIY, pridobljeno dne 22. 1. 2016) in se z učiteljem 
pogovorijo o prebavni poti. Preizkusijo lahko tudi različne položaje pri požiranju 
tekočine (sede, leže itd.) in na podlagi opažanj sklepajo o pravilnosti prizora pod 
spodrsljajema 7 in 8. 

∼ Učenci primerjajo medvedovo pihanje termofora s pihanjem moškega iz posnetka 
(https://youtu.be/oNPumCoz10w, pridobljeno dne 23.1. 2016). Ugotovitve primerjajo 
s spodrsljajem 10. Pogovorijo se tudi o nevarnostih takšnega početja. 

• Medpredmetno povezovanje: Pri predmetu šport lahko učenci preverijo realnost 
prizora pod spodrsljajem 12. Učenci padajo na blazino naprej in nazaj ter opazujejo 
gibanje (padanje) in ugotovitve povežejo s prizorom. 
 

3.5.1.6 Analiza risanke Moj mali poni – Pobegla mavrica 1 

(Vir: Faust, L. (2007). Moj mali poni. Pobegla mavrica [DVD]. Vrhnika: Spectra 
international.) 

Risanka govori o ponijih, ki se vneto pripravljajo na praznik mavrice. Vendar praznik mavrice 
ne more obstajati brez ponija z imenom Zlatka. Zlatka med igranjem s čarobno palico izgine 
in se pojavi nekje drugje, od koder ne pozna poti domov. Pri tem spozna ponije iz druge 
dežele, ki ji pomagajo pri iskanju poti domov. 

 
Slika 91: Veter 

• Spodrsljaj 1: Veter glede na grivo ponija zapiha v eno smer, trak navezan na drog pa se 
odveže in ga odnese v nasprotno smer. 
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Slika 92: Količina milnice v vedru 

 

• Spodrsljaj 2: Ponija imata polno vedro milnice in ko z njo polijeta drugega ponija, je v 
vedru še več kot polovico milnice. To je veliko, glede na količino, ki sta jo polili. 

 
Slika 93: Spreminjanje tekoče milnice v peno 

• Spodrsljaj 3: Ko polijeta ponija z milnico, je ta tekoča, v drugem trenutku pa zgleda kot 
močna pena. 

 
Slika 94: Povečanje količine milnice 

• Spodrsljaj 4: Poni vrže milnico s sebe nazaj proti ponijema. Količina milnice se 
nepojasnjeno poveča.  

 
Slika 95: Pok milnega mehurčka 

• Spodrsljaj 5: Eden izmed ponijev napihne ogromen milni mehurček, ki se razpoči. 
Milnica milnega mehurčka zalije vse ponije in nastane veliko pene. 
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Slika 96: Mehurčki na preprogi 

• Spodrsljaj 6: Ko se poniji na preprogi otresejo milnice, se milni mehurčki obdržijo na 
preprogi in ne počijo. Prav tako se tudi ne vpijejo v podlago. 

 
Slika 97: Dvig mehurčkov s preproge 

• Spodrsljaj 7: Ko poni steče po preprogi mimo milnih mehurčkov, se ti dvignejo s tal. 

 
Slika 98: Skok gosenice 

• Spodrsljaj 8: Gosenica skoči visoko v zrak iz Zlatkine roke na njeno glavo. 

 
Slika 99: Barve mavrice 

• Spodrsljaj 9: Vrstni red in barve v mavrici niso enake barvam, ki jih vidimo pri mavrici 
v naravi.  
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Slika 100: Odboj ponija 

 
• Spodrsljaj 10: Poni skoči na odprt kovček in ga zapre. Ta se čez nekaj trenutkov odpre 

in ponija odbije v zrak. 

 
Slika 101: Izstrelitev ponijev iz cveta 

• Spodrsljaj 11: Eden izmed treh ponijev povoha cvetlico, kar povzroči, da poni kihne 
tako močno, da ponije izstreli iz njihovega doma. Šele čez nekaj trenutkov prileti enemu 
poniju na glavo skodelica, kasneje drugemu še roža. 

 
Slika 102: Mavrica 

• Spodrsljaj 12: Mavrica, kot je prikazano v risanki, nastane oziroma je sestavljena iz 
trakov. 

 
Slika 103: Obstanek ponija v zraku 

• Spodrsljaj 13: Zlatka se zaradi neznanja uporabe čarobne palice pojavi v zraku nekje 
drugje. Preden začne padati proti tlom, še nekaj trenutkov obstoji v zraku.  
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Slika 104: Vrtenje miz 

• Spodrsljaj 14: Poni se na kotalkah zapelje mimo miz in jih zavrti. Te se nato vrtijo kar 
nekaj časa. 

 
Slika 105: Vožnja z vozičkom 

• Spodrsljaj 15: Zlatka pristane v vozičku, ki se odpelje, ko pade vanj. Voziček se med 
potjo za trenutek ustavi, pri čemer stoji naravnost v ravnovesju. Nato se spet odpelje 
dalje, ne da bi ga kdo pognal. 

 
Slika 106: Pot vozička 

• Spodrsljaj 16: Zlatka je med vožnjo v vozičku na dveh kolesih naslonjena na sprednjo 
stran vozička in pri tem se voziček ne prevrne ali nagne naprej. 

 
Slika 107: Padec v lužo 

• Spodrsljaj 17: Iz pipe v parku kaplja voda na tla in nastane luža. Ko poni pade vanjo, 
voda pljusne visoko v zrak. 
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Glede na prizore, ki sem jih ovrednotila kot spodrsljaje in na podlagi učnih načrtov 
spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika, sem oblikovala naslednje skupine: 

1.) SILE IN GIBANJE 
2.) LASTNOSTI PREDMETOV IN SNOVI 
3.) RASTLINE IN ŽIVALI 
4.) VREMENSKI POJAVI 

 
1.) Sile in gibanje 

Pod kategorijo Sile in gibanje se v risanki pojavijo naslednji spodrsljaji: 1, 11, 13, 14, 15, 
16 in 17. 
 

1→ Ponijeva griva glede na veter zapiha v eno smer, trak na drogu pa odnese v drugi, 
nasprotni smeri vetra. Smer letenja traku in smer grive, ki jo dviga veter, nista 
usklajena. Veter bi se moral vrtinčiti, da bi povzročil različno smer gibanja traku in 
grive. 

11→ Ko ponije izstreli iz cveta, pristanejo zunaj hiše. Čez nekaj trenutkov prileti za njimi 
skodelica in za njo še roža. Stvari bi morale prileteti skoraj istočasno in ne v tolikšnem 
časovnem razmiku. Bolj smiseln bi bil obratni vrstni red, in sicer, da bi najprej priletela 
roža, nato skodelica ter na koncu še poniji. 

13→ Ko se poni pojavi v zraku, tam obstane za nekaj trenutkov in šele nato začne padati 
proti tlom. Poni bi moral zaradi teže v trenutku, ko se je pojavil v zraku, začeti padati 
proti tlom. 

14→ Naslednji spodrsljaj je povezan s trenjem. Ko se poni zapelje s kotalkami mimo okroglih 
miz in jih zavrti, se te vrtijo nekaj časa. Trenje med tlemi in mizami je preveliko, da bi 
se vrtele tako dolgo. 

15, 16→ Poni se ob padcu v voziček na dveh kolesih odpelje. Med potjo se voziček za 
trenutek ustavi in nato nadaljuje pot. Poni je v vozičku nagnjen na njegovo sprednjo 
stran. Voziček bi se moral prevrniti naprej, saj je teža prenesena na sprednjo stran 
vozička in težišče tudi. 

17→ Ko poni pade v lužo, voda pljusne visoko v zrak. Količina voda, ki pljusne naokrog, je 
povsem prevelika. 

 
2.) Lastnosti predmetov in snovi 

Spodrsljaji, ki sem jih uvrstila v to kategorijo, so v večini povezani z milnimi mehurčki. 
To so spodrsljaji 2, 3, 5, 6, 7 in 10. 
 

2→ Ponija vržeta polno vedro milnice na druga ponija in je nato v vedru še vedno več kot 
polovica milnice. Količina milnice, ki je v veliki večini sestavljena iz vode, se ne more 
tako povečati. 

3→ Ko na ponija prileti milnica, je videti precej tekoča, ko pa jo poni s svoje glave vrže na 
druga ponija, je precej penasta. Količina milnice se je povečala in se precej pretirano 
penila. Ta spodrsljaj (spodrsljaj 4) se pojavi še enkrat, ko poni vrže milnico s sebe na 
druga ponija, pri čemer se količina zopet poveča. Poleg tega bi ob dotiku ponijevih teles 
počilo vsaj nekaj milnih mehurčkov. 

5→ Ko poni napihne ogromen milni mehurček, se ta razpoči in zalije vse ponije ter nastane 
pena. Milni mehurček je sestavljen iz vode in mila. Količina vode v milnem mehurčku ni 
tolikšna, da bi zalilo ponije in bi iz nje nastalo veliko pene. 

6→ Poniji se otresejo milnih mehurčkov in ti se obdržijo na preprogi. Mehurčki navadno ob 
stiku z drugim telesom počijo in glede na to, da so pristali na preprogi, bi jih kar nekaj 
verjetno počilo. Nekaj pa bi se jih obdržalo za določen čas. 
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7→ Sem bi lahko priključila tudi naslednji spodrsljaj, ko se mehurčki, ko steče mimo njih 
poni, dvignejo s preproge. Mehurčki se ob stiku z blagom (v tem primeru preprogo) 
razpočijo ali pa se ob podlago »prilepijo«, zato jih ni možno kar tako dvigniti s tal. Če bi 
bila pena gosta, bi se lahko tako dvignil le del pene.  

10→ Poni skoči na odprt kovček in ga zapre. Kovček se čez nekaj trenutkov odpre in 
ponija odbije visoko v zrak. Kovček nima tako močne vzmeti, da bi odbila ponija v 
zrak. 
 

3.) Rastline in živali 
Sem sem uvrstila spodrsljaj 8.  
 

8→ Gosenica skoči visoko iz ponijeve roke na njegovo glavo. Gosenice ne skačejo, ampak 
lezejo. 

 
4.) Vremenski pojavi 

Spodrsljaja 9 in 12 sta povezana z mavrico. 
 

10→ Mavrica je prikazana, kot da jo sestavljajo štiri barve. Pri spodrsljaju 13 je mavrica 
prikazana, kot da je sestavljena iz trakov. Mavrica nastane zaradi loma in odboja 
svetlobe na vodnih kapljicah. V naravi opazimo zvezen spekter barv od rdeče do modre.  

3.5.1.6.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

V spodnjih alinejah so predlagane dejavnosti, ki se nanašajo na preverjanje realnosti prizorov, 
ki smo jih ovrednotili kot spodrsljaje.  
• Eksperimentalno delo: učenci vsa opazovanja med poskusi primerjajo s prizori iz risanke 

in se z učiteljem pogovorijo o ugotovitvah. 
∼ Poskus s trakovi: Na palico privežemo različne trakove in palico zapičimo v tla. Ob 

vetru opazujemo njihovo plapolanje in ugotavljamo, kdaj je veter močnejši in kdaj 
šibkejši. Učenci na tla narišejo njegovo smer (Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2011). 
Poskus primerjajo s prizorom pri spodrsljaju 1. 

∼ Spodrsljaje 2, 3 in 4 primerjajo z opažanji pri poskusu s šamponi in mili. Šampone in 
mila učenci razvrščajo glede na količino pene pri stresanju (Bajd, Ferbar, Krnel in 
Pečar, 2011). 

∼ Poskus z milnimi mehurčki: Z učenci pihamo različno velike milne mehurčke in 
pustimo, da priletijo v stik s površino (tlemi ali mizo) in počijo. Opazujemo obris 
mehurčkov, količino vode in pene ter ugotovitve povežemo z opažanji pri prizoru pod 
spodrsljajem 5. 

∼ Poskus odbijanja milnih mehurčkov od tkanin preverjamo v okviru spodrsljaja 6. 
Potrebujemo različne tkanine (hlačnica, rokav puloverja itd.), gumijaste rokavice in 
papir. Učenci iz milnice naredijo milni mehurček in ga odbijajo s pomočjo prej 
naštetih materialov. Pri tem raziskujejo, od katerih površin se milni mehurčki bolje 
odbijajo in v katero podlago se vpijejo. 

∼ Poskus dviga milnega mehurčka: Naredimo milni mehurček in pustimo, da se 
»prilepi« ob podlago (poskusimo lahko z različnimi podlagami). Učenci poskušajo z 
mahanjem rok ali nog in pihanjem dvigniti milni mehurček. Opažanja primerjamo s 
prizorom pod spodrsljajem 7. 
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∼ S pihanjem poskusimo v zraku nad seboj obdržati manjše predmete z različno 
površino (svinčnik, list, kovanec, robček, balon). Učenci pri tem ugotavljajo, katere 
predmete je možno s pihanjem obdržati v zraku in ugotovitve primerjati s spodrsljajem 
9. 

∼ Mavrico lahko z učenci opazujemo, ko zunaj sije Sonce in hkrati dežuje. Mavrico pa 
lahko opazujemo tudi ob vodometu ob sončnem vremenu ali jo celo sami ustvarimo v 
razredu. Učenci opazujejo barve v mavrici in nastanek mavrice ter opažanja primerjajo 
z mavrico v spodrsljajih 10 in 13.   

∼ Učenci na mehko blazino z določene višine spuščajo predmete različnih mas. 
Opazujejo, kateri predmet prej pade na blazino in se o opažanjih pogovorijo z 
učiteljem. Poskus primerjajo tudi s prizorom iz risanke pod spodrsljajem 12. 

∼  V okviru spodrsljaja 15 opazujemo vpliv podlage in trenja na vrtenje okrogle 
kovinske plošče. Za poskus potrebujemo okroglo kovinsko ploščo (manjšo), ki jo 
poskusimo zavrteti na različnim podlagah (stekleni, kovinski, plastični ali leseni 
plošči) in pri tem opazujemo vrtenje v odvisnosti od podlage. 

∼ Za preverjanje spodrsljajev 16 in 17 potrebujemo voziček, ki ima na sredini kolesa 
(voz) ali ga oblikujemo sami (s pomočjo lego kock). Prazen in poln voziček spustimo 
po klančini in opazujemo ter primerjamo njuno gibanje. Voziček poskušamo 
premakniti s potiskanjem ali vlečenjem ter opazujemo gibanje. 

∼ Poskus škropljenja izvedemo na prostem po dežju, kjer učenci mečejo kamenčke 
različnih velikosti v lužo ter opazujejo škropljenje. Poskus lahko napravimo tudi v 
učilnici s pomočjo vedra, ki ga do polovice napolnimo z vodo. Učenci v vodo spuščajo 
kamenčke različnih velikosti in opazujejo, kaj se dogaja z vodno gladino (vodo) 
(Petauer, Prevolšek, Šalej in Korže, 2007). 

• Pogovor: Učenci si v terariju ogledajo gosenico in opazujejo njeno gibanje (lezenje). 
Opažanja primerjajo s prizorom iz risanke v prizoru pod spodrsljajem 8. 

• Medpredmetno povezovanje: V okviru predmeta šport preverimo spodrsljaj 14. Učenci z 
višine skačejo na blazino. Skoke izvedejo brez in z mahanjem rok ter opazujejo gibanje. 
Z učiteljem se ob koncu pogovorijo o opažanjih. 
 

3.5.1.7 Analiza risanke Ninja želve – Mesto v vojni 1 

(Vir: Laird, P. in Eastman, K. (2006). Ninja želve 10. Mesto v vojni 1 [DVD]. Vrhnika: 
Spectra international.) 

Zgodba govori o spopadu med tolpami v mestu. Ninja želve hočejo pomagati in rešiti 
nedolžne ljudi, pri čemer se zapletejo v vojno. 
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Slika 108: Luna 

• Spodrsljaj 1: Neprimerna velikost Lune. 

 
Slika 109: Let Leonarda 

• Spodrsljaj 2: Leonardo skoči iz nižje podlage na višjo. Njegov skok oziroma let je dolg. 

 
Slika 110: Vrtenje meča 

• Spodrsljaj 3: Rafaelo vrže meč. Med letom se meč zelo hitro vrti.  
 

 
Slika 111: Lovljenje ravnotežja na robu stavbe 

• Spodrsljaj 4: Leonardo teče po robu stavbe in ko pride na njen vogal, lovi ravnotežje in 
obstane za nekaj trenutkov v položaju, ki je nagnjen glede na navpičnico. 
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Slika 112: Skakanje s stavbe na stavbo 

• Spodrsljaj 5: Ninja želvi tečeta in skačeta s stavbe na stavbo, pri čemer preskakujeta 
razdalje v širini celih ulic. Podoben spodrsljaj se v risanki še dvakrat ponovi. 

 
Slika 113: Nihanje ninja želv z vrvjo 

• Spodrsljaj 6: Ninja želvi se spustita in zavihtita po vrvi. Z vrvjo se zanihata daleč od 
začetne točke. 

 
Slika 114: Skok in obstanek v zraku 

• Spodrsljaj 7: Punca vadi bojevanje na lutki. Pri skoku nekaj trenutkov obstane v zraku. 

 
Slika 115: Razbitje strešnega okna 

• Spodrsljaj 8: Leonardo razbije strešno okno in razbito steklo se ob padcu na tla ne 
razbije še na manjše delce.  
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Slika 116: Eksplozija 

• Spodrsljaj 9: Leonardo želi deaktivirati bombo, vendar mu ne uspe. Bomba eksplodira in 
nastane močna eksplozija. Leonardo preživi in ob eksploziji ne doživi poškodb. 

 
Slika 117: Skok z nižje na višjo stavbo 

• Spodrsljaj 10: Ninje skačejo z nižje na višje stavbe, pri čemer so njihovi skoki previsoki. 

 
Slika 118: Padanje v globino  

• Spodrsljaj 11: Ninje skačejo z vrha strehe skozi odprtino stavbe v globino. Pri tem glede 
na težo padajo počasi proti tlom. 

 
Slika 119: Skok iz ulice na vrh zgradbe 

• Spodrsljaj 12: Ninje skačejo s tal ulice na vrh visoke zgradbe in pri tem je njihov skok 
ekstremno visok (podobno kot pri spodrsljaju 5 in 10). 
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Slika 120: Padanje ninj 

• Spodrsljaj 13: Ninja želve se bojujejo z zamaskiranim ninjami. Let oziroma padanje ninj 
je počasno. 

 
Slika 121: Udarec kola ob tla 

• Spodrsljaj 14: Ena izmed ninja želv z lesenim kolom udari v betonska tla, ki razpokajo. 

 
Slika 122: Obrat glave 

• Spodrsljaj 15: Junak s postavo človeka obrne glavo za 180 stopinj. 

 
Slika 123: Skok proti robotu 

• Spodrsljaj 16: Ninja želva skoči proti robotu. Trajanje njegovega skoka je dolgo. 
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Za risanko o Ninja želvah sem oblikovala naslednje kategorije, ki sovpadajo z naslovi 
tematik v učnih načrtih za spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehnike: 

1.) LUNA 
2.) SILE IN GIBANJE 
3.) LASTNOSTI PREDMETOV IN SNOVI 
4.) ČLOVEŠKO TELO 

 
1.) Luna 

Spodrsljaj (1) povezan z Luno se v risanki pojavi kar nekajkrat. Luno na nebu vidimo pod 
zornim kotom 0,50 °, v risanki pa je prikazana popolnoma pretirano.  

2.) Sile in gibanje 
Največ spodrsljajev se v risanki pojavi v povezavi s silami in gibanji. To so spodrsljaji 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 in 16. 
 
V risanki je kar nekaj spodrsljajev, ki se nanašajo na različne skoke: spodrsljaji 2, 5, 10, 
11, 12 in 16. Ninja želve so junaki, ki imajo nadnaravne lastnosti, zato je v domišljiji 
možno, da skačejo višje ali dlje. Če pa jim pripišemo človeške lastnosti in zmogljivosti, 
so njihovi skoki pretirani in niso v skladu s poznanimi zakonitostmi v naravi. 

2, 16→ Pri spodrsljajih 2 in 16 gre za pretirano dolg skok. Skok je kot vodoravni met, ki ga 
sestavljata prosti pad in premo gibanje v vodoravni smeri. V času trajanja leta (2 s), bi se 

moralo zaradi teže in gravitacijske pospeška telo spustiti za 20 m (s =	
�.��

�
, g = 10 m/s2). 

5, 10 in 12→ Pri spodrsljajih 5, 10 in 12 gre za skoke z manjših na večje višine, kjer so skoki 
pretirano visoki. V realnosti ni mogoče skočiti tako visoko, saj nimamo tako močnega 
odriva. Svetovni rekord pri skoku v višino je 2,45 m in pri skoku v daljino 8,95 m. V 
risanki zgleda, kot da so ninje preskočile približno 2-kratno višino svetovnega rekorda, 
pri spodrsljaju 12 pa celo 5-kratno višino. 

11→ Pri spodrsljaju 11 gre za pretiran padec v globino, kjer je padanje proti tlom glede na 
težo telesa prepočasno. Ker gre pri prostem padu za enakomerno pospešeno gibanje v 
smeri središča Zemlje in pri tem hitrost narašča premo sorazmerno s časom, je skok 
pretiran. 

Ostali spodrsljaji povezani s silami in gibanji so opisani v nadaljevanju. 

3→ Ninja želva vrže železni meč, ki se med potjo močno vrti. Met bi moral biti izjemno 
sunkovit, da bi se meč med potjo lahko tako močno vrtel. 

4→ Leonardo teče po robu stavbe in ko pride do vogala, izgubi ravnotežje in nekaj 
trenutkov obstoji v položaju, ki je nagnjen glede na navpičnico. To realno ni mogoče, 
saj nanj kot na vsako telo deluje teža in bi padal proti tlom. Ne more obstati v poševni 
legi, nagnjen glede na podlago. 

6→ Ninja želvi se spustita z vrvjo in se zanihata daleč od začetne točke. Nihanje na vrvi, ki 
je nameščena na eni strani, bi moralo izzveneti in bi se morali želvi vrniti v izhodiščno 
točko. 

7→ Ženska pri urjenju skoči proti lutki in za nekaj trenutkov obstoji v zraku. Ženska bi 
morala že prej odskočiti na tla, saj bi moralo telo zaradi teže v trenutku začeti padati proti 
tlom. 

8 → Ko Leonardu ne uspe dezaktivirati bombe, nastane močna eksplozija, ki jo Leonardo 
preživi in odnese brez vsakršnih poškodb. To realno ni mogoče, saj ne bi nihče 
preživel tako močne eksplozije ali jo odnesel popolnoma brez poškodb.  
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13 → Ko se ninja želve bojujejo proti drugim ninjam, jih brcajo na vse strani, pri čemer letijo 
in padajo počasi proti tlom. Ninje bi morale že po brci takoj pasti proti tlom in ne padati 
počasi, saj na njih deluje teža. 

 
3.) Lastnosti predmetov in snovi 

Tu sem umestila spodrsljaja 9 in 14. 
9→ Leonardo razbije strešno okno in ko razbitine stekla priletijo na tla, ostanejo cele. To 

ni pravilno, saj je steklo krhko in bi se ob padcu s takšne višine moralo razbiti še na 
manjše delce. Delci bi se ob padcu na tla, odbili na vse strani. Tako delci stekla ne bi 
pristali na isto mesto, kot se je to zgodilo v risanki. 

14→ Ko ena izmed ninja želv z lesenim kolom udari v betonska tla, ta razpokajo. Z lesom 
ni možno kar tako razbiti betonskih tal. 

 
4.) Človeško telo 

V risanki se pojavi le en spodrsljaj povezan s človeškim telesom in to je spodrsljaj 15. 
Lik s človeško postavo obrne glavo za 180 stopinj. Vratne mišice ne dopuščajo 
tolikšnega vrtenja glave. 

3.5.1.7.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

Za risanko Ninja želve so spodaj napisani namigi za delo v razredu, ki jih lahko učitelj 
uporabi in poljubno prilagodi oziroma preoblikuje. 

• Medpredmetno povezovanje:  
Spodrsljaje 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 15 in 16 preverjamo v okviru predmeta šport, kjer 
učenci izvajajo različne skoke in jih opazujejo. Skoke posnamemo z videokamero in na 
podlagi posnetkov skupaj z učenci naredimo analizo. Pozorni smo predvsem na trajanje 
in dolžino skokov. Pri tem si pomagamo z merjenjem časa in dolžino skokov. Vse 
ugotovitve učenci  primerjajo s prizori v risanki. 

∼ Za spodrsljaje 2, 10, 11, 12 in 16 oblikujemo dejavnosti tako, da učenci skačejo z nižje 
na višje podlage (švedska skrinja) in obratno.  

∼ Pri spodrsljaju 3 uporabimo štafetne palice ali drug predmet in ga učenci poskušajo 
vreči z različno močjo in pri tem opazujejo gibanje predmeta. 

∼ S hojo po ozki in široki klopi ali gredi učenci opazujejo lovljenje ravnotežja in 
primerjajo s spodrsljajem 4.  

∼ Spodrsljaj 7 preverijo tako, da poskušajo skočiti in z nogo brcniti v zraku. Pri tem 
opazujejo, kako dolgo obstanejo v zraku. 

∼ Spodrsljaj 15 umestimo v sklop gimnastičnih vaj, kjer učenci vrtijo glavo v različne 
smeri. 

• Eksperimentalno delo: 

∼ Preverjanje spodrsljaja 4 lahko izvedemo tako pri predmetu šport kot tudi pri pouku 
naravoslovja. Poskus naredimo tako, da predmet postavimo na vogal in ga po malem 
premikamo proti robu. Učenci opazujejo, kaj se dogaja s predmetom ob nagibu in 
opažanja povežejo z dogodkom iz risanke. 

∼ V okviru spodrsljaja 6 lahko aktivnost izvedemo na šolskem igrišču. Če imamo 
možnost, vrv pritrdimo na vejo drevesa. Uporabimo lahko tudi šolsko igralo za 
plezanje (če je seveda na voljo). Učenci poskusijo nihati na vrvi in opazujejo, kako 
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visoko in daleč gredo od začetne točke nihanja. Na podlagi ugotovitev naredijo sklep o 
realnosti prizora v risanki. 

∼ Spodrsljaj 14 prav tako preverjamo na prostem, najbolje na igrišču za košarko. S 
palicami različnih materialov učenci udarjajo ob betonska tla in pri tem opazujejo, kaj 
se zgodi s tlemi in ugotovitve povežejo s prizorom iz risanke. 

• Ogled posnetkov ali slik in pogovor: 

∼ Učenci si na posnetku ogledajo primer skoka s strehe na streho 
(https://youtu.be/f0xyzj545tc, pridobljeno 23. 1. 2016) in opažanja primerjajo s 
prizorom pod spodrsljajem 5. 

∼ Učenci primerjajo trdnost in krhkost steklene posodice pri njenem razbitju s posnetka 
https://youtu.be/aUawzNrw8S0 (pridobljeno dne 23. 1. 2016) s prizorom pod 
spodrsljajem 8.  

∼ Učenci za domačo aktivnost opazujejo Luno in primerjajo njeno velikost z Luno pri 
spodrsljaju 1. 

∼ Učitelj ob pomoči slik ali posnetkov vodi pogovor o eksplozijah. Pozornost je 
usmerjena predvsem v nevarnosti in morebitne poškodbe, ki se jih lahko dobi ob njih 
in spoznanja povežejo s prizorom označenim pod spodrsljajem 9. 
 

3.5.1.8 Analiza risanke Skrivnostni ranč – Onesnaževanje ni hec 

(Vir: Costi, V. (2014). Skrivnostni ranč 8. Dim brez ognja [DVD]. Ljubljana: Menart 
Records.) 

Risanka govori o Andreju, Leji, Hugu in Anji, ki se nekega zgodnjega jutra sprehajajo po 
naravi, da bi slikali živali. Naenkrat zagledajo tovornjak, ki drvi proti konjem na cesti. 
Preprečijo trk, pri tem nato na vodni površini opazijo mastne madeže, ki so povezani z 
drvečim tovornjakom. Odločijo se poiskati in preprečiti onesnaževanje.  

 
Slika 124: Približevanje tovornjaka oviri in poskok 

 
• Spodrsljaj 1: Tovornjak drvi po cesti z veliko hitrostjo, vendar je glede na razdaljo 

približevanja konju, ki je stal na cesti, videti, kot da stoji na istem mestu. Pri ostrem 
zavoju tovornjak poskoči ter se odlepi od podlage – ceste. 
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Slika 125: Plavanje soda na vodi 

• Spodrsljaj 2: Ko pade sod iz tovornjaka v reko, okrog njega nastajajo madeži, čeprav na 
sodu ni videti znakov odprtin, iz katerih bi uhajala nevarna tekočina (znak na sodu).  

 
Slika 126: Oblak prahu pod sodom 

• Spodrsljaj 3: Leja s konjem potegne sod iz reke po kamniti strmini. Pod sodom se pojavi 
oblak prahu, ko sod zvlečeta na travo. 

 
Slika 127: Mladič flaminga 

• Spodrsljaj 4: Anja flaminga preimenuje v piščančka. 

 
Slika 128: Ustavljanje avta 

• Spodrsljaj 5: Avto pelje proti ranču z veliko hitrostjo in ko zavre, se v trenutku ustavi. 
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Slika 129: Pospeševanje avtomobila 

• Spodrsljaj 6: Ko se avto odpelje, močno pospeši in zavije. Avto na makadamski podlagi 
ne pušča sledi. 

 
Slika 130: Velika Luna 

• Spodrsljaj 7: Neprimerna velikost Lune na nebu. 

 
Slika 131: Snop svetlobe luči 

• Spodrsljaj 8: Tovornjak ima ponoči prižgane luči, ki oddajajo močan snop svetlobe. Na 
cestišču in v njegovi okolici ni možno ločiti osvetljenega dela cestišča od neosvetljenega. 

 
Slika 132: Senca voznikov 

• Spodrsljaj 9: Ko voznika stojita pred tovornjakom, ki ima nažgane luči, je njuna senca 
na tleh pred njima kratka. 
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Kategorije, ki sem jih oblikovala na podlagi pojavljanja spodrsljajev v risanki, so: 

1.) SILE IN GIBANJE 
2.) STARŠI IN MLADIČI 
3.) LUNA 
4.) IZVOR SVETLOBE 
5.) SENCA 

 
1.) Sile in gibanje 

V risanki se največ spodrsljajev pojavi v povezavi s silami in gibanji. To so spodrsljaji 1, 
2, 3, 5 in 6. 

1→ Tovornjak drvi po cesti z veliko hitrostjo, vendar zgleda, kot da se konju ne približuje. 
Pri ostrem zavoju je vozilo odskočilo od tal. V realnosti to ne bi bilo izvedljivo, saj bi se 
moralo vozilo glede na njegovo hitrost približevati hitreje. Ob ostrem zavoju vozilo 
najverjetneje ne bi poskočilo, ampak bi kvečjemu nenadzorovano zapeljalo s ceste.  

2→ Ko pade sod v reko, okrog njega nastanejo madeži, čeprav na sodu ni videti znakov 
odprtin, iz katere bi se izlivala tekočina in sod plava na vodi. Če je sod poln tekočine, bi 
moral ta zaradi sile teže, ki je večja od sile vzgona, potoniti. 

3→ Ko Leja s konjem povleče sod na vrh kamnite strmine, kjer je trava, se pod sodom pojavi 
oblak dima. Glede na to, da je Leja sod vlekla po kamniti površini, bi se moralo kaditi za 
sodom že prej, saj bi sod ob drgnjenju ob podlago dvigoval prašne delce med kamenjem. 
Ob stiku s travo bi se prašilo, če bi bila ta suha ali bi bila zelo suha prst. 

5→ Lejin oče drvi z avtom proti ranču z veliko hitrostjo in ko zavira, se v trenutku ustavi. 
Neustrezno je, da bi se vozilo ob takšni hitrosti v trenutku ustavilo. Prav tako bi se na 
makadamu poznale sledi zaviranja oziroma bi se dvigal prah. 

6→ Avto močno pospeši in zavije, pri čemer na makadamski podlagi ni videti sledi koles, 
sledov naglega pospeševanja. Glede na to, da je avto pri speljevanju močno pospešil in 
ostro zavil, bi se za njim opazili sledovi koles na makadamu ter bi se ob tem dvignili tudi 
prašni delci. 

 
2.) Starši in mladiči 

Sem sem umestila spodrsljaj 4, ko Anja mladiča flaminga poimenuje piščanček. 
Piščanec je kokošji mladič in ne mladič flaminga oziroma plamenca. 

 
3.) Luna 

7→ Luna je v risanki prikazana kot zelo veliko nebesno telo. Luna ne pokrije polovice 
zornega polja človeka, zato je prikazana v pretirani velikosti. 

 
4.) Izvor svetlobe (svetilo) 

8→ Tovornjak ima med vožnjo prižgane luči, ki oddajajo močno svetlobo, vendar na cestišču 
ni mogoče ločiti osvetljenega dela od neosvetljenega. Glede na to, da je videti, kot da 
luči oddajajo močen snop svetlobe, bi se moral na cestišču opaziti osvetljen del. 
 

5.) Senca 
9→ Ko voznika ustavita tovornjak in stopita ven tik pred luči, je njuna senca kratka. 

Velikost sence bi morala biti večja, saj sta voznika postavljena tik pred svetlobnim virom 
(luči tovornjaka) in bolj kot je svetlobni vir bližje oviri (voznikoma), večja je senca. 
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3.5.1.8.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

S spodnjimi naštetimi predlogi lahko učenci preverijo ujemanje s prizori v risanki, ki so bili 
prepoznani kot spodrsljaji. 
• Eksperimentalno delo: 

∼ Spodrsljaj 1 lahko preverjamo v okviru aktivnosti zunaj v neposredni bližini ceste. 
Učenci merijo čas približevanja vozil od ene točke do ovire, ki si jo izberejo sami 
(prometni znak, drevo). Na podlagi ugotovitev naredimo sklep o ustreznosti prizora. 

∼ Tudi naslednji poskus izvedemo na prostem. Potrebujemo polno pločevinko ali drug 
težji predmet, ki ga privežemo na vrv ter vlečemo po različnih podlagah (travi, prsti, 
betonu, pesku). Pri tem opazujemo dvigovanje prašnih delcev in opažanja primerjamo 
s prizorom iz risanke pod spodrsljajem 3. 

∼ V okviru spodrsljajev 8 in 9 lahko izvedemo poskuse s svetilko. Učenci se lahko igrajo 
s svetlobo in senco tako, da si iz kartona izrežejo podobo mačke. Pritrdijo jo na 
paličico. Potrebujejo tudi baterijsko svetilko, ki predstavlja izvir svetlobe. Igrajo se 
tako, da mačko premikajo ali da povečajo mačko na steni. Opazujejo velikost senc ter 
odboj svetlobe in se o opažanjih pogovorijo z učiteljem (Petauer, Prevolšek, Šalej in 
Korže, 2007, str. 84). 

• Domača aktivnost: Učenci doma preizkusijo vožnjo kolesa po makadamski poti. 
Opazujejo sledi zaviranja in speljevanja ter se o ugotovitvah pogovorijo z učiteljem in 
poskus primerjajo s spodrsljajema 5 in 6. 

• Pogovor in iskanje primerov iz vsakdanjega življenja: 
∼ Učenci na podlagi slikovnega gradiva, videoposnetkov in v naravi opazujejo odrasle 

živali in njihove mladiče, ki jih poimenujejo. Aktivnost povežejo s spodrsljajem 4. 
∼ Če je možnost, opravimo opazovanje Lune ob temnem delu dneva (boljša vidljivost). 

Z učenci opazujemo Luno, določamo zorni kot in velikost na nebu in ugotovitve 
povežemo s prizorom pod spodrsljajem 7. 
 

3.5.1.9 Analiza risanke Smrkci – Smrkci in zmaj 

(Vir: Peyo (2007). Smrkci10. Smrkci in zmaj [DVD]. Škofljica: Blitz film & video 
distribution.) 

Zgodba govori o malih bitjih Smrkcih, ki nekega dne najdejo v gozdu mladiča zmaja. Ker je 
močno prehlajen in se Smrkcem zasmili, ga ti odnesejo v svojo vas. Pri tem jim ponagaja tudi 
zlobni Gargamel, ki se hoče znebiti malih nadobudnih bitij. 

 
Slika 133: Ogromna Luna 

• Spodrsljaj 1: Velikost Lune na nebu je pretirana. 
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Slika 134: Padec mačka 

• Spodrsljaj 2: Gargamel spusti mačka iz rok, ki še nekaj trenutkov obstane v zraku, 
preden pade na tla.  

 
Slika 135: Tek Smrkca po zraku 

• Spodrsljaj 3: Ko eden izmed Smrkcev zagleda Gargamela v gozdu, se prestraši in začne 
teči. Preden steče stran, nekaj trenutkov teče po zraku. 

 
Slika 136: Zagozditev Gargamela v hlodu 

• Spodrsljaj 4: Gargamel hoče ujeti smrkca in se pri tem zagozdi v votlem hlodu. Hoče se 
rešiti iz hloda in pri tem noge zvije v nasprotno smer povsem nazaj.  

 
Slika 137: Obstanek mačka v zraku 

• Spodrsljaj 5: Maček teče skozi hlod za Smrkcem in ko pride iz hloda, obstoji nekaj časa v 
zraku in šele nato začne padati proti tlom. V zraku se obrne in steče nazaj proti hlodu. 
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Slika 138: Raztegovanje lista rastline 

• Spodrsljaj 6: Smrkca močno raztegneta list rastline, ki se ne raztrga. Ko list izpustita, se ta 
le odtrga s stebla. 

 
Slika 139: Škropljenje pota s čela 

• Spodrsljaj 7: Smrkec se zaradi vročine poti in ko si briše pot, ta škropi po zraku.  

 
Slika 140: Jok Smrkca 

• Spodrsljaj 8: Smrkec zaradi strahu pred zmajem joče in njegove solze škropijo na vse 
strani. 

 
Slika 141: Padec zmaja 

• Spodrsljaj 9: Smrkci odnesejo zmaja v svojo vas. Na tla ga položijo tako, da ga vržejo 
visoko v zrak. Zmaj prileti na tla šele čez nekaj trenutkov. 
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Slika 142: Dež 

• Spodrsljaj 10: Iz nevihtnega oblaka, ki ga je začaral Gargamel, močno dežuje, a na tleh 
ni videti sledi luž. 

 
Slika 143: Zmajevo bruhanje ognja 

• Spodrsljaj 11: Zmaj kihne proti oknu in pri tem bruhne ogenj. Zavese zaplahutajo, a se 
ob zmajevem ognju ne ožgejo. 

 
Slika 144: Posaditev in rast smrgode 

• Spodrsljaj 12: Ata Smrk posadi Smrgodo. Smrgoda zraste v grm takoj, ko seme zalije.  
 

 
Slika 145: Zdrs snega s strehe 

• Spodrsljaj 13: Eden izmed smrkcev beži pred nevihto v hišo in zaloputne vrata. Ves 
sneg zdrsne s strehe na tla. 
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Slika 146: Taljenje snega 

• Spodrsljaj 14: Zmajev ogenj odžene črn oblak. Sneg se v trenutku stali. 

 
Slika 147: Spreminjanje vode v led 

• Spodrsljaj 15: Gargamel si greje noge v vroči vodni kopeli, ki se v nekaj trenutkih 
spremeni v led. 

 
Slika 148: Zmajevo bruhanje ognja v steno 

• Spodrsljaj 16: Zmaj bruhne ogenj v steno, na kateri ni sledov ožganosti. 

 
Slika 149: Bruhanje ognja v vodnjak 

• Spodrsljaj 17: Zmaj bruhne ogenj v vodnjak, v katerem voda v trenutku izhlapi. 
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Slika 150: Zmajevo bruhanje ognja 

• Spodrsljaj 18: Zmaj bruhne ogenj v Gargamela, da bi rešil Smrkca, ki ju drži Gargamel 
v rokah. Njegova obleka ob močnem ognju ostane cela. 

 
Slika 151: Dim iz mačkovega kožuha 

• Spodrsljaj 19: Zmaj bruhne ogenj v mačkov kožuh, iz katerega se pokadi. Maček ne 
kaže, da bi ga opeklo. 

 
Slika 152: Obstanek zmaja v zraku 

• Spodrsljaj 20: Zmaj za nekaj trenutkov obstane v zraku, šele nato začne padati proti 
tlom. 

 
Slika 153: Letenje počenega balona 

• Spodrsljaj 21: Ko zmajeva mama z ognjem predre balon, ta še nekaj časa leti po zraku, 
preden pade s košaro na tla. 
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V skladu s tematikami iz učnih načrtov spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehnike ter 
prepoznanih spodrsljajev so bile oblikovane naslednje kategorije: 

1.) LUNA 
2.) SILE IN GIBANJE 
3.) ČLOVEŠKO TELO 
4.) RASTLINE IN ŽIVALI 
5.) PADAVINE 
6.) GORENJE 
7.) SNOVI V NARAVI (VODA) 

 
1.) Luna 
1→ Velikost Lune na nebu je prevelika.  

 
2.) Sile in gibanja 

Risanka vsebuje največ spodrsljajev iz kategorije Sile in gibanje. Dani spodrsljaji so: 2, 3, 
5, 9, 20 in 21. 

2→ Gargamel spusti mačka iz rok, ki nekaj trenutkov obstane v zraku in nato pade na tla.  
Maček bi moral zaradi teže v istem trenutku, ko ga je Gargamel spustil, pasti proti tlom. 

5→ Podoben spodrsljaj je tudi, ko maček teče skozi hlod in ko pride iz njega, mu zmanjka tal 
pod nogami in začne padati proti tlom šele čez nekaj trenutkov. Telo bi moralo zaradi 
teže v trenutku začeti padati proti tlom.  

20→ Takšen spodrsljaj povezan z lebdenjem v zraku se v risanki ponovi. Pred padcem zmaj 
za nekaj trenutkov obstane v zraku na istem mestu. 

3→ Ko prestrašen Smrk zagleda Gargamela in začne teči, teče po zraku. Tek v zraku, ki 
nima zagotovljenega odriva, ni možen. Poleg tega lebdenje v zraku zaradi teže na Zemlji 
ni možno. 

9→ Smrkci v rokah odnesejo zmaja, ki ga prestavijo na tla tako, da ga vržejo v zrak, pri 
čemer zmaj pada počasi proti tlom. Telo bi se moralo zaradi teže na nekem mestu 
ustaviti in v trenutku pričeti padati proti tlom.  

21→ Zmajčkova mama z ognjem predre balon, s katerim Gargamel leti po zraku nato še 
nekaj časa, preden pade na tla. Glede na to, da je balon počil v celoti in je iz njega ušel 
topel zrak, ki je dvigoval balon, bi ta moral takoj začeti padati proti tlom.  

 
3.) Človeško telo 

Pod to kategorijo sem umestila spodrsljaje 4, 7 in 8. 

4→ Gargamel se s svojim telesom zagozdi v hlodu in zvije noge čisto nazaj, da bi se rešil iz 
hloda. Lastnosti človeškega telesa ne dopuščajo, da bi noge zvili povsem nazaj. Človek bi 
si ob takem zvitju nog poškodoval mišice nog. 

7→ Smrkcu zaradi zmajevega ognja (vročine) po čelu teče pot in ko si ga ta z roko obriše, 
kapljice škropijo po zraku. Kapljice vode iz potu bi morale izhlapeti. 

8→ Smrkec joče zaradi strahu pred zmajem, pri čemer njegove solze škropijo na vse strani. 
Solzne žleze ne morejo razpršiti solz toliko naokoli, saj tudi pri močnem joku polzijo po 
licih.  

 
4.) Rastline in živali 

V povezavi z rastlinami se pojavita v risanki spodrsljaja 6 in 12. 
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6→ Smrkca močno raztegneta list rastline, ki se pri močnem raztegu ne raztrga. Rastline 
nimajo takšnih elastičnih lastnosti, da bi se njihovi listi lahko toliko raztegnili in bili tako 
prožni. 

12→ Temu spodrsljaju bi lahko pripisali tudi podkategorijo razvoj rastline. Ata Smrk posadi v 
zemljo Smrkgodo in ko seme zalije z vodo, ta v trenutku zraste. To je neustrezno, saj 
nobena rastlina, ki jo posadimo, ne zraste v tistem trenutku, ko jo zalijemo, ampak je njen 
proces razvoja bolj počasen. Najprej mora vzkliti in pognati korenino, da lahko iz zemlje 
črpa rudninske snovi in vodo, ki je potrebna za njen razvoj. Nato se razvijejo njeni deli 
(steblo, listi) in šele nato plodovi. 

 
5.) Padavine 

Spodrsljaji, povezani s padavinami, so spodrsljaji 10, 13 in 14. 

10→ Iz oblaka, ki ga je pričaral Gargamel, močno dežuje, a na tleh ni moč zaslediti dežnih 
kapljic oziroma sledu luž. Ob tolikšni količini dežja, bi morale nastati na tleh luže, saj 
kapljice niso mogle pronicati skozi betonska tla. 

13→ V kratkem času je močno zasnežilo vas Smrkcev. Eden od Smrkcev je zbežal pred 
nevihto v hišo in zaloputnil z vrati. Ves sneg je zdrsel s strehe. Da bi sneg padel v takšni 
količini na tla, bi moral Smrkec res močno zaloputniti z vrati, pri čemer bi se zatresla vsa 
hiša.  

14→ Sneg se po celi vasi v trenutku stali, takoj ko zmaj z ognjem odžene »črn nevihtni 
oblak«. Da se sneg hitro tali je potrebna dovolj velika temperatura zraka, ki pa se ob 
zmajevem ognju verjetno ni spremenila. Čas taljenja je daljši. 
 

6.) Gorenje 
V povezavi z gorenjem se v risanki pojavijo naslednji spodrsljaji: 11, 16, 18 in 19.  
 

11→ Zmaj pri kihanju bruhne ogenj skozi okno, pri čemer se zavese ne ožgejo. Blago je 
navadno vnetljivo in pri tako močnem ognju zmaja bi se morale zavese vsaj nekoliko 
osmoditi.  

16→ Ko zmaj močno bruhne ogenj v steno, prav tako ni sledi ožganosti. 
18→ Podoben spodrsljaj se ponovi, ko zmaj bruhne ogenj v Gargamela, ki ga nič ne opeče in 

tudi obleka ostane popolnoma cela. Obleka bi se morala ob tako močnem ognju vneti, 
razen, če bi bila narejena iz nevnetljivih materialov. 

19→ Zmaj bruhne ogenj v kožuh mačka, ki se nekoliko osmodi, maček pa ne kaže bolečine 
zaradi opeklin. Ogenj lahko povzroči hude opekline in s tem tudi močne bolečine. Če bi 
se to zgodilo v realnosti, bi maček močno mijavkal od bolečin. 

11. Snovi v naravi (voda) 
V dano kategorijo sem umestila spodrsljaja 15 in 17.  

15→ Za ta spodrsljaj bi lahko oblikovala še podkategorijo spreminjanje agregatnega stanja 
vode. Gargamel si greje noge v vroči kopeli, ki se čez nekaj trenutkov spremeni v led. 
Tudi če je okolica zelo hladna in noge mrzle, led ne nastane v trenutku. 

17→ Voda v vodnjaku, v katero zmaj bruhne ogenj, v trenutku izhlapi. Izhlapevanje je bilo 
prikazano pretirano hitro. 

 
3.5.1.9.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

Na podlagi nekaterih spodrsljajev so v nadaljevanju predstavljeni predlogi za aktivnosti, s 
katerimi učenci preverjajo, ali so spodrsljaji iz risanke izvedljivi v realnem svetu. 
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• Izvajanje poskusov oziroma eksperimentalno delo: 

∼ Spodrsljaje 2, 9 in 20 lahko preverimo s preizkusom, pri katerem učenci v zrak vržejo 
predmete različnih velikosti in mas ter opazujejo njihovo gibanje. Z učiteljem se 
pogovorijo in opažanja primerjajo s prizori iz risanke. 

∼ Za preverjanje realnosti spodrsljaja 6 potrebujemo liste različnih rastlin, ki jih učenci 
poskušajo raztegniti. Opazujejo, kaj se zgodi z listi in ugotovitve povežejo s prizorom 
v risanki.  

∼ Ko dežuje, učenci opazujejo nastajanje luž (Bajd, Ferbar, Krnel in Pečar, 2011). Z 
učiteljem se pogovorijo in primerjajo s spodrsljajem 10. 

∼ Poskus kaljenja rastlin učenci preverjajo v okviru spodrsljaja 12. Otroci naj si ogledajo 
različna semena. Pozorni naj bodo na velikost, barvo in obliko. Nekatera semena so 
majhna, zato si pri opazovanju pomagajo z ročno lupo. Na vlažen papir ali v kalilnik 
dajo kaliti različna semena (kreša, pšenica, koruza, fižol itd.). Opazujejo, katera 
najprej vzkalijo (ena vzkalijo prej, druga pozneje, tretja pa mogoče sploh ne). Paziti 
moramo, da imajo vsa semena enake razmere (da se ne izsušijo). Čas kalitve različnih 
semen je različen in je odvisen tudi od vrste semena; upoštevajmo navodila na vrečici, 
v kateri smo jih kupili. Opazujejo in ugotavljajo, kaj potrebuje rastlina za kalitev 
(Krnel, Pečar, Bajd in Ferbar, 2011, str. 110). 

∼ Opazovanje taljenja snega z učenci preizkusimo tako, da posodo napolnimo s snegom, 
ki jo odnesemo na toplo in počakamo, da se sneg stali. Učenci opazujejo, kako se sneg 
spremeni v vodo (Vrščaj, Strgar, Kralj in Udir, 2004). Ugotovitve primerjamo s 
prizorom pod spodrsljajem 14. 

∼ V krožnik nalijemo majhno količino vode. Zadostuje že nekaj kapljic, lahko jo je tudi 
več. Krožnik postavimo na toplo (na vodo naj sije sonce) ali v bližino grelnega telesa. 
Z učenci opazujemo izhlapevanje vode (Furlan, Klanjšek Gunde, Kolman, Mati, Jaklin 
in Jerman, 2004). 

∼ Spodrsljaj 21 preizkusimo z balonom na topli zrak. Pomagamo si lahko s sušilcem za 
lase, s katerim segrevamo zrak v balonu, ki smo ga predhodno napihnili. Nanj 
privežemo manjši predmet in balon predremo. Učenci opazujejo njegovo gibanje 
(padanje) in ugotovitve primerjajo s prizorom v risanki. 

• Ogled realnih posnetkov: 

∼ Učenci primerjajo jok otrok s posnetka (https://youtu.be/gd4RO-hUPHQ pridobljeno 
dne 22. 1. 2016) z jokom Smrkca pri spodrsljaju 8. 

∼ Z učenci si pogledamo posnetke odstranjevanja in drsenja snega s strehe:  
https://youtu.be/gEnJJeNHTLs (pridobljeno dne 23. 1. 2016) in 
https://youtu.be/NlRKqjlUHBE (pridobljeno dne 23. 1. 2016). Opažanja primerjamo z 
zdrsom snega s strehe pri prizoru iz risanke pod spodrsljajem 13. 

∼ Učenci si ogledajo posnetek (https://youtu.be/62Hos_utIAs, pridobljeno dne 23.1. 
2016) in opazujejo spreminjanje agregatnega stanja vroče vode. Ugotovitve primerjajo 
s spodrsljajem 15.  

• Pogovor: 

∼ Učenci opazujejo Lune in lunine mene (zunaj ali preko avdiovizualnih pripomočkov), 
njeno velikost in primerjajo opažanja z velikostjo Lune v risanki pri spodrsljaju 1. 
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∼ Učitelj ob slikah vodi pogovor o poškodbah (opeklinah) in aktivnost poveže s 
spodrsljajem 19, pri kateri učenci primerjajo stanje poškodb pri opeklinah. 

• Medpredmetno povezovanje: V okviru športnih aktivnosti v telovadnici lahko preverimo 
pravilnost spodrsljaja 3 in 4.  

∼ Spodrsljaj 3 učenci preverijo tako, da skočijo s klopi/gredi in poskusijo pri tem teči po 
zraku. Opazujejo gibanje in ugotovitve primerjajo s prizorom iz risanke. 

∼ Spodrsljaj 4 preverimo v sklopu gimnastičnih vaj (raztezalne vaje), pri katerih učenci 
poskusijo nogo zviti nazaj do hrbta in pri tem opazujejo, ali je takšno raztezanje 
mogoče. 
 

3.5.1.10  Analiza risanke Winx – Ledeni stolp 

(Vir: Straffi, I. (2010). Winx club: 4. sezona. Ledeni stolp  [DVD]. Ljubljana: Menart.) 

Risanka govori o dekletih Winx, ki se bojujejo proti zlom. Nekega dne se vila s severa Aurora 
odloči maščevati dekletom in zamrzne cel svet. Winxice poskušajo to preprečiti. 

 
Slika 154: Zmrzovanje morja 

• Spodrsljaj 1: Kraljica Aurora s svojim urokom na svet pošlje zmrzal. Morje zmrzne v 
nekaj trenutkih. 

•  

 
Slika 155: Nastanek megle 

• Spodrsljaj 2: Kot posledica zmrzali zapiha veter in pojavi se megla.  

 
Slika 156: Zmrzovanje morja in kopnega 

• Spodrsljaj 3: Zelo hitro zmrzuje morje in tudi kopno. 
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Slika 157: Taljenje ledenega moža 

• Spodrsljaj 4: Bloom izstreli ognjeno puščico v ledenega moža, ki se v trenutku stali. 
 

 
Slika 158: Zmrzovanje in taljenje ledu na nogi 

 
• Spodrsljaj 5: Ledeni mož prime Bloom za nogo, ki zaledeni v nekaj trenutkih ter se led v 

hipu nato tudi stali. 

 
Slika 159: Taljenje ledenega moža 

• Spodrsljaj 6: Ledeni mož se ob pristanku v morje v trenutku stali. 

 
Slika 160: Taljenje ledu okrog ladje 

• Spodrsljaj 7: Ko Bloom pošlje ogenj v ladjo, se led na morju okrog ladje prav tako v 
trenutku stali. 
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Slika 161: Lebdenje ognja v zraku 

• Spodrsljaj 8: Bloom pošlje možem ogenj po zraku. 

V povezavi z učnima načrtoma spoznavanje okolja ter naravoslovja in tehnike ter na podlagi 
pojavljanja spodrsljajev sem določila naslednje kategorije: 

1.) SNOVI V NARAVI 
2.) VREMENSKI POJAVI 
3.) OGENJ 

 
1.) Snovi v naravi 

V tej kategoriji se pojavljajo naslednji spodrsljaji: 1, 3, 4, 5, 6 in 7. 

Pojav zmrzovanja se pojavi v spodrsljajih 1 in 3. Morje in kopno zmrzneta v trenutku. 
Realno ni mogoče, saj bi moral biti proces zmrzovanja morja počasnejši, kot je prikazano 
v risanki. Prav tako je za zamrznitev kopnega potrebna ohladitev zemlje ter voda, ki ob 
temperaturi zraka pod lediščem, prične zmrzovati.  

4→ Spodrsljaj je povezan z ledom in ognjem. Bloom izstreli ognjeno puščico v ledenega 
moža, ki se v trenutku stali. Glede na to, da je ledeni mož v celoti sestavljen iz ledu, se 
ne bi smel tako hitro oziroma v trenutku staliti, ampak bolj počasi glede na dovedeno 
toploto. 

5→ Ledeni mož prime Bloom za nogo, ki zaledeni v nekaj trenutkih in se nato tudi v hipu 
stali. Taljenje in zmrzovanje ni trenutni dogodek (proces). 

6→ Ledeni mož se ob pristanku v morje v trenutku stali. Bolj ustrezno bi bilo, da bi se mož 
talil počasi, saj bi morala biti v nasprotnem primeru temperatura vode nad lediščem 
oziroma bi morala biti temperatura vode visoka, da bi se ledeni mož hitro talil. 

7→ Ko Bloom pošlje ognjeno puščico v ladjo, se ta takoj segreje in led se okoli nje v 
trenutku stali. Glede na to, da je bila količina ledu okoli ladje velika, se ta ne bi smel 
staliti v trenutku, kot je bilo prikazano.  

2.) Vremenski pojavi 
Z vremenskimi pojavi je povezan spodrsljaj 2. 

2→ Ko kot posledica zmrzali zapiha veter, nastane megla. Realno ni pravilno, saj megla 
nastane v brezvetrju. 

3.) Ogenj 
V to kategorijo sem umestila spodrsljaj 8. 

8→ Bloom po zraku pošlje ljudem na ladji ogenj, ki lebdi v zraku. Ogenj brez goriva ne 
more obstajati. 
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3.5.1.10.1 Smernice in izhodišča za aktivnosti v razredu 

Za risanko Winx so v nadaljevanju opisane spremljevalne aktivnosti, s katerimi lahko učenci 
preverjajo, ali so napačno prikazani prizori v risanki možni v realnosti: 

• Eksperimentalno delo oziroma izvajanje poskusov: Realnost spodrsljajev 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 
7 lahko preverjamo z naslednjimi poskusi. 

∼ Za spodrsljaj 1, 3 in 4 lahko oblikujemo delo v štirih skupinah. Na primer: dve skupini 
opravita poskus taljenja, dve poskus zmrzovanja. Učenci poročajo o ugotovitvah. 
Rezultate ugotovitev po skupinah primerjajo med seboj in jih povežejo s prizori iz 
risank pri omenjenih spodrsljajih. Poskus taljenja v okviru spodrsljaja 4 lahko učenci 
preizkusijo tako, da ledeno kocko postavijo v posodo, ki jo postavijo v bližino 
grelnega telesa in opazujejo taljenje. Poskus zmrzovanja pri spodrsljaju 1 in 3 pa 
preverijo s poskusom, pri katerem v plastenko natočijo vodo in jo ovijejo z 
aluminijsko folijo. Plastenko postavijo v zamrzovalnik ali na okensko polico v 
primeru, da je temperatura ozračja pod lediščem. Pri tem merijo čas, ki je potreben, da 
voda zmrzne (Petauer, Prevolšek, Šalej in Korže, 2007). 

∼ S pomočjo ogleda posnetka (https://youtu.be/0Gyywf3P4FQ, pridobljeno dne 23. 1. 
2016) napravimo poskus, za katerega potrebujemo prazno plastenko, vodo in 
vžigalice. Poskus izvede učitelj, učenci pri tem opazujejo, kako nastane oblak. 
Opažanja primerjajo s spodrsljajem 2. 

∼ Spodrsljaje 5, 6 in 7 lahko preverjamo z delom po postajah, na katerih se skupine 
učencev menjajo. Na prvi postaji, kjer preverjajo ustreznost spodrsljaja 5, učenci v 
roke primejo ledeno kocko. Nato jo poskusijo prijeti z različnimi podlagami (folija, 
blago, plastična vrečka) in pri tem opazujejo taljenje ledene kocke ob dotiku različnih 
podlag.  
Spodrsljaj 6 preverijo tako, da učenci v posodi z vročo in mrzlo vodo polagajo ledene 
kocke ter opazujejo, v kateri vodi se ledena kocka stali prej. 
Za preverjanje prizora pod spodrsljajem 7 potrebujemo košček ledu in kovinski 
predmet, ki ga segrejemo (zaradi varnosti to stori učitelj) in nato nanj položimo led. 
Učenci opazujejo taljenje ledu. 
Vse ugotovitve in opažanja pri poskusih primerjajo s prizori iz risanke. 
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3.5.2 PEDAGOŠKA RAZISKAVA V RAZREDU 

Po analizi spodrsljajev v risankah je sledila pedagoška raziskava v razredu. Za raziskavo sem 
izbrala risanki Tom in Jerry ter Pink Panther, ki sem ju želela predstaviti tudi otrokom. 
Namen raziskave je bil, da ugotovimo, kako otroci zaznavajo in prepoznavajo naravoslovne 
spodrsljaje v risankah. 

3.5.2.1 Analiza raziskave v razredu ob risanki Tom in Jerry 

Za dano risanko sem izvedla raziskavo v razredu 28. in 29. maja 2015. Učencem sem 
predvajala risanko in si med predvajanjem beležila njihove odzive v vnaprej pripravljeni 
tabeli (priloga 2, analiza 1). Pri zapisu mi je pomagala tudi njihova učiteljica podaljšanega 
bivanja. Po ogledu sem prosila učence, da so na list papirja zapisali ali narisali, kaj se jim je v 
risanki zdelo najbolj nenavadno (analiza 2, primeri risb v prilogi 3). Nato je sledil pogovor z 
učenci o risanki z vnaprej pripravljenimi vprašanji (analiza 3, priloga 4a).  
Za učence sem v naslednjem dnevu pripravila liste na temo Toma in Jerryja (pobarvanke, 
povezovanje pik, labirint), medtem ko sem s petimi učenci posamezno izvajala intervjuje 
(analiza 4, priloga 5a). Po intervjujih smo šli z učenci skozi celotno risanko in se pogovorili o 
posameznih spodrsljajih, ki so jih ali jih niso prepoznali. 
 

3.5.2.1.1 Analiza učenčevih odzivov med gledanjem risanke Tom in Jerry (analiza 1) 

Odziv Št. učencev Prizor v risanki 
Smeh 1 Mišek (Jerry) se z vilicami zapodi proti mačku (Tomu). 

1 Tom in Jerry se sabljata. 
1 Mišek se ziba na vilicah. 
4 Tom drsi z vilicami proti kuharju. 

3 Tom zapiči vilice v kuharjevo zadnjico (kuhar visoko 
skoči). 

6 Ploščata mačkova glava. 
3 Žogica v kuharjevih ustih. 
3 Zlomljen in odbijajoč lopar. 
1 Zrezek »oveni« po politju s kokakolo. 
1 Tom pogoltne polna usta kokakole. 
1 Mišek zatakne mačkov rep med žar. 
3 Tom teče z zataknjenim repom med žarom naokoli. 
2 Tom skoči z žarom v bazen. 
1 Kuhar priveže Toma na ležalnik. 
2 Mišek pripne ležalnik na avto. 

Začudenje  2 Peneča kokakola v mačkovih ustih. 
1 Tomova usta napolnjena s kokakolo. 

1 Tom pogoltne polna usta kokakole. 
Komentar  1 Tom in Jerry se sabljata (»mečevanje«). 

1 Peneča kokakola v mačkovih ustih (»uuuuu«). 
1 Tomova usta napolnjena s kokakolo (»o glava«). 
1 Tom pogoltne polna usta kokakole (»oooo«). 

               Tabela 1: Odzivi učencev na prizore v risanki Tom in Jerry 
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Učence sem pred predvajanjem risanke prosila, da se udobno namestijo in dobro opazujejo 
risanko, o kateri se bomo nato pogovorili. Sama sem si v vnaprej pripravljen opazovalni list 
(priloga 1) beležila njihove odzive, pri čemer mi je pri zapisu pomagala tudi učiteljica 
podaljšanega bivanja. Učenci so bili na začetku risanke nekoliko bolj zadržani, kot sem sprva 
pričakovala, kar je najbrž povezano s tem, da jih je učiteljica pred ogledom opozorila, da se 
ob mojem obisku primerno obnašajo ter s tem, da sem bila za njih nova oseba in me niso 
dobro poznali. Nato so se le nekoliko sprostili, vendar je bilo večinoma opaziti le tri učence, 
ki so se najpogosteje odzivali med gledanjem. Učenci so se na različne situacije v risankah 
odzivali največ s smehom. Te situacije v risankah, na katere so se učenci odzivali s smehom, 
so bile največkrat prepoznani kot spodrsljaji. Največ smeha (6 učencev) je bilo ob situaciji, ko 
je kuhar s ploščo za žar zaobjel mačkovo glavo in se je ta sploščila. Štirje učenci so se 
nasmejali ob dogodku, ko je maček Tom drsel po travi z vilicami v roki proti kuharju in ko je 
nato vilice po nesreči zapičil v gospodarjevo zadnjico. Nekaj učencev (3) se je tudi nasmejalo 
ob prizorih, ko je žogica za badminton končala v gospodarjevih ustih, ki je nato jezen z 
loparjem treščil mačka po glavi in se je lopar nekajkrat odbil. Smeh (3 učenci) je bil prisoten 
tudi, ko je Tom z zataknjenim repom med žarom, ki se mu je nato vžgal, tekal naokoli. Dva 
učenca sta se nasmejala ob dogodku, ko je Tom skočil v bazen in ko je mišek Jerry dvignil 
ležalnik, na katerem je bil privezan Tom ter ga pripel na avto. Posamezni učenci so se 
nasmejali še ob naslednjih prizorih: ko se je mišek zapodil z vilicami proti Tomu; ko sta se 
Tom in Jerry sabljala; ko se je mišek zibal na vilicah; ko so se na zrezku, na katerega je 
priletela kokakola, pokazali čudni učinki; ko je Tom pogoltnil polna usta kokakole; ko je 
mišek zataknil mačkov rep med žar ter ko je kuhar privezal Toma na ležalnik. 

Učenci so se na spodrsljaje v risanki odzivali tudi z začudenjem, in sicer ob prizoru, ko je 
kuhar zlival penečo kokakolo v mačkova usta in tu je bil eden izmed učenčevih komentarjev: 
»Uuuuu.« Začudenje je tudi sledilo, ko je Tomova glava zaradi kokakole v ustih, spreminjala 
obliko, kjer je tudi eden izmed učencev izjavil: »O glava.« Začudenje drugega učenca je bilo 
prisotno, ko je Tom pogoltnil kokakolo in je telo spremenilo obliko (oblika steklenice).  

Učenci so se na nekatere spodrsljaje odzivali s komentarji, ki so bili že omenjeni zgoraj. 
Eden izmed komentarjev je bil še »mečevanje«, med sabljanjem Toma in Jerryja ter komentar 
»oooooo«, ko je Tom pogoltnil polna usta kokakole. 

Učenci se med celotnim gledanjem niso v tako veliki meri odzivali na posamezne prizore, 
večinoma so bili to le posamezniki ali v povprečju trije učenci. Med najpogostejšimi odzivi je 
bilo zaznati smeh, začudenje in komentarje. Učenci so se odzivali na prizore, ki so vsebovali 
nekaj, kar je pri njih spodbudilo smeh ali začudenje. V veliki večini je šlo tu za prizore, ki so 
bili z moje strani prepoznani kot spodrsljaji. Glede na učenčeve odzive lahko rečemo, da se 
jim zdijo prizori, ki so prikazani na nepravilen način ali nekaj, kar v realnem svetu ne bi bilo 
mogoče, zabavni in jih na ta način tako zaznavajo ter doživljajo. Svoja vprašanja na prizore, 
ki se jim zdijo nenavadni, pokažejo z začudenjem, kar kaže na to, da se jim ob določenih 
prizorih porajajo vprašanja ali dvomi, kako je mogoče, da se je določen prizor zgodil ali je bil 
izvedljiv. 

  



 

 

3.5.2.1.2 Analiza učenčevih izdelkov (analiza 2)

Narisan/napisan prizor iz risanke
Maček z vilicami proti kuharjevi zadnjici.
Mačkov rep zataknjen med žar (letanje ma
Ležalnik s Tomom pripet na avto.
Miš in maček se sabljata. 
Maček leti proti mišku nad mizo (da bi prepre
kokakole) in dolg curek kokakole proti žaru.
Mišek jé meso. 
Tabela 2: Narisani ali zapisani prizori u

    
Učence sem po ogledu risanke prosila, da so narisali ali zapisali, kaj se jim je zdelo v risanki 
najbolj nenavadno. Glede na zbrane izdelke so skoraj vsi u
so zelo kratko zapisale svoje mnenje. U
so se nekatere risbice ponavljale oziroma je ve
(4) je narisalo in zapisalo (1) prizor, ko je mišek Jerry dvignil ležalnik, na katerem je bil 
privezan Tom in ga pripel na mimoido
in očitno je tudi pri učencih vzbudil najve
saj so morali narisati prizor, ki jim je bil nenavaden. Naslednji prizor, ki so ga narisali 
učenci, je mačkov rep zataknjen med žar, ki se mu je vžgal, zaradi 
Ta prizor iz risanke sicer ni bil zaznan kot spodrsljaj, a je bil najverjetneje u
všeč in jim je ostal v spominu, saj so se med gledanjem ob danem prizoru n
učenca sta narisala risbi, s katerima
vilice v kuharjevo zadnjico in ta nato od bole
prepoznan kot spodrsljaj, saj je bil skok kuharja od tal iz
se ob zasaditvi nagubale ter se vrnile v prvotno stanje. U
kuharjev skok, ko ga je Tom zabodel, saj nih
kar bi lahko rekli, da je bila njihova pozornost usmerjena bolj v sam dogodek, kot podrobnosti 
in tako nagubanih vilic niso opazili. Eden izmed u
med sabljanjem. Dogodek, ki ga je eden izmed u
spodrsljaj, ko je mišek stresal
količini brizgnila na kuharjev zrezek na žaru, ma
je želel izlitje preprečiti. Zanimivo je dejstvo, da je u
sicer let mačka po zraku nad mizo ter dolg curek kokakole. 
nenavadna, kot nekaj kar v realnosti ne bi bilo povsem pravilno ali mož
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evih izdelkov (analiza 2) 

Narisan/napisan prizor iz risanke Št. učencev 
ek z vilicami proti kuharjevi zadnjici. 2 
kov rep zataknjen med žar (letanje mačka z žarom). 4 

Ležalnik s Tomom pripet na avto. 5 (4 risbe in 1 zapis)
1 

ek leti proti mišku nad mizo (da bi preprečil izlitje 
kokakole) in dolg curek kokakole proti žaru. 

1 

2 (zapis) 
Narisani ali zapisani prizori učencev, ki se jim zdijo nenavadni v risanki Tom in Jerry
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zapisi učenk sta dve učenki v risanki našli spodrsljaj, saj se jima je zdelo najbolj nenavadno 
to, da je mišek jedel meso. Tretji učenki je bilo zanimivo, ko »je mišek ležalnik, kjer je bil 
Tom privezan, privezal na avto« ter da »ni bilo nič nenavadnega«.  
Večina otrok je narisala prizore iz risanke, na katere so se med gledanjem tudi največ 
odzivali. Kljub temu, da je bilo učencem podano navodilo, da narišejo ali zapišejo, kaj se jim 
zdi v risanki nenavadno, jih je seveda nekaj med njimi narisalo prizor, ki so si ga najbolj 
zapomnili ali jim je bil najbolj všeč (primer: eden izmed učencev je napisal na risbo še zapis: 
Meni je bilo všeč). Veliko narisanih prizorov je povezanih s prepoznanimi spodrsljaji. Glede 
na risbe lahko rečemo, da tisti prizori v risankah, ki so bili prepoznani kot spodrsljaji, pri 
učencih vzbudijo največ pozornosti in se jim vtisnejo v spomin. Dodamo lahko, da imajo 
otroci že izdelane intuitivne predstave o svetu in običajnem delovanju, saj se ob nekaterih 
nenavadnih in neobičajnih stvareh v njih pojavijo čustva, smeh in učenci to na ta način tudi 
upodobijo.  
 

3.5.2.1.3 Analiza pogovora o risanki Tom in Jerry (analiza 3) 

Po dejavnosti z risanjem ali zapisom učencev je sledil pogovor o risanki, pri čemer sem si 
pomagala z vnaprej pripravljenimi vprašanji (priloga 3). Začela sem z vprašanjem, kaj jim je 
iz risanke najbolj ostalo v spominu, kjer so bili odgovori učencev različni. Ena izmed učenk 
je navedla, da je bil to prizor, ko si je Tom preščipnil rep na žaru, druga učenka pa, ko je 
mišek pojedel meso. Trije učenci so povedali, da so si najbolj zapomnili prizor, ko je kuhar 
privezal Toma na ležalnik in ga je potem Jerry »dal na avto«. Učenci so kot odgovore navedli 
še, da »ko je Jerry vrgel kokakolo, potem je pa ven šla« in »ko je kuharju priletela vila v rit« 
(priloga 4a). Trem učencem se je v spomin vtisnil dogodek, ko je Tom padel v bazen, enemu 
učencu pa dogodek, ko sta se mišek in maček sabljala. Te dogodke, ki so si jih najbolj 
zapomnili, je tudi večina učencev pred pogovorom upodobila na svojih risbah ali zapisih.  

Naslednje vprašanje se je glasilo: O čem je govorila zgodba? Kakšno je sporočilo zgodbe? 
Na ti vprašanji sem dobila odgovor le enega učenca, od ostalih kljub mojemu spodbujanju 
nisem dobila odgovora, saj očitno o tem niso poglobljeno razmišljali. Učenčev odgovor na 
dano vprašanje je bil, da zgodba govori o Tomu in Jerryju, slednji je hotel pojesti meso, kar je 
hotel storiti tudi Tom in zato Jerryju ni dovolil, da poje meso.  

Tudi ob vprašanju, kaj so se ob ogledu risanke naučili, sta le 2 učenca povedala svoje 
mnenje, in sicer je ena učenka rekla, če jo povzamem, da ni lepo, da nočeš dati nekomu nekaj, 
kar bi ti pojedel, tako kot Tom ni pustil Jerryju, da bi ta pojedel meso. Učenec pa je kratko 
strnil svojo in njeno misel: »Da si moramo stvari deliti.« Učenci so se ob nadaljnjem 
pogovoru nekoliko bolj razgovorili.  

Ob vprašanju, ali bi bilo možno, da bi takšno dogajanje opazovali na sosedovem vrtu, so 
vsi v en glas odgovorili, da ne. Zato sem jih spodbudila s podvprašanjem, da so povedali, 
zakaj tako mislijo. Tu se je nato oglasilo le nekaj učencev. Odgovor enega izmed učencev je 
bil, da maček ne more vseskozi stati na dveh nogah in da se ne more tako smejati. Isti učenec 
je nekoliko kasneje še dodal, da se maček ne more sabljati. Odgovori na zastavljeno vprašanje 
so še bili, da maček ne more tako hitro teči ter dva odgovora, ki bi ju lahko povezali med 
seboj, da Tom in Jerry (maček in mišek) ne moreta biti tako pametna ter da ne moreta držati 
vilice. Eden izmed odgovorov je bil tudi, da so se mačku med tekom proti mišku kar vrtalke 
kotalile na nogah in ko je maček vstal, je bil večji kot »človeški človek« (priloga 4a). Zadnja 
odgovora kažeta na to, da imajo učenci primerne predstave in prepoznajo neobičajno ravnanje 
živali in ljudi ter nenavadne, nerealne dogodke. Zanimiv je bil tudi odgovor učenca, da takšno 
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dogajanje iz risanke ne bi bilo možno videti, saj kuharju, ko ga je maček z vilicami pičil v 
zadnjico, ni tekla kri ter ga tudi ni bolelo.  

Nato je sledilo vprašanje, kateri prizor iz risanke je tak, ki ga v realnem svetu ne moremo 
videti. Ob odgovorih učencev je bilo videti, da ti med gledanjem razmišljajo o dogodkih v 
risanki in so med gledanjem aktivni, pozornost pa usmerjajo na različne stvari. Učenci so na 
dano vprašanje nizali različne odgovore, ki so bili zelo podobni odgovorom prejšnjega 
vprašanja. Med odgovori so bili, da maček ne more tako hitro teči, da mišek ne more biti tako 
pameten, da bi privezal mačka na avto in da Jerry teče po mizi. Dva učenca sta si med seboj 
nasprotovala o tem, da mišek stoji na dveh nogah ter da mišek in maček ne moreta prijemati 
stvari, pri čemer je eden rekel, da je možno, drugi da ni. Dani odgovori učencev so, kot sem 
že omenila, zelo podobni ali enaki tistim iz predhodnega vprašanja. Dva odgovora, ki se še 
nista ponovila, sta, da ima maček tak kuharski klobuk ter da lahko toliko časa zdrži pod vodo.  

Nato je tekla diskusija o prizorih, dogodkih, ki so možni samo v risanki. Na začetku so 
učenci naštevali prizore, ki smo jih že slišali, kot so: da mišek ne more biti tako pameten; da 
maček ne more tako dolgo zdržati pod vodo; da maček ne more hoditi po dveh nogah ter da se 
mišek in maček ne moreta sabljati. Nato je nastala kratka tišina. Ker so se ti odgovori že 
ponovili, smo jih v diskusiji izpustili. Učence sem morala spodbuditi k razmišljanju s tem, da 
so se bolj osredotočili na posamezne prizore in ne toliko na same značilnosti likov, ki bi 
veljale za trajanje skozi celotno risanko (to, da maček hodi po dveh nogah, da je miš pametna, 
da lahko držita stvari itd.).  
Eden izmed učencev je navedel, da mišek ne more biti zelo močan in ker sem hotela izvedeti, 
kaj je s tem mislil, je nadaljeval, da bi dvignil ležalnik, kot je storil v risanki. Učencu sem 
nato postavila vprašanje, kako bi bilo pravilno prikazano in dobila sem kratek odgovor, da ne 
bi bil tako močan. Nato so učenci podajali prizore, s katerimi so pokazali na bolj poglobljeno 
in kritično razmišljanje. Med dogodki je učenec navedel, da je možen prizor samo v risanki, 
ko je kuhar skočil visoko v zrak, ker ga je Tom z vilicami ponesreči zbodel v njegovo 
zadnjico. Ob vprašanju, kako bi bilo v realnosti pravilno, je odgovoril, da bi njegova zadnjica 
krvavela in tudi ne bi mogel skočiti tako visoko kot v risanki. Naslednji prizor, ki so ga 
označili kot možnega samo v risanki, ko je kuhar stisnil mačkovo glavo in je ta preživel. Pri 
opisu tega dogodka so povedali, da je gospodar s ploščo za žar stisnil glavo, da je bila »takšna 
suha«. Učenci sicer niso povedali, da se je mačkova glava vrnila v prvotno stanje, so pa rekli, 
da bi glava v realnosti morala ostati stisnjena, torej sploščena, kar kaže na opažanje učencev, 
da se je mačkova glava deformirala in se je njena oblika nato spremenila v takšno, kot je bila 
pred deformacijo. Kot dogodek možen samo v risanki je eden izmed učencev omenil, ko je 
jezni kuhar dal mačku na glavo lopar in je mreža na loparju »kar počila«. Na vprašanje, kako 
bi bilo to pravilno prikazano, nisem dobila odgovora, saj očitno o tem prizoru drugi učenci 
niso razmišljali ali morda tega, da se je mreža na loparju strgala, niso opazili. Opazili pa so, 
da se je lopar, ko je po udarcu padel z mačkove glave na travo, od tam odbil nazaj na glavo, iz 
glave še enkrat na tla, od koder se je še enkrat odbil, saj ga je eden izmed učencev na tak 
način podrobno opisal. Pojasnili so, da bi bilo v realnosti pravilno prikazano, da se lopar ne bi 
odbil od trave (nazaj na mačkovo glavo), ampak bi tam ob udarcu in padcu ostal. 
Ena izmed učenk je navedla prizor, da maček »ni mogel kar odnesti mize, ko je jedel«, vendar 
kasnejših obrazložil kljub podvprašanjem nisem dobila, zato smo šli dalje. 
Prizor, ki ga je učenec navedel kot izvedljivega le v risanki, da kokakola iz steklenice, ki jo je 
Jerry pretresel in nato odprl, ne more iti tako daleč. Kot obrazložitev je povedal, da v realnosti 
ne bi šla naprej, ampak bi se ta že prej polila po mizi. Zastavila sem mu vprašanje, zakaj tako 
misli. Ker je imel nekoliko težav z obrazložitvijo, sem mu v pomoč pokazala dve plastenki z 
različno širino odprtine. Tu sem učence najprej povprašala po razliki med plastenkama, da so 
ugotovili, da imata različni odprtini. Nato sem jih vprašala, iz katere plastenke bi šla kokakola 
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v večjem loku in so odgovorili, da iz manjše. Učenec je nato še pojasnil, da bi šlo iz 
steklenice, ki ima večjo odprtino, večja količina kokakole kot iz steklenice z majhno odprtino. 
Učenci so kot dogodka navedli še, da mišek ne more nositi vilic ter ponovno, da maček ne 
more zdržati dolgo pod vodo. Prvi se je ponovil, saj so ga učenci navedli že pri prejšnjih 
vprašanjih, pri drugem pa je učenec opisal, da je mišek dal mačkov rep v žar, zaradi česa je 
zletel in skočil v vodo, šel po zrak in zopet potonil v vodo, ko se je žar potopil na dno. 
 
Nato sem pogovor nadaljevala z vprašanjem, kaj za učence pomeni spodrsljaj v risanki. 
Najprej je bila tišina ter začudenje ob besedi spodrsljaj. Nato se je eden izmed učencev 
opogumil in odgovori učencev so bili sledeči: 
»Da je vse ravno obratno.« 
»Nekaj smešnega.« 
»Da bi se zmotili, da se obratno zgodi.« 
»Ampak to je v risankah.« 
»Ko je kokakola polila meso in je meso zgnilo.« 
S tem so pokazali svoja razumevanja oziroma razmišljanja, kaj za njih pomeni spodrsljaj v 
risanki. 
  
Učencem sem nato pojasnila definicijo spodrsljaja kot: risanke pogosto poskušajo posnemati 
realni svet, pri tem pa se pojavljajo napake, ki so v nasprotju z realnostjo in teh napak v 
realnem svetu ni možno opaziti. Ti spodrsljaji v risankah so napake, ki v resničnem svetu niso 
izvedljive in bi se morale zgoditi na drugačen način. Nato sem jim tudi pokazala nekaj 
primerov spodrsljajev iz risanke Smrkci. 

Učenci so nato ob vprašanju, ali je risanka zaradi spodrsljajev bolj zanimiva, odgovorili, 
da je bolj smešna, zabavna, vesela ter družabna (v mislih je imel najbrž razvedrilen). Nato 
sem se učencem zahvalila za sodelovanje, saj se je čas, ki nam je bil namenjen, iztekel. 

Če povzamemo, so učenci pri dani risanki identificirali kar nekaj spodrsljajev, in sicer, ko 
mišek dvigne ležalnik in ga pripne na avto (spodrsljaj 15); visok kuharjev skok v zrak, ko ga 
Tom zbode z vilicami v zadnjico (spodrsljaj 6); ko kuhar s ploščo stisne mačkovo glavo, ki se 
splošči (spodrsljaj 7); strgana mreža na loparju (spodrsljaj 9) in odbijajoč lopar (prav tako 
spodrsljaj 9) ter ko velik tok kokakole steče iz steklenice na žar (spodrsljaj 11).  
Našteli so tudi nekaj novih spodrsljajev, ki jih sama nisem štela za napačne oziroma nanje 
nisem bila toliko pozorna, vendar lahko za njih rečemo, da so imeli učenci prav. Eden izmed 
teh spodrsljajev je, ko mišek v risanki jé meso. Spodrsljaj lahko potrdimo za smiselnega, saj 
miši v realnosti ne jedo mesa. Učenci so našli še naslednja spodrsljaja: da maček ves čas hodi 
po dveh nogah ter da maček in mišek lahko držita stvari in se sabljata. 
Učenci niso zaznali naslednjih spodrsljajev: Ko mišek pleza proti vrhu mize, obrnjen z glavo 
navzdol (spodrsljaj 1); ko se vilice pri nategu močno ukrivijo in nato vrnejo v prvotno stanje 
(spodrsljaj 2). Opazili so, da je kuhar, ko ga je maček zbodel v zadnjico, skočil visoko v zrak, 
medtem ko niso opazili podobnega prizora, ko je tudi maček skočil visoko v zrak, ko ga je 
mišek zabodel z vilicami v zadnjico (spodrsljaj 3). Prav tako niso odkrili, da so vilice z 
miškom, zapičene v tla, nihale kar nekaj časa (spodrsljaj 4); dolgo drsenje mačka po travi 
(spodrsljaj 5) in močno raztegnjeno mrežo za badminton (spodrsljaj 8). Prezrli so še let 
mačka nad mizo (spodrsljaj 10), čeprav je eden izmed učencev prizor upodobil na risbi; čudne 
učinke kokakole na zrezek (spodrsljaj 12); spreminjanje oblike mačkovega telesa med 
požiranjem kokakole (spodrsljaj 13) ter dolg izteg gospodarjeve roke do dna bazena 
(spodrsljaj 14). 
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Učenci so med gledanjem aktivni opazovalci in svojo pozornost usmerjajo na različne stvari. 
Nekateri so pozorni na posebnosti likov (npr. kuharjev klobuk), spet drugi pozornost 
usmerjajo na posamezne prizore. Učenci tudi kritično razmišljajo o dogodkih, ki so možni 
samo v risankah, vendar pri tem potrebujejo nekoliko več spodbude, da svoja razmišljanja 
povedo na glas, saj imajo nekateri učenci malo težav pri utemeljevanju. Da risanke spodbujajo 
otrokovo domišljijo, so pokazali posamezni učenci pri nekaterih svojih odgovorih (primer: ko 
maček vstane, je večji kot »človeški človek« (priloga 4a)). Učenci se zavedajo, da v risankah 
obstajajo nepravilnosti (spodrsljaji), kar so pokazali tudi pri naštevanju prizorov možnih samo 
v risankah, o njih tudi razmišljajo, nekaj težav imajo le pri interpretaciji, zakaj določeni 
dogodki, ki so jih označili za nemogoče v realnosti, niso pravilni. To bi bilo lahko tudi delno 
povezano s tem, da so nekatere teme spodrsljajev težke za njihovo stopnjo razumevanja ter še 
nimajo potrebnega znanja za njihovo razumevanje in si tako pri razlagi nekaterih spodrsljajev 
pomagajo s svojimi intuitivnimi predstavami. Ker so pri naštevanju nekateri učenci usmerjali 
pozornost na značilnosti likov (npr. maček in mišek držita stvari, hodita po dveh nogah) kot 
na same prizore, sem jih pomagala z usmeritvijo in tako so začeli bolj razmišljati ter naštevali 
dogodke, ki kažejo na prepoznane spodrsljaje. V spominu jim najbolj ostanejo stvari, ki se jim 
zdijo smešne ali nenavadne. Z naštevanjem prizorov pokažejo, da v risankah prepoznavajo 
stvari, prizore, ki niso prikazane na ustrezen način, risanke pa se jim zdijo ravno zaradi teh 
spodrsljajev še bolj zabavne in zanimive. 
 

3.5.2.1.4 Analiza intervjujev (analiza 4) 

Naslednji dan sem izvedla polstrukturirane intervjuje s petimi učenci (priloga 5a). Učence 
sem izbrala na podlagi slik in sodelovanja pri pogovoru prejšnjega dne po naslednjih 
kriterijih: učenca 1, ki je bil izbran naključno; učenca 2, ki ni narisal/zapisal spodrsljaja in je 
bil v času pogovora večinoma tiho; učenca 3, ki je narisal zaznani spodrsljaj, a ni sodeloval 
pri pogovoru; učenca 4, ki je narisal zaznani spodrsljaj in tudi aktivno sodeloval pri pogovoru 
ter učenca 5, ki ni narisal spodrsljaja in je nenehno skakal v besedo. Med časom, ko sem 
izvajala intervjuje, sem ostalim učencem dala na voljo delovne liste (pobarvanke, 
povezovanje pik, labirinti). Pri intervjujih sem učencem poskušala postavljati enaka 
vprašanja, ki sem jih glede na odgovore učencev spreminjala ali dodajala. Odgovore učencev 
sem tudi predstavila v tabelah zaradi boljšega pregleda in lažje interpretacije. V tabelah se 
nahajajo vprašanja, ki so bila postavljeni vsem učencem ter njihovi odgovori. Dodatna 
vprašanja, ki sem jih postavljala posameznim učencem, so razložena v analizah. Intervju je 
potekal ob slikah spodrsljajev, kjer smo šli skupaj čez vse spodrsljaje. Poskušala sem 
postavljati vprašanja, s katerimi jih nisem vodila k pravemu odgovoru, saj sem želela videti 
njihove predstave. 

Spodrsljaj 1: Mišek (Jerry) teče proti vrhu mize obrnjen z glavo navzdol. 
Vprašanja:  
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kako je mišek plezal proti vrhu mize? 
3. Ali lahko vse živali plezajo tako, da so obrnjene z glavo navzdol? Katere živali lahko 

plezajo obrnjene z glavo navzdol? 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 
1 Kako je Jerry hodil po 

mizi, da bi prišel do 
mesa. 

Ja z glavo navzdol. 
Ampak to ni mogoče, to 
je mogoče samo v 
risanki. 

Ja, netopir bi lahko. En 
kuščar bi lahko. 
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2 Mišek je hotel pojesti 
hrano. 

Tako je šel spodaj, 
potem je tako zavil gor. 

Polž. Pajek. 

3 Maček ga je lovil, pa je 
šel potem mišek spodaj. 

Po teh deskah. Ne spomnim se, vem, da 
lahko. 

4 Miš je plezal na mizo. Splezal je. Pajek. Netopir. 

5 Na mizo je hotel priti. Miši ne morejo hoditi po 
stenah tako navzdol. 

Ne. Samo polž. Mali 
lasek. 

Vsem petim učencem sem posamezno postavila vprašanje, kaj se je zgodilo pri prvi sliki, z 
namenom, da bi videla, kako bodo opisali posamezen prizor ter ali bo kateri med njimi že 
opisal spodrsljaj. Pri danem vprašanju so skoraj vsi učenci podali podoben odgovor, da je 
mišek plezal po mizi, ker je hotel priti do mesa. Ker nihče izmed učencev ni že pri prvem 
odgovoru omenil, da je mišek plezal z glavo navzdol, sem jim postavila vprašanje, kako je 
mišek plezal proti vrhu mize. Tu sta dva učenca (učenec 1 in 5) omenila, da je plezal z glavo 
navzdol ter dodala, da to ni mogoče, ostali trije (učenec 2, 3 in 4) pa so povedali, da je mišek 
splezal, pri čemer je učenec 2 opisal njegovo pot. Tem trem učencem sem postavila še 
podvprašanje, kako je mišek pri plezanju obrnjen ter ali lahko tako pleza, kjer so nato vsi trije 
učenci povedali, da je mišek obrnjen z glavo navzdol in da ta ne more tako plezati (priloga 5a, 
učenec 2, vrstica 5–8, učenec 3, vrstica 5–8, učenec 3, vrstica 5–10), kar sta učenec 1 in 5 
povedala že prej. Pri navajanju, katere živali lahko plezajo z glavo navzdol, so učenci našteli 
podobne odgovore (netopir, kuščar, polž, pajek), le učenec 3 ni znal navesti primera živali. 
Učenci so s pomočjo podvprašanj povedali, da mišek v risanki pleza z glavo navzdol in glede 
na dane odgovore vedo, da miši v realnosti ne plezajo z glavo navzdol, da pa nekatere druge 
živali lahko. 

Spodrsljaj 2: Izstrelitev miška z železnimi vilicami (vilice ohranijo prvotno obliko). 
Vprašanja:  
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Kaj se je zgodilo z vilicami, ko je maček izstrelil miška? 
3. Ali so se vilice kaj upognile, ko je maček izstrelil miška? 
4. Pojasnim, da so se vilice ob nategu močno ukrivile in nato vrnile v prvotno stanje (takšne 

kot so bile). Iz kakšnega materiala so vilice? 
5. Je bilo pravilno prikazano, da so se vilice ukrivile in nato vrnile nazaj v prvotno stanje?  

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašan

je 
3. vpra

šanj
e 

4. vpra
šanj

e 

5. vprašanj
e 

1 Tom je na vilice dal Jerryja, 
potem ga je pa izstrelil. 
Maček ne more biti tako 
pameten in močen, da bi 
tako lahko izstrelil miška. 

Mislim, da 
so vilice 
priletele 
kuharju v 
rit. 

Ne, niso 
se. 

Iz 
kovine. 

Ja. 

2 Ko Tom mišku ni dovolil, 
da mu skozi je hrano, je vzel 
vilice in je potem miška dal 
gor in ga je spustil, da je 
nekam zletel. 

Odletele so 
nekam. 

Ne. Železne. Ne. 
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3 Izstrelil ga je tam, iz kjer je 
prišel s tistimi vilicami. 

Cele so 
ostale. 

Ne. Iz železa. Ne. 

4 Maček je prijel vilice, 
potem je pa ciljal. 

Nekam je 
padel. 

Ne. Iz 
kovine. 

Ja. 

5 (Tišina.) Vilice so se 
zvile tako 
nazaj in 
potem v nos 
ter šle 
nazaj. 

Glej pri 
prejšnje
m 
vprašanj
u. 

Iz železa. Ne bi se 
takole 
premikale 
(pokaže z 
roko sem in 
tja). 

Pri opisu prizora so skoraj vsi učenci, razen enega (učenec 5), povedali, da je maček izstrelil 
miška z vilicami. Da bi videla, ali so opazili, da so se vilice pri nategu močno upognile ter 
vrnile nazaj v prvotno stanje, sem jim postavila vprašanje, kaj se je z njimi zgodilo. Le eden 
izmed učencev (učenec 5, ki je bil pri prejšnjem vprašanju tiho) je povedal, da so se te zvile in 
šle nazaj. Ostalim učencem sem zato postavila podvprašanje, ali so se vilice ob mačkovi 
izstrelitvi miška kaj upognile, kjer so vsi odgovorili, da se te niso. Učencem sem pojasnila, da 
so se vilice močno upognile ter so bile nato takšne kot pred izstrelitvijo. Vprašala sem jih, iz 
česa so vilice, kjer so vsi učenci odgovorili, da so iz kovine (železa). Postavila sem jim 
vprašanje, ali je bilo pravilno prikazano, da so se vilice upognile in se nato vrnile nazaj, da bi 
videla, ali bodo med seboj povezali, kar so povedali. Trije učenci (učenec 2 in 3 in 5) so 
odgovorili z ne, ostala učenca (1 in 4) sta rekla, da je bil ta prizor prikazan pravilno. Pri teh 
dveh učencih bi spodrsljaj lahko vodil v napačno razumevanje, saj mislita, da se kovina, če jo 
ukriviš, nato sama vrne v prvotno stanje.  

Spodrsljaj 3: Visok skok mačka, ko ga je mišek zabodel z vilicami v njegovo zadnjico. 
Vprašanja:  
1. Kaj se je tukaj zgodilo? Kaj se je zgodilo, ko je mišek zabodel mačka? 
2. Kaj je naredil Tom, ko ga je mišek zabodel? 
3. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? (*Je možno v realnem svetu, da maček skoči tako kot v 

risanki?) 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 
1 Jerry ga je v rit in se je 

ustrašil. 
Ustrašil se je. Miš ne more biti tako 

močen, da bi vilice 
držal in tako pameten, 
da bi kar mačka 
zabodel. 

2 Miš je vzel vilice in je 
Toma v rit. 

Skočil je v zrak. Ne. 

3 Na ležalnik je skočil. V zrak je skočil. Ne. 
4 Da ga je bolelo, potem je 

pa skočil. 
Lovil ga je in je 
skočil je visoko v 
zrak. 

Ja, kako maček tako 
visoko skoči.  
*Ne, nikoli. 

5 Maček je takole zletel, 
vzel vilice, Jerry je 
zabodel Toma v rit. On je 
pa vzel vilice, potem so pa 
od Jerryja vilice zletele v 
kuharja. 

Zabolelo ga je, pa je 
skočil gor. 

*Ne, tako visoko ne 
more. 
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Vsi, razen enega učenca (učenec 3), so pri prvem vprašanju povedali, da je mišek Jerry 
zabodel mačka z vilicami v zadnjico. Pri naslednjem vprašanju, kaj je naredil Tom, ko ga je 
mišek zbodel, so skoraj vsi učenci (razen učenca 1) povedali, da je maček skočil v zrak, kjer 
je učenec 4 še poudaril, da je ta skočil visoko. Ker sem želela izvedeti, ali so opazili 
spodrsljaj, sem jim postavila vprašanje, ali se jim je zdelo pri tem prizoru kaj nenavadnega, 
kjer je eden izmed učencev (učenec 4) rekel: »Kako maček tako visoko skoči.« Učencema 4 
in 5, ki sta prepoznala spodrsljaj, sem postavila še podvprašanji, in sicer, ali je mogoče, da bi 
maček v realnosti skočil tako, kjer sta oba odgovorila z ne, učenec 5 pa je še dodal, da tako 
visoko ne more. Učenci so sicer opazili, da je maček skočil v zrak, le dva učenca (učenec 4 in 
5) pa sta tudi navedla, da je ta skočil zelo visoko, kar v realnosti ne bi bilo pravilno. Učenci so 
bili pri tem prizoru veliko bolj usmerjeni v to, da je mišek zabodel mačka, kot na njegov skok, 
ko ga je mišek že zbodel. 

Spodrsljaj 4: Zibanje miška na železnih vilicah. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? Kaj se je zgodilo z miškom, ko ga je odbilo od ležalnika? 
2. Če spodrsljaja niso prepoznali, pojasnim, da se je mišek zibal na vilicah. Postavim jim 

vprašanje: Ali se vilice lahko tako upogibajo in se mišek na njih ziba? 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 
1 Padel je. Zletel je nekam. Samo ne 

vem točno kam. 
Lahko bi bilo možno, ja. 

2 (Tišina.) Ja, ali pa ne. Ne, zato, ker če se 
premočno ziba, lahko ven iz trave 
zletijo. Če se pa počasi ziba, pa ja. 

3 Ne vem. Ne. Ker se težko zapičijo notri. 
4 (Tišina.) Kako se je držal. Ne, nikoli. 
5 Je takole zletel.  Ne. 

 
Učenci so imeli pri tem prizoru nekoliko težav, saj prizora niso znali opisati oziroma se ga 
niso spomnili. Le učenca 1 in 5 sta povedala, da je mišek, ko ga je odbilo od ležalnika, nekam 
zletel, zato sem tema učencema postavila še podvprašanje, kaj se je zgodilo z vilicami, kjer je 
učenec 1 (priloga 5a, učenec 1, vrstica 29–30) rekel, da so se te zapičile gospodarju v 
zadnjico, učenec 5 (priloga 5a, učenec 5, vrstica 26) pa je opisal, da so se vilice zapičile v 
travo in so se te nagnile in »Jerryja so poganjale«, pri čemer je edini ugotovil, da se je mišek 
zibal na vilicah. Ostalim učencem sem pojasnila, da so se vilice z miškom zapičile v travo, na 
katerih se je nato zibal še nekaj časa. Vprašala sem jih, ali je mogoče, da se vilice tako 
upogibajo in se mišek na njih ziba. Trije učenci (3, 4 in 5) so odgovorili z ne, učenec 2 je 
rekel, da lahko ali pa ne, kar je pojasnil s tem, da lahko vilice, če se premočno zibajo, padejo 
iz trave, če pa bi se mišek zibal počasi, bi bilo to mogoče. Učence pri tem prizoru ni nič 
zmotilo, saj se prizora niso spomnili.  
 
Spodrsljaj 5: Maček drsi po travi. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Kako je maček šel proti gospodarju?/Kaj se je zgodilo z mačkom, ko se je spotaknil ob 

miškove vilice? 
3. Ti je tu kaj nenavadnega, kar bi bilo v nasprotju z realnostjo?  
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Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 
1 On je zdrsnil. In potem je bil 

tam kuhar in so mu vilice 
priletele ravno v njegovo rit. 

Jerry ga je nekako … 
aha, vino je pretresel in 
odprl, potem mu je pa 
drselo, pa je ravno 
vilice pred seboj držal, 
ampak vino ne bi bilo 
tako močno, da bi 
takega mačka kar tako 
odpihnilo. 

Ja, maček ne more tako 
letet, pa kuhar, ko ga je 
zapičil v rit, ni mogel 
skočiti tako visoko. 

2 (Tišina.) Ne vem. Ne. 
3 Tom je skočil in je tistega 

kuharja napičil. 
Najprej je, da bo Jerryja 
zabodel, potem, ko je 
videl, da gre proti 
njemu, se je pa drugače 
obrnil. 
Pa je potem ponesreči 
kuharja zabodel. 

Da je skočil z vilicami. 

4 Leti pa ima vilice v roki. To je, ko je kuharja, a 
ne? Potem je pa skočil. 

Ne. 

5 (Tišina.) Tako, da je probal gor, 
potem se je pa hotel 
ustavit, pa se ni mogel, 
pa se je kar tako naprej 
peljal. 

Ni možno. Zaradi tega 
ker, če ne bi on nazaj 
padel, če bi takole 
bremzal, če ne bi dol 
padel samo. 

Dva učenca (učenec 1 in 3) sta prizor opisala podobno, ko je maček z vilicami zabodel 
kuharja, pri čemer je učenec 1, še pred tem rekel, da je maček zdrsnil, učenec 4 je rekel, da je 
maček letel in imel vilice v roki, od učencev 2 in 5 pa nisem prejela odgovora. Učence sem 
vprašala, kako je šel maček proti gospodarju oziroma kaj se je zgodilo z mačkom, ko se je 
spotaknil ob vilice, kjer so učenci nizali različne odgovore. Le učenec 5 je opazil, da je maček 
drsel po travi, kar je ponazoril s povedjo: »Potem se je pa hotel ustavit, pa se ni mogel, pa se 
je kar tako naprej peljal.« Učencu sem nato še naprej povprašala, ali bi bilo to možno in zakaj 
ne, in je odgovoril, ker bi padel nazaj, če bi se tako zaustavljal, kar kaže na deloma pravilno 
razmišljanje, saj je bil pri drsenju po travi res nagnjen močno nazaj. Ker ostali učenci niso 
prepoznali, da je maček dolgo drsel po travi, sem jim postavila vprašanje, ali se jim pri tem 
prizoru zdi kaj nenavadnega, kar bi bilo v nasprotju z realnostjo. Dva učenca (učenec 1 in 3) 
sta pozornost usmerila v prizor, ki je sledil nato po drsenju mačka, ko je kuhar skočil v zrak, 
ker ga je maček zbodel z vilicami, učenec 1 pa je še pred tem rekel, da maček ne more tako 
leteti. Glede na odgovore lahko rečemo, da tu učenci, razen učenca 5, spodrsljaja niso 
prepoznali oziroma se podobno kot pri prejšnjem prizoru, ne spomnijo, kaj se je zgodilo, saj 
so trije učenci pozornost usmerjali v prizor, ki je sledil (ko je maček zabodel kuharja). 

Spodrsljaj 6: Sunkovit skok kuharja, ko ga maček zabode z vilicami v njegovo zadnjico. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je zgodilo? 
2. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 
1 Tukaj mu je Tom zapičil vilice 

v rit, potem je pa skočil. 
Ja, kako lahko tako visoko skoči, 
lahko bi vsaj tako pri miru stal. 
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2 Tom je strica z vilicami v rit. 
Potem je pa stric skočil v zrak. 

Ne. 

3 Tukaj ga je zabodel. Skočil je v 
zrak. 

Ja. Da ne more tako visoko skočit. 

4 Kuharja je pičil z vilicami. Ne. 
5 Vilice so zletele v kuharja. Ne. 

 
Pri tem prizoru so vsi učenci opisali, da je maček z vilicami zabodel kuharja, trije učenci (1, 2 
in 3) pa so opisali še, da je kuhar nato skočil v zrak. Pri vprašanju, ali jim je bilo pri tem 
prizoru kaj nenavadnega, so trije učenci odgovorili z ne, dva učenca pa sta povedala, da je 
kuhar skočil visoko. Ta spodrsljaj je podoben  spodrsljaju 3v risanki, ko je maček prav tako 
skočil visoko v zrak, ko ga je mišek zbodel z vilicami. Pri obeh gre torej za sunkovit in visok 
skok. Zanimivo je, da učenec 1 pri spodrsljaju 3 ni opazil, da je maček skočil visoko v zrak, 
medtem ko je tu opazil, da je kuhar skočil visoko v zrak, kar je tudi pojasnil s tem, da bi lahko 
ta stal bolj pri miru. Učenec 2 tako kot pri spodrsljaju 3 tudi tu ni opazil spodrsljaja. Učenec 3 
je pri tem spodrsljaju prepoznal, da je kuhar skočil visoko v zrak, medtem ko pri spodrsljaju 3 
tega ni zaznal oziroma se prizora ni spomnil. Učenec 3 je pri diskusiji o prizorih, ki so možni 
samo v risanki prejšnji dan, omenil ta prizor in ob vprašanju, kako bi bil prizor ustrezno 
prikazan, odgovoril, da bi kuharjeva zadnjica krvavela in tudi dodal tako kot pri intervjuju, da 
ne bi skočil tako visoko. Učenca 4 in 5 sta pri spodrsljaju 3 prepoznala, da je maček skočil 
previsoko, tega pa tu nista opazila, kljub temu, da sta spodrsljaja enaka. Zanimivo je, da kljub 
temu, da smo se prejšnji dan pogovarjali o danem prizoru, tu učenci spodrsljaja niso navedli 
oziroma se jim pri tem prizoru ni zdelo nič nenavadnega. 
 
Spodrsljaj 7: Ploščata mačkova glava, ki se vrne v prvotno obliko. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo?/Zakaj ima maček tako ploščato glavo? 
2. Ali se ti zdi tu kaj nenavadnega? 
3. Zakaj v realnosti ta prizor ni mogoč?/Kako bi bilo pravilno prikazano? 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 
1 Tu je bil kuhar jezen in je 

Tomu glavo s ploščo 
stisnil, ampak je še vedno 
preživel. 

Pa ni možno, da ima 
tako stisnjeno glavo, 
ker to ne bi nikoli 
nihče naredil mačku. 

Zaradi tega, ker bi on 
umrl zdaj. Mi nimamo 
tako močno okostje, da bi 
ena taka, samo speklo bi 
nas. 

2 Ko ga je Tom pičil v rit, 
potem se je ta stric obrnil 
in je imel ploščo in je 
Tomovo glavo stisnil.  

Ne. Da bi imel še vedno 
stisnjeno glavo in da bi 
umrl. 

3 (Tišina.) 
Ker ga je spekel s tem za 
peči in ga je stisnil. 

Glava ne bi šla nazaj. Da bi ostala takšna 
sploščena. 

4 (Tišina.) 
Zato ker ga je s tem za 
kuhanje tako stisnil, da 
ima tako glavo. 

Ja, ko mu stisne. Samo boli ga, bolelo ga 
bi, ne bi mogel tako 
stisnit, normalna bi bila 
glava. 

5 S ploščo mu je stisnil 
glavo. 

Ne more tako skupaj 
glava bit. 

Ne, ni možno. Ta plošča 
ne more biti tako močna, 
da bi celo glavo sploščila. 
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Trije učenci (1, 2 in 5) so pri tem prizoru opisali, da je kuhar s ploščo mačku stisnil glavo, pri 
čemer je učenec 1 še povedal, da je ta preživel, kar kaže na to, da je pri tem prizoru zaznal 
nepravilnost. Ker pri učencema 3 in 4 nisem dobila odgovora na to, kaj se je zgodilo, sem 
jima postavila vprašanje, zakaj ima maček ploščato glavo. Oba sta odgovorila, da zato, ker mu 
je kuhar s ploščo za žar stisnil glavo. Vse učence sem nato vprašala, ali jim je pri tem prizoru 
kaj nenavadnega in kar trije učenci so odgovorili, da je imel stisnjeno glavo, učenec 3 pa je 
opazil, da se je mačkova glava po deformaciji vrnila v prvotno stanje (»glava ne bi šla 
nazaj«). Postavila sem mu dodatno vprašanje, kako bi bilo pravilno prikazano in je pojasnil, 
da bi glava ostala deformirana (priloga 5a, učenec 3, vrstica 53). Učenca 1 sem povprašala, 
zakaj misli, da v realnosti ni mogoče, da bi imel stisnjeno glavo, kar mi je pojasnil s tem, da bi 
on umrl v takem primeru in da bi nas samo speklo (priloga 5a, učenec 1, vrstica 54). Ker 
učencu 2 pri tem prizoru ni bilo nič nenavadnega, sem ga povprašala, ali je bilo pravilno 
prikazano, da se je glava, ki jo je kuhar sploščil, vrnila nato nazaj in je bila takšna kot prej in 
je odgovoril z ne. Naprej sem ga povprašala, kako bi bil ta prizor pravilno prikazan in je 
odgovoril, da bi imel še naprej stisnjeno glavo in bi umrl. Učenca 4 sem povprašala, ali bi bil 
prizor mogoč v realnem svetu. Pojasnil mi je, da bi moralo mačka samo boleti in da kuhar ne 
bi mogel tako stisniti mačkove glave, da bi se ta sploščila. Učenec 5 pa je podobno kot učenec 
4 pojasnil, da s to ploščo ne bi bilo mogoče sploščiti mačkove glave. Učenci so ugotovili, da 
se je mačkova glava sploščila, le en učenec pa je opazil, da se je ta nato tudi vrnila v stanje, 
kot je bila prej. Pri utemeljevanju so njihova mnenja različna, saj trije učenci mislijo, da bi 
morala ta ostati sploščena in bi maček tudi zaradi tega umrl, dva učenca (4 in 5) pa sta 
mnenja, da mačkove glave s to ploščo ne bi bilo mogoče sploščiti. Lahko rečemo, da dani 
spodrsljaj ne bi vodil v napačno razumevanje, saj se učenci zavedajo, da prizor ne bi bil 
mogoč. 

Spodrsljaj 8: Mišek prileti v mrežo, ki se močno raztegne. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo?/Kaj je naredil maček, ko je videl miška, da se skriva pod žogico za 

badminton?  
2. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
3. Pojasnim, da se je mreža, ko je mišek priletel vanjo, močno raztegnila. Ali je mogoče, da 

se mreža tako močno raztegne? 
 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 
1 Ko je bil jezen Tom in potem ga 

je z loparjem odbil v mrežo in je 
potem, se mi zdi, priletel nazaj. 

Da miška ustreliš z 
loparjem, pa ne more 
kar takole letet, miš je 
majhen in se ne more 
mreža tako raztegnit. 

Ne more se tako 
raztegnit. 

2 Tukaj je pa Tom z loparjem zadaj 
dvignil miška v mrežo. 

Ne. 
 

Ne, bolj malo bi se 
raztegnila. 

3 Hotel ga je ujet, pa ga je vrgel v 
mrežo.  

Da je v mrežo priletel 
tako. 

Ne. 

4 Tekel je, pa se je tako zaletel. Ne. (Preusmeritev 
pozornosti na 
naslednjo sliko.) 

5 Tom je dal sem notri miška, ko se 
je skrival, potem je vzel lopar in 
je z loparjem v tole mrežo, potem 
je ta mreža priletela v gospodarja. 

Ne. (Preusmeritev 
pozornosti na 
naslednjo sliko.) 
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Pri tem prizoru so vsi učenci, razen enega (učenec 4), opisali, da je maček z loparjem odbil 
miška v mrežo. Postavila sem jim vprašanje, ali se jim je pri tem prizoru zdelo kaj 
nenavadnega in trije učenci (2, 4 in 5) so odgovorili z ne. Učenec 3 je rekel, da mu je 
nenavadno to, da je tako priletel v mrežo, učenec 1 pa je spodrsljaj prepoznal, saj je omenil, 
da se mreža ne more tako raztegniti, ker je mišek majhen. Ker je učenec 1 prepoznal 
spodrsljaj, sem ga tudi povprašala, kako bi on to pokazal (priloga 5a, učenec 1, vrstica 62). 
Pojasnil je, da maček ne more biti tako pameten, da bi lahko prijel žogico in da se žogica že 
lepo odbija, mišek pa se v resnici sploh ne more odbiti. Lahko rečemo, da je učenec razmišljal 
v pravi smeri, saj bi se žogica z miškom morala odbiti na tla, potem ko je priletela v mrežo. 
Učencu 2 sem postavila vprašanje, kaj se je zgodilo z mrežo in je odgovoril, da se je ta zelo 
raztegnila in da to ne bi bilo mogoče, saj bi se morala ta samo malo raztegniti. Učencema 3 in 
4 sem pojasnila, da se je mreža ob dotiku žogice močno raztegnila in ju vprašala, ali bi bilo to 
mogoče. Učenec 3 mi je odgovoril, da ne bi bilo mogoče, učenec 4 pa je pozornost preusmeril 
na naslednjo sliko, tako tudi učenec 5 (priloga 5a, učenec 4, vrstica 76 in učenec 5, vrstica 
57). Le učenec 1 je prepoznal spodrsljaj, da se je mreža močno raztegnila, medtem ko ostali 
učenci ob usmerjanju povedo, da se mreža v resnici ne bi mogla tako raztegniti. 

Spodrsljaj 9: Lopar, s katerim kuhar udari mačka po glavi, se odbije z mačkove glave na 
travo, iz trave nazaj na mačkovo glavo in še enkrat nazaj. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kaj se je zgodilo z loparjem? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Tu je bil Tom nekaj prestrašen, 
potem pa se mi zdi, da je prišel kuhar 
in ga je z loparjem po glavi. 

Ga je dal njemu na glavo, pa so se 
kar mreže strgale, ker mreže so 
trdne. 

2 Lopar je vzel, pa ga je udaril in se je 
mreža raztrgala, pa je skočil na tla in 
se je odbil nazaj na Tomovo glavo. 

Mreža se je strgala. 

3 Po glavi ga je, pa se je lopar raztrgal. Lopar se je raztrgal. 
4 Tista mreža se ne bi mogla raztrgat. Uničen je bil. 
5 Gospodar je vzel lopar, je lopar dal 

takole »bojng«, tako notri vanj, pol 
ga je pa z železom po glavi. 

Mreža se je raztrgala, potem je pa 
železo spustil, potem je pa iz njegove 
glave padel, pa se je odbijal od trave, 
še enkrat na njegovo glavo in od 
njegove glave še enkrat na travo in 
trave še enkrat potem na njegovo 
glavo. 

 
Vsi učenci so pri tem prizoru povedali, da je kuhar mačka udaril z loparjem po glavi. Učenci 
2, 3 in 4 so povedali, da se je lopar oziroma mreža na njem raztrgala, učenec 2 pa je pri opisu 
še dodal, da je lopar skočil po udarcu na tla ter se nato odbil nazaj na mačkovo glavo. Učence 
sem povprašala, kaj se je zgodilo z loparjem in štirje učenci (1, 2, 3 in 4) so odgovorili, da se 
je lopar uničil, saj se je strgala mreža na njem. Učenec 5 je prepoznal spodrsljaj, saj je opisal, 
da se je ta večkrat odbil od tal, kar je pojasnil s tem, da ni mogoče, da bi se lopar tako odbil od 
trave (priloga 5a, učenec 5, vrstica 55). Učenca sem povprašala, ali je mogoče, da bi se lopar 
tako odbijal in je rekel, da ne. Učencu 4 sem pojasnila spodrsljaj in je nato rekel, da bi bil 
prizor pravilno prikazan, če se lopar ne bi odbil. Lahko rečemo, da sta le dva učenca opazila, 
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da se je lopar večkrat odbil, vendar imajo ustrezne predstave, da se lopar ne bi smel kar tako 
odbijati, kar so navajali že pri diskusiji prejšnjega dne. 

Spodrsljaj 10: Let mačka nad mizo proti mišku. 
Vprašanja: 
1. Kaj je naredil maček, ko je videl, da mišek stresa steklenico kokakole? 
2. Je pri tem prizoru kaj takega, kar te je morda zmotilo? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Ko je stresel, da bo odprl, da 
bo voda ven šla tako hitro in bo 
točno v njega. 

Da ne more biti miš tako pameten, pa ne 
more sam tako pretresti steklenice. To ni 
mogoče, da bi on vedel tako pretresti 
steklenico, potem pa tako odpreti. 

2 Hitro je stekel, potem jo je pa 
drugam usmeril in je stricu 
meso polil s kokakolo. 

Ne. 

3 Tekel je proti njemu, potem je 
pa na gospodarja priletela. 

Da je šla kokakola tako daleč. 

4 (Tišina.) Ne. 
5 Je tekel proti njemu.  (Tišina.) 

Tu nihče izmed učencev ni opazil, da je maček med potjo proti mišku letel nad mizo. Tudi pri 
vprašanju, ali jih je pri tem prizoru kaj zmotilo, dveh učencev ni nič zmotilo (učenec 2 in 4), 
učenec 5 ni odgovoril. Učenec 1 je pojasnil, da mišek ni tako pameten, da bi lahko pretresel 
steklenico. Učenec 3 pa se je navezal na naslednji spodrsljaj. Učence bi morala povprašati, kaj 
bi bil pri tem prizoru spodrsljaj, ampak mislim, da glede na dane odgovore, ti ne bi bili 
drugačni. Učenci torej pri tem prizoru niso opazili, da je maček letel nad mizo, kar je lahko 
povezano s tem, da je bil ta prizor prikazan precej hitro in je bila njihova pozornost usmerjena 
drugam. 

Spodrsljaj 11: Velik curek kokakole steče iz steklenice na žar. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Ti je pri tem prizoru kaj nenavadnega? 
3. Je mogoče, da gre curek kokakole tako daleč? Zakaj?  

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 
1 Tom je priletel tu 

notri, se mi zdi. 
Ja, da ne more voda tako 
daleč, no lahko bi šla. 

Takrat, ko bi pretresli. 
Mislim, če boš navadno 
vodo tako pretresel, ne 
bi moglo tako ven, 
samo tam, kjer so bolj 
mehurčki. 

2 Maček je stricu 
meso polil s 
kokakolo. 

Veliko kokakole je špricnilo 
na meso. 
 

Ne, tako daleč ne more 
zletet. 
Zato, ker je to samo v 
risanki. 

3 Kokakola je šla na 
meso. 

Da je šla kokakola tako 
daleč. 

Ne. Ker nima dosti, 
lahko tako špricne, 
samo ne more tako 
veliko. 
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4 Jerry je šel na 
kokakolo, potem je 
pa na to meso se 
polilo. 

Ne. Zato če bi v mali 
steklenici, tako da bi 
bila majhna luknjica, ne 
bi mogla vsa voda, pa 
čisto malo bi prišlo. 

5 Meso se je polilo s 
kokakolo. 

Ja, kako je kokakola daleč 
špricnila. 
 

Ne. Ne bi moglo, ker je 
ta odprtina na steklenici 
premajhna. 

 
Pri tem prizoru so štirje učenci opisovali, da se je meso polilo s kokakolo. Učenec 1 je najprej 
rekel, da je maček priletel v steklenico, zato sem ga vprašala, ali bi pri tem še kaj dodal, in me 
je vprašal, kaj je to in pokazal na zrezek. Pojasnila sem mu, da je to zrezek, ki ga je pekel 
gospodar in na katerega je brizgnila kokakola. Učencem sem postavila vprašanje, ali jim je pri 
tem prizoru kaj nenavadnega. Tu so se štirje učenci (1, 2, 3 in 5) navezali na curek in trije 
(učenec 1, 3 in 5) med njimi so pokazali zaznavanje spodrsljaja, saj jim je bilo nenavadno, 
kako je šla kokakola iz steklenice v dolgem curku. Učenec 2 je opazil, da je šla iz steklenice 
velika količina kokakole, ki je brizgnila na meso. Učence sem povprašala, ali je mogoče, da bi 
šel curek tako daleč, kot je bilo prikazano v risanki ter zakaj ne. Učenec 1 je kljub temu, da 
sem mu povedala, da gre za kokakolo, še vedno ciljal na to, da je v steklenici voda in je 
pojasnil, da bi voda šla iz steklenice v takem curku lahko takrat, ko bi jo pretresli. Oziroma bi 
bila razlika, če bi pretresli navadno vodo, ki ne bi mogla iti tako daleč, kot če bi pretresli 
tekočino, ki bi vsebovala mehurčke. Njegov odgovor kaže na dobro razmišljanje, razmišljanje 
v pravi smeri, kar se zadeva primerjave med vodo in kokakolo. Učenec 2 je rekel, da ne more 
tako daleč zleteti, ker je to mogoče samo v risanki. Učenec 3 je rekel, da lahko tako brizgne, 
samo ne v tako veliki količini in da bi bilo to pravilno prikazano, če bi šla samo en meter 
daleč (priloga 5a, učenec 3, vrstica 63). Učenca 4 in 5 pa sta se navezala na odprtino 
steklenice, češ da je luknja v steklenici premajhna, da bi skozi njo stekla tolikšna količina. 
Rečemo lahko, da so učenci zaznali tu dve stvari, torej, da je stekla iz steklenice prevelika 
količina kokakole ter da je bil njen curek nekoliko predolg, kar so nekateri tudi znali ustrezno 
utemeljiti. 
 
Spodrsljaj 12: Curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, pri čemer se opazijo nenavadni 
učinki na zrezek. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kaj se je zgodilo z zrezkom, ko je nanj brizgnila kokakola? 
3. Ali je mogoče, da zrezek tako hitro oveni? 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 
1 Jezen je bil, ker mu je Tom 

zrezek zmočil. 
Polegel se je. Ne. 

2 Potem je bilo pa meso od 
kokakole. 

Bil je drugačne barve. Ne vem. 

3 Na žaru je špricnilo. Gnil je postal. Ne. 
Zaradi tega, ker je 
prehitro. 

4 (Tišina.) Tako kot papir je bil 
moker, tako kakor krpa. 

Ja, je možno. 

5 Da takole pride, potem pa takole 
na hitro ni več tako meso. 

Zgnil je. Ne, ker je tako hitro 
zgnil. 
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Spodrsljaja tu učenci niso prepoznali, saj nihče najprej ni navedel, da je zrezek v trenutku 
začel gniti. Ko sem jih vprašala, kaj se je z zrezkom zgodilo, sta učenca 3 in 5 povedala, da je 
ta zgnil, učenec 1 je rekel, da se je polegel, učenec 2, da je postal drugačne barve ter učenec 4, 
da je zrezek postal moker kot papir. Ti opisi kažejo, da so, ko sem jih usmerila z vprašanji na 
zrezek, opazili nenavadne učinke na zrezku, vendar nihče izmed njih ni povedal, da je bil 
proces spreminjanja zelo hiter. Učenca 3 in 5 sta šele pri vprašanju, ali je mogoče, da bi 
zrezek tako ovenel, povedala, da je zgnil prehitro. Glede na odgovor učenca 4 (da je mogoče) 
in 2 bi ta spodrsljaj v risanki lahko vodil k napačnemu razumevanju.  

Spodrsljaj 13: Kokakola v mačkovih ustih spremeni obliko telesa. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Je to mogoče (da telo tako spreminja obliko)? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Kuhar je bil jezen in je vzel 
kokakolo, pa jo je pretresel, jo dal 
Tomu v usta, pa se mu je glava 
napihnila. Potem mu je dal še 
steklenico zraven, potem je tu ostal 
tak. 

Ne. 
Ker maček ima čisto majhna usta in 
se me ne bi mogla glava tako 
napihnit. 

2 Tukaj je kokakolo vzel ta stric in jo 
Tomu porinil v usta, da je postal 
debel. 

Ne. 

3 V mačkova usta je dal kokakolo. Pa 
še prej jo je pretresel in se je glava, 
Tom napihnil, v obliki steklenice. 

Glava se ne more kar tako razširiti in 
ne bi spreminjal oblike. 

4 Kuhar mu je dal v usta kokakolo in 
je imel veliko glavo. 
Ker ne more biti tako velika glava. 
 

Ne.  

5 Napihne se mu glava. Ni možno, če bi njegova glava takole 
bolela, potem bi pa mogel pogoltnit, 
da se mu ne napihne. 

  
Učenci so že pri prvem odgovoru na vprašanje, kaj se je tu zgodilo, opisali, da se je mačkova 
glava napihnila. Pri pojasnjevanju, ali je mogoče, da telo tako spreminja obliko, so bili 
odgovori učencev med seboj nekoliko različni, vsi pa kažejo na to, da vedo, da to v realnosti 
ne bi bilo mogoče. Učenec 1 je pojasnil, da ima maček majhna usta in se zaradi tega glava ne 
bi mogla tako napihniti. Učenec 3 je povedal, da se glava ne more tako razširiti in maček ne bi 
spreminjal oblike, kot jo je v risanki. Učenca 4 sem še povprašala, kako bi bilo pravilno 
prikazano in je rekel, da se z glavo ne bi nič zgodilo, četudi bi popil celo steklenico kokakole 
(priloga 5a, učenec 4, vrstica 110). Učenec 5 pa je razložil, da bi mačka v takšnem primeru 
bolela glava in bi mogel kokakolo pogoltniti, da se mu ta ne bi napihnila. Ob vprašanju, kako 
bi bil prizor ustrezno prikazan, je odgovoril, da bi se morala napolniti le lica mačka (priloga 
5a, učenec 5, vrstica 81). Učenci so prepoznali spodrsljaj in se zavedajo, da telo ne spreminja 
oblike ob pitju tekočine, le da so razmišljanja učencev različna, ob tem pa je nekoliko 
vprašljivo razmišljanje učenca 5. 
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Spodrsljaj 14: Maček pade z žarom v bazen, od koder ga reši gospodar, ki stegne svojo roko 
do dna bazena. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Je bilo pravilno prikazano? 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 
1 Tukaj je zbežal, prej mu je pa še preščipnilo rep, ko je šel 

po zrezek. Potem je bil Jerry tu, pa mu je tako rep dal 
notri in se je potem spekel in je tako hitro zbežal, da je šel 
v bazen in potem ga je žar dol vlekel. Tukaj ga je pa 
kuhar gor povlekel. 
 

Ja, zato, ker je žar 
težak. 

2 Tukaj je mišek za žar zataknil rep in potem se mu je pa 
rep zažgal in potem je skočil v bazen in ni mogel ven, ker 
je bilo to (žar) pretežko. 

Ja, ker je žar 
pretežak. 

3 Maček je skočil z žarom v bazen in potem ga je rešil 
kuhar. 
 

Ne more tako daleč z 
roko doseč v vodo. 

4 Tom je bil v vodi, ker se mu je privezal žar na pas. Ne, zato ker ne bi, bi 
ostal na travi, ne bi 
se mogel premikat, 
ker je bil žar tako 
težak. 

5 On je bil takole, da ni možno, da je šel gor, potem pa je 
njega potegnilo, pa še ta gospodar je dal roko v globok 
bazen in ga je potegnil, pa ni tako močan, da bi Tom in 
žar dvignil. Ni možno, če ne bi bil on padel notri, da ni 
njegova roka takšna, taka dolga. 

Ni možno, da je roko 
tako stegnil. 

Vsi učenci so pri tem spodrsljaju povedali, da je maček Tom padel z žarom v bazen, trije 
učenci pa so povedali, da ga je nato iz vode potegnil kuhar. Učenec 1 je podrobno opisal 
dogodek, vendar ni opazil, da je kuhar pri reševanju mačka iz vode stegnil roko daleč do dna. 
Njegova pozornost je bila usmerjena predvsem na žar (»potem ga je žar dol vlekel«), saj je ob 
vprašanju, ali je bil prizor pravilno prikazan, odgovoril z ja in pojasnil, da je žar težak. Tudi 
učenec 2 je podobno usmeril pozornost na žar, saj je prav tako rekel, da je bil dogodek 
prikazan pravilno, saj je žar težak in je mačka potegnil navzdol. Učenec 4 je pojasnil podobno 
kot prejšnja učenca, da je žar težak in da se maček z njim ne bi mogel kar tako premikati. Le 
učenca 3 in 5 sta torej opazila, da je kuhar stegnil roko predaleč in pojasnila, da ni mogoče. 
Če pogledamo ostale odgovore učencev, kljub temu da je bila njihova pozornost usmerjena na 
žar, so njihova razmišljanja pravilna. 

Spodrsljaj 15: Mišek dvigne ležalnik, ki ga pripne na mimoidoči avto. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je zgodilo? 

Učenec 1. vprašanje 
1 Tu ga je kuhar privezal, potem je pa prišel Jerry in ga je dvignil, potem ga je 

pa dal na ravno na en avto gor in ga je odpeljal. 
2 Tukaj je pa mišek dvignil ležalnik, ki je bil na njem privezan Tom in ga je 

nesel na avto. 
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3 Miš ne more biti tako močen, da bi dvignil ležalnik in ga dal na avto. 
4 Mišek ni tako močen, da bi ga tako pripel. 
5 Ni možno, da je mišek tako močen. 

  
Učenec 1 je dani prizor opisal podrobno, da je kuhar privezal mačka na ležalnik, ki ga je nato 
mišek odvlekel in pripel na avto. Ker me je zanimalo, ali misli, da mišek lahko dvigne 
ležalnik in ga odpelje, sem ga o tem povprašala. Odgovoril mi je, da mišek ne more biti tako 
močan, da bi ga pripel na avto ter da bi tisti, ki je avto peljal, to opazil (priloga 5a, učenec 1, 
vrstica 104). Trije učenci (3, 4 in 5) so podobno kot učenec 1 rekli, da mišek ne more biti 
močen, da bi dvignil ležalnik. Učencem je bil torej ta prizor prikazan neustrezno oziroma jim 
je bil nenavaden, saj so vsi menili, da je mišek zelo močen, da je dvignil ležalnik, na katerem 
je ležal Tom. 
 

3.5.2.1.5 Evalvacija pogovora o zaznanih in nezaznanih spodrsljajih v risanki Tom in Jerry 

Po izvedbi intervjujev je sledil še pogovor o spodrsljajih v risanki. Pogovorili smo se o 
prizorih, ki so jih označili kot spodrsljaje in o tistih, ki jih niso prepoznali ter pri nekaterih 
naredili poizkuse.  

Najprej smo se ustavili pri prizorih, ki so jih prejšnji dan učenci našteli kot mogoče samo v 
risanki, vendar teh ne moremo šteti povsem za spodrsljaje, saj risanke posnemajo realni svet 
in si animatorji pogosto v risankah zamislijo like, ki imajo človeške lastnosti. Ti prizori so: da 
je mišek pameten, da maček hodi po dveh nogah, da se mišek in maček sabljata in da mišek 
drži vilice. Učence sem povprašala, ali bi te naštete prizore lahko šteli med spodrsljaje, glede 
na to, da smo prejšnji dan povedali, kaj so spodrsljaji in pokazali nekaj primerov iz risanke 
Smrkci. Učenci so odgovorili, da ti našteti prizori niso spodrsljaji, saj so za njih spodrsljaji 
dogodki, ki so prikazani na napačen način. 

Z učenci smo si nato še enkrat ogledali risanko in se ustavili pri posameznih spodrsljajih. 
Najprej je bil to spodrsljaj, ko je miš plezala z glavo navzdol po mizi, da bi prišla do mesa. 
Učence sem povprašala, ali je bil prikazani prizor spodrsljaj. Odgovorili so, da je bil, saj miš 
ne more plezati tako, da je obrnjena z glavo navzdol. Povprašala sem jih tudi, katere živali bi 
lahko tako plezale. Našteli so naslednje živali: polž, gosenica, lubadar in kobilica. Sama sem 
jim pokazala mravljo v prozorni škatlici, ki tudi lahko pleza, kot je miš v risanki. Škatla je 
potovala po mizah učencev, da so si lahko ogledali mravljo in poskusili obračati škatlico, da 
so se prepričali, da ta lahko pleza po stropu. 

Sledil je drugi prizor, kjer je maček izstrelil miška z vilicami, ki so se ob nategu močno 
ukrivile in vrnile v prvotno stanje. Učence sem povprašala, kaj se je tukaj zgodilo z vilicami. 
Eden izmed učencev je rekel, da je maček izstrelil miška, drugi je rekel, da se vilice ne morejo 
tako upogniti. Vprašala sem jih, kaj bi se zgodilo s kovinskimi vilicami, če bi z njimi izstrelili 
miška in bi te ob nategu ukrivili. Le nekateri so odgovorili, da te ne bi šle nazaj, ampak bi 
ostale zvite. Naredili smo preizkus s kovinskimi vilicami, ki sem jih prinesla s seboj. Vilice 
sem ukrivila in učenci so lahko potrdili svoje domneve. Spoznali so, da če železo upognemo, 
se to samo ne ukrivi nazaj. 

Pri spodrsljaju, kjer se je mišek zibal na vilicah, je ena izmed učenk povedala, da se vilice ne 
bi smele tako majati, kot je bilo to prikazano v risanki. Povprašala sem jih, ali bi se vilice 
lahko zibale v travi, če bi bile narejene iz kakšnega drugega materiala in odgovorili so, da 
lahko, če bi bile narejene iz gume. Zastavila sem jim tudi vprašanje, ali je mogoče, da se 
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mišek na vilicah ziba toliko časa in odgovor enega izmed učencev je bil, da to ne bi bilo 
mogoče, saj miš na vilicah ne bi dobila dovolj energije, da bi se toliko časa zibala. Pri 
vprašanju, kako bi prikazali, ali se kovinske vilice zibajo, je nastala tišina. Sama sem jim 
prikazala preizkus z gobo za pomivanje posode, ki je predstavljala travo in vilicami, ki sem 
jih zapičila v gobo ter nanjo dala košček plastelina (ki je predstavljal miška) in jih poskusila 
zamajati. Pred tem sem učence vprašala, kaj pričakujejo, da se bo zgodilo z vilicami. Dejali 
so, da bodo šle vilice lahko malo naprej in nazaj ter se nato ustavile. S preizkusom so lahko 
ugotovili, da se te ne upogibajo ter se ne morejo zibati, saj so preveč toge. 

Ob prizoru, kjer maček dolgo drsi po travi, je le ena izmed učenk rekla, da maček ne more 
tako drsati po travi, da bi že prej padel in pojasnila je še, da to ni mogoče, ker te trava 
zaustavi. Učencem sem pojasnila, da bi bilo takšno drsenje mačka ob taki hitrosti mogoče le, 
če bi bila površina, po kateri bi drsel, drugačna. Če bi bila to recimo ledena površina, bi bilo 
takšno drsenje mogoče, saj bi bilo trenje manjše. 

Prizor, ki so ga učenci tudi sami prepoznali kot spodrsljaj, je, ko je kuhar skočil visoko v zrak, 
ker ga je maček zabodel z vilicami v zadnjico. Sami so pojasnili, da kuhar ne more tako 
visoko skočiti in bi, če bi bilo to mogoče, krvavel iz zadnjice. Učencem povem, da so pri tem 
prizoru spregledali še, da so se vilice nagubale in nato vrnile v prvotno stanje in so bili 
začudeni, saj tega res niso opazili. 

Tudi naslednji prizor, ko je kuhar stisnil mačkovo glavo s ploščo za žar, ki se je deformirala in 
nato vrnila v prvotno stanje, so učenci že prejšnji dan označili za spodrsljaj. Pojasnili so, da se 
glava ne bi mogla spremeniti nazaj. K sebi sem povabila dva učenca, katerima sem dala 
mehko žogico in plastelin, ki sta ju morala stisniti, kot je storil kuhar z mačkovo glavo. 
Učenci so preko poizkusa s plastelinom ugotovili, da se mačkova glava ne bi smela vrniti 
nazaj v stanje, kot je bila pred poškodbo. Če bi bila mačkova glava narejena iz pene, bi se ta 
vračala počasi nazaj. 

Pri prizoru, kjer se je mreža močno raztegnila, ko je mišek priletel vanjo, je eden izmed 
učencev povedal, da se mreža ne more tako raztegniti, saj je žogica za badminton prelahka, da 
bi se tako odbila. Za poizkus sem imela namen, da bi to preizkusili na mreži za badminton 
oziroma odbojko, vendar nam zaradi časovne omejenosti tega ni uspelo izpeljati. Ustrezen bi 
bil tudi ogled posnetka tekme v badmintonu ali odbojki, kjer bi lahko videli, kaj se zgodi tako 
z žogo kot tudi mrežo. 

Prizor, ko se je lopar z mačkove glave večkrat odbil od tal, so učenci že prejšnji dan našteli 
kot nerealnega. Tokrat so povedali, da se lopar ne more tako odbijati, vendar niso znali 
povsem pojasniti, zakaj. Napravili smo preizkus z leseno palico, ki je predstavljala lopar. 
Učence sem vprašala, kaj se bo zgodilo s palico. Napovedali so, da se bo ta enkrat odbila in 
obstala pri miru. Palico sem nato dala na teme glave in nato pogledala proti tlom, da je ta 
padla na tla. Ugotovili so, da so imeli prav, saj se je palica le enkrat odbila od tal in tam 
obmirovala.  

Naslednjega spodrsljaja, ko je maček letel nad mizo proti mišku, da bi preprečil izlitje 
kokakole, učenci niso navedli med prizori mogočimi samo v risanki. Tu je le ena učenka 
povedala, da je maček kar letel nad mizo in da to ni mogoče, ostali let mačka sploh niso 
opazili. Pojasnili smo, da mačkov let nad mizo ne bi smel biti tako dolg, kljub temu, da je bil 
njegov odriv močan. 

Učenci so že prejšnji dan navedli prizor, možen samo v risanki, ko je kokakola v velikem toku 
brizgnila na žar, kjer so povedali, da bi moral biti lok kokakole krajši. Pri vprašanju, iz katere 
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plastenke bi šla kokakola v večjem loku, so odgovorili, da iz plastenke z manjšo odprtino in ta 
dan smo pojasnili, da bi bilo to zaradi pritiska, ki bi se ustvaril ob pretresanju kokakole. Pri 
prejšnjem dnevu sem jim pokazala steklenici z različno velikostjo odprtin in jih spodbudila k 
razmišljanju o tem, iz katere steklenice bi stekla večja količina tekočine v določenem času. Ta 
dan smo naredili tudi približen preizkus s plastenkama (enake prostornine), ki sta imeli 
različno velikost odprtine in v katere smo nalili vodo. Plastenki sem nato istočasno obrnila na 
glavo nad prozornima posodama in učenci so opazovali, iz katere plastenke je hitreje stekla 
voda. Ugotovili so, da iz plastenke, ki ima večjo odprtino. 

Pri prizoru, kjer je kokakola brizgnila na zrezek in je ta v trenutku ovenel, so učenci ob 
vprašanju, kaj se je z mesom zgodilo, odgovorili, da je zrezek kar zgnil in postal zelen. 
Učenci so bili najbolj navdušeni, ko sem jim pokazala kozarček kokakole, v kateri je bil 
namočen košček mesa, ki sem ga namočila že dva dni prej. Kozarec je potoval naokoli in 
učenci so pokazali veliko začudenja ob tem, kaj se je z mesom zgodilo. Mogoče je bilo tudi 
slišati nekatere komentarjev učencev, kot so: »ima čisto vonj po kokakoli«, »o fuj«, »meso je 
čisto od kokakole«. Prišli smo do sklepa, da je bil dogodek v risanki prikazan nekoliko 
prehitro.  

Tudi dogodka, ko je mačkova glava in telo zaradi kokakole v ustih spreminjalo obliko, učenci 
niso prepoznali kot spodrsljaj pri prejšnji uri. Tokrat so nekateri povedali, da se je Tomova 
glava kar napihnila in se ne bi mogla ter da bi bil po mnenju ene izmed učenk prizor prikazan 
pravilno tako, da bi mačku tekla kokakola iz ust. Sama sem pokazala preizkus, ko sem si v 
usta natočila vodo, da so bila moja lica napihnjena in nato pogoltnila. Učenci so videli, da se 
telo pri tem ni nič spreminjalo. 

Učenci so se pri prizoru, ko je maček padel v bazen in ga je iz njega rešil gospodar, ki je 
iztegnil svojo roko daleč v globino bazen, pozornost usmerjali predvsem v žar, ki je mačka 
potegnil na dno bazena in je maček prišel na površje po zrak in ga je nato potegnilo navzdol. 
Pojasnili so, da bi moral žar zaradi teže ostati na dnu bazena in tako tudi maček, saj ga je žar 
potegnil na dno. Pri zadnjem prizoru, ko je mišek dvignil ležalnik in ga pripel na avto, so 
učenci povedali, da prizor ni mogoč, saj miš ni tako močan, da bi dvignil ležalnik z mačkom. 

3.5.2.1.6 Poskusi za preverjanje ustreznosti spodrsljajev 

Z učenci smo za nekatere spodrsljaje izvedli naslednje poskuse, s katerimi smo preverili 
njihovo pravilnost in opažanja primerjali s prizori v risanki. 
• Opazovanje mravlje: V prozorno škatlico sem ujela mravljo, ki so jo nato učenci 

opazovali (njeno gibanje, plezanje po stenah škatlice). Aktivnost smo povezali s 
spodrsljajem 1. 

• Pravilnost spodrsljajev 2, 3 in 6 smo preizkusili s kovinskimi vilicami. Vilice smo močno 
ukrivili in opazovali, ali so te ostale v enakem položaju ali so se vrnile v prvotno stanje. 

• Ali je nihanje miška na vilicah možno (spodrsljaj 4) smo preverjali z vilicami za žar, 
gobo in koščkom plastelina (enak povprečni masi miška). Na vilice smo namestili košček 
plastelina in jih zapičili v gobo (predstavlja travo) in vilice zanihali. 

• Prizor iz risanke pod spodrsljajem 7 smo preizkusili z mehko žogico in plastelinom. 
Žogici smo stisnili in opazovali, kaj se z njima dogaja. 

• Spodrsljaj 9 smo preverili s pomočjo lesene palice, ki sem jo postavila na teme glave. 
Učence sem predhodno povprašala, kaj se bo s palico zgodilo, ko jo bomo spustili s 
temena glave in kolikokrat se bo odbila od tal. 

• V okviru spodrsljaja 11 smo izvedli poskus, pri katerem smo vzeli plastenki enake 
prostornine in z različno velikostjo odprtin. Plastenki smo napolnili z vodo in jo nato 
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istočasno obrnili nad plastičnima posodama. Učenci so opazovali, iz katere plastenke je 
voda stekla hitreje. 

• Za spodrsljaj 12 sem dva dni pred izvajanjem raziskave v prozoren steklen kozarček s 
kokakolo namočila košček mesa. Učenci so opazovali, kaj se je zgodilo s koščkom mesa. 

• V okviru spodrsljaja 13 smo izvedli poskus, kjer sem si v usta natočila vodo. Vodo sem 
zadržala in jo nato pogoltnila. Učenci so pri tem opazovali, kaj se dogaja s telesom med 
požiranjem, ali to spreminja obliko. 
 

V nadaljevanju so napisani predlogi za dejavnosti, s katerimi preverimo realnosti spodrsljajev 
in jih v razredu nismo izvedli. 
• Pri spodrsljaju 1 bi lahko uporabili tudi slike različnih živali in bi učenci razvrščali živali 

na tiste, ki lahko plezajo z glavo navzdol in na tiste, ki ne. 
• Realnost spodrsljaja 8 bi lahko preverili na mreži za badminton ali odbojko, kjer bi 

žogico odbili v mrežo in opazovali, kaj se zgodi z mrežo, ko vanjo prileti žogica. 
Ustrezen bi bil tudi ogled posnetka tekme v badmintonu, odbojki ali nogometu. 

• Pri preverjanju spodrsljaja 13 lahko napravimo poskus tudi z gazirano pijačo, ki jo pred 
zaužitjem rahlo pretresemo in popijemo. Pri tem opazujemo, kaj se dogaja z obliko telesa. 

• Za preverjanje prizora pri spodrsljaju 15 bi lahko naredili izračun, kolikokrat je ležalnik z 
mačkom težji od miška.  
 

3.5.2.2 Analiza raziskave v razredu ob risanki Pink Panther 

Tudi za to risanko sem izvedla raziskavo v razredu, in sicer 4. in 5. junija 2015. Učencem sem 
predvajala risanko in si med predvajanjem beležila njihove odzive v vnaprej pripravljeni 
tabeli (priloga 1, analiza 1). Pri zapisu mi je pomagala tudi njihova učiteljica podaljšanega 
bivanja. Po ogledu sem prosila učence, da so na list papirja zapisali ali narisali, kaj se jim je v 
risanki zdelo najbolj nenavadno (analiza 2, primeri risb v prilogi 3). Nato je sledil pogovor z 
učenci o risanki z vnaprej pripravljenimi vprašanji (analiza 3, priloga 4b).  
Za učence sem v naslednjem dnevu pripravila liste na temo Pink Pantherja (pobarvanke, 
povezovanje pik, labirint), medtem ko sem s petimi učenci posamezno izvajala intervjuje 
(analiza 4, priloga 5b). Po intervjujih smo šli z učenci skozi celotno risanko in se pogovorili o 
posameznih spodrsljajih, ki so jih ali niso prepoznali. 
 

3.5.2.2.1 Analiza učenčevih odzivov med gledanjem risanke (analiza 1) 
 
Odziv Št. 

učencev 
Prizor v risanki 

Smeh 1 Pink Panther piha v ogenj. 
4 Ogenj se hitro širi po vrveh. 
1 Gusar tolče po mizi. 
2 Pink Panther polije juho po gusarju. 
4 Pink Panther še enkrat polije juho po gusarju. 
1 Pink Panther peče jajca na oko. 
4 Krožnik leti proti gusarju. 
6 Jajca na obrazu gusarja. 
3 Dežnik se zatakne za pas gusarja. 
1 Top se pelje po palubi. 
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1 Gusar pristane v topu. 
2 Top pade z gusarjem v vodo. 
1 Trkanje morskega psa na vrata. 

Začudenje  2 Krogle skačejo za gusarjem. 
1 Krogle padejo na glavo gusarja. 

1 Krogla leti proti ladji 
Drugi odzivi:  
Veselje 

2 Jadro zgori. 

Sočustovanje  1 Gusar pada z dežnikom v morje. 
Komentar  1 Oglas za križarjenje na tabli (»14 funtov«). 

1 Ogenj se širi po vrveh (»uuuuu«). 
1 Jadro zgori (»jupi, ognjemet«). 
1 Krogle padejo na glavo gusarja (»oooo«, »je močen«). 

1 Pink Panther peče jajca na oko (»jajca na oko«). 

1 Krožnik leti proti gusarju (»zdaj pa tuf v glavo«). 

1 Krožnik spolzi z obraza (»čak', čak' zdej«). 

1 Gusar pada z dežnikom v vodo (»av av av av av«). 

1 Top se pelje po palubi (»poglejte ga, turbo pogon«). 

1 Krogla leti proti ladji (»ouuu«). 

1 Morski pes potrka na vrata (»zdej bo pa morski pes 
prišel«). 

Tabela 3: Odzivi učencev na prizore v risanki Pink Panther 

Pred predvajanjem risanke sem učence prosila, da se udobno namestijo in sprostijo. Tudi ob 
gledanju te risanke so bili učenci najprej tihi in zadržani, nato pa so se sprostili in se tudi bolj 
odzivali kot pri ogledu prejšnje risanke. Možno je, da je bila začetna neodzivnost povezana s 
tem, da risanka na začetku ni vsebovala segmentov, ki bi se učencem zdeli zanimivi ali 
smešni. Na samem začetku je bil odziv le enega učenca, ki se je na prizor, ko kapitan vabi 
Pink Pantherja na križarjenje, odzval s komentarjem »14 funtov«, kar je prebral na tabli v 
risanki. Nekaj časa ni bilo zaznati nikakršnih odzivov učencev, nato so bili odzivi pogostejši. 
Tudi pri tej risanki je bilo med učenčevimi odzivi najpogostejši smeh. Začelo se je pri 
prizoru, ko je Pink pihal v ogenj na metli, ob čemer je bilo zaznati smeh enega učenca. Največ 
učencev (6) se je zasmejalo ob prizoru, ko so jajca iz krožnika, ki je priletel v gusarja, obstale 
na gusarjevem obrazu, štirje učenci pa so se zasmejali tudi že med letom krožnika proti 
gusarju. Smeh več učencev (4) je bilo moč zaznati ob prizoru, ko se je ogenj, v katerega je 
pihal Pink, začel hitro širiti po vrveh jadra. En učenec pa se je zasmejal pred tem prizorom, ko 
je Pink še pihal ogenj, da bi ugasnil. Smeh učencev je bil prisoten tudi ob prizorih, ko je Pink 
Panther polil juho po gusarju (2 učenca) in ko jo je polil še enkrat (4 učenci). Trije učenci so 
se na prizor, ko se je Pinkov dežnik zataknil za gusarjev pas prav tako odzvali s smehom in 
dva učenca sta se nasmejala, ko je top z gusarjem padel v vodo. Posamezniki so se nasmejali 
tudi ob naslednjih dogodkih iz risanke, ko: gusar tolče po mizi; Pink Panther peče jajca na 
oko; se top pelje po palubi; gusar pristane v topu ter ko na vrata, na katerih sta sedela Pink in 
gusar, potrka morski pes.  

Med odzivi učencev na določene prizore je bilo mogoče zaznati tudi začudenje, in sicer dva 
učenca sta pokazala začudenje ob prizoru, ko so se železne krogle kotalile ter skakale za 
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gusarjem in so nato pristale na njegovi glavi ena vrh druge. Začudenje enega učenca je bilo 
prisotno še ob dogodku, ko je krogla, ki je bila izstreljena iz topa, letela proti ladji. 

Na en prizor v risanki pa sta se dva učenca odzvali z veseljem, ko je jadro hitro zgorelo. 

Ob prizoru, ko je gusar s polomljenim dežnikom padal v morje, pa bi lahko rekli, da se je 
učenec odzval s sočustvovanjem, kar je pokazal s komentarjem »av av av av«.  

Tokrat je bilo pri dani risanki podanih veliko komentarjev, ki so jih izrekli posamezni 
učenci. Komentarji učencev so bili največkrat pridruženi smehu. Učenec je prizor, ko se je 
ogenj hitro širil po vrveh, komentiral z izrazom čustev »ouuu«. Ob prizoru, ko jadro hitro 
zgori, je bilo moč zaznati veselje učenca s komentarjem »jupi, ognjemet«. Učenec je ob 
dogodku, ko so krogle stale na glavi gusarja, izjavil »oooo, je močen«. Eden izmed učenec je 
napovedal izid prizora, ko je krožnik z jajčki spolzel s Pinkovega pladnja: »Zdej pa tuf v 
glavo.« Tudi ob naslednjem prizoru (ko je krožnik polzel z gusarjevega obraza in so na 
obrazu ostala jajčka), ob katerem je bilo prisotnega največ smeha, je učenec napovedal: »Čak', 
čak' zdej.« Komentarji učencev so bili podani še ob naslednjih prizorih, ko: pink peče jajca 
(»jajca na oko«); se top pelje po palubi (»poglejte ga, turbo pogon«); krogla leti proti ladji 
(»ouuu«) ter ko morski pes potrka na vrata, na katerih sedita Pink in gusar (»zdej bo pa 
morski pes prišel«). 

Odzivi učencev so bili skozi celotni risanko različni, v primerjavi s prejšnjo risanko pa je bilo 
tu moč zaznati večji odziv učencev. Seveda je bilo med odzivi prisotnega zopet največ smeha. 
Učenci so se na nekatere prizore odzvali z začudenjem ter veseljem in sočustvovanjem, 
nekaterim naštetim odzivom so se pridružili še komentarji. Dogodki, prizori, na katere so se 
učenci odzivali, so bili v večini prepoznani kot spodrsljaji. To potrdi, da učenci med 
gledanjem v risankah zaznavajo stvari, ki so prikazani na drugačen, nepravilen način. Odzivi 
otrok (predvsem komentarji) kažejo na to, da učenci doživeto spremljajo risanke in se nekateri 
med njimi vživljajo v vloge likov.  
 

3.5.2.2.2 Analiza učenčevih izdelkov (analiza 2) 

Narisan/napisan prizor iz risanke Št. učencev 
Gusar in Pink sedita na vratih, pod vrati morski pes. 1 
Krogle na glavi gusarja. 1 
Gusar skoči iz morja nazaj na ladjo. 2 (1 zapis) 
Goreče jadro. 1 
Potapljajoča ladja. 1 
Morski pes lovi Pinka ter gusarja ter tabla sredi 
morja. 

1 

Tabla z napisom 6000 milj sredi morja. 2 
Kapitan se hitro preobleče. 1 (zapis) 
Morski pes stoji v zraku. 1 (zapis) 

Tabela 4: Narisani ali zapisani prizori učencev, ki se jim zdijo nenavadni v risanki Pink Panther. 
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Slika 163: Primer risbe in zapisa učenca 

enci so tako kot pri prvi risanki po ogledu narisali ali zapisali, kaj se jim je zdelo v risanki 
čencev sem prejela tri zapise in osem risb, saj je na

manjkalo. Med zapisi so učenke zapisale, da jim je bilo nenavadno to, 
da je morski pes stal v zraku ter drugi zapis, da se je kapitan tako hitro preoblekel. Ena u

je zapisala, da ji je bilo nenavadno, ko je kapitan ali gusar skočil nazaj na ladjo. 
čni dogodki iz risank. Dva učenca sta narisala 

ena sredi morja ter na kateri piše 6000 milj (do naslednjega kraja). Podoben prizor je 
enka, ki je k svoji risbi dodala še morskega psa, ki lovi Pinka ter gusarja. 

Med dogodki iz risanke, ki so bili zaznani kot spodrsljaji, so učenci narisali gore
ena vrh druge v vodi in potopitev ladje zaradi luknje, ki jo je naredila krogla. 

arja na deski, v morju pa morskega psa. S tem 
želela prikazati dogodek, ko je gusar iz morja skočil nazaj na ladjo, kateri prizor je bil tudi 

en učenec narisal plavajoča vrata, na katerih sedita Pink ter gusar, 
pod vrati pa morskega psa, ki je v risanki nato potrkal na vrata.  

enci so narisali prizore, ki so se jim zdeli nenavadni in med njimi najdemo kar polovico 
tistih, ki kažejo na zaznavanje spodrsljajev v risanki. Učenci v risankah torej prepoznavajo 

udne ali prikazane na nepravilen način. Lahko rečemo
da v risankah obstajajo napake, saj znajo nekatere izmed njih narisati ali zapisati, 

a o njih ne razmišljajo veliko, ampak te napake v njih le sprožijo pozornost, 
esar si jih bolje zapomnijo. Čeprav se med učenci najdejo tisti, ki so narisali dogodke 

iz risanke, samo zato, ker so jim bili všeč, tudi s tem pokažejo, da se jim zdijo 
zabavni in ti delajo risanko posebno. 

3.5.2.2.3 Analiza pogovora o risanki Pink Panther (analiza 3) 
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se jim zdijo smešne ali zabavne ter morda tudi nenavadne (ko kapitan skoči iz morja nazaj na 
ladjo).  

Tudi pri naslednjem vprašanju O čem govori zgodba ter Kakšno je sporočilo zgodbe, so bili 
odgovori učencev različni. Eden izmed učencev je rekel, da risanka govori o gusarjih, drugi 
pa je povedal, da o Pink Pantherju, ki je šel na gusarsko ladjo, saj je mislil, da je tisto pravi 
kapitan, ko je prišel izza zavese, pa je bil pirat. Sporočilo zgodbe po mnenju enega učenca je, 
da četudi nas kdo kam privabi, ne smemo iti. Drugi učenec pa je podal nekoliko zmedeno, a 
izčrpno izjavo s primerom, da četudi nas strašijo, moramo vseeno, tudi če nam nekaj rečejo 
tako: »Povej, koliko je ura. Pa rečeš, da ne veš, pa tisti reče, poglej na telefon, pa pogledaš na 
telefon, pa ti ukradejo telefon.« (priloga 4b). S tem je želel povedati, da se ne smemo pustiti, 
da nas drugi nagovorijo in zavedejo. 

Ob vprašanju, kaj so se ob ogledu risanke naučili, je učenec strnil misli, »da ne smemo 
vsem zaupati«, ostali učenci pa so se z njim strinjali.  

Na vprašanje, ali bi lahko takšno dogajanje videli danes na morju, je le en učenec 
pripomnil, da »skoraj ne, saj gusarji več ne obstajajo«, ostali učenci so bili kljub spodbujanju 
pri tem vprašanju tiho.  

Več odzivov pa je bilo ob vprašanju, kateri prizor iz risanke je tak, ki ga v realnem svetu 
ne moremo videti. Tu je bilo spet več različnih odgovorov, nekateri izmed njih so kazali na 
zaznavo spodrsljajev. Odgovori so bili: »tam, ko je kapitan skočil v vodo in ne bi mogel 
skočiti nazaj gor« potem tudi »pa še desko, ko je enkrat morski pes odgriznil, je bila 
naslednjič že spet cela«, »da se ne more (jadro) tako hitro zažgati« ter »da se ne more jadro 
zažgati, potem biti celo« (priloga 4b). Med drugimi odgovori so bili še, da panterji ne morejo 
biti rožnati in ne morejo hoditi po dveh nogah ter da Pink Panther ne more kuhati.  

Nato je sledila diskusija o prizorih, ki so možni samo v risankah. Učenci so bili ob diskusiji 
zelo motivirani, kar se je pokazalo pri njihovem sodelovanju ter tudi razmišljanju o 
posameznih prizorih. Med prizori možnimi samo v risankah so učenci navedli: krogle na glavi 
gusarja, kjer so kratko opisali, da so te stale na glavi. Kot pravilno prikazano so povedali, da 
bi te morale pasti dol. Učencem sem postavila vprašanje, če bi te plavale na vodi in so 
odgovorili, da ne, saj bi po njihovem mnenju plavale, če bi jih kdo držal gor ali če bi bila 
prazna (votla) krogla z luknjo. Ob vprašanju, kako bi oni pokazali, da to ni mogoče, je eden 
izmed učencev rekel, da bi to pokazali z žogicami, ki bi jih dali na glavo in te ne bi stale. Nato 
smo z učenci naredili poskus z žogicami, da so lahko svojo trditev preverili. Vprašala sem jih 
tudi, zakaj krogle ne bi mogle stati na glavi in odgovor je bil, da so te okrogle. Naslednji 
prizor, ki so ga navedli, je, da gusar ne more skočiti ven iz vode, če ima na glavi krogle ter še 
dodali, da gusar ne more skočiti iz vode na pomol. Pojasnili so, da te v vodi vleče navzgor in 
bi gusar priplaval na površje. Kot preizkus so navedli, da bi šli pod vodo in si dali na glavo 
kaj težjega ter poskusili skočiti. Eden izmed učencev je med prizori mogočimi le v risanki 
navedel, da Pink Panther ne more opravljati opravil in bi bilo v realnosti tako, da ne bi mogel 
do štedilnika ali kuhalnika.  
Kot prizor tudi možen samo v risanki so opisali, ko je dežnik dvignil gusarja in je ta z njim 
letel ter ko je zapihalo, je dežnik obrnilo na drugo stran (ga zlomilo). Po njihovem mnenju bi 
bilo v realnosti pravilno, da bi gusar, ko je padal proti morju, moral padati bolj počasi ter da 
se v zraku dežnik ne more kar tako zapreti, razen če je ta polomljen. Za poskus, s katerim bi 
dokazali, da ni mogoče z dežnikom leteti po zraku, je eden izmed učencev rekel, da bi si dali 
odprt dežnik za pas in bi šli na veter ter poskusili. Pri tem je en učenec dodal svoje 
razmišljanje, da bi bilo odvisno, kako velik je dežnik – če je velik vzgon, bi lahko letel. Tudi 
vprašanju, ali je možno, da bi ga dvignilo, so odgovorili, da ne in pojasnili, da »če bi bil težak, 
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ga ne bi moglo dvigniti, saj smo ljudje pretežki« in bi bilo po njihovem mnenju ta prizor 
ustrezno prikazan tako, da gusarja sploh ne bi dvignilo.  
Dogodek, ki je bil v risanki zaznan kot spodrsljaj in so ga učenci omenili, je, da gusar ne more 
skočiti iz morja nazaj na ladjo. Rekli so, da to ne bi bilo mogoče, saj »ne moreš skočiti, ker si 
prepočasen, saj te ovira voda in se nimaš od česa odriniti« (priloga 4a). Tu so med seboj 
začeli diskutirati, pri čemer so bili eni za in drugi proti. Postavila sem jim vprašanje, če bi 
lahko skočili tako iz vode, kot je gusar, če bi bila vodna gladina nekoliko nad njimi in so rekli 
ne. Razložili so, da bi bilo to možno samo, če bi bilo malo vode. Povedali so še, da bi bilo 
odvisno, kako visoka bi bila voda. Da bi preizkusili, ali je ta prizor mogoč, so pojasnili, da bi 
šli v globoko vodo in bi poskusili skočiti. Med prizori so našteli tudi prizor povezan z ognjem 
oziroma cigaro, pri čemer so opisali, da je gusar cigaro vrgel v vodo na palubi, potem jo je 
Pink pobrisal in ko je dvignil metlo, se je vžgalo in ogenj ni imel dima. Za učence bi bilo v 
realnosti pravilno, da bi ogenj imel dim ter se cigara ne bi vžgala nazaj. Kot je pojasnil eden 
izmed učencev, se gorivo, če ga zmočimo z vodo, ne more kar tako prižgati nazaj. Sami bi 
preverili tako, da bi prižgali ogenj na metli in jo nato pomočili v vodo.  
Učenci so rekli, da eden izmed prizorov, ki je možen tudi samo v risanki, ko morski pes skoči 
ven iz vode in pregrizne desko. Ker sem želela ugotoviti, ali so opazili, kaj ali kako je morski 
pes skočil, sem jim postavila vprašanje in učenci so opazili, da je morski pes pri skoku obstal 
v zraku. Pojasnili so, da bi moral takoj po skoku iz vode pasti nazaj. 
Učenci so navedli tudi spodrsljaj, ko se je ladja zaradi krogle, ki je preluknjala palubo, hitro 
potopila oziroma potonila. Bili so mnenja, da bi se morala ladja potopiti počasi, ker je ladja 
večja, vendar luknja, ki jo je naredila krogla, ni bila tako velika. Preizkus bi naredili tako, da 
bi preluknjali ladjico. Prizor, ki so ga trije učenci tudi narisali je, da tabla ne more stati v vodi 
sredi morja, kjer so bila mnenja učencev različna. Eden je bil mnenja, da bi tabla lahko stala, 
če bi imela spodaj bojo, če bi jo kaj držalo gor in če bi bila večja, bi se potopila. Drugi je 
rekel, da ne bi šel nihče postavljat takšne table ter tretji, da živali ne morejo brati. Učenci so 
prepoznali nekatere spodrsljaje, nekaterih, ki so jih navajali na začetku, tu niso navedli.  
 
Učenci so se pri tej risanki že veliko bolj osredotočali na napake v njej, kar se pokaže tudi pri 
njihovem naštevanju spodrsljajev. V risanki so prepoznali naslednje spodrsljaje: krogle na 
glavi gusarja (spodrsljaj 9); gusarjev skok iz morja nazaj na ladjo (spodrsljaja 10 in 18) ter let 
gusarja z dežnikom, zataknjenim za njegov pas (spodrsljaj 15). Opazili so tudi ponovni vžig 
ognja na metli, ko je bila ta že pomočena v vodo (spodrsljaja 4 in 5) ter tu poleg še hitro 
širjenje ognja po jadru (spodrsljaj 6). Našli so še spodrsljaj, ki se nanaša na skok morskega 
psa iz vode, ki nekaj trenutkov obstane v zraku (spodrsljaja 11 in 16) ter hiter potop ladje 
(spodrsljaj 20).  
Tudi pri tej risanki so učenci našli nove spodrsljaje, ki jih sama nisem predvidela, a bi jih 
lahko umestili mednje. Ti spodrsljaji so, ko se kapitan na začetku risanke zelo hitro preobleče 
v gusarja, ko se celo jadro zažge in je v naslednjem prizoru to že celo ter podobno kot slednji, 
ko je deska, ki jo morski pes pregrizne, v naslednjem prizoru prav tako cela.  
Med spodrsljaji, ki jih niso zaznali, so: ko se Pink Panter in kapitan povzpneta na ladjo 
pravokotno na brv (spodrsljaj 1); ko gusar brcne v ležalnik in ta poleti v zrak (spodrsljaj 2) ter 
ko se krogle ob velikem nagibu in naglem zaviranju skotalijo iz samokolnice šele čez nekaj 
časa (spodrsljaj 7). Prav tako niso opazili, da so se železne krogle odbijale od tal (spodrsljaj 
8) ter da se je tudi krožnik odbijal visoko od mize (spodrsljaj 12). Niso bili pozorni na 
prizore, ko je Pink Panter polil juho in je ta v veliki količini stekla po gusarju (spodrsljaj 13); 
ko se je top pred padcem obrnil (spodrsljaj 17) ter ko je ta po padcu v vodo priplaval na 
površje (spodrsljaj 19).  
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Učenci so bili tudi pri ogledu te risanke aktivni gledalci in so prav tako aktivno sodelovali v 
pogovoru. Pri naštevanju, kaj jim je iz risanke najbolj ostalo v spominu, so bili med njimi 
večinoma prizori, ki so jih upodobili na risbah. Tako pri naštevanju prizorov, ki so jim ostali v 
spominu kot tudi prizorov, ki jih v realnem svetu ne moremo videti, je bilo mogoče opaziti 
učenčevo zaznavanje spodrsljajev, kljub temu, da teh prizorov, kasneje pri diskusiji o 
prizorih, ki so možni samo v risanki, niso navedli. V primerjavi s prejšnjo risanko, lahko 
rečemo, da so bili pri tej risanki že veliko bolj usmerjeni v prizore, ki so bili prikazani na 
napačen ali neustrezen način, saj niso več toliko naštevali značilnosti likov (primer: panterji 
niso rožnati). Spodrsljaji imajo v risankah veliko vlogo, saj brez teh risanka ne bi bila to, kar 
je. Učenci se zavedajo, da so v risankah prikazane stvari, ki bi se morale v realnosti zgoditi na 
drugačen način ali se sploh ne bi mogle zgoditi, pri čemer imajo pri utemeljevanju, zakaj 
nekaj ni mogoče, malo težav in potrebujejo čas za razmislek ali usmeritev z vprašanji ter 
imajo za razumevanje nekaterih spodrsljajev še premalo znanja za njihovo razumevanje. 
Obenem pa seveda vseh spodrsljajev le ne zaznavajo, bodisi zaradi tega, ker se jim ne zdijo 
sporni ali pa jih zaradi preveč videnih informacij ne opazijo. 
 

3.5.2.2.4 Analiza intervjujev (analiza 4)  

Podobno kot pri risanki Tom in Jerry sem tudi tu izvedla intervjuje s petimi učenci, ki so 
opisani v nadaljevanju.  
  
Spodrsljaj 1: Pink in kapitan se povzpneta na ladjo. 
Vprašanja: 

1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kako sta se povzpela na ladjo? 
3. Če rečem, da je pri tem prizoru spodrsljaj. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
4. Kako onadva priplezata na ladjo? Kako sta pri hoji nagnjena? 
5. Ali lahko tako priplezata na ladjo? Zakaj? 
6. Kako bi bilo pravilno? 
 

Učenec 1. vp
raš
an
je 

2. vpra
šanj

e 

3. vpra
šanj

e 

4. vpra
šanj

e 

5. vpra
šanj

e 

6. vpra
šanj

e 

1 Pink 
Panther je 
šel mimo 
te ladje, 
pa ga je ta 
kapitan 
povabil, 
naj gre na 
to plovbo, 
da je 
nekaj zelo 
dobrega. 
 

Po takem 
dvigalu, ki 
jih imajo v 
trgovinah. 
 

Pač ta 
gusar, po 
navadi 
nimajo take 
ladje. 
 

Naravnost 
gor. 
 

Težko. Ker 
piha.  
 

Da bi 
recimo 
nekdo šel 
na barko, 
pa take 
stopnice bi 
bile, pa bi 
šel gor, 
potem ne bi 
hitro prišel, 
mogel bi se 
prijet. 

2 Kapitan je 
Pink 

Po 
stopnicah. 

Je, ker ladja 
ni bila tako 

Navzdol. 
 

Ne. 
 

Da bi dala 
eno desko, 
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Pantherja 
privabil, 
da gre gor 
na ladjo. 
Pa se je 
potem 
preobleke
l in ga je 
poslal 
umivat. 

 visoka. 
 

pa bi šli čez 
ali kaj 
takega 
podobnega. 
 
 

3 Ta gusar 
se je 
pretvarjal, 
da je 
kapitan, 
potem se 
je pa Pink 
Panther 
mislil, da 
grejo na 
en otok, 
potem je 
pa šel na 
ladjo. 

Z mostom. 
 

[Tišina.] 
 

[Tišina.] Ne. Ker je 
prestrmo.  

Da bi bilo 
bolj, ne bi 
bilo tako 
strmo, malo 
manj 
nagnjeno 
pa bi lažje 
šla. 

4 Tukaj je 
Pink 
Panther 
želel na 
ladjo, 
potem ga 
je ta 
kapitan, 
gusar 
pospremil 
z lažjo, da 
bi bil 
njegov 
potnik, 
ampak je 
on mislil, 
da bo 
njemu 
pomagal 
in delal. 

Tako ga je 
prav 
prijazno, ga 
je vodil, kot 
prijazen 
kapitan je 
šel, na laž 
ga je 
postavil. 

 

Da ga je 
gusar z 
lažjo 
privabil 
gor. 
 

Za roko ga 
je prijel 
prav tako, 
kot bi ga 
povlekel 
zgrda. 
 

Ne, preveč 
je gor. 

Da bi bila 
deska bolj 
tako 
naravnost. 

5 Šla sta 
gor na 
ladjo. 
 

[Tišina.] [Tišina.] [Tišina.] Tu bi padla 
dol. Ker tu 
sploh ni 
deske, da bi 
hodila gor. 

Da bi padla 
nazaj. 
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Učenci so prizor opisali večinoma tako, da je šlo za gusarjevo vabilo na ladjo, ki je bil 
preoblečen v kapitana. Ker sem hotela odkriti, ali so učenci opazili, da sta se Pink in gusar 
povzpela na ladjo, pri čemer sta bila nagnjena precej nazaj in je bila deska, po kateri sta se 
povzpela precej strma, sem jih vprašala, kako sta se povzpela na ladjo. Odgovori učencev so 
bili različni. Učenec 1 je rekel, da sta šla po dvigalu, učenec 2 po stopnicah, učenec 3 z 
mostom, učenec 4 je povedal, da ga je kapitan spravil na laž, učenec 5 pa odgovora ni podal. 
Ker nihče izmed njih ni povedal, da sta bila pri hoji nagnjena nazaj in da njuna hoja ne bi bila 
mogoča, sem jih povprašala, kaj pri danem prizoru bi bil spodrsljaj. Tudi tu odgovori učencev 
niso kazali na to, da so spodrsljaje prepoznali oziroma zaznali, saj je učenec 1 rekel, da gusarji 
navadno nimajo takih ladij, za učenca 2 je bil spodrsljaj, da ladja ni bila tako visoka, učenec 3 
in 5 nista odgovorila, učenec 4 pa je podobno kot pri prvem vprašanju povedal, da ga je gusar 
z lažjo privabil na ladjo. Učencem sem postavila še dodatno vprašanje, kako onadva 
priplezata na ladjo oziroma kako sta pri hoji nagnjena. Odgovori učencev niso bilo preveč 
obetavni, saj dva učenca (3 in 5) nista odgovorila, učenec 4 je rekel, da ga je gusar prijel za 
roko in ga je povlekel, učenec 2 pa je rekel, da sta nagnjena navzdol ter učenec 1 naravnost 
gor. Naprej sem jih vprašala, ali lahko priplezata na ladjo, kot je bilo prikazano v risanki ter 
če so spodrsljaj le zaznali, sem jih povprašala, zakaj to ni mogoče. Učenec 1 je rekel, da ni 
mogoče, ker piha in bi bil prizor pravilno prikazan tako, da bi se mogel med hojo po stopnicah 
prijeti. Učenec 2 je samo odgovoril, da ne bi bilo mogoče in da bi bilo pravilno tako, da bi čez 
dali eno desko. Odgovor učenca 3 je kazal na zaznavanje spodrsljaja, saj je odgovoril, da 
gusar in Pink ne bi mogla tako priplezati na ladjo, ker je prestrmo, kljub temu, da je bil pri 
prejšnjih dveh vprašanjih tiho. Pojasnil je tudi, da bi bil prizor pravilno prikazan tako, da bi 
morala biti deska, po kateri se povzpneta, malo manj nagnjena, ne toliko strma. Tudi učenec 4 
je s podvprašanji povedal, da je bila deska preveč strma in bi padla dol ter bi morala biti bolj 
naravnost. Učenec 5 je kasneje tudi pojasnil, da bi bil prizor pravilen, če bi Pink in gusar 
padla nazaj. Dani prizor pri učencih sicer ni bil prepoznan kot spodrsljaj, so pa posamezni 
učenci s pomočjo podvprašanj ugotovili, kaj je bilo pri prizoru prikazano narobe in pojasnili, 
kako bi moralo biti.  

Spodrsljaj 2: Gusar brcne v ležalnik, na katerem leži Pink, ki z ležalnikom poleti v zrak. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kaj se je pa zgodilo s klopco, ko je gusar brcnil vanjo? 
3. Je to mogoče?/Je bilo pravilno prikazano? 
4. Kako bi lahko pokazal, da ni možno? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vpraš

anje 
3. vprašanje 4. vpraš

anje 
1 Ta kapitan mu je 

rekel, da bo užival, 
Pink se je ulegel, 
potem ga je pa brcnil z 
nogo gor, potem je pa 
na tla padel, pa mu je 
rekel, da naj gre delat.  

Zvila se je. 
Tu ko se je 
zvilo, se ni 
zlomilo. 
Zletela je gor. 

Malo bi lahko šla gor, če 
bi jo močno brcnil. 
 

Klopco bi 
brcnil.  
 

2 Preoblekel se je v 
gusarja, je prišel in mu 
je brcnil ležalnik, 
zaradi tega, da bi mu 
počistil ladjo in kuhal. 

Noge so šle 
narazen. 
 

To ne bi moglo biti skoz 
tako, ampak bi lahko šlo 
še v kakšno drugo smer, 
pa Pink Panther ne bi 
mogel tako preživet. 

Da bi šla v 
kakšno drugo 
smer, pa ko 
bi šla na tla, 
bi se zlomila. 
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3 Tukaj se je pa ta 
razkril, da je gusar, 
potem je pa Pink 
Panther, ki je še vedno 
mislil, da gre na tisti 
otok, ležal in počival. 
Potem je pa ta kapitan, 
gusar brcnil ta ležalnik 
in je rekel, da naj gre 
delat. Potem je pa 
Pink Panther dvignil 
tablo, da gre na en 
otok, potem je pa ta 
rekel, da mora delat 
gusar. 

Kar v zrak je 
šla in ne bi 
mogla. 
 

Ker je pretežka, da bi jo z 
eno brco spravil gor. 
 

Da bi eden 
brcnil stol ali 
pa ležalnik in 
ne bi tako 
veliko skočil. 
 

4 Tukaj se je kapitan 
preoblekel v gusarja in 
ga je z ležalnika 
porinil. 
 

Šla je gor, 
gor je šla, 
samo ne vem, 
kako naj 
rečem. 

 

Ja, ne bi smela gor, gusar 
bi se mogel udarit, ne bi 
smela iti ta klopca gor. 
Pink Panther ne bi smel 
gor tu skočit. 

Da bi en 
ležalnik 
brcnil. 

5 Da začne Pink Panther 
delat. 
 

V steno je šla 
in se je kar 
zložila, pa 
kar enkrat se 
je obrnilo. 
 

Ne, Pink Panther je bil v 
zraku in tudi klopca. 
 

Da bi spal, 
nekdo bi pa 
brcnil v 
posteljo in se 
tudi 
premaknila 
ne bi. 

 
Pri opisovanju kaj se je pri tem prizoru zgodilo, so skoraj vsi učenci navedli, da je gusar brcnil 
v ležalnik, na katerem je ležal Pink. Omenili so tudi, da se je kapitan preoblekel v gusarja, 
nihče izmed njih pa ni navedel spodrsljaja. Moje naslednje vprašanje je bilo, kaj se je zgodilo 
s klopco, da bi videla, kaj so pri tem opazili. Učenec 1 je povedal, da se je klopca zvila in tam, 
kjer se je zvilo, se ni zlomilo. Ker najprej ni rekel, da je šla klopca v zrak in ker nisem vedela, 
ali je to opazil, sem ga povprašala še enkrat, kaj se je zgodilo s klopco in tokrat je rekel, da je 
ta zletela gor (priloga 5b, učenec 1, vrstica 28). Učenec 2 je podobno kot učenec 1 povedal, da 
so šle pri ležalniku narazen noge, šele s podvprašanjem je povedal, da je ležalnik poletel v 
zrak (priloga 5b, učenec 2, vrstica 18). Učenec 3 in 4 sta povedala, da je šla klopca v zrak, 
učenec 5 pa, da je šla ta v steno in se je tudi zložila. Učence sem nato vprašala, ali bi bilo 
mogoče oziroma ali je bil prizor prikazan pravilno. Učenec 1 je povedal, da bi šla lahko malo 
gor, če bi jo močno brcnil. Postavila sem mu podvprašanje, kako bi lahko šla gor in je 
odgovoril, da samo iz ene strani (priloga 5b, učenec 1, vrstica 32). Učenec 2 je rekel, da bi 
lahko šla še v kakšno drugo smer in da Pink ne bi smel preživeti. Učenec 3 je rekel, da klopca 
ne bi mogla iti gor, saj je pretežka, da bi jo gusar spravil z eno brco v zrak. Povprašala sem ga 
še, kako bi bilo po njegovem mnenju pravilno prikazano in je rekel, da bi klopco brcnil in bi 
šla ta samo malo gor, poleg tega bi gusarja bolela noga (priloga 5b, učenec 3, vrstica 22). 
Učenec 4 je tako kot učenec 3 povedal, da klopca ne bi smela iti v zrak in da bi se moral gusar 
udariti ter Pink ne bi mogel skočiti. Učenca 5 sem vprašala, ali je bilo pri tem prizoru kaj 
napačno prikazanega in je rekel, da je bil Pink v zraku ter tudi klopca. Vsem učencem sem 
zastavila vprašanje, kako bi oni pokazali, da to ni mogoče. Tu so si bili odgovori učencev 
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podobni, saj so navedli, da bi brcnili klopco, stol ali ležalnik. Učenec 2 je podobno kot pri 
prejšnjem vprašanju povedal, da bi šla klopca v kakšno drugo smer in bi se ta zlomila, ko bi 
padla na tla. Učenec 5 pa je povedal, da se postelja ne bi premaknila, če bi brcnil vanjo. Preko 
vprašanj sem ugotovila, da učenci spodrsljaja niso takoj prepoznali ali bili nanj pozorni. 
Učenec 1 je najbolj nazorno povedal, da bi morala iti klopca zaradi brce gor le na eni strani, 
vendar tudi razmišljanja ostalih učencev (3 in 5) niso bila povsem napačna. Učenec 3 je rekel, 
da je klopca pretežka, da bi jo gusar spravil v zrak, učenec 5 pa je pojasnil, da se postelja ne bi 
premaknila, če bi jo brcnili, kar kaže na podobno razmišljanje. Učenca bi imela prav, če bi bil 
ležalnik res težak in gusar ne bi močno brcnil v ležalnik, kot je bilo prikazano v risanki. 
 
Spodrsljaj 3: Najden kasneje, vendar ga lahko povežemo zaradi podobnosti s spodrsljajema 
10 in 18. 
 
Spodrsljaj 4: Omelo z ogorkom pomočenim v vodo, se vžge. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo?  
2. Zakaj ni mogoče, da bi se metla vžgala? 
3. Kako bi ti prikazal, da to ni mogoče, če bi imel možnost narediti preizkus? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanj

e 
3. vprašanje 

1 Ta kapitan je cigareto vrgel, potem 
jo je Pink Panther pobrisal, potem 
je pa zmočil in je začelo goret, 
potem jo je pa še v to vodo vtaknil 
in potem je ta kapitan šel mimo in 
ko je to naredil, potem mu je pa 
spet začelo goret. 

Ker bi mogel 
večkrat vreči. 
Ne more se 
nazaj vžgat, ker 
se je že čisto 
zmočilo. 
 

Polil bi, mogoče … in bi 
potem prižgal cigareto, dal 
gor, potem bi pa v vodo 
namočil. 
 

2 Vžigalnik je dal na tla, pa je šel 
Pink Panther tam z metlo in je dal 
v vodo in je spet začela (metla) 
goret, ker to sploh ni možno. 
 

Če bi bilo, bi 
zagorela še ladja 
zraven, pa ko bi 
dal v vodo, se ne 
bi mogla še 
enkrat prižgat. 

Bi enako naredila, pa bi 
cigaret vrgla na en les na 
ladjo, pa bi poskusila it 
tako in pomočit v vodo, pa 
bi videla, kaj bi se 
zgodilo. 

3 Tukaj je pa gusar odvrgel cigaro, 
pa ko je Pink Panther ribal tla, 
potem je zmočil to leseno, ko je 
brisal in cigaro s tem zmočil, 
potem se je pa kar vžgala in se ne 
bi mogla. 

Ker se je že 
zmočila in 
ogenj, če ga 
zmočiš, ne more 
goret naprej. 
 

Da bi na primer kakšno 
palico tako malo prižgal in 
bi jo dal v vodo, potem bi 
pa spet ven dal in bi videl, 
kje bi gorela.    

4 Tukaj je pa cigara, ko je čistil, pa 
se ne bi smela spet prižgat. 
 

Ja, mogla bi 
ugasnit. 
 

Cigaro bi prižgala, potem 
bi jo pa z vodo polila, pa 
bi videla, če bi se prižgala 
ali pa če se ne bi. 

5 Tukaj je pa gusar na tla cigaret dal, 
potem je Pink Panther spet začel 
delat, potem se je pa 
zažgalo,potem je pa še enkrat 
namočil, potem se je pa še enkrat 
vžgalo, pa ni možno, da se vžge. 

Mogel bi vsaj že 
dim bit, ker se je 
polilo. 
 

Da bi košček metle, da bi 
recimo en košček,stekel 
ven, pol bi pa prižgal z 
vžigalico in dal v vodo, 
potem bi pa ugasnilo. 
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Pri opisu prizora so vsi učenci nakazali zaznavanje nepravilnosti oziroma spodrsljaja, saj so 
vsi opisovali, da se je metla, ki jo je Pink Panther pomočil v vodo, vžgala nazaj in da to po 
njihovem mnenju ni mogoče. Zastavila sem jim vprašanje, zakaj to ne bi bilo mogoče. Njihovi 
odgovori kažejo na zanimivo razmišljanje. Učenec 1 je pojasnil, da se metla ne more vžgati 
nazaj, ker se je že čisto zmočila. Učenec 2 je povedal, da če bi bilo to mogoče, bi zgorela 
zraven še ladja, ampak ko bi dali v vodo, se ne bi mogla prižgati nazaj. Učenec 3 je rekel, da 
ogenj, če ga zmočimo, ne more goreti naprej. Učenec 5 pa je pojasnil, da bi moral biti vsaj 
dim, ker se je polilo. Njihovi odgovori kažejo na to, da vedo, za kaj gre pri pojmu gorenja, 
vendar procesa ne znajo še povsem utemeljiti. 
Učenci bi preizkus naredili podoben prizoru v risanki. Učenec 1 bi prižgal cigareto, jo 
pomočil v vodo, podobno bi storila tudi učenca 2 in 4. Učenca 3 in 5 pa bi vzela palico ali 
košček metle ter jo prižgala in pomočila v vodo. Učenci torej vedo, da ko je enkrat ogenj 
pogašen z vodo, je težko, da bi se gorivo vžgalo nazaj, spodrsljaj pa so prepoznali že na 
začetku. 
 
Spodrsljaj 5: Ogenj na omelu, ki ga je gusar pogasil, se ponovno vžge. 
Spodrsljaj 6: Ogenj, ki ga je želel Pink ugasniti s pihanjem, se je razširil na jadro, ki je 
zgorelo v trenutku. 
Spodrsljaja 5 in 6 sem pri intervjujih združila, saj je bila pozornost učencev usmerjena bolj na 
spodrsljaj 6. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo?  
2. Kako bi bilo pravilno prikazano? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Pihal je, da bi ugasnil, potem je pa še bolj 
začelo goret in potem je še bolj pihal in potem 
so se mu te vrvi zažgale in potem se je jambor 
zažgal in potem so krogle ušle … 
Tu se je jambor zažgal in ne bi se tako hitro 
zažgal jambor, počasi bi šlo. 

Da bi počasi šlo gor in potem 
malo hitreje. 

2 Pink Panther je pihnil v ogenj in potem je šel 
v vrvi in so se vžgale in vse jadro in potem so 
ostale takšne majhne pikice. 
 

Bi se še ladja zraven vžgala. Pa 
ne bi ostale te pike. 

3 Potem ko se je vžgala njegova metla, je začel 
pihat, potem se je ogenj razširil na jadra, 
ampak se je prehitro razširil. 

Da bi se vžgalo in bi se počasi 
širilo gor. 

4 Tukaj jo je pa poskusil ugasnit in je pihal v 
ogenj, ampak se ne bi smel tako hitro širit po 
vrvicah. 
 

Ja moglo bi bolj počasi it. 
 

5 Tukaj je pa Pink Panther začel pihat, potem je 
pa to (jadro) zagorelo, ampak ne bi moglo 
tako hitro goret. 

Počasi bi gorelo. 

Pri tem prizoru so skoraj vsi učenci navedli, da se je ogenj širil po vrveh izjemno hitro 
oziroma je jadro zgorelo prehitro. Glede na to, da so vsi rekli, da se je ogenj hitro širil, sem jih 
povprašala, kako bi bilo pravilno. Vsi, razen enega učenca (2), so povedali, da bi se moral 
ogenj širiti počasi, s čimer so potrdili, da so spodrsljaj prepoznali. Učenec 2 je rekel, da bi se 
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morala zraven vžgati še ladja. Učencem 1, 3 in 5 sem postavila še podvprašanje, kako bi 
pokazali, da to ni mogoče. Tu sta si bila odgovora učencev 3 (priloga 5b, učenec 3, vrstica 36) 
in 5 podobna (priloga 5b, učenec 5, vrstica 44), saj sta rekla, da bi prižgala vrv, učenec 1 pa bi 
naredil poizkus z rjuho (priloga 5b, učenec 1, vrstica 52). Učenci vedo, da se ogenj ne bi smel 
tako hitro širiti po vrveh, ampak bi moral iti bolj počasi in jadro ne bi smelo zgoreti v 
trenutku. 

Spodrsljaj 7: Železne krogle padejo ob velikem nagibu in zaviranju iz samokolnice nekoliko 
kasneje, kot bi morale. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je zgodilo, ko je Pink Panther vozil železne krogle in se je nato ladja nagnila? 
2. So krogle po nagibu ladje takoj padle iz samokolnice ali čez nekaj časa?  

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Krogle so mu šle dol. Pa toliko 
krogel ne bi tako mogel peljat. 

Ko je bila ladja že nagnjena, potem so 
pa šle v vodo. Malo kasneje.  

2 Krogle so šle dol. Na eni strani je 
bilo preveč teže kot na drugi. 
 

Prvo je šel naravnost, ko se je ladja 
malo nagnila zaradi teže, so šle na 
desko in sploh ne bi mogle skakat po 
deski. 

3 Kar stale so tako, pa bi mogle dol 
pasti, ker se je ladja obrnila. Pa tudi 
če bi bilo tako strmo, bi že same po 
sebi dol padle. 

Glej prejšnji odgovor. 
 

4 To ne bi smelo bit, ladja bi mogla bit 
vseeno naravnost, ker te krogle niso 
tako težke, kot je ladja. 

Takoj so padle. 

5 Vse so se prevrnile dol. Ne, bolj malo. 
 
Učenci so pri vprašanju, kaj se je zgodilo, ko je Pink vozil krogle in se je ladja nagnila, skoraj 
vsi povedali, da so se krogle prevrnile dol. Učenec 3 je že takoj povedal, da so krogle, ko se je 
ladja nagnila, kar stale in bi te morale pasti takoj dol, s čimer je pokazal, da je spodrsljaj že na 
začetku prepoznal ter zaznal. Ostalim učencem sem postavila vprašanje, ali so krogle po 
nagibu ladje padle iz samokolnice takoj ali čez nekaj časa, kjer je učenec 1 navedel, da so te 
padle, ko je bila ladja že nagnjena, torej malo kasneje. Tudi učenec 5 je rekel, da malo 
kasneje, medtem ko je učenec 4 rekel, da so te padle takoj. Učencema 1 in 5 sem postavila še 
vprašanje, ali je tu kakšen spodrsljaj in učenec 1 je odgovoril, da bi se krogle takoj skotalile 
(priloga 5b, učenec 1, vrstica 62), učenec 5 pa da bi se raztresle (priloga 5b, učenec 5, vrstica 
52). Oba bi primer pokazala tako, da bi imela samokolnico, kamor bi naložila žoge ter jih 
peljala po strmi poti (priloga 5b, učenec 1, vrstica 64 in učenec 5, vrstica 54). Učenci so pri 
prizoru prepoznali, da so se krogle prevrnile iz samokolnice in večina jih je tudi opazila, da so 
te padle kasneje, kot bi morale.  
 
Spodrsljaj 8: Železne krogle se iz samokolnice skotalijo na tla in se odbijajo od tal. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Kako so se krogle premikale? 
3. Iz česa so te krogle? Ali je bilo pravilno prikazano v risanki, da so krogle skakale?/Ali je 

bilo tu prikazano kaj napačnega? 
4. Iz česa bi mogle biti krogle, da bi se lahko odbijale, tako kot je bilo prikazano v risanki? 



 

 

123 

 

Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 4. vprašanje 
1 Krogle so se 

kotalile. 
 

Tako so skakale. 
 

Iz železa.  
Ne bi skakale, pa 
malo bi se 
razdrle. 

Iz plastike. 

2 Ko se je ladja malo 
nagnila zaradi teže, 
so šle na desko in 
sploh ne bi mogle 
skakat po deski. 

Glej prejšnji 
odgovor. 
 

Iz kovine. Ker 
kovina, ko jo daš 
na les, se ne bi 
mogla odbit. 

Iz gume. 

3 Krogle so se 
kotalile in šle na 
gusarja. 

Kotalile so se in 
malo so skakale.  
 

Iz kovine. Ja, ker 
ne bi skakale, 
ampak bi se 
predrla ladijska 
paluba. 

Iz gume. 

4 Krogle so šle za 
gusarjem. 

Kotalile so se. Pa 
skakale so tudi 
malo. 

 

Samo kotaliti bi 
se mogle. 
 

Iz gume. 

5 [Tišina.] Hitro. 
Pa tukaj so šle kar 
vse v vrsti čisto 
naravnost. 
Kar skakale so. 

Ne, ker so zelo 
težke in ne bi 
mogle skakat. 
 

Iz gume. 

Nekateri odgovori učencev so bili vprašanju, kaj se je zgodilo, med seboj podobni. Učenci 1, 
3 in 4 so povedali, da so se krogle kotalile in so te šle za gusarjem. Učenec 5 je bil pri tem 
odgovoru tiho, učenec 2 pa je povedal, da so šle krogle na desko, ko se je ladja nagnila in te 
ne bi mogle skakati po deski. Ker je le učenec 2 povedal, da so krogle skakale, sem ostale 
vprašala, kako so se krogle premikale. Tu so nato vsi povedali, da so krogle poleg kotaljenja 
tudi skakale in iz tega lahko vidimo, da so opazili, da so krogle skakale. Učence sem nato 
povprašala, iz česa so te krogle narejene oziroma, ali je bil prizor prikazan v risanki pravilno. 
Učenec 1 je povedal, da so krogle iz železa in da te ne bi mogle skakati, ampak bi se 
razpolovile. Učenec 2 je povedal, da so iz kovine in če kovino damo na les, se ta ne more 
odbijati. Učenec 3 je pojasnil, da krogle ne bi skakale, ampak bi se zaradi njih predrla ladijska 
paluba. Učenec 4 je rekel, da bi se morale krogle kotaliti, učenec 5 pa je razložil, da so te 
krogle težke in tako ne bi mogle skakati. Ob naslednjem vprašanju, iz česa bi morala biti 
krogla, da bi se lahko odbijala, so vsi odgovorili, da bi morala ta biti iz gume oz. plastike, kar 
kaže na to, da vedo, da se železne krogle v risanki ne bi smele tako odbijati oziroma skakati. 

Spodrsljaj 9: Železne krogle stojijo na glavi gusarja druga  vrh druge. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Je to mogoče? Kako bi bilo pravilno prikazano? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Ko so krogle padle, pa so na gusarja v vodo 
, pa so šle v vodo in so stale. 

Ne. 
Da bi že prva takoj dol padla  

2 Gusar je šel na desko in so šle krogle potem 
takoj za njim in so že prej padle v morje. 

Ja, ker krogle ne bi mogle it ena na 
drugo, da bi tako lepo stale, pa bi šle 
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vsaka v eno smer in kapitanu bi 
težko prišla kakšna na glavo, da bi 
tako stala. 

3 Ko so padle te krogle dol, so se tako 
postavile, ker so padle, ker je v vodi, njemu 
na glavo, ampak se ne more tako zložit.  

Ta gusar ne more toliko časa zdržat 
pod vodo. 

4 So ostale na tem gusarju, ampak ne bi 
mogle kar tukaj gor stat pa tu na glavi bit, 
ker jih je preveč.  

To sva že z Maticem poskusila, na 
glavi ni stala žoga, tukaj je bilo pa 
veliko žog. 

5 Tukaj so šle pa vse krogle na isto mesto, tu 
pa ne bi mogle na glavi stat. 

Da bi dol padle. 
 

 
Vsi učenci so pri opisu prizora navedli, da so krogle padle na glavo gusarja in so na njegovi 
glavi tudi stale, učenci 3, 4 in 5 pa so že na začetku povedali, da krogle ne bi mogle stati na 
njegovi glavi. Učence sem vprašala, kako bi bil prizor pravilno prikazan, odgovori pa so bili 
različni. Učenec 1 je povedal, da bi že prva krogla padla takoj dol in tudi učenec 5 je imel 
podoben odgovor, da bi te padle dol. Učenec 2 je pojasnil, da krogle ne bi mogle iti ena na 
drugo, ampak bi šle vsaka v svojo smer in bi krogla na kapitanovi glavi težko stala. Učenec 3 
je rekel, da gusar ne more toliko časa zdržati pod vodo, kar kaže da je bila njegova pozornost 
usmerjena bolj na samega gusarja, kot na krogle na njem. Učenec 4 pa se je spomnil poskusa, 
ki smo ga naredili v šoli in je povedal, da te ne bi mogle stati na glavi. Učenci so torej 
ugotovili, da ni mogoče, da bi krogle tako stale ena na drugi, kot je bilo to prikazano v risanki. 
Pri diskusiji v razredu prejšnji dan so omenili, da krogle ne bi stale, ker so okrogle, zato jih tu 
tega nisem spraševala. 
 
Spodrsljaj 10 (in 18): Gusar skoči iz morja nazaj na palubo. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Ko je gusar videl morskega psa, potem 
je pa iz vode skočil. 

Ne more iz vode tako skočit. 
 

2 Kapitan je skočil nazaj gor, potem je pa 
morski pes odgriznil polovico deske. 

Ne moreš iz tako globokega morja tako 
visoko skočit pa nazaj. 

3 Tukaj je prišel morski pes, pa je gusar 
tako veliko skočil, potem se je pa spet 
ponavljalo. 

Ja, ker gusar ne more tako veliko 
skočit. 
 

4 Tukaj kapitan ni mogel nazaj skočit, ker 
iz vode je težje skočit, če je globoka. 

Ta gusar ne bi smel skočit nazaj, ampak 
bi mogel ostat v morju. 

5 Tukaj je pa kar iz vode skočil gor na to 
desko. 

Ja. Ne bi mogel skočit iz vode gor. 
 

 
Ker so pri opisovanju vsi učenci povedali, da je gusar pri tem dogodku skočil nazaj na ladjo in 
nisem bila prepričana, ali so prepoznali, kaj je bilo napačno prikazano, sem jih povprašala, kaj 
je tu spodrsljaj. Učenec 4 je sicer že pred tem povedal, da kapitan ne bi mogel skočiti nazaj, 
ker je iz globoke vode težko skočiti, kasneje pa je rekel, da bi moral gusar ostati v morju. Tudi 
odgovori ostalih učencev so bili podobni, da gusar ne more skočiti iz vode. Že prejšnji dan so 
povedali, da se je v morju težko odriniti, zato se nismo posebej ustavljali pri tem spodrsljaju. 
Učence 1, 3 in 5 sem le povprašala, kako bi oni pokazali, da ni mogoče. Učenec 1 je povedal, 



 

 

125 

 

da bi šel na pomol in bi skočil nanj iz vode. Učenec 3 bi šel v vodo in bi nad vodo postavil 
desko in poskusil skočiti nanjo, učenec 5 pa bi preizkus naredil kar v kopalnici, kjer bi desko 
postavil na višje mesto in poskusil skočiti iz kadi. Učence 2 in 3 sem povprašala, kako bi bil 
prizor pravilno prikazan. Učenec 2 je pojasnil, da bi gusar ostal v vodi in bi Pinka prosil, da 
ga reši, učenec 3 pa je rekel, da gusar sploh skočiti ne bi mogel. Učenci torej vedo, da se je v 
vodi težko odriniti.  
 
Spodrsljaj 11 (in 16): Morski pes skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kako bi bilo pravilno? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Morski pes je to desko pregriznil in je 
bil še nekaj časa v zraku, potem je pa v 
vodo šel. 

Da bi skočil iz vode in desko pregriznil 
ter šel nazaj v vodo. 
 

2 Odgriznil je morski pes desko pa nazaj 
šel naravnost, kar ne bi bilo pravilno. 
 

Da ne bi šel tako v vodo, ampak da bi 
bil v vodi. 

3 Tukaj je skočil, da bi ugriznil tega 
gusarja, ampak je odgriznil desko, 
potem je pa padel dol. 
 

Ob vprašanju ali ga je pri tem prizoru 
kaj zmotilo je odgovoril z ne. 

4 Morski pes ne bi smel ostati pri miru, 
ampak bi mogel takoj pasti nazaj v 
morje. 
 

Glej prejšnji odgovor. 

5 Morski pes je kar odgriznil desko in 
nekaj časa je bil kar v zraku. 
 

Ja, ne bi mogel toliko časa stat.  
Da bi skočil in potem bi samo noter šel. 
 

Učenci so pri opisu tega prizora navedli, da je morski pes odgriznil desko, pri čemer so trije 
učenci (1, 4 in 5) opazili, da je morski pes obstal v zraku. Učenca 3 sem vprašala, ali ga je pri 
tem prizoru kaj zmotilo in je odgovoril, da ne. Učence 1, 2 in 5 sem povprašala, kako bi bil 
prizor prikazan pravilno. Le učenca 1 in 5 sta podala odgovor, da bi moral morski pes skočiti 
in iti nato nazaj v vodo, kar je učenec 4 povedal že pri opisu prizora. Tako so trije učenci (1, 4 
in 5) prepoznali spodrsljaj in ga pravilno utemeljili, ostala učenca pa spodrsljaja nista 
prepoznala. 

Spodrsljaj 12: Lačni gusar tolče po mizi, pri se čemer porcelanasti krožnik odbija visoko od 
mize. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Kaj je delal gusar, ko je hotel priklicati Pink Pantherja? 
3. Kaj se je dogajalo s krožnikom? 
4. Je tu kakšen spodrsljaj? 
5. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
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Učenec 1. vprašanj
e 

2. vpraš
anje 

3. vpra
šanj

e 

4. vpraš
anje 

5. vprašanj
e 

1 Prosil ga je, naj 
mu skuha neko 
juho pa pečen 
jajček.  

Po mizi je 
tolkel. 
 

V zrak je 
šel in spet 
nazaj. 

Krožnik se ni 
razbil. 
 

Krožnik bi čisto 
malo skakal. 

2 Bil je lačen, 
Pink Panther je 
mogel skuhat. In 
je ropotal, ker je 
bil zelo lačen, pa 
je krožnik gor 
pa dol skakal. 
 

Glej prvi 
odgovor. 
 
Kaj pa ni res? 
Da krožnik 
gor pa dol 
skače po 
mizi. 
Kako bi bilo 
pravilno? 
Da bi tolkel, 
krožnik bi se 
pa bolj tresel 
kot pa … 
Kot pa 
skakal? Ja. 

Glej prvi 
odgovor. 

Da krožnik 
gor pa dol 
skače po 
mizi. 

Da bi tolkel, 
krožnik bi se pa 
bolj tresel kot 
pa skakal. 

3 Kapitan je bil že 
lačen in je 
naročil Pink 
Pantherju, naj 
mu gre pripravit 
za jest in je zelo 
dolgo tisto 
pripravljal. Je 
bil že jezen. 

Tolkel je po 
mizi. 
 

Skakal je. Da krožnik 
ne more tako 
veliko skočit. 
 

Da krožnik ne 
bi tako veliko 
skočil. 
 

4 Gusar je hotel 
jesti. Tukaj pa 
ne bi smel 
krožnik tako 
skakat gor pa 
dol. 

Po mizi je 
tolkel. 

Glej prvi 
odgovor. 

Glej prvi 
odgovor. 

Tako bi se malo 
premikal, tresel 
bi se, ne da bi 
skakal. 
 

5 Da bi jedel. 
 

Tolkel je po 
mizi z roko. 
 

Skakal je v 
zrak. 
 

Lahko bi tudi 
skakal 
krožnik, 
samo odvisno 
iz česa bi bil. 

Lahko tako 
krožnik skače, 
če udarjaš po 
mizi? 
Bi lahko. 
Odvisno iz 
kakšnega 
materiala je. 

Učenci so dani prizor podrobno opisali, učenca 4 in 2 pa sta pri opisu prizora tudi omenila, da 
je krožnik skakal po mizi. Ker ostali trije učenci krožnika niso omenili, sem jih vprašala, kaj 
je delal gusar, ko je hotel priklicati Pinka in tako so povedali, da je ta tolkel po mizi. Ker tudi 
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tu ni nihče izmed njih omenil, da se je krožnik odbijal, sem jim postavila vprašanje, kaj se je s 
krožnikom dogajalo. Vsi so povedali, da je ta skakal. Ker nisem bila prepričana, ali so 
spodrsljaj prepoznali ali zaznali, sem jih vprašala, ali je tu za njih kakšen spodrsljaj. Učenec 1 
je rekel, da se krožnik ni razbil, učenca 2 in 3 sta imela podoben odgovor, da je krožnik 
skakal. Učenec 5 pa je pokazal poglobljeno razmišljanje, da bi se krožnik lahko tako odbijal, 
vendar je odvisno, iz kakšnega materiala bi ta bil. Učence sem povprašala, kako bi bil ta 
prizor prikazan pravilno. Njihovi odgovori so bili različni. Učenec 1 je rekel, da bi krožnik 
čisto malo skakal, učenec 2 je povedal, da bi se krožnik bolj tresel kot skakal, učenec 3 je 
rekel, da krožnik ne bi tako veliko skočil, torej bi se ta po njegovem mnenju lahko odbijal, 
učenec 4 pa je podobno kot učenec 2 rekel, da bi se krožnik malo premikal oziroma tresel. 
Odgovori učencev kažejo na različna razmišljanja, vendar jih večina misli, da bi se moral 
krožnik tresti, kar kaže na ustrezno razumevanje.  

Spodrsljaj 13: Pink z zajemalko polije veliko količino juhe po gusarju, ki nato počasi polzi 
po gusarju. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kaj bi bil tu spodrsljaj? 
3. Kaj pa je z zajemalko? Če pogledaš, kakšna je ta zajemalka, majhna ali velika? (*Kakšna 

količina juhe je šla iz zajemalke glede na njeno velikost?) 
 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 

1 Juho mu je prinesel, pa se je paluba 
nagnila, potem je pa njega polil, 
potem je pa še eno žlico dal, potem 
je pa še enkrat njega polil. 

Paluba se je nagnila, 
juha ne bi toliko 
časa stala na njemu. 
 

Majhna, preveč je 
šlo ven. 
 

2 Pink Panther mu je dal juho v 
krožnik, potem je bil pa en velik val, 
pa mu je šlo po obrazu. To je večkrat 
naredil. 
 

- Bolj zgleda kot 
žlica. 
*Zelo velika. 
 

3 Pink Panther je pripravil za jest, 
potem je pa prinesel, pa je kapitanu 
zlil z žlico juhe na glavo, potem se je 
pa po vsem telesu razlila, potem je 
pa še eno žlico in se mu je spet 
razlilo. 

Ne. Velika. 
 

4 Tukaj ga je Pink Panther polil z juho, 
ampak gusarja bi to moglo … ne 
vem, bi mogel umret … če je bila 
juha vroča ne, bi ga segrela. Tudi če 
se mi polijemo z juho, nam je vroče. 
On bi potem mogel umret. 

Da ga je polil in da 
je ostal živ. 
 

Majhna. Mogla bi 
biti večja. 
 

5 Hotel je dat juho na krožnik, samo se 
je ladja nagnila, potem je pa po 
njemu zlil, potem je pa še enkrat 
hotel dat in se je še enkrat ladja 
nagnila in ga je še enkrat polil. 

Da se je točno takrat 
ladja nagnila, ko je 
Pink Panther zlil. 
 

Majhna. 
Ne bi moglo toliko 
te juhe ven it. 
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Pri opisu prizora so vsi učenci podobno opisali, da je šlo za to, da je Pink gusarja polil z juho. 
Učence sem povprašala, kaj bi bil tu spodrsljaj. Učenec 1 je odgovoril, da juha ne bi smela 
toliko časa ostati na njem, kar kaže na deloma zaznani spodrsljaj. Učencu 3 se pri tem prizoru 
ni zdelo nič napačno prikazanega. Učenec 4 je rekel, da je bil spodrsljaj, da je Pink polil 
gusarja in je ta ostal živ, pri čemer je že pri opisu povedal, da bi ta moral umreti. Učenec 5 pa 
je povedal, da je bil zanj spodrsljaj, da se je ladja nagnila točno takrat, ko je želel Pink gusarju 
naliti juho. Ker učenci spodrsljaja, da je iz zajemalke stekla velika količina juhe, niso 
prepoznali, sem jih postavila vprašanje, kakšna se jim zdi velikost zajemalke. Učenec 1 je 
rekel, da je majhna in tako ugotovil, da je šla iz zajemalke prevelika količina juhe. Učenec 2 
je rekel, da ta zgleda bolj kot žlica in ob podvprašanju, kolikšna količina je šla iz žlice glede 
na njeno velikost, je ta rekel, da zelo velika. Učenec 3 je odgovoril, da je zajemalka velika, 
kar kaže na to, da se mu pri prizoru ni zdelo nič nenavadnega. Učenec 4 je rekel, da je 
zajemalka majhna in bi morala biti večja. Vprašala sem ga, zakaj in je odgovoril, da je Pink 
zajel veliko juhe, ki je nato kar tekla po gusarju. Učenec 5 je rekel, da je zajemalka majhna, 
ob vprašanju, kolikšna količina juhe glede na njeno velikost je šla ven, pa je odgovoril, da 
velika in da je bilo napačno prikazano, da je steklo ven preveč juhe (priloga 6, učenec 5, 
vrstica 108). Učenci so s pomočjo vprašanj ugotovili, da je iz zajemalke glede na njeno 
velikost stekla prevelika količina juhe, učenec 1 pa je še prepoznal, da je juha glede na to, da 
je tekoča, kar nekaj časa stala na njem in se je počasi cedila. 

Spodrsljaj 14: Pink Pantherju krožnik z jajci zdrsne iz pladnja in zleti naravnost v gusarja. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Kaj bi bil tu spodrsljaj? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Potem mu je pa rekel, naj mu jajčka speče in mu 
jih je spekel in potem je nekaj naredil in mu je 
krožnik zletel dol, pa je direktno v njegovo 
glavo, potem so se mu pa take oči naredile. 

Krožnik ne bi tako letel, v 
zraku se ne bi tako obračal. 
 

2 Pink Panther je pripravil jajčka na oko in je bil 
ogromen val in mu je s pladnja zdrsnilo in je 
kapitanu prišlo v obraz in jajčka so se mu 
prilepila. 

Krožnik bi na tla padel. 
 

3 Je pa Pink Panther šel še enkrat naredit in je 
jajca na oko naredil, potem mu je padlo iz roke, 
ampak se je nekaj ladja spet obrnila, potem je pa 
tisto (pladenj) letelo, pa ne bi smelo, ker bi padlo 
na tla, pa tudi tako se ne bi moglo obrnit, ker bi 
mu jajca prej padla na tla. Potem so pa gusarju 
priletela v glavo in ko so mu ta jajca ostala tako 
in se ne bi smela, ker bi se mogel ta rumenjak 
razlit. 

Ja, ker bi se mogla, tega 
rumenjaka ne bi smelo bit, ker 
bi se mogle drugače obrnit. 
 

4 Tu so mu pa jajca priletela, pa ne bi mogla ravno 
v oči priti kot tukaj kaže. 

Krožnik je letel, pa bi mogel 
pasti navzdol. 

 
5 Tukaj je pa potem še enkrat dva jajca spekel, 

potem se je pa ladja nagnila, jajca so šla od 
krožnik, so se odbila na mizo, potem pa šla 
direktno temu kapitanu v oči. 

Ja, jajca ne bi mogla bit tako 
točna. 
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Pozornost učencev je bila pri tem prizoru usmerjena predvsem v jajčka, ki so pristala na 
gusarjevem obrazu. Le učenec 3 je takoj opisal spodrsljaj, saj je rekel, da je pladenj letel in ne 
bi smel, ampak bi moral pasti na tla. Pojasnil je tudi, da se jajca med letom do gusarja ne bi 
mogla obrnit, kot so se v risanki in tako je pri tem prizoru zaznal oba spodrsljaja. Učence sem 
vprašala, kaj bi bil pri tem prizoru spodrsljaj in tu so bili odgovori različni. Učenec 1 je rekel, 
da krožnik ne bi mogel tako leteti in se v zraku ne bi obračal. Učenec 2 je povedal, da bi 
krožnik padel na tla. Učenec 3 je razložil, da bi morala biti jajca drugače obrnjena. Učenec 4 
je pojasnil, da bi mogel krožnik pasti dol. Učenec 5 je rekel, da jajca ne bi mogla biti tako 
točna, da bi pristala ravno na gusarjevem obrazu. Učenca 5 sem vprašala, kaj je bilo s 
krožnikom. Odgovoril je, da bi moral ta že prej pasti na tla (priloga 5b, učenec 5, vrstica 114). 
Učenci, ki spodrsljaja z jajčki niso izpostavili, sem jih vprašala, kaj se je z njimi zgodilo. 
Učenec 1 je rekel, da se mu te ne bi smele tako prilepiti na obraz. Vprašala sem ga, kako so 
bila ta obrnjena na krožniku in mi je odgovoril, da drugače. Učenec 2 je pojasnil, da so se ta 
poškodovala in obrnila. Učenca 4 in 5 sem tudi povprašala, kako bi onadva to pokazala. 
Učenec 4 je rekel, da bi vzel krožnik z jajci, bi ga vrgel in ta bi padel dol. Učenec 5 pa je 
pojasnil, da bi podobno vzel krožnik in bi ga vrgel. Učenci so pri prizoru zaznali oba 
spodrsljaja in vedo, da je bil prizor s krožnikom ter jajci prikazan neustrezno, kar znajo 
pojasniti s tem, da bi moral krožnik pasti na tla že prej ter da so bila jajca obrnjena drugače. 
 
Spodrsljaj 15: Dežnik se zatakne na gusarjev pas in ga dvigne visoko v nebo. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je zgodilo? 
2. Kaj bi bil tu spodrsljaj? 
3. Kako bi pa ti to prikazal? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 3. vprašanje 

1 Ker je začel dež malo padat in je 
potem … 

Ne bi mogel dežnik 
dvignit tega kapitana. 

Nekomu bi dal dežnik, 
pa ne bi vedel. 

2 Deževalo je in Pink Panther je pa 
pomival in je imel dežnik in mu 
ga je odpihnilo in potem se je 
zataknil na kapitanov pas in je 
zletel gor potem pa dol. 
 

Ja, ker ne bi mogel s 
tako majhnim dežnikom 
letet kot kapitan in se 
ne bi mogel kar sam 
zatakniti za pas. 

Da bi dal dežnik za pas. 

3 Potem je dežnik šel in je 
kapitana, ki je gledal, zapel za 
pas, potem je pa kapitan zletel z 
dežnikom, pa ne bi mogel, ker 
dežnik ne more dvignit, potem se 
je dežnik obrnil in je kapitan 
padel dol. 

Glej prejšnji odgovor. Kakšno žival ali 
človeka bi mu dal 
dežnik, potem pa da bi 
veter pihal. 
 

4 Tukaj je pa Pink Panther vzel 
dežnik, potem je pa gusarja 
pripel, ampak ga ne bi mogel 
dežnik kar nest, ker človek je 
zelo težak, da bi dežnik, ki je 
lahek pa tudi veter ni mogel držat 
tako, potem ga je pa tu kar 
obrnilo, ampak tu bi mogel takoj 
dol past. 

Glej prejšnji odgovor. Vzela bi dežnik, ga dala 
za pas, potem bi šli pa 
tja, kjer je veliko vetra, 
pa bi poskusili, če leti 
človek, ko ima dežnik 
gor, potem bi pa videli. 
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5 Ta Pink Panther je vzel dežnik, 
potem ga ja pa kar vleklo, pa ne 
bi bilo možno. 

Bi bilo možno, samo 
odvisno kako bi bil 
velik dežnik. Tu pa ne 
bi mogel letet. 

Da bi bil močen veter, 
potem bi pa odpel 
dežnik pa bi se držal, pa 
sploh ne bi bilo nič. 

 
Učenci so pri tem prizoru povedali, da se je Pinkov dežnik zataknil za gusarjev pas, pri čemer 
so učenci 3, 4 in 5 med drugim rekli, da ga dežnik ne bi mogel kar tako nesti oziroma vleči, da 
bi letel po zraku in iz tega lahko sklepamo, da so spodrsljaj zaznali. Učenca 1 in 2 sem 
povprašala, kaj bi bil tukaj spodrsljaj in oba sta povedala, da kapitan ne bi mogel leteti z 
dežnikom, pri čemer je učenec 2 še povedal, da kapitan ne bi mogel leteti s tako majhnim 
dežnikom. Učenca 5 sem vprašala, kaj ne bi bilo mogoče, kaj bi bil tukaj spodrsljaj in mi je 
razložil, da bi bilo možno, da bi gusar letel, ampak bi bilo to odvisno od velikosti dežnika 
(priloga 5b, učenec 5, vrstica 120). V risanki pa ne bi mogel leteti, saj je bil dežnik 
premajhen. Povprašala sem jih, kako bi oni to prikazali in vsi so rekli, da bi tako kot v risanki 
zataknili dežnik za pas, kjer je učenec 5 še rekel, da se ne bi nič zgodilo. Učenci so pri prizoru 
zaznali nepravilnost, saj so pojasnili, da gusar z dežnikom ne bi mogel leteti, kot je v risanki. 
Trije učenci so znali s svojimi pojasnili utemeljiti, zakaj po njihovem mnenju letenje z 
dežnikom ne bi bilo mogoče, in sicer, ker je človek težak, da bi lahko letel z dežnikom ali pa 
bi bilo letenje odvisno od velikosti dežnika.  
 
Spodrsljaj 17: Gusar pade s topom v vodo, pri čemer je njegov padec napačen. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Kako je top padel, kaj se je dogajalo s topom? Kako se je premikal? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Pol je šel pa top do tega gusarja, pa je 
šlo v vodo. 

Tako je padel. 
 

2 Nastavil se je kapitan, potem je pa videl 
top in je bežal, potem je šel pa za njim 
in je šel noter (v top), potem je šel pa na 
desko in je v vodo padel. 

Naravnost, pa naravnost dol, kar ni 
možno, da bi tako dol padel. 
  
 

3 Potem je pa, ko je Pink Panther in ta 
gusar sta hotela upihnit ta ogenj na topu 
in sta oba pihala in se ni ugasnilo. 
Potem je šel pa top po deski dol in bi 
mogel hitreje dol past. 

Gor, pa bi se mogel dol obrnit. 
 

4 Tu ga ne bi mogel on odpihnit, mi 
nimamo … 

Tako kar skočil je, samo bi mogel takoj 
dol past. 

5 (Tišina.) Tu ni bil naravnost, potem pa kar takoj 
gor. 

 
Učenčevi opisi prizora so bili različni, večinoma so povedali, da je kapitan pristal v topu in je 
skupaj z njim padel v vodo. Učence sem vprašala, kako je top padel ali kaj se je z njim 
dogajalo. Učenec 1 je rekel, da je top padel in ker spodrsljaja ni navedel, sem ga vprašala, kaj 
bi bil tukaj spodrsljaj in je rekel, da se top ne bi tako obrnil in da je bil ta še malo v zraku 
(priloga 5b, učenec 1, vrstica, 148 in 150). Učenec 2 je povedal, da je padel naravnost dol in 
da po njegovem mnenju ni bilo to pravilno prikazano. Učenec 3 je povedal, da je top padel 
tako, da je bil izmet topa gor in bi se moral ta obrniti dol. Tudi učenec 4 je prepoznal, da se je 
top med padcem napačno obrnil, saj je povedal, da je padel tako, da se je obrnil in bi mogel 
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pasti dol, kar je pokazal na sliki na izmet topa. Učenca 5 nisem najbolj razumela, kaj je želel 
povedati, zato sem ga povprašala, ali je bilo zanj tu kaj napačno prikazanega in je odgovoril, 
da ne. Vprašala sem ga, ali je možno, da je top najprej obrnjen drugače pred padcem, potem 
se obrne in pade v drugi smeri, pri čemer me je prekinil in rekel, da skočiti ne more (priloga 5, 
učenec 5, vrstica 136). Ko sem ga vprašala, kako je top obrnjen, mi je rekel, da bi moral biti ta 
bolj naravnost. Vprašala sem ga, ali misli, da bi moral biti top obrnjen drugače, kot je bilo 
prikazano in je rekel, da bi moral biti bolj poševno. Zanimalo me je, ali misli, da je bil prizor 
v risanki prikazan pravilno in odgovoril mi je z ne, čeprav so bili njegovi prejšnji odgovori 
nekoliko zmedeni. Pri tem prizoru sta le dva učenca (3 in 4) zaznala, da se je sprednji del top 
pri padcu obrnil navzgor, medtem ko je učenec 1 dejal, da je bil top še malo v zraku in učenec 
2, da je top padel naravnost dol.  
 
Spodrsljaj 18: Gusar skoči iz morja nazaj na ladjo – isti spodrsljaj kot pri sliki 10. 
Spodrsljaj 19: Top pade v vodo in plava na vodi ter izstreli kroglo. 
Vprašanja:  
1. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo? 
2. Ali je bilo tu kaj napačno prikazanega? 

 
Učenec 1. vprašanje 2. vprašanje 

1 Sprožil se je, potem je pa ustrelil, krogla 
je šla v palubo. 

Ta top bi takoj potonil. 
 

2 Top je še malo plaval. To ni možno, saj 
bi šel takoj dol in se ne bi toliko časa 
potapljal, kot se je v risanki. 

Glej prejšnji odgovor.  
 

3 Ni takoj potonil, ko bi mogel, pa se je še 
gor videlo in je izstrelilo tega gusarja. 

Glej prejšnji odgovor. 

4 Tu je ta top pristal v vodi. 
 

Da se ne bi smel sprožit, ker je bil v 
vodi. Mogel bi se potopit. 
Zakaj? 
Zato, ker ga ni moglo nič gor dvignit, 
mogel bi se potopit, pa je težek ta top in 
ne bi ga mogla voda nest. 

5 Tukaj kar ni bilo več gusarja. 
 

Ja top ne bi plaval na vodi. 
Zakaj ne? 
Zato, ker ga ne bi moglo nest. 

 
Učence sem vprašala, kaj se je zgodilo s topom, ko je ta padel v vodo. Učenec 1 je povedal, 
da se je ta sprožil in je izstrelil kroglo. Vprašala sem ga, ali je bilo kaj tu napačno prikazanega 
in mi je odgovoril, da bi moral top takoj potoniti. Učenec 2 je razložil, da je top še plaval in da 
bi moral takoj potoniti oziroma se ne potapljati toliko časa, kot je bilo prikazano. Učenec 3 je 
povedal, da top ni takoj potonil, kot bi moral in da se je še videl nad vodo. Učenec 4 je 
povedal, da je top pristal v vodi. Ob vprašanju, ali je bilo kaj napačno prikazanega, je 
odgovoril, da se ta ne bi smel sprožiti, ker je bil v vodi ter da bi se mogel potopiti. Vprašala 
sem ga, zakaj in je rekel, da top ne bi moglo nič dvigniti gor in ker je težak, ga voda ne bi 
mogla nesti. Učenec 5 je rekel, da pri tem prizoru ni bilo gusarja. Pri vprašanju, ali je bilo tu 
kaj napačnega, pa je odgovoril, da top ne bi plaval na vodi. Vprašala sem ga, zakaj ne in mi je 
podobno kot učenec 4 odgovoril, ker ga ne bi moglo nesti. Ker je bil njegov odgovor nekoliko 
nejasen, sem ga vprašala, kako bi bilo pravilno prikazano in mi je odgovoril, da bi ta potonil. 
Vsi učenci so menili tu, da bi moral top takoj po padcu v vodo potoniti, vendar ne znajo 
popolnoma razložiti, zakaj.  
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Spodrsljaj 20: Krogla naredi luknjo na krovu ladje, ki se v nekaj trenutkih potopi. 
Vprašanja: 
1. Kaj se je zgodilo? 

 
Učenec 1. vprašanje 

1 Voda je takoj prišla, mogla bi čisto spodaj, potem šele tja na vrh. 
2 Luknja je nastala, pa je šla voda, pa ne bi mogla tako hitro priti notri in potem je 

ostal samo še del vrat. 
3 Kroglo je izstrelilo in je pristala v palubi, se je predrlo in je zelo hitro voda prišla 

gor, pa ne bi smela tako hitro potonit.  
4 Tukaj je pa luknja bila v ladji, potem je šla voda tu notri, ampak mogla bi bolj 

počasi it. Tu v risanki je šlo pa zelo hitro. 
5 Tukaj je pa krogla direktno na sredino pristala in je počilo, potem je pa takoj voda 

pritekla spodaj in se je napolnilo. 
 
Učenci so pri tem prizoru vsi pojasnili, da prizor ni bil pravilno prikazan, saj je voda zaradi 
luknje, ki jo je naredila krogla v palubi, prehitro zalivala ladjo in je ta prehitro potonila. 
Učencema 4 in 5 sem postavila še podvprašanje, kako bi bil prizor pravilno prikazan. Učenec 
4 mi je odgovoril, da se je ladja potopila zelo hitro in da se ladja navadno potaplja počasi 
(priloga 5b, učenec 4, vrstica 132). Učenec 5 je pojasnil, da se ladja ne bi smela tako hitro 
napolniti z vodo (priloga 5b, učenec 5, vrstica 160). Učenci so torej prepoznali, da prizor ni 
bil prikazan povsem ustrezno in bi se morala ladja potapljati počasi in ne tako hitro, kot je 
bilo to prikazano v risanki. 
 

3.5.2.2.5 Evalvacija pogovora o zaznanih in nezaznanih spodrsljajih v risanki Pink Panther 

Tudi pri tej risanki smo podobno kot pri prejšnji šli čez posamezne spodrsljaje, ob katerih smo 
se nato pogovorili. Pri nekaterih spodrsljajih smo tudi napravili preizkuse, vendar nam zaradi 
časovne omejenosti ni uspelo izpeljati vseh. Tokrat so bili učenci pri tej risanki že veliko bolj 
pozorni na spodrsljaje. 

Prvega spodrsljaja, kjer sta se Pink in kapitan povzpela na ladjo po strmi brvi, učenci niso 
prepoznali in ob vprašanju, kaj je tukaj spodrsljaj, najprej ni bilo odgovora. Učence sem 
povprašala, kako se povzpneta po ladji in ali je pot, po kateri se vzpenjata, strma. Le en 
učenec je odgovoril, da je pot strma in da bi morala Pink ter gusar pasti nazaj. Prizor smo 
razložili na primeru tobogana, saj se morajo tudi oni glede na naklon/strmost prijeti rob 
tobogana (drsna površina), če želijo priplezati nanj ali pa so pri tem nagnjeni naprej, saj bi v 
nasprotnem primeru lahko padli nazaj. 

Tudi pri naslednjem prizoru, kjer je gusar brcnil v ležalnik, na katerem je ležal Pink in je 
ležalnik s Pinkom skupaj poletel v zrak, sta dva učenca povedala, da je šel ležalnik v zrak, 
ampak se to ne bi moglo zgoditi, ker bi si gusar lahko zlomil nogo in bi moral biti ležalnik pri 
miru. Poizkusa nisem mogla prikazati, saj nisem imela ustreznih pripomočkov. Pojasnili smo, 
da če bi v ležalnik močno brcnili, bi se ta dvignil le iz tiste strani, iz katere bi prišel udarec, saj 
bi sila delovala le na eno stran. Ker je na njem ležal Pink, bi bil dvig ležalnika z brco težji. Da 
bi se ležalnik dvignil na eni strani, bi bilo odvisno od same teže ležalnika in osebe na njem 
(Pink) ter moči brce. 

Učenci so pri prizoru, kjer se je metla, ko je bila ta že pomočena v vodo, še enkrat ponovno 
vžgala, spodrsljaj prepoznali že prejšnji dan, zato smo tu še enkrat na kratko šli čez. Pojasnili 
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smo, da je gorenje neobrnljiv proces ter s tem, ko je Pink pomočil metlo v vodo, odvzel kisik 
in toploto, ki sta potrebna za gorenje. 

Prizor, kjer se je ogenj širil po vrveh in je jadro zgorelo v nekaj trenutkih, so učenci označili, 
da je bil prikazan prehitro in bi moralo jadro zgoreti počasneje. Zaradi varnostnih razlogov 
poskusa s kosom blaga in vžigalnikom nismo izvedli. 

Ob prizoru, kjer so se krogle skotalile iz samokolnice na palubo nekoliko kasneje, kot bi se 
morale, sem učence povprašala, kaj bi bil pri danem prizoru spodrsljaj. Le en učenec je rekel, 
da so krogle stale in bi morale pasti dol, ko se je ladja nagnila. Ostali učenci so nato prikimali 
odgovoru sošolca. Učencem sem pokazala preizkus z nizko posodo, v katero sem naložila 
nekaj žogic na način, kot je bil prikazan v risanki in posodo z žogami nato nagnila. Učenci so 
spoznali, da bi se krogle ob tolikšnem nagibu samokolnice skotaliti že prej. 

Sledil je prizor, ko so se krogle odbijale in skakale po palubi. Ob vprašanju, kako so se krogle 
premikale, so učenci dejali, da so te kar skakale. Vprašala sem jih, ali je bil po njihovem 
mnenju prizor prikazan pravilno in odgovorili so, da se železo ne more tako odbijati. 
Povprašala sem jih tudi, iz katerega materiala bi morale biti žoge, da bi se tako odbijale in so 
odgovorili, da iz gume. S seboj sem imela različne žoge (gumijasto, železno, stekleno, 
penasto) in sem jih povprašala, za katere mislijo, da se bodo odbile več kot dvakrat. 
Napovedali so, da bo to gumijasta. Pred tablo sem povabila štiri učence, katerim sem dala po 
eno žogo, ki so jih nato spuščali in ugotavljali, katere so se odbile le enkrat in katere večkrat. 
Bili so presenečeni nad žogo iz pene, ker se je ta odbila večkrat kot le dvakrat, kar niso 
pričakovali. 

Naslednji prizor, ki so ga učenci navedli že prejšnji dan kot možnega samo v risanki, ko so 
krogle stale na glavi gusarja ena vrh druge. Za dani prizor smo že prejšnji dan naredili 
preizkus, ko sem k tabli povabila dva učenca, da so naredili preizkus z žogicami. Pred tem so 
učenci napovedali, kaj se bo zgodilo in so rekli, da žoge ne bodo stale na glavi in bodo padle 
na tla. Nato je učenka poskusila postaviti žogice na sošolčevo glavo, pri čemer se je že prva 
žogica skotalila na tla. Pri poizkusu je bilo tudi veliko smeha, ko so žoge iz glave učenca 
padle na tla in se kotalile po tleh. 

Prizor, ko gusar skoči iz morja nazaj na ladjo, so učenci že prejšnji dan označili kot mogočega 
samo v risanki, zato smo le hitro ponovili, kaj se je zgodilo in povedali so, da to ni mogoče, 
saj se v vodi ni mogoče toliko odriniti, da bi skočili visoko iz nje.  

Sledil je prizor, pri katerem morski pes skoči iz vode, pri čemer je ta obstal nekaj trenutkov v 
zraku. Ker smo se o tem prizoru pogovorili že prejšnji dan, smo ga hitro obnovili. Učenci so 
rekli, da morski pes ne bi smel stati v zraku in bi moral takoj pasti nazaj, ker je težak. 

Pri naslednjem prizoru, kjer je gusar tolkel po mizi in je krožnik skakal v zrak, sem učence 
vprašala, kaj se je dogajalo (s krožnikom). Dejali so, da je gusar tolkel po mizi in se je krožnik 
odbijal od mize, vendar se ne bi smel. Vprašala sem jih, zakaj in kako bi bilo pravilno 
prikazano. Ker ni bilo odgovora, sem učencem pokazala krožnik in jih spodbudila k 
razmišljanju, kaj se bo z njim zgodilo, ko bom udarila po mizi. Trdili so, da se krožnik ne bo 
odbijal, ampak tresel. Nato sem naredila preizkus s krožnikom, ki sem ga postavila na mizo in 
nekajkrat udarila po mizi, da so učenci ugotovili, da se je krožnik tresel. 

Spodrsljaja, ko je Pink gusarju nalival juho in se je ladja nagnila, zaradi česar je Pink polil 
gusarja z juho v veliki količini, učenci med prizori prejšnji dan niso navedli. Zanimalo me je, 
kaj bi bil za njih spodrsljaj pri tem prizoru. Eden izmed učencev je rekel, da je juha kar tekla 
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po gusarju. Poskušala sem jih spodbuditi k opazovanju in jih vprašala, kolikšna količina juhe 
je stekla iz zajemalke glede na njeno velikost. Odgovorili so, da velika količina juhe in da 
zajemalka ni tako velika, da bi iz nje steklo toliko juhe.  

Prizora, ko je krožnik spolzel s pladnja in letel proti gusarju, učenci pri prejšnji uri niso 
zaznali. Zastavila sem jim vprašanje, kaj se je pri prizoru dogajalo in jih spodbudila k 
opisovanju. Nekateri izmed njih so dejali, da je krožnik letel točno v gusarja, drugi, da so se 
jajca obrnila. Pritrdila sem jim in jih vprašala, kaj bi bil spodrsljaj v povezavi s krožnikom in 
eden izmed učencev je dejal, da bi ta moral pasti s pladnja takoj na tla.  

Naslednji prizor, ko je gusar letel z dežnikom za pasom, so že pri prejšnji uri prepoznali kot 
spodrsljaj, zato smo ga le kratko ponovili. Učenci so rekli, da gusar ne bi mogel leteti po 
zraku z dežnikom, oziroma bi bilo odvisno od velikosti dežnika, saj če bi bil dežnik velik in bi 
bil veter močan, bi bil po njihovem mnenju prizor mogoč. 

Učenci prizora, ko je top z gusarjem padel v vodo in se je pred padcem obrnil, niso navedli 
med prizori mogočimi samo v risanki. Vprašala sem jih, kaj se je s topom zgodilo in od 
učencev sem dobila odgovor, da je padel v vodo. Zastavila sem jim podvprašanje, kako je top 
padel v vodo in mogoče je bilo slišati odgovor, da se je top obrnil narobe. Pred poizkusom s 
klančino ter avtomobilčkom sem jih vprašala, kaj se bo z avtom zgodilo in napovedali so, da 
bo ta padel s sprednjim koncem navzdol. Nato sem napravila preizkus, kjer sem avtomobilček 
spustila po klančini in se je ta zapeljal po mizi in padel na tla. Spoznali so, da se avtomobilček 
pred in med padcem ni obrnil. 

Sledil je prizor, ko se je top po padcu v vodo potopil ter nato priplaval na površje. Učenci so 
rekli, da bi moral top potoniti, saj je težak. Učencem sem pritrdila in pojasnila, da je top res 
pretežak, poleg tega, ko je padel v vodo, ga je zalila voda in bi ta moral potoniti.  

Spodrsljaj, ki so ga učenci prepoznali že pri prejšnji uri, ko je krogla priletela v palubo in 
naredila luknjo, zaradi česar je ladja potonila v nekaj sekundah. Učenci so rekli, da se ladja ne 
more tako hitro potopiti, saj je velika in bi jo voda zalivala počasi. Naredili smo preizkus, ko 
sem plastelin oblikovala v globok čolniček, sredi katerega sem naredila luknjo. Plastelin sem 
nato nalahno položila v prozorno globoko posodo z vodo in učenci so opazovali, da se je 
čolniček potapljal počasi in so svojo trditev od prejšnjega dne lahko potrdili. 

Učenci so lepo sodelovali in so jim bili preizkusi všeč. Če bi imela na voljo več časa, bi 
naredila delo po skupinah, kjer bi nato učenci sami preko poizkusov ustvarili ugotovitve in jih 
predstavili ostalim učencem. 

3.5.2.1.6 Poskusi za preverjanje ustreznosti spodrsljajev 

Tudi pri tej risanki smo z učenci analizirali prizore, ki smo jih ovrednotili kot spodrsljaje. S 
spodaj opisanimi dejavnostmi smo preverili naslednje spodrsljaje: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18 in 21. 
• Prizor pri spodrsljaju 1 smo primerjali s hojo po toboganu (nagnjenost, če želimo splezati 

po drsni površini nanj). 
• Zaradi varnostnih razlogov poskusa za preverjanje spodrsljaja 5 in 6 nisem izvedla. 

Namen je bil napraviti poskus, pri katerem bi vzeli košček blaga in ga prižgali z 
vžigalnikom. Učenci bi pri tem opazovali, kaj se dogaja z ognjem in blagom. 

• Poskus z žogicami in podolgovato posodo smo izvedli v okviru spodrsljaja 7. V posodo 
smo naložili žogice in posodo nato nagibali v različnih naklonih. Opazovali smo pri 
kolikšnem nagibu posode in kako hitro so se žogice skotalile iz posode. 
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• Za preverjanje spodrsljaja 8 smo vzeli različne žogice (gumijasto, železno, stekleno in 
penasto). Žogice smo dali štirim učencem, ki so jih drug za drugim spuščali z iste višine 
in pri tem opazovali, kolikokrat se je posamezna žogica odbila. Pred poskusom smo 
učence vprašali, kolikokrat se bo odbila posamezna žoga in odgovore zapisali na tablo. 
Poskus smo večkrat ponovili, da smo dobili veljavne rezultate. 

• V naslednjem poskusu smo izbrali dva učenca, pri čemer je eden poskusil drugemu na 
teme glave postaviti žoge, kot je bilo prikazano pri spodrsljaju 9. 

• Prizor pri spodrsljaju 12 smo preverili s krožnikom, ki smo ga postavili na mizo. S pestmi 
smo večkrat udarili ob mizo in pri tem opazovali, kaj se dogaja s krožnikom. Za boljše 
primerjanje bi bilo ustrezno, da bi vzeli plastični in porcelanasti krožnik. 

• Spodrsljaj 18 smo preverjali s poskusom, pri katerem smo uporabili avtomobilček in 
klančino. Eno stran klančine smo postavili na rob mize in nato po klančini spustili 
avtomobilček. Učenci so opazovali, kaj se dogaja z avtomobilčkom med padcem z mize.  

• Potapljanje ladje iz prizora pod spodrsljajem 21 smo preverili s pomočjo plastelina, ki 
smo ga oblikovali v čolniček in v njegovo sredino naredili luknjo. Čolniček smo spustili 
malo nad prozorno posodo z vodo in opazovali, kaj se dogaja s čolničkom. 

 
V naslednjih vrsticah so napisani predlogi za preverjanje spodrsljajev, ki jih nismo uspeli 
preveriti. 
• Prizor pri spodrsljaju 4 bi lahko preverili s pomočjo vžigalice. Vžigalico bi prižgali, jo 

pomočili v vodo in nato z njo podrgnili po leseni površini in opazovali, ali bi se vžigalica 
vnela. 

• Spodrsljaja 10 in 19 bi lahko preverjali v okviru predmeta šport na plavalnem tečaju ali 
pri dejavnostih v bazenu. Učenci bi poskušali skočiti iz vode in opažanja primerjali s 
prizoroma v risanki. 

• V okviru spodrsljajev 11 in 16 bi si lahko ogledali posnetek skoka morskih psov iz vode 
(https://youtu.be/CcAfUMPpooU, pridobljeno dne 22. 1. 2016) in ugotovitve povezali s 
prizoroma. 

• Za spodrsljaj 13 bi vzeli manjšo in večjo zajemalko in primerjali, s katero lahko 
zajamemo večjo količino tekočine. 

• Poskus letenja krožnika bi preverjali skladno s spodrsljajem 14. Vzeli bi pladenj, na 
katerega bi postavili krožnik in poskušali z njim v rokah hitro hoditi po prostoru. Kar 
naenkrat bi se ustavili in pri tem opazovali padanje krožnika.  

• Z učenci bi si pogledali posnetek leta z dežnikom (https://youtu.be/zmO3jeQTJI0, 
pridobljeno dne 22. 1. 2016) in ga primerjali s prizorom pri spodrsljaju 15. 

• Preverjanje lebdenja predmetov v vodi bi izvedli v okviru spodrsljaja 20. Potrebovali bi 
predmete različnih mas in bi jih spuščali v posodo z vodo in opazovali, kateri predmeti 
potonejo in kateri lebdijo na vodi. 

3.5.2.3 Uporaba risank v povezavi z učnima načrtoma SPO in NIT 

Učitelji se morajo pri izbiri risank, ki jih nameravajo uporabiti pri pouku, vprašati, kaj dana 
risanka ponuja, kako in pri kateri etapi učnega procesa jo uporabiti, ali imajo učenci ustrezno 
predznanje za njeno razumevanje in predvsem, kaj se bodo ob njej naučili in si na podlagi 
tega postaviti ustrezne cilje. V nadaljevanju je opisano, kaj bi se lahko učenci ob risankama 
Tom in Jerry ter Pink Panther naučili, katere tematike iz učnega načrta za spoznavanje okolja 
in naravoslovja in tehnike bi prišle v poštev ter ponujene aktivnosti za delo v razredu. 

Risanki Tom in Jerry ter Pink Panther bi bili uporabni pri pouku, saj bi ob njiju lahko prišli do 
nekaterih novih znanj. Če povežemo risanki z učnima načrtoma SPO (2011) in NIT (2011), bi 



 

 

136 

 

lahko v njih našli kar nekaj ciljev, ki bi jih pripisali njuni vsebini. Učenci bi lahko spoznavali 
različna gibanja in izvedeli, kaj povzroča spreminjanje gibanja. Ugotavljali bi lahko tudi 
podobnosti in razlike med gibanjem nekaterih živali in gibanjem človeka. Ob njima bi 
izvedeli, da lahko vplivamo na gibanje ter ga lahko povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem. 
Naučili bi se, da se gibanje prenaša in spoznali različne načine gibanja teles v vodi, po zraku 
in po različnih trdnih površinah ter kaj vpliva na to gibanje. Z njuno pomočjo bi izvedeli, da 
se telesa premikajo navzdol zaradi teže (sile) ter o silah, ki delujejo med telesi ob dotiku 
(trenje). Pridobili bi lahko nova razumevanja o snoveh, predvsem o njihovih lastnostih in 
lastnostih predmetov (primer: Iz česa morajo biti krogle, da bi se lahko odbijale od tal?) ter o 
tekočinah – njihovem pretakanju ter da se pri nekaterih pojavih lahko spreminjajo lastnosti 
snovi in se srečali s pojmom gostote (snovi). Ugotovili bi, da je gorenje neobrnljiv proces, za 
katerega so potrebni določeni pogoji (pomen zraka za gorenje). Naučili bi se lahko, kaj se 
dogaja z vodo v telesu ter o preprosti prehranjevalni verigi (primer: maček � mišek � 
poljski pridelki). 

Risanki Tom in Jerry ter Pink Panther ponujata kar nekaj tematik iz učnega načrta SPO in 
NIT, ki bi jih lahko obravnavali pri pouku naravoslovja. Prevladujejo predvsem tematike Sile 
in gibanje, Snovi, Pojavi ter Živa bitja. V povezavi s temo Sile in gibanje bi vključili vsebine, 
kot so: gibanje, spreminjanje gibanja (pospeševanje, zaviranje), prenašanje gibanja, smer in 
hitrost gibanja, potisk in vlek, trenje, vodni in zračni upor ter sile ob dotiku. Pod tematskim 
sklopom Snovi bi bile primerne vsebine o lastnostih predmetov in snoveh, spreminjanje 
lastnosti snovi pri pojavih (sušenje, bledenje, preperevanje, raztapljanje, rjavenje, gnitje ipd.), 
obrnljivi (taljenje, strjevanje) in neobrnljivi procesi (gorenje) in gostota snovi. Pri tematskem 
sklopu Pojavi bi se lahko ukvarjali z gorenjem in tekočinami. V sklopu tematike Živa bitja pa 
bi obravnavali pogoje za življenje živali (hrana, prostor) in prehranjevalne verige. 
 
Aktivnosti v razredu 

Pri uporabi risank pri pouku je potrebno izhajati iz tega, da učenci največ pridobijo preko 
osebnega doživljanja, treba pa je upoštevati tudi njihove izkušnje in zamisli, zato naj bi 
dejavnosti oblikovali čim bolj konkretno, kar predpisuje učni načrt za spoznavanje okolja 
(2011,  str. 25). V nadaljevanju so predlagane aktivnosti za izbrani risanki. 

- Izvajanje poskusov oziroma eksperimentiranje: učitelj za posamezne spodrsljaje že 
vnaprej pripravi poskuse, pri katerih učenci vnaprej oblikujejo svoje napovedi, ki jih 
nato s pomočjo poskusov preizkusijo. 

- Problemsko delo: učenci sami zasnujejo raziskavo in načrtujejo preproste poskuse, s 
katerimi lahko preverijo pravilnost posameznih spodrsljajev, zbiranje podatkov, 
predstavitev rezultatov/ugotovitev. 

- Delo po skupinah: vsaka skupina dobi določeno vrsto spodrsljajev, za katere poiščejo 
ustrezne rešitve ob poskusih, iskanju po pripravljeni literaturi (kako bi bili ti pravilno 
prikazani), kar predstavijo pred razredom. 

- Delo po postajah: učitelj pripravi učni list (npr. na temo plovnosti predmetov), učenci 
po postajah s pomočjo preizkusov pridobijo odgovore na vprašanja z učnega lista, na 
eni izmed postaj tudi ogled izseka risanke navezan na plovnost (primer: top v risanki 
Pink Panther). 

- Pogovor učitelja z učenci: postavljanje čim bolj produktivnih vprašanj (Zakaj mislite, 
da prizor ni mogoč? Kako bi oblikovali poskus, s katerim bi preverili realnost 
prizora?) 

- Ogled realnih posnetkov: primer npr. tekma v badmintonu, skoki morskih psov iz 
vode itd. 

- Identificiranje spodrsljajev: učenci po odsekih risanke iščejo naravoslovne nesmisle. 
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- Iskanje primerov iz vsakdanjega življenja: primer npr. poišči živali, ki lahko hodijo po 
stropu obrnjene z glavo navzdol. 

- Medpredmetno povezovanje z drugimi predmeti: primer: SPO: gibanje; ŠPO: naravne 
oblike gibanja; LUM: gibanje v prostoru: spredaj, zadaj, naprej, nazaj, desno, levo, 
poševno, ravno. 
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Preglednica tematik oziroma kategorij v posameznih risankah 

 Sile in 
gibanj
e 

Gorenj
e  

Lastnosti 
predmeto
v in snovi 

Snovi 
v 
narav
i - 
voda 

Oblik
a 
telesa 

Človešk
o telo 

Rastlin
e in 
živali 

Snovi 
v 
narav
i - 
zrak 

Vremensk
i pojavi 

Lun
a  

Izvor 
svetlob
e 

Senc
a  

Padavin
e  

Starši 
in 
mladič
i 

Tom&Jerr
y 

�   �   �          

Pink 
Panther 

�  �  �  �           

Grozni 
Gašper 

�   �    �  �         

Ledeno 
kraljestvo 

�  �  �  �           

Mala 
Maša in 
medved 

�   �    �   �       

Moj mali 
poni 

�   �     �   �       

Ninja 
želve 

�   �    �     �     

Skrivnostn
i ranč 

�          � �  �  �  

Smrkci �  �   �  �  �    �   �   
Winx  �   �     �       

Tabela 5: Kategorije spodrsljajev zastopane v posameznih risankah 
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Preglednica tematik iz učnega načrta SPO in NIT ter kategorij spodrsljajev 

 

 Čas Prostor  Snovi  Sile in 
gibanje 

Pojavi  Živa 
bitja 

Človek  Jaz  Skupnost  Odnosi  Okoljska 
vzgoja 

Promet  

Sile in 
gibanje 

   �          

Lastnosti 
predmetov in 
snovi 

  �           

Oblika telesa      �  �       
Gorenje     �         
Snovi v 
naravi – voda 

  �           

Človeško 
telo 

      �       

Rastline in 
živali 

     �        

Snovi v 
naravi – zrak 

  �           

Vremenski 
pojavi 

    �         

Luna      �         
Padavine      �         
Starši in 
mladiči 

     �        

Senca      �         
Izvor 
svetlobe  

    �         

Tabela 6: Ujemanje tematik iz UN SPO in NIT s kategorijami spodrsljajev
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3.6 SINTEZA REZULTATOV Z RAZPRAVO 

V tem poglavju so predstavljeni izsledki analize izbranih risank ter izsledki pedagoške 
raziskave dela v razredu. Iz pridobljenih rezultatov so bili oblikovani naslednji odgovori na 
raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje 1: Katere vrste naravoslovnih spodrsljajev najdemo v izbranih 
animiranih filmih? 

Odgovor 1: V izbranih animiranih filmih najdemo različne vrste naravoslovnih spodrsljajev, 
ki smo jih združili v naslednje kategorije: Sile in gibanje, Lastnosti predmetov in snovi, Snovi 
v naravi (voda in zrak), Človeško telo, Rastline in živali, Vremenski pojavi, Luna, Izvor 
svetlobe, Padavine ter Starši in mladiči. 

Analize izbranih animiranih filmov kažejo, da se skoraj v vseh obravnavanih risankah največ 
naravoslovnih spodrsljajev pojavlja pod kategorijo Sile in gibanje. Pri omenjeni kategoriji so 
ti spodrsljaji povezani predvsem s težo in gravitacijsko silo. Junaki skočijo in obstanejo nekaj 
trenutkov v zraku, šele nato začnejo padati proti tlom. Kljubovanje gravitacijski sili se v 
risankah pojavlja predvsem na dva načina: pri različnih skokih v zrak telesa za nekaj 
trenutkov obstanejo v zraku in pri padanju teles z višine proti tlom, ki se zgodi po določenem 
času. Prav tako v risankah pogosto zanemarijo trenje (primer: dolgo nenadzorovano drsenje 
po travi, sobi, trenje na različnih drsnih površinah). Pod kategorijo Sile in gibanje najdemo 
tudi prizore, ki napačno prikazujejo sledove gibanja oziroma jih sploh ne prikažejo (primer: 
hoja po snegu, naglo zaviranje avta po makadamski poti). Pogoste napake so tudi visoki skoki 
od tal ter na različne višine in izjemno močni udarci. V dveh risankah (Ledeno kraljestvo in 
Ninja želve) najdemo nenavadno dobro lovljenje ravnotežja, ki je predstavljeno povsem 
pretirano in v realnosti ni možno. 
Naslednja kategorija spodrsljajev, ki je v izbranih animiranih filmih pogosto zastopana, je 
kategorija Lastnosti predmetov in snovi. Znotraj te kategorije se najpogosteje kažejo napake v 
povezavi z lastnostmi snovi, predvsem železa. Zasledimo lahko, da prikazujejo izjemne 
elastične lastnosti železa (se zlahka upogne in se nato vrne v prvotno stanje ter odbijanje 
železnih krogel, žlice). Tudi pojem gostota snovi je v risanki nekajkrat predstavljen 
neustrezno. Večinoma gre za plavanje predmetov na vodi, ki imajo večjo gostoto od vode 
(top, poln sod).  
Kot kažejo analize, je v izbranih risankah gorenje pogosto prikazano na neustrezen način. Tu 
gre predvsem za prikaz, kjer so odvzeti potrebni pogoji za gorenje (kisik, gorivo, visoka 
temperatura), a se ogenj kljub temu prižge nazaj. Primer: goreče omelo pomočeno v vodo se 
ponovno vžge nazaj ali mokra drva zlahka zagorijo.  
Spodrsljaji o človeškem telesu se navezujejo predvsem na močan jok in solze, ki škropijo na 
vse strani. Požiranje hrane ali tekočine je pogosto prikazano tako, da osebe pogoltnejo kose 
hrane, ki so preveliki za požiranje. V to kategorijo umestimo tudi pitje pijače brez požiranja.  
V animiranih filmih, ki smo jih analizirali, je med kategorijami v večji meri zaznati še 
spodrsljaje o snoveh v naravi (voda). Največkrat gre za hitro spreminjanje agregatnega stanja 
vode brez upoštevanja potrebnih pogojev (odvajanje ali dovajanje toplote). Voda (v morju, 
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posodi) zmrzne v nekaj trenutkih. Snežak se ob močnem soncu poleti ne stali in voda v 
vodnjaku v trenutku izhlapi/izpari.  
Spodrsljajev, ki se pojavljajo v vsaj treh risankah, so umeščeni v kategoriji Vremenski pojavi 
(nastanek mavrice, megle) ter Luna. Luna je v animiranih filmih prikazana kot ogromna 
ploskev in zavzema skoraj polovico neba. Kategorije spodrsljajev o obliki telesa, izvoru 
svetlobe, senci ter padavinah pa so bile najdene le v posameznih risankah. 
 

Raziskovalno vprašanje 2: Kateri spodrsljaji lahko vodijo v napačno razumevanje 
naravoslovnih zakonitosti? 

Odgovor 2: V napačna razumevanja naravoslovnih zakonitosti lahko vodijo predvsem 
spodrsljaji, ki jih učenci niso prepoznali ali tisti, za katere imajo že ustvarjene predhodne 
predstave, ki niso povsem ustrezne. 

Vpogled v to, kateri spodrsljaji pri otrocih lahko vodijo k napačnemu pojmovanju ali 
razumevanju situacij ter zakonitosti v naravi, so nam dali predvsem intervjuji z učenci ter 
pogovori ob risankah. Med spodrsljaji je kar nekaj takšnih, ki bi lahko pri otrocih vodili do 
napačnega razumevanja naravoslovnih zakonitosti. Ti spodrsljaji so predvsem tisti, ki jih 
učenci niso prepoznali in so za prepoznavanje potrebovali kar nekaj učiteljevega usmerjanja. 
Poleg tega je možno, da v napačne predstave vodijo spodrsljaji, za katere so učenci pri 
utemeljevanju izrazili svoje predstave, a so nekatere izmed njih napačne oziroma deloma 
neustrezne, pomanjkljive. Če povežemo obe obravnavani risanki v razredu, imajo učenci 
največ težav pri spodrsljajih o lastnostih predmetov in snovi in bi nekateri izmed njih utegnili 
pri učencih pustiti napačne predstave. Pri risanki Tom in Jerry gre predvsem za elastične 
lastnosti železnih vilic. Večina učencev je mnenja, da se vilice po ukrivitvi lahko vrnejo v 
prvotno stanje, saj je le nekaj učencev pri pogovoru reklo, da bi te morale ostati zvite, med 
tem ko so pri intervjujih, vsi razen enega učenca navajali, da je bil prizor za njih prikazan 
pravilno. Učenci bi lahko usvojili predstavo, da je kovina elastična in se pri upogibanju vrne v 
prvotno stanje. Njihovo mnenje oziroma napačne predstave se potrdijo tudi pri nihanju miška 
na vilicah, saj učenci spodrsljaja niso prepoznali in so šele s pomočjo podvprašanj povedali, 
da zibanje ni mogoče, pri čemer niso podali utemeljitev. Spodrsljaj, ki bi lahko vodil v 
napačno razumevanje in je povezan z lastnostmi snovi, je, ko se pokažejo hitri in čudni učinki 
na zrezek, ki ga poškropi kokakola. Učenci spodrsljaja sprva niso prepoznali, po 
podvprašanjih so ugotovili, da je ta v trenutku pričel gniti. Pri intervjujih sta dva učenca 
povedala, da je bil proces spreminjanja prehiter. Iz tega lahko sklepamo, da učenci nimajo 
pravih predstav o časovnem poteku spreminjanja snovi. Spodrsljaj, kjer se mreža močno 
raztegne, ko vanjo prileti žogica, bi prav tako lahko opredelili kot kritičnega za neustrezne 
predstave učencev. Učenci spodrsljaja niso prepoznali in se jim pri prizoru ni zdelo nič 
nenavadnega. Le dva učenca sta pojasnila, da se mreža ne more tako raztegniti, ker sta mišek 
in žogica prelahka, da bi se odbila kot v risanki. Njuni izjavi kažeta na razumevanje, da če bi 
bila žoga ali mišek težja, bi se mreža lahko tako močno raztegnila (ker je mreža elastična).  
Tudi pri risanki Pink Panther je nekaj spodrsljajev, ki bi lahko vodili do napačnih razumevanj 
povezanih z lastnostmi snovi in predmetov. Eden izmed njih je, ko se železne krogle odbijajo 
in skačejo po palubi. Le en učenec je pri intervjujih povedal, da krogle ne bi mogle skakati po 
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deski. S pomočjo usmeritve (iz česa so krogle) so tudi ostali uvideli, da te v realnosti ne 
odskakujejo. Nekatere predstave učencev so pomanjkljive, saj eden misli, da bi se železne 
krogle razpolovile, drugi, da se železo od lesa ne odbija, torej bi se po njegovem mnenju 
lahko odbijalo od drugih površin ter tretji, da bi se predrla paluba. Glede na začetne odgovore 
bi tudi spodrsljaj, kjer je Pink z zajemalko v veliki količini polil juho, lahko pri učencih kazal 
na neustrezno razumevanje, saj se enemu učencu ni zdelo nič nenavadnega, drugi je razložil, 
da bi moral kapitan umreti, ko ga je polil z vročo juho ter tretji, da je polil ravno v trenutku, 
ko se je ladja nagnila. Šele s pomočjo podvprašanj so trije učenci pri intervjujih povedali, da 
bi morala biti zajemalka večja glede na količino polite juhe.  
Tudi nekateri spodrsljaji o silah in gibanju bi lahko vodili do napačnih predstav. Učenci 
spodrsljaja pri risanki Tom in Jerry, kjer maček dolgo drsi po travi, niso prepoznali in se jim 
ta prizor ni zdel sporen. Le en učenec je omenil, da bi moral maček pasti nazaj in le ena izmed 
učenk je kasneje pri pogovoru utemeljila, da trava zaustavlja. Sklepam, da na tem mestu 
učenci še nimajo ustreznega znanja in ne napačnih predstav. Tudi dogodek, kjer je maček 
»letel nad mizo«, jih ni zmotil, saj ga niso prepoznali. Morda zato, ker je to v risankah 
pogosto prikazano. Pri risanki Pink Panther so v povezavi s silami in gibanji učenci pokazali 
neustrezno razumevanje ob spodrsljaju, ko se Pink in gusar povzpneta na ladjo, pri čemer 
hodita pravokotno na strmo brv. Spodrsljaj so ob usmerjanju deloma prepoznali, a so navajali, 
da bi se težko povzpela, ker piha in bi se mogla prijeti ter da bi padla dol, ker sploh ni deske. 
Le en učenec je rekel, da bi morala biti brv manj strma ter drugi, da bi bilo pravilno, da bi 
padla nazaj. Dani spodrsljaj bi pri nekaterih učencih lahko vodil v napačno razumevanje, saj 
mislijo, da je hoja pravokotno na takšno strmino/klančino in ne na Zemljo, mogoča. Njihove 
utemeljitve kažejo na to, da učenci še nimajo izkušenj oziroma niso pozorni na lego telesa na 
klančini. 
Spodrsljaj, kjer je gusar brcnil v ležalnik in je ta skupaj s Pinkom zletel v zrak, bi pri učencih 
utegnil nakazovati na pomanjkljivo razumevanje. Učenci spodrsljaja niso prepoznali in so šele 
s pomočjo podvprašanj prišli do ugotovitve, da je cel ležalnik poletel v zrak. Pojasnili so, da 
bi ta moral iti le malo v zrak ali še v kakšno drugo smer in da bi ga z eno brco težko spravili v 
zrak. Le en učenec je pravilno pojasnil, da bi se moral ležalnik dvigniti v zrak le z ene strani. 
Sklepamo lahko, da učenci ne povezujejo sile in posledičnega gibanja telesa, na katero deluje 
sila. 
Spodrsljaj, kjer je mačkova glava spreminjala obliko, bi lahko pri nekaterih učencih kazala na 
neustrezne predstave. Eden izmed učencev je navedel, da bi maček moral pogoltniti kokakolo, 
da se ne bi napihnil. Drugi učenec je razložil, ker ima maček majhna usta, se glava ne more 
tako napihniti, dva učenca pa sta le pojasnila, da glava in telo ne moreta spreminjati oblike. 
Interpretacije otrok nakazujejo na težave v izražanju. 
Če povzamemo, v napačna razumevanja vodijo predvsem spodrsljaji, ki jih učenci niso 
prepoznali ali za njih nimajo ustreznih utemeljitev. Šele ko smo jih s podvprašanji usmerili, so 
po premisleku in usmeritvah učitelja ugotovili, da nekateri spodrsljaji ne bi bili mogoči. S 
pomočjo vprašanj smo jih spodbujali v povezovanje znanja, ki ga imajo in kritično 
razmišljanje o prizorih v risankah. Spodrsljaji, ki jih ne prepoznajo in o njih ne razmišljajo, 
lahko vodijo do napačnih predstav o zakonitostih v naravi, saj jih sprejmejo kot pravilne. In 
kot pravita Smolleck in Hershberger (2011), je pomembno, da učitelji odkrivajo napačne 
predstave učencev, z namenom, da bi jih zamenjali oziroma nadomestili z bolj ustreznejšimi 
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naravoslovnimi pojmovanji. Risanke so zanimivo učno sredstvo, s katerim lahko ob pogovoru 
in preizkusih določene napačne predstave identificiramo in ne nazadnje tudi odpravimo. 
  
Raziskovalno vprašanje 3: Kakšni so odzivi otrok na naravoslovne spodrsljaje v izbranih 
animiranih filmih? 

Odgovor 3: Otroci se na naravoslovne spodrsljaje v izbranih animiranih filmih odzivajo 
predvsem s čustvi, kot so smeh, začudenje, veselje in s komentarji ob posameznih prizorih. 

Pedagoška raziskava v razredu je pokazala, da se učenci odzivajo predvsem na prizore, ki v 
njih sprožijo čustvene odzive. Med najpogostejšimi odzivi so bili zaznani smeh, začudenje ter 
komentarji. Mnogi izmed prizorov, na katere so se učenci odzivali, so bili v analizah 
prepoznani kot naravoslovni spodrsljaji. To govori o tem, da otroci v risankah zaznavajo 
dogodke, ki so prikazani na neustrezen način, ti dogodki pa otroke predvsem zabavajo, saj kot 
kaže raziskava, se najpogosteje odzivajo s smehom. Otrokom se ob določenih prizorih, ki se 
jim zdijo nenavadni, porajajo tudi vprašanja, kar pokažejo z začudenjem. Odzivi otrok kažejo 
na to, da so med gledanjem aktivni gledalci ter da animirane filme spremljajo doživeto, 
marsikateri izmed njih se tudi vživi v vlogo lika, kar spremljajo otrokovi komentarji (npr. »av 
av av av«). Peštaj (2009) pravi, da otroke pritegnejo h gledanju zabavnost, napetost in 
prepričljivi junaki. Ravno spodrsljaji prispevajo k temu, da se otrokom zdi risanka smešna in 
zabavna, kar so potrdili tudi z odgovori na vprašanje, ali je risanka zaradi spodrsljajev bolj 
zanimiva. Učenci se strinjajo, da je ta bolj smešna, zabavna in vesela. Napetost pa ob risankah 
odražajo predvsem z začudenjem in komentarji (npr. »čak, čak zdej« ali »zdaj pa tuf v 
glavo«). 

Raziskovalno vprašanje 4: Kako otroci interpretirajo naravoslovne spodrsljaje v izbranih 
animiranih filmih? 

Odgovor 4: Otroci pri interpretaciji naravoslovnih spodrsljajev večinoma izhajajo iz svojih 
intuitivnih predstav in izkušenj. Pri izražanju oziroma interpretaciji naravoslovnih 
spodrsljajev imajo nekoliko težav, saj za njihovo opisovanje še nimajo usvojenega potrebnega 
znanja in terminologije. Nekateri spodrsljaji pa so še prezahtevni za njihovo stopnjo 
razumevanja. Pri utemeljevanju in opisovanju potrebujejo učiteljevo pomoč in usmerjanje. 

Otroci na podlagi pridobljenih izkušenj med raziskovanjem ustvarjajo svoja pojmovanja in 
predstave. Ta so včasih protislovna z naravoslovnimi koncepti. Svet si pogosto razlagajo z 
logičnim, a naravoslovno neustreznim razumevanjem (Smolleck in Hershberger, 2011). Svoje 
logične predstave uporabljajo tudi pri interpretaciji naravoslovnih spodrsljajev, saj jim 
osmišljene predstave pomagajo pri razumevanju o delovanju sveta in so te za njih nujne. 
Učenci se zavedajo, da so v risankah spodrsljaji, saj jih opisujejo, a za nekatere še nimajo 
usvojenih naravoslovnih pojmov, kar se kaže pri njihovem izražanju oziroma interpretaciji 
naravoslovnih spodrsljajev. Raziskava je pokazala, da učenci ob risankah kritično razmišljajo 
o zaznanih spodrsljajih, vendar potrebujejo pri ubeseditvi nekoliko učiteljeve spodbude in 
usmerjanja. Težave imajo pri utemeljevanju, zakaj nekateri spodrsljaji v realnosti ne bi bili 
mogoči. Vzrok je lahko v še neosvojenem potrebnem znanju, ki bi jim pomagal pri 
obrazložitvi in razumevanju le-teh, prav tako pa tudi razumevanje nekaterih spodrsljajev še ni 
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primerno njihovi razvojni stopnji. Se pa tudi razumevanja in predstave od otroka do otroka 
razlikujejo, saj vsak namreč različno gradi poglede in predstave o svetu in delovanju na 
podlagi lastnih izkušenj. Pri interpretaciji si otroci pomagajo s svojimi logičnimi pojasnili. 
Primer: kuhar skoči visoko v zrak, ko ga Tom zabode z vilicami v zadnjico. Učenčevi 
komentarji oziroma pojasnila so bila, da bi morala kuharju teči kri, kar nakazuje na to, da 
učenci sklepajo, da če so vilice ostre, se lahko z njimi zbodemo, kar povzroči krvavitev. Ali 
podoben primer, ko je kuhar mačku sploščil glavo, so učenci pojasnili, da maček ne bi smel 
preživeti, saj najverjetneje izhajajo iz tega, da hude poškodbe glave lahko povzročijo smrt. Ali 
v primeru, ko so krogle stale na glavi gusarja, so pojasnili, da to ni mogoče, saj so krogle 
okrogle in bi te morale pasti, za dani primer pa so znali poiskati preprost poskus. To lahko 
nakazuje na to, da so učenci že imeli izkušnje s podobnim primerom ali je takšno razmišljanje 
del njihove logike. Primer, ki nakazuje na še neosvojeno besedo trenje, ko učenka pojasni, da 
maček ne more drseti po travi, ker te ta zaustavlja. Učenka še ne pozna trenja, ima pa 
predstave o trenju in vplivu različnih površin na trenje in gibanje telesa. Prav na tem mestu se 
kaže naloga učiteljev, da čim bolje odkrivajo učenčeve predstave, da bi razumeli, kako si 
učenci stvari razlagajo in jih razumejo. Učitelju je to v pomoč pri usmerjanju in vodenju 
učencev do znanja. Učitelj mora učencem postavljati vprašanja, s katerimi jih spodbuja k 
razmišljanju in povezovanju že usvojenega znanja z izkušnjami in novimi informacijami. 

Smernice in izhodišča za aktivnosti pri uporabi risank v razredu 

Ob pregledu izsledkov raziskav in pričujočih rezultatov pedagoške analize lahko zaključim, 
da je ogled in analiza risank pri pouku dobrodošla. Ker so risanke med otroci priljubljene in 
prispevajo k sproščenosti, bo tudi učenje in pomnjenje informacij ob njih kvalitetnejše. Tudi 
raziskava, ki jo je opravil O'Day (2010) potrjuje, da naj bi si učenci zapomnili in obdržali 
informacije, ki so pridobljene preko animacije dlje kot pa iz drugih prikazov. Učitelji 
velikokrat iščejo načine, s katerimi bi pridobili motivacijo učencev ter jih spodbudili k 
aktivnemu sodelovanju pri pouku in sem bi lahko nedvomno šteli tudi uporabo risank. 
Risanka služi različnim namenom in jo je mogoče uporabiti na različne načine. Vsekakor je 
pomembna premišljena izbira risank in skrbno načrtovanje, pri čemer so v ospredju cilji, ki so 
v skladu z učnim načrtovanjem. Dejavnosti tako oblikujemo skladno z vsebinami risank in 
učnimi cilji.  

V risankah je mogoče najti več različnih vsebin, ki jih povežemo s tematikami iz učnih 
načrtov za spoznavanje okolja (2011) in naravoslovja in tehnike (2011). Vključimo lahko 
skoraj vse naravoslovne tematske sklope iz učnega načrta, kar je seveda odvisno od same 
vsebine risank. Na podlagi risank, ki smo jih analizirali v našem delu in ob pregledu tem iz 
UN SPO in NIT bi lahko rekli, da bi pri pouku obravnavali različne tematike s pomočjo 
risank. Te tematike so: 

• Čas: kjer bi največ pozornosti namenili razliki med dnevom in nočjo (1. r.), opazovali 
gibanje Sonca (2. r.) in Lune (3. r.), saj lahko v večini risank zasledimo različne dele 
dneva in noči. 

• Snovi: pri tem tematskem sklopu lahko vključimo skoraj vse vsebine, predvsem pa 
lastnosti predmetov in snovi (1. r.); lastnosti snovi (2. r.); spreminjanje snovi pri pojavih 
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(sušenje, bledenje, preperevanje, raztapljanje, rjavenje, gnitje ipd.) (2. r.); obrnljivi 
(taljenje, strjevanje) in neobrnljivi procesi (gorenje) (2. r.); trdota, plastičnost, prožnost 
(4. r.), gostota snovi (5. r.); spremembe agregatnega stanja (5. r.); onesnaževanje in 
čiščenje voda (5. r.). 

• Sile in gibanja: to tematiko lahko najdemo v vseh obravnavanih risankah in pri tej 
tematiki lahko vključimo naslednje vsebine: gibanje (1. r.); spreminjanje gibanja 
(pospeševanje, zaviranje) (1. r.); sledi gibanja (sledovi živali, vozil) (2. r.); prenašanje 
gibanja (2. r.); smer in hitrost gibanja (3. r.); potisk, vlek, trenje, vodni in zračni upor     
(3. r.); sile ob dotiku in sile na daljavo (4. r.); senca (4. r.); gibanje ljudi in živali (4. r.). 

• Pojavi: tudi pri tej tematiki najdemo v povezavi z risankami nekaj vsebin, in sicer: 
vremenska stanja (sončno, oblačno, deževno, vetrovno ipd.) (1. r.); vremenski pojavi 
(veter, oblaki idr.) (2. r.); povezovanje vremenskih pojavov (oblaki – padavine, burja –
mraz, megla – brezvetrje ipd.) (2. r.); vremenski pojavi (padavine) (3. r.); izvor svetlobe, 
potovanje svetlobe, odboj svetlobe (3. r.); tekočine tečejo (5. r.); gorenje (5. r.). 

• Živa bitja: v vsaki risanki se pojavljajo živa bitja, zato je ta tematika uporabna pri 
obravnavi naslednjih vsebin: živa in neživa narava (1. r.); okolje in živa bitja (1. r.); 
rastline in živali (1. r.); pogoji za življenje živali (hrana, voda in rudninske snovi, zrak, 
prostor) (1. r.); pogoji za življenje rastlin (svetloba, voda in rudninske snovi) (1. r.); starši 
in mladiči (potomci) (2. r.); razvoj rastline (2. r.); medsebojna odvisnost živih bitij (3. r.); 
življenjska okolja (3. r.); živali si hrano poiščejo (5. r.); prehranjevalne verige in 
prehranjevalni spleti (5. r.). 

• Človek: človeško telo (zunanji deli) (1. r.); pomen raznovrstne prehrane (2. r.); prebavila 
(4. r.); zdrava prehrana (5. r.). 

• Okoljska vzgoja: onesnaževanje okolja (1. r.); posledice onesnaževanja za živa bitja (2. 
r.); onesnaževalci vode, tal, zraka (3. r.). 

V spodnji preglednici so zapisane tematike iz UN SPO in NIT ter katere risanke obravnavamo 
ob posameznih tematikah. 

Čas Ledeno kraljestvo, Ninja želve, Skrivnostni ranč, Smrkci 
Snovi Tom in Jerry, Pink Panhter, Grozni Gašper, Ledeno kraljestvo, Mala 

Maša in medved, Moj mali poni, Ninja želve, Winx 
Sile in gibanja Tom in Jerry, Pink Panther, Grozni Gašper, Ledeno kraljestvo, Mala 

Maša in medved, Moj mali poni, Ninja želve, Skrivnosti ranč, Smrkci, 
Winx 

Pojavi Pink Panther, Ledeno kraljestvo, Moj mali poni, Skrivnostni ranč, 
Smrkci, Winx 

Živa bitja Tom in Jerry, Grozni Gašper, Ledeno kraljestvo, Mala Maša in 
medved, Skrivnostni ranč, Smrkci, Winx 

Človek Grozni Gašper, Mala Maša in medved, Ninja želve 
Okoljska vzgoja Skrivnostni ranč 
Tabela 7: Uporaba risank pri posameznih tematikah iz UN 

Ob spodrsljajih, ki se pojavljajo v risanki, se lahko iz napak veliko naučimo. Navadno so 
otroci bolj pozorni na napake, ki jih prej opazijo in jih te zmotijo. Vsekakor je ob tem dobro, 
da te spodrsljaje z učenci poiščemo skupaj in izpostavimo, kateri dogodki niso prikazani 
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pravilno in se ob njih pogovorimo. Primerno je, da učitelji oblikujejo aktivnosti, s pomočjo 
katerih bodo otroci prišli do spoznanj, zakaj prizori v risankah niso mogoči ali pravilni. Pri 
načrtovanju aktivnosti naj učitelji izhajajo iz učenčevih izkušenj ter pozornost posvetijo 
učenčevemu osebnemu doživljanju. Oblikovanje poskusov naj temelji na tem, da se te čim 
bolj približajo spodrsljajem iz risanke, saj bodo le tako podatki za otroke verodostojnejši. 
Poskuse lahko oblikuje učitelj ali pa pouk oblikuje tako, da učenci sami poskusijo oblikovati, 
načrtovati in izvesti poskuse, s katerimi bodo preverili ustreznost spodrsljajev. Za nekatere 
spodrsljaje so ob koncu analize risank predlagane aktivnosti in izhodišča za eksperimentalno 
delo in pogovore. Te so lahko učiteljem v pomoč pri oblikovanju in načrtovanju pouka. Pri 
načrtovanju pa si lahko pomagajo tudi z že vnaprej pripravljenimi gradivi, kot so primeri 
dejavnosti v raznih priročnikih ali aktivnosti v okviru različnih projektov, na primer projekt 
Fibonacci. Na spletni strani projekta (www.fibonacci-project.si) lahko najdemo gradiva, kot 
so: gibanje, prehranjevalne verige, spoznavanje lastnosti kapljevin, presipanje, prelivanje in 
plavanje, zrak in gorenje, temperatura in toplota itd. in jih lahko povežemo z uporabo risank 
pri pouku.  

Učitelj mora stremeti k temu, da je pouk za učence čim bolj privlačen ter zanimiv, saj bodo 
tako učenci veliko usvojili in bodo bogatejši za nova spoznanja. Risanka je uporabna v vseh 
delih učne ure, lahko služi uvodni motivaciji, uvodu v snov ali kot ponovitev obravnavane 
snovi ob koncu ure. Služi lahko tudi kot pomoč pri utemeljevanju posameznih tem, za 
ponazoritev ali oblikovanje dejavnosti. Dejavnosti so lahko oblikovane različno, lahko gre za 
individualno delo, delo v parih ali skupinsko delo. Učitelj pouk zastavi problemsko, delo po 
postajah ali povezuje z drugimi predmeti. Risanke ponujajo raznovrstno uporabo, vendar jih 
mora učitelj izbirati premišljeno. 
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4 ZAKLJUČEK 

Magistrsko delo predstavlja vpliv risank na otroke ter vpetost animiranega filma v      
vzgojno-izobraževalni proces. V empiričnem delu je bila naša pozornost usmerjena v 
prepoznavanje in analiziranje naravoslovnih spodrsljajev v desetih izbranih risankah, ki so 
trenutno med najbolj priljubljenimi. Izvedli smo tudi pedagoško raziskavo v 3. razredu na OŠ 
Bršljin Novo mesto, ki nam je omogočila pogled na otrokove odzive ob spodrsljajih v 
izbranih dveh risankah ter njihove interpretacije le-teh. Podatke smo pridobili s pomočjo 
tehnike opazovanja, pogovora ter izvedbo polstrukturiranega intervjuja s petimi učenci.  
 
Ob analizah risank ter pedagoški raziskavi smo prišli do nekaterih spoznanj: 
- Da se v izbranih animiranih filmih in risankah pojavljajo različne vrste naravoslovnih 

spodrsljajev, med njimi so spodrsljaji o silah in gibanju, lastnosti predmetov in snovi, 
gorenju, snoveh v naravi (vodi in zraku), človeškem telesu, obliki telesa, rastlinah in 
živalih, vremenskih pojavih, Luni in senci, izvoru svetlobe ter o padavinah (poglavje 3.6, 
Odgovor 1 na RV 1). 

- Da v napačna razumevanja naravoslovnih zakonitosti lahko vodijo spodrsljaji, ki jih 
učenci niso prepoznali kot napačne ali pa imajo za nekatere spodrsljaje že ustvarjene 
predhodne predstave, ki niso povsem ustrezne (poglavje 3.6, Odgovor 2 na RV 2). 

- Da se otroci na naravoslovne spodrsljaje odzivajo predvsem s čustvi, kot so smeh, 
začudenje, veselje ter s komentarji (poglavje 3.6, Odgovor 3 na RV 3). 

- Da se otroci pri interpretaciji naravoslovnih spodrsljajev opirajo na svoje intuitivne 
predstave, ki jim pomagajo razumeti delovanje sveta okrog njih. Za obrazložitev 
nekaterih spodrsljajev, zakaj ti niso mogoči, še nimajo ustreznega znanja, prav tako pa so 
nekateri spodrsljaji zahtevni za njihovo stopnjo razumevanja. Pri interpretaciji 
potrebujejo učiteljevo pomoč in usmerjanje (poglavje 3.6, Odgovor 4 na RV 4). 

 
Ugotovili smo tudi, da so risanke uporabne v razredu, saj jih lahko v veliki meri povezujemo 
z učnim načrtom spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika. Tematike, ki jih najdemo v 
učnih načrtih, se pojavljajo v večini risank, ki smo jih analizirali. Med tematskimi sklopi iz 
učnih načrtov so najbolj zastopane teme Sile in gibanje, Snovi, Pojavi, Živa bitja ter Človek. 
Risanke obsegajo širok nabor tematik in vsebin, ki imajo veliko skupnega s tistimi v učnih 
načrtih in jih je tako mogoče uporabiti pri veliko učnih snoveh. Pred uporabo risanke je 
pomembno, da učitelj izbere risanke, ki bodo izzvale vsakega učenca in tako vzdržale njegovo 
zanimanje. Pri tem je ključnega pomena, da te niso prezahtevne za razumevanje. Učitelj si 
mora postaviti cilje, ki se navezujejo na obravnavano temo ter risanko in se ob tem vprašati, 
kako bo risanka izboljšala ter povečala razumevanje učne teme ter ali imajo učenci potrebno 
predznanje za njeno razumevanje. Učitelj mora ob risanki postavljati vprašanja, ki bodo 
učenca čim bolj spodbudile k vrednotenju, razmišljanju in analiziranju (Dhand, 2008). 
 
Animirani filmi in risanke ponujajo tudi medpredmetno povezovanje z različnimi predmeti, 
kar pa je odvisno od same vsebine v njih. Učitelj z uporabo risank učencem na zanimiv način 
približa določene pojme. Primerne so torej kot pomoč pri razlagi snovi. Prikazani so lahko 
deli risank oziroma posamezni prizori. Prav tako lahko ob njej načrtujemo raznovrstne 
dejavnosti, vendar je pri tem potrebno upoštevati temo ter učenčevo raven razumevanja 
(Dhand, 2008). Učitelji lahko na podlagi spodrsljajev iz risanke pri pouku naravoslovja 
načrtujejo poskuse za učence, s katerimi bodo učenci preverjali ustreznost spodrsljajev in 
prišli do novih spoznanj ali spremenili svoje že obstoječe predstave. Eksperimentiranje 
učencem omogoči konkretne izkušnje, preko katerih se največ naučijo. Učitelj se lahko pri 
uporabi risank poslužuje različnih oblik dela, kot je delo v skupinah, delo v dvojicah, kjer se 
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krepi medsebojno sodelovanje ali individualno delo, kar učencu omogoča samostojno 
preverjanje in povečuje njegovo miselno aktivnost. Če bi imela pri pedagoški raziskavi na 
razpolago več časa, bi tudi sama dejavnosti oblikovala na način, da bi učenci čim bolj 
samostojno delovali in pridobili čim več izkušenj. Na koncu vsake analize risank je v našem 
delu učiteljem v pomoč nabor dejavnosti, pri čemer je v ospredju predvsem izvajanje 
poskusov, ki jih učenci opravijo sami ali s pomočjo učitelja.  
 
Risanke so tako uporabne skoraj v vseh etapah učnega procesa, najbolj pa te služijo za 
motiviranje učencev v uvodnem delu, s čimer lahko odrasel pridobi njihovo pozornost. Po 
mnenju mnogih avtorjev (Khalid, Meerah in Halim, 2010; Fleischer, 2010; Dhand, 2008) 
risanke pri pouku povečujejo zanimanje, produktivnost in ustvarjalnost, zmanjšujejo stres in 
strah, dolgčas in motnje vedenja, izboljšujejo odnose med učitelji in učenci ter spodbujajo 
miselni proces in komunikacijske veščine. Uporaba animiranih filmov torej pripomore k 
boljši klimi v razredu in učenci ob sproščenosti bolj spontano pridobijo nova spoznanja, pouk 
pa je zaradi njihove uporabe privlačnejši. Risanke tako popestrijo marsikatero učno uro, a je 
ključnega pomena zavedanje, kot pravi Dhand (2008), da te ne smejo biti uporabljene 
prepogosto, saj postanejo dolgočasne in izgubijo svoj vpliv in namen. 
  
Risanke in animirani filmi služijo tudi identifikaciji učenčevih že ustvarjenih predstav in 
izkušenj, med njimi tudi napačnimi, ki jih učitelj vsekakor ne sme prezreti. Odkrivanje le-teh 
naj bi pomagalo pri načrtovanju pouka, da bi vedel, katerim učnim vsebinam je potrebno 
posvetiti večjo pozornost, prav tako pa naj bi bil namen odkrivanja napačnih predstav, 
odpravljanje in nadomestitev z ustreznejšimi. 
 
Naučila sem se, da mora biti učitelj za uporabo risank dobro pripravljen ter stremeti k temu, 
da bi učenci kar najbolje usvojili znanje. Usmerjati jih mora k razmišljanju in analiziranju, 
prav tako pa mora biti sam dobro podkovan v znanju, ki ga predaja učencem. Dejavnosti je 
potrebno načrtovati v smeri, da bodo učenci dosegli cilje in bodo bogatejši za konkretne 
izkušnje, ob tem pa bo v razredu prevladovala dobra klima. 
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q31j8gCFQXrcgod2oYCpQ#imgrc=73Scb849tMoI7M%3A 

 

 



 

 

157 

 

Primer risane animacije – Lepotica in zver, pridobljeno dne 24.9.2015 s 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.awardsdaily.com/wp-
content/uploads/2013/04/beauty.jpg&imgrefurl=http://www.awardsdaily.com/blog/2013/04/di
sney-lays-of-hand-drawn-animation-
staff/&h=351&w=600&tbnid=Hv9seKr7KRjwZM:&docid=3ajrDo1rV0DtjM&ei=xsUDVu3
3McyNsgGCyLmQCg&tbm=isch&ved=0CCIQMygfMB84ZGoVChMI7fLThLGPyAIVzIYs
Ch0CZA6i&biw=1366&bih=643 

Primer snemalne knjige, pridobljeno dne 24.9.2015 s 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://illustrations.greghigh.com/nosecond_storyboard.j
pg&imgrefurl=http://illustrations.greghigh.com/storyboard_design.html&h=288&w=373&tbn
id=Se40_cX4D462ZM:&docid=PPyiTv0e1dm3dM&ei=pskDVqGwBMWMsAHo0aKoBA&
tbm=isch&ved=0CGAQMyg5MDlqFQoTCKGbqd20j8gCFUUGLAod6KgIRQ&biw=1366&
bih=599 

Računalniška animacija, pridobljeno dne 24.9.2015 s 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://pixar-
animation.weebly.com/uploads/8/7/6/3/8763219/8999674.jpg%253F533&imgrefurl=http://pi
xar-animation.weebly.com/three-dimensional-computer-
animation.html&h=299&w=531&tbnid=10iJwWxRoNCTCM:&docid=jff6WWUgzf_ecM&e
i=PskDVpshg6PKA9O3mbAJ&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMANqFQoTCJu42au0j8gCF
YORcgod01sGlg&biw=1366&bih=643 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Učni pripravi 
 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO  
 
Študentka Tina Jeraj 

Mentorica na 
OŠ 

/ Mentorica na 
PeF 

doc. dr. Katarina Susman 

Šola Osnovna šola Bršljin 

Datum 28. 5. in 29. 5. 2015 Razred         3. 

Učna tema 
 

Gibanje in snovi Učna enota     V gibanju 

Učni cilji Učenci : 
- znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, 

gibanje živali in igrač, 
- vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi, 
- ugotavljajo, da gibanje povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem 

in da se gibanje lahko prenaša, 
- spoznajo, da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost idr.), 
- spoznajo načine gibanja teles v vodi in zraku ter po različnih 

trdnih površinah in kaj vpliva na to gibanje, 
- vedo, da se pri mešanju snovi lahko spreminjajo lastnosti sestavin 

ali pa ne, 
- spoznajo, kaj vpliva na spreminjanje lastnosti snovi (zrak, sončna 

svetloba, voda), 
- znajo opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi 

gibanja in kaj jih povzroča. 

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode Pogovor, razlaga, demonstracija, opazovanje, praktično delo 

Pripomočki Risanka Tom&Jerry, računalnik, projektor, listi A4, mravlja, plastična 
posodica, kovinske vilice, goba, mehka penasta žoga, plastelin, lesena 
palica, plastenki z različno velikostjo odprtin, plastični posodi z enako 
prostornino, kozarec kokakole s koščkom piščančjega mesa, voda 

Literatura - Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) 
- Vrščaj, D., Strgar, J., Hrvatin Kralj, D., Udir, V. in Popit, S. (2003). 

Opazujem, raziskujem, razmišljam 3, učbenik. Ljubljana: DZS. 
- Vrščaj, D., Strgar, J., Hrvatin Kralj, D., Udir, V. in Popit, S. (2001). 

Opazujem, raziskujem, razmišljam 3, priročnik. Ljubljana: DZS. 
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Potek učne ure: 

UVODNI DEL  
• Ko pridem v razred, se učencem še enkrat predstavim. Nato jim napovem, da si bomo 

ogledali risanko Tom in Jerry – Visoki zrezki, o kateri se bomo po ogledu pogovorili, 
zato naj si jo dobro ogledajo in si poskušajo čim več zapomniti.  
 

• Med predvajanjem risanke (dolžine približno 6 minut) si beležim učenčeve komentarje, 
pripombe in njihove odzive na opazovalnem listu (priloga 2). Pozorna sem tudi na to, 
kaj je pri risanki učence vznemirilo, kje so največ komentirali, kar si tudi zapisujem na 
opazovalni list. Za zapis prosim tudi učiteljico oddelka podaljšanega bivanja, da si prav 
tako zapisuje njihove komentarje, pripombe ter svoja opažanja na opazovalni list.  
 

• Po ogledu risanke učence prosim, da na list (polovica A4 lista) zapišejo ali narišejo, kar 
se jim je v risanki zdelo najbolj nenavadno oziroma kaj se jim je zdelo najbolj zanimivo 
(približno 5 minut). 

 
OSREDNJI DEL 
• Nato se z učenci pogovorimo o risanki, pri čemer jim postavljam vprašanja (priloga 3) 

in si beležim njihove odgovore.  
 

• Pri vprašanju, kjer morajo učenci našteti prizore, dogodke iz risanke, ki so možni samo 
v njej, si učenčeve odgovore zapisujem na tablo, o katerih izvedem nato tudi diskusijo o 
posameznih naštetih primerih. 
 

• Razložim jim, kaj pomeni spodrsljaj v risanki in jim pokažem nekaj primerov 
spodrsljajev iz risanke Smrkci, pri čemer mi oni povedo, kje se skrivajo spodrsljaji. 
 

• Nato se jim zahvalim za sodelovanje in jim povem, da jih bom naslednji dan zopet 
obiskala in bomo nadaljevali z delom. 
 

ZAKLJUČNI DEL 
• Posamezno izvedem intervjuje s petimi učenci. (Učence izberem na podlagi risb in 

zapisov, sodelovanja. Na enega učenca približno 10–15 minut.) 
 
• Ostalim učencem za čas med izvajanjem intervjujem ponudim liste na temo Toma in 

Jerryja (pobarvanke, povezovanje pik, labirint). 
 

• Po intervjujih napovem, da si bomo še enkrat ogledali risanko, pri čemer bomo šli skupaj 
skozi celotno risanko in se bomo pogovorili o posameznih spodrsljajih, ki so jih oni 
zaznali in o tistih, ki jih niso zaznali. 

 
• Nekatere spodrsljaje pokažemo tudi s konkretnimi primeri: 

 
o Prizor 1: Mišek pleza proti vrhu mize obrnjen z glavo navzdol. 

Pripomočki: plastična prozorna posodica, v kateri je ujeta mravlja. 
Učence povprašam, kaj bi bil pri danem prizoru spodrsljaj. Vprašam jih tudi: Katere 
živali lahko plezajo obrnjene z glavo navzdol? 
Pokažem jim mravljo, ki prav tako lahko pleza po stropih in stenah. 
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o Prizor 2 (3 in 6): Izstrelitev miška z železnimi vilicami, ki se upognejo in vrnejo v 
prvotno stanje (+ nagubanje vilic pri prizoru 3 in 6). 
Pripomočki: kovinske vilice 
Učencem zastavim naslednja vprašanja: Kaj se je zgodilo z vilicami? Kaj bi se zgodilo z 
vilicami, če bi z njimi izstrelili miška in bi jih ob nategu ukrivili/upognili?  
Naredim preizkus z vilicami, ki jih močno ukrivim. 
 

o Prizor 4: Zibanje miška na železnih vilicah. 
Pripomočki: kovinske vilice in goba, v katero zapičimo vilice, plastelin (mišek). 
Učence vprašam: Kaj se je zgodilo z vilicami in miškom, ko so se zapičile v travo? 
Ali bi se vilice lahko zibale ter upogibale v travi, če bi bile narejene iz drugega 
materiala, tako kot je bilo prikazano v risanki? 
Naredim približen preizkus z vilicami, na katere pritrdim košček plastelina in jih zapičim 
v gobo. Preden jih poskusim premakniti (zanihati), učence vprašam, kaj pričakujejo, da 
se bo zgodilo z vilicami. 
 

o Prizor 5: Maček drsi po travi. 
Zastavim vprašanje, kaj bi bil tukaj spodrsljaj. Učencem pojasnim, da bi bilo drsenje 
mačka ob taki hitrosti mogoče, če bi bila površina, po kateri bi drsel, drugačna (primer: 
ledena površina). (Da bi bilo trenje čim manjše.) 
 

o Prizor 6: Sunkovit skok kuharja, ko ga maček z vilicami zbode v zadnjico. 
Učence vprašam, kaj bi bil tukaj spodrsljaj. Če spodrsljaja ne opazijo, jim povem, za kaj 
se pri prizoru gre (da so se tudi vilice nagubale). 
 

o Prizor 7: Ploščata mačkova glava, ki se vrne v prvotno obliko. 
Pripomočki: plastelin, penasta žoga 
K tabli povabim dva učenca, katerima ponudim plastelin v obliki kroglice ter penasto 
žogo (vsakemu eno). Prosim ju, da žogi stisneta, kot je to naredil kuhar s ploščo za žar. 
Spodbudim jih, da povedo, kaj so opazili.  

 
o Prizor 8: Mišek prileti v mrežo, ki se močno raztegne. 

Učence povprašam, kaj bi bil tukaj spodrsljaj. Ali se mreža lahko tako močno raztegne? 
Kaj se zgodi z žogo? 
Preizkus na mreži za odbojko ali badminton./Ogled posnetka tekme v badmintonu ali 
odbojki. 
 

o Prizor 9: Leseni lopar se večkrat odbije. 
Pripomočki: lesena palica  
Učencem zastavim vprašanje, kaj se je zgodilo z loparjem, ko je kuhar z njim udaril 
mačka po glavi. 
Naredimo preizkus z leseno palico, ki si jo postavim na teme glave in jo nato spustim 
proti tlom. Učence pred preizkusom vprašam, kaj mislijo, da se bo s palico zgodilo. 
 

o Prizor 10: Let mačka nad mizo proti mišku. 
Kaj se je tukaj zgodilo? Kako gre maček proti mišku? 
Pojasnimo, da let mačka ne more biti tako dolg, saj nanj deluje sila, ki bi ga zaradi teže 
povlekla proti tlom/mizi. 
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o Prizor 11: Velik curek kokakole steče iz steklenice na žar. 
Pripomočki: plastenki enake prostornine z različno velikostjo odprtine  
Iz katere plastenke bi šla kokakola v večji količini? Iz katere plastenke bi šla kokakola v 
večjem loku? 
Preizkus: V plastenki nalijem vodo in ju nato istočasno obrnem nad plastičnima 
posodama. Učenci opazujejo, iz katere plastenke steče vsa voda hitreje. 
 

o Prizor 12: Curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, pri čemer se opazijo 
nenavadni učinki na zrezek. 
Pripomočki: kozarec s kokakolo in koščkom zrezka v njej 
Postavim vprašanje: Kaj se je zgodilo z mesom, ko je nanj priletela kokakola? Kaj bi bil 
tu spodrsljaj? Učencem pokažem kozarec kokakole, v katero sem že dva dni prej 
namočila košček mesa. Kozarec potuje naokoli do vseh učencev in ti si pogledajo, kaj se 
je z mesom zgodilo. 
Vprašam jim, ali je bil prizor v risanki prikazan pravilno.  

 
o Prizor 13: Kokakola v mačkovih ustih spremeni obliko telesa. 

Pripomočki: voda 
Učence vprašam, kaj se je zgodilo, ko je kuhar mačku v usta natočil penečo kokakolo? 
Učence prosim, da me dobro opazujejo. Naredim preizkus, pri katerem si v usta natočim 
polno vode, da so moja lica napeta in nato tekočino pogoltnem. Vprašam jih, kaj se je 
dogajalo z mojim telesom, ali se je to kaj spreminjalo tako kot je bilo prikazano v 
risanki. 
 

o Prizor 14: Maček pade z žarom na dno bazena, od koder ga reši kuhar, ki stegne 
svojo roko do dna bazena. 
Kaj se je zgodilo z mačkom, ko je padel na dno bazena? Kdo ga je rešil in kako?  
 

o Prizor 15: Mišek dvigne ležalnik z mačkom in ga pripne na mimoidoči avto. 
      Učence vprašam, kaj bi bil tu spodrsljaj in ga pojasnimo. 
 
• Po koncu se učencem zahvalim za sodelovanje. 
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PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
 
Študentka Tina Jeraj 

Mentorica na 
OŠ 

/ Mentorica na 
PeF 

dr. Katarina Susman 

Šola Osnovna šola Bršljin 

Datum 4. 6 in 5. 6. 2015 Razred         3. 

Učna tema 
 

Gibanje in snovi Učna enota     V gibanju 

Učni cilji Učenci : 
- vedo, da so nekateri pojavi obrnljivi, nekateri pa ne obrnljivi, 
- poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje in gorenje, 
- znajo opazovati, opisati in ugotoviti, kako nastajajo sledovi 

gibanja in kaj jih povzroča, 
- znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in 

gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov,  
- znajo opisati ravnovesje in ločiti stanje ravnovesja od stanja 

mirovanja, 
- spoznajo, da lahko vplivamo na gibanje (smer, hitrost idr.),  
- ugotavljajo, da gibanje povzročimo s potiskanjem ali vlečenjem 

in da se gibanje lahko prenaša, 
- spoznajo načine gibanja teles v vodi in zraku ter po različnih 

trdnih površinah in kaj vpliva na to gibanje.  

Učne oblike Frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode Pogovor, razlaga, demonstracija, opazovanje, praktično delo 

Pripomočki Risanka Pink Panther, računalnik, projektor, listi A4, vžigalnik, košček 
blaga, nizka posoda, žoge (gumijasta, železna, frnikola, penasta), 
krožnik, klančina, avtomobilček, plastelin, prozorna globoka posoda – 
vaza 

Literatura - Učni načrt za spoznavanje okolja (2011) 
- Vrščaj, D., Strgar, J., Hrvatin Kralj, D., Udir, V. in Popit, S. (2003). 

Opazujem, raziskujem, razmišljam 3, učbenik. Ljubljana: DZS. 
- Vrščaj, D., Strgar, J., Hrvatin Kralj, D., Udir, V. in Popit, S. (2001). 

Opazujem, raziskujem, razmišljam 3, priročnik. Ljubljana: DZS. 
- Antić, M,, Bajd, B., Ferbar, J., Grgičević, D., Krnel, D. in Pečar, M. 

(2003). Okolje in jaz 3, učbenik. Ljubljana: Modrijan. 
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Potek učne ure: 

UVODNI DEL 
• Ko pridem v razred, se učencem še enkrat predstavim. Nato jim napovem, da si bomo 

ogledali risanko Pink Panther, o kateri se bomo po ogledu pogovorili, zato naj si jo 
dobro ogledajo in si poskušajo čim več zapomniti.  
 

• Med predvajanjem risanke (dolžine približno 7 minut) si beležim učenčeve komentarje, 
pripombe in njihove odzive na opazovalnem listu (priloga 2). Pozorna sem tudi na to, 
kaj je pri risanki učence vznemirilo, kje so največ komentirali, kar si tudi zapisujem na 
opazovalni list. Za zapis prosim tudi učiteljico oddelka podaljšanega bivanja, da si prav 
tako zapisuje njihove komentarje, pripombe ter svoja opažanja na opazovalni list.  
 

• Po ogledu risanke učence prosim, da na list (polovica A4 lista) zapišejo ali narišejo, kar 
se jim je v risanki zdelo najbolj nenavadno oziroma kaj se jim je zdelo najbolj zanimivo 
(približno 5 minut). 

OSREDNJI DEL 
• Nato se z učenci pogovorimo o risanki, pri čemer jim postavljam vprašanja (priloga 3) in 

si beležim njihove odgovore.  
 

• Pri vprašanju, kjer morajo učenci našteti prizore, dogodke iz risanke, ki so možni samo 
v njej, si učenčeve odgovore zapisujem na tablo, o katerih izvedem nato tudi diskusijo o 
posameznih naštetih primerih. 

 
• Nato se jim zahvalim za sodelovanje in jim povem, da jih bom naslednji dan zopet 

obiskala in bomo nadaljevali z delom. 

ZAKLJUČNI DEL 

• Posamezno izvedem intervjuje s petimi učenci. (Učence izberem na podlagi risb in 
zapisov, sodelovanja. Na učenca približno 10 minut.) 
 

• Ostalim učencem za čas med izvajanjem intervjujem ponudim liste na temo Pink 
Pantherja (pobarvanke, povezovanje pik, labirint). 
 

• Po intervjujih napovem, da si bomo še enkrat ogledali risanko, pri čemer bomo šli 
skupaj čez celotno risanko in se bomo pogovorili o posameznih spodrsljajih, ki so jih 
oni zaznali in o tistih, ki jih niso zaznali. 
 

• Nekatere spodrsljaje pokažemo tudi s konkretnimi primeri: 
 
o Prizor 1: Pink in kapitan se povzpneta na ladjo. 

Učence vprašam, kaj bi bil tu spodrsljaj. Kako se gusar in Pink povzpneta na ladjo? Je 
pot, po kateri se vzpenjata, strma? 
Razložimo na primeru tobogana (nagnjenost, strmost). 
 

o Prizor 2: Gusar brcne v ležalnik, ki poleti v zrak. 
Postavim vprašanje: Kaj se je zgodilo z ležalnikom, ko je gusar brcnil vanj? 
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Pojasnimo, da bi sila (brca) delovala le na eno stran ležalnika. 
  

o Prizor 4 in 5 : Omelo z ogorkom pomočenim v vodo, se vžge nazaj. 
Vprašanje: Zakaj ni mogoče, da se omelo ponovno vžge? 
Pojasnimo, da je s tem, ko je Pink pomočil metlo v vodo, odvzel zrak, gorivo in 
toploto, ki so potrebni za gorenje. 
 

o Prizor 6: Ogenj, ki ga je želel Pink ugasniti s pihanjem, se je razširil na jadro, ki 
je zgorelo v trenutku. 
Pripomočki: vžigalnik in košček blaga 
Preizkus: Košček blaga prižgem z vžigalnikom. Učenci opazujejo, kaj se dogaja z 
blagom. Potrebna previdnost pri izvajanju poskusa. 
 

o Prizor 7: Železne krogle padejo ob velikem nagibu in zaviranju iz samokolnice 
nekoliko kasneje, kot bi morale. 
Pripomočki: nizka podolgovata posoda, žogice 
Učence vprašam, kaj bi bil tukaj spodrsljaj.  
Preizkus: v nizko posodo zložim žogice, kot je bilo prikazano v risanki. Posodo 
močno nagnem.  
 

o Prizor 8: Železne krogle se iz samokolnice skotalijo na tla in se odbijajo od tal. 
Pripomočki: različne žoge: gumijasta, železna, steklena, penasta 
Postavim vprašanje: Kako so se krogle premikale? Je bil dani prizor prikazan 
pravilno? Iz kakšnega materiala bi morale biti žoge, da bi se lahko odbijale in 
skakale? 
K sebi povabim 4 učence, katerim izročim vsakemu po eno žogico in jih prosim, da 
jih vsak posamezno spustijo iz rok. Še pred tem učence povprašam, katere žoge se 
bodo odbile več kot dvakrat. 
 

o Prizor 9: Železne krogle stojijo na glavi gusarja vrh druga druge. 
Pripomočki: žogice 
K tabli povabim dva učenca, ki en poskuša drugemu na glavo zložiti krogle eno vrh 
druge. Učencem postavim vprašanje: Kaj se bo zgodilo? 
 

o Prizor 10 in 18: Gusar skoči iz morja nazaj na ladjo. 
Učence vprašam: Kaj se je tu zgodilo? Kaj bi bil spodrsljaj? 
Pojasnimo, da voda zavira gibanje in se je v vodi težko odriniti. 
 

o Prizor 11 in 16: Morski pes skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku. 
Postavim jim vprašanje: Kaj se je zgodilo z morskim psom, ko je skočil iz vode? 
Kako morski pes skoči? 
 

o Prizor 12: Lačni gusar tolče po mizi, pri čemer se porcelanasti krožnik odbija 
visoko od mize. 

            Pripomočki: krožnik 
Vprašam učence, kaj se je pri prizoru dogajalo s krožnikom. Kako bi bil prizor 
prikazan pravilno?  
Naredim preizkus s krožnikom, ki ga postavim na mizo in pred udarcem učence 
vprašam, kaj se bo z njim zgodilo. 
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o Prizor 13: Pink z majhno zajemalko polije veliko količino juhe po gusarju.  
Vprašanje: Kaj bi bil pri tem prizoru spodrsljaj? Kolikšna količina juhe je glede na 
velikost zajemalke stekla iz nje? Velika ali majhna? 
 

o Prizor 14: Pink Pantherju krožnik z jajci zdrsne s pladnja in leti naravnost v 
gusarja. 
Kaj se je dogajalo s krožnikom? Kako se je krožnik premikal?  
 

o Prizor 15: Gusar leti z dežnikom. 
Učence vprašam, kaj se je zgodilo. Kaj bi bil tu spodrsljaj? 
Pojasnimo, da na hitrost padanja vpliva tudi teža ter oblika in velikost dežnika. 
(Odprt dežnik upočasnjuje gibanje.) 

 
o Prizor 17: Gusar pade s topom v vodo, pri čemer je njegov padec napačen. 

Pripomočki: klančina in avtomobilček 
Preizkus: Klančino postavim bolj k robu mize in po njej pustim avtomobilček. 
Učence pred tem vprašam, kaj se bo z avtomobilčkom zgodilo oziroma kako bo 
padal? 
 

o Prizor 19: Top pade v vodo in plava na vodi ter izstreli kroglo.  
Vprašanje: Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo?  
 

o Prizor 20: Krogla naredi luknjo na krovu ladje, ki se v nekaj trenutkih potopi. 
Pripomočki: plastelin, vaza (prozorna), voda 
Preizkus: plastelin oblikujem v obliko čolnička, sredi katerega naredim luknjo. 
Plastelin – čolniček položim na vodo. Učence prosim, da opazujejo, kaj se s 
čolničkom dogaja. 

 
• Po koncu se učencem zahvalim za sodelovanje. 
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Priloga 2: Opazovalni list 

 
 
Situacija 
(zapišite 
čas na 
posnetku) 

 
Otrokovi odzivi 

smeh začudenje prestrašenost Drugi odzivi (kakšni): Komentarji (zapišite): 

vsi 
 

posamezniki 
(koliko?) 

vsi 
 

posamezniki 
(koliko?) 

vsi 
 

posamezniki 
(koliko?) 

vsi 
 

posamezniki 
(koliko?) 

 
 

          

          
 

          

          

          

          

          

          

Priloga 2: OPAZOVALNI LIST – Odzivi otrok med gledanjem risanke                           
Datum opazovanja :  

Razred: 

Število otrok: 

Legenda: 

vsi- označite s križcem (x) 

posamezniki – zapišete koliko posameznikov 

smeh začudenje prestraše
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Priloga 3: Učenčevi izdelki 
Risanka Tom&Jerry  
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Risanka Pink Panther 

  

 

  

 

  



 

 

Priloga 4: Vprašanja za pogovor ob risanki

4a Pogovor ob risanki Tom in Jerry
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za pogovor ob risanki 

4a Pogovor ob risanki Tom in Jerry 
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4b Pogovor ob risanki Pink Pant
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4b Pogovor ob risanki Pink Panther 
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Priloga 5: Intervjuji z učenci 

5a – Risanka Tom in Jerry 

UČENEC 1 
 
Spodrsljaj 1: Miš (Jerry) teče proti vrhu mize obrnjen z glavo navzdol. 
1. Če pogledaš prvo sliko, kaj se je tu zgodilo? 
2. Kako je Jerry hodil po mizi, da bi prišel do mesa. 
3. Kako je mišek plezal proti vrhu mize? 
4. Ja z glavo navzdol. Ampak to ni mogoče, to je mogoče samo v risanki. 
5. Ali lahko vse živali plezajo tako, da so obrnjene z glavo navzdol? Katere živali lahko plezajo obrnjene z 

glavo navzdol? 
6. Ja, netopir bi lahko. 
7. Še katera?  
8. Ne vem. Mislim, da ne. Razen en kuščar bi lahko. 
9. Kaj pa mogoče žuželke? Ali bi muha lahko tako plezala, da bi bila obrnjena z glavo navzdol? 
10. Ja. 

 
 Spodrsljaj 2: Izstrelitev miška z železnimi vilicami, kjer se te upognejo in vrnejo v prvotno stanje. 
11. Kaj se je tukaj zgodilo? 
12. Tom je na vilice dal Jerry-ja, potem ga je pa izstrelil. Maček ne more biti tako pameten in močen, da 

bi tako lahko izstrelil miška. 
13. Kaj se je zgodilo z vilicami, ko je maček izstrelil miška? 
14. Mislim, da so vilice priletele kuharju v rit. Ne. 
15. Če mogoče pogledaš slikico. Ali so se vilice kaj upognile, ko je maček izstrelil miška? 
16. Ne, niso se. 
17. Vilice so se ob nategu močno ukrivile in nato vrnile v prvotno stanje (takšne kot so bile). Iz kakšnega 

materiala so vilice? 
18. Iz kovine. 
19. Je bilo pravilno prikazano, da so se vilice ukrivile in nato vrnile v prvotno stanje? 
20. Ja. 

 
Spodrsljaj 3: Visok skok mačka, ko ga je mišek z vilicami zabodel v njegovo zadnjico. 
21. Kaj se je zgodilo, ko je mišek zabodel mačka? 
22. Jerry ga je v rit in se je ustrašil. Miš ne more bit tako močen, da bi vilice držal in tako pameten, da bi 

kar mačka zbodel.  
23. Kaj je naredil Tom, ko ga je Jerry zabodel? 
24. Ustrašil se je. 
25. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
26. Ne.  

 
Spodrsljaj 4: Zibanje miška na železnih vilicah. 
27. Kaj se je zgodilo z miškom, ko ga je odbilo od ležalnika? 
28. Padel je. Zletel je nekam. Samo ne vem točno, kam. 
29. Na te vilice in se je zapičil v tla. Kaj se je potem dogajalo? Kaj je bilo z vilicami? 
30. So se zapičile kuharju v rit. 
31. Vilice z miškom so se zibale. Ali misliš, da se vilice lahko tako upognejo in se mišek na njih ziba? 
32. Lahko bi bilo možno, ja. 
33. Kako bi lahko to prikazala?  
34. [Tišina]. 
35. Če bi imela na primer kakšne vilice? 
36. Šla bi ven. No, odvisno, ne. Ne bi se dalo, ne. Če bi bilo leseno, oziroma bolj tako gumasto, pa če bi 

zapičil v blato in potem razmajal, bi se dalo. Če je pa tako kovina, se pa ne bi moglo majati. Ampak 
ta je bila kovinska. 

 
Spodrsljaj 5: Maček drsi po travi. 
37. Kaj je bilo tukaj, se morda spomniš? 
38. On je zdrsnil. In potem je bil tam kuhar in so mu vilice priletele ravno v njegovo rit. 
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39. Kako je maček šel proti temu gospodarju? 
40. Jerry ga je nekako … Aha, vino je pretresel in odprl, potem mu je drselo, pa je ravno vilice pred 

sabo držal, ampak vino ne bi bilo tako močno, da bi takega mačka kar tako odpihnilo. 
41. Tukaj je bilo tako, da se je v bistvu Tom spotaknil ob vilice in je potem z vilicami šel proti gospodarju. A ti 

je tu mogoče kaj nenavadnega, kar bi bilo v nasprotju z realnostjo? 
42. Ja maček ne more tako letet, pa kuhar, ko ga je zapičil v rit, ni mogel skočiti tako visoko. 

 
Spodrsljaj 6: Sunkovit skok kuharja, ko ga maček z vilicami zabode v njegovo zadnjico. 
43. Kaj pa je bilo tukaj? Kaj se je zgodilo?  
44. Tukaj mu je Tom zapičil vilice v rit, potem je pa skočil. 
45. Ti je bilo tukaj kaj nenavadnega? 
46. Ja, kako lahko tako visoko skoči, lahko bi vsaj tako pri miru stal. 
47. Je mogoče, da bi v realnem svetu skočil tako visoko? 
48. Ne. 
49. Kako bi to pravilno prikazali v risanki? 
50. Recimo, da bi bolj malo, samo tako malo skočil ali da bi vsaj zavpil ne. 

 
Spodrsljaj 7: Ploščata mačkova glava, ki se vrne v prvotno obliko. 
51. Kaj je bilo tukaj? 
52. Tu je bil kuhar jezen in je Tomu glavo s ploščo stisnil, ampak je še vedno preživel. Pa ni možno, da 

ima tako stisnjeno glavo, ker to ne bi nikoli nihče naredil mačku. 
53. Praviš, da ni v realnosti ni mogoče, da ima takšno glavo. Zakaj ne? 
54. Zaradi tega, ker bi on umrl zdaj. Mi nimamo tako močno okostje, samo speklo bi nas. 

 
Spodrsljaj 8: Mišek prileti v mrežo, ki se močno raztegne. 
55. Kaj se je tu zgodilo? 
56. Ko je bil jezen Tom in ga je z loparjem odbil v mrežo in je potem, se mi zdi, priletel nazaj. 
57. Ti je bilo tukaj kaj nenavadnega? 
58. Da miška ustreliš z loparjem, pa ne more kar takole letet, miš je majhen in se ne more mreža tako 

raztegnit. 
59. Ali je mogoče, da se mreža tako močno raztegne? 
60. Ne more se tako raztegnit. 
61. Kako bi to pokazala, da to ni možno? 
62. Ja, ker maček ni tako pameten, pa miš je majhen, pa ne bi mogel kar žogico prijet. Mogoče bi bilo, 

da bi miška notri dal in ustrelil. Sicer pa, žogica se lepo odbija, miš se pa ne more tako lepo odbijat, v 
resnici se sploh ne. 
 

Spodrsljaj 9: Lopar, s katerim kuhar udari mačka po glavi, se odbije z mačkove glave na travo, iz trave nazaj 
na mačkovo glavo in še enkrat nazaj. 
63. Kaj se je tukaj zgodilo? 
64. Tu je bil Tom nekaj prestrašen, potem se mi zdi, da je prišel kuhar in ga je po glavi z loparjem.  
65. Kaj pa je naredil gospodar z loparjem? 
66. Ga je dal njemu na glavo, pa so se kar mreže strgale, ker mreže so trdne. 

 
Spodrsljaj 10: Let mačka nad mizo proti mišku. 
67. Kaj je naredil maček, ko je videl, da mišek stresa steklenico? 
68. Ko je stresel ne, da bo odprl, da bo voda ven šla tako hitro in bo točno v njega. 
69. In kaj je hotel narediti potem Tom? 
70.  Da ne bi tega naredil. 
71.  Je pri tem prizoru kaj takega, kar te je morda zmotilo? 
72. Da ne more bit tako pameten, pa ne more sam tako pretresti steklenice. To ni mogoče, da bi on vedel 

tako pretresti steklenico, potem pa tako odpreti. 
 

Spodrsljaj 11: Velik curek kokakole steče iz steklenice na žar. 
73. Kaj se je tu zgodilo? 
74. Tom je priletel tu notri, se mi zdi.  
75. Kaj je pa tole? 
76. To je voda … Mislim, da je to voda, tu je pa notri Tom. 
77. Še kaj mogoče? 
78. Ne. Kaj pa je tole? 
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79. To je zrezek, ki ga gospodar peče in to kokakola, ki je priletela nanj. Ti je pri tem prizoru kaj nenavadnega? 
80. Ja, da ne more voda tako daleč, no lahko bi šla. 
81. Kdaj bi lahko šla? 
82. Takrat, ko bi pretresli. Mislim, če boš navadno vodo pretresel, ne bi moglo tako ven, samo tam, kjer 

so bolj mehurčki. 
 
Spodrsljaj 12: Curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, pri čemer se opazijo nenavadni učinki na zrezek. 
83. Se spomniš, kaj je bilo tukaj? 
84. Jezen je bil, ker mu je Tom zrezek zmočil. 
85. Kaj se je zgodilo z zrezkom? 
86. Polegel se je. 
87. Ali je mogoče, da zrezek tako hitro oveni? 
88. Ne. 

 
Spodrsljaj 13: Kokakola v mačkovih ustih spremeni obliko telesa. 
89. Kaj se je tu zgodilo? 
90. Kuhar je bil jezen in je vzel kokakolo, pa jo je pretresel, jo dal Tomu v usta, pa se mu je glava 

napihnila. Potem mu je dal še steklenico zraven, potem je tu ostal tak. 
91. Je to možno, da telo tako spreminja obliko? 
92. Ne. 
93. Zakaj ne? 
94. Ker maček ima čisto majhna usta in se mu ne bi mogla glava tako napihnit. 

 
Spodrsljaj 14: Maček pade z žarom v bazen, od koder ga reši gospodar, ki stegne svojo roko do dna bazena. 
95. Kaj se je tukaj zgodilo? 
96. Tukaj je zbežal, prej mu je pa še preščipnilo rep, ko je šel po zrezek. Potem je bil Jerry tu, pa mu je 

tako rep dal notri in se je potem spekel in je tako hitro zbežal, da je šel v bazen in potem ga je žar dol 
vlekel. Tukaj ga je pa kuhar gor povlekel. 

97. Je bilo pravilno prikazan ta prizor? 
98. Ja, zato ker je žar težak. 

 
Spodrsljaj 15: Mišek dvigne ležalnik z mačkom in ga pripne na mimoidoči avto. 
99. Kaj se je zgodilo? 

100. Tu ga je kuhar privezal, potem je pa prišel Jerry in ga je dvignil, potem ga je pa dal na ravno na en 
avto gor, pa ga je odpeljal.  

101. Ti je bil všeč ta prizor? 
102. Ja, smešen je bil. 
103. Kaj pa misliš, da mišek lahko dvigne ležalnik in ga odpelje na cesto? 
104. Ne. Ne more bit tako močen, pa ne more sedež kar tako dat na avto, ker bi tisti, ki je vozil, to opazil. 

 
UČENEC 2 
 
Spodrsljaj 1: Mišek (Jerry) teče proti vrhu mize obrnjen z glavo navzdol. 
1. Kaj se je zgodilo? 
2. Mišek je hotel pojesti hrano. 
3. Kako je mišek plezal proti vrhu mize? 
4. Tako je šel spodaj, potem je pa tako zavil gor. 
5. Kako je bil mišek obrnjen? 
6. Na glavo. 
7. Ali mišek lahko tako pleza? 
8. Ne, ne more. 
9. Ali mogoče lahko katera žival pleza tako, da je obrnjena z glavo navzdol? 
10. Polž. 
11. Še katera? 
12. Pajek. 

 
Spodrsljaj 2: Izstrelitev miška z železnimi vilicami, kjer se te upognejo in vrnejo v prvotno stanje. 
13. Kaj se je tukaj zgodilo? 
14. Ko Tom mišku ni dovolil, da mu skozi je hrano, je vzel vilice in je potem miška dal gor in ga je 

spustil, da je nekam zletel.  
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15. Kaj se je zgodilo z vilicami, ko je maček izstrelil miška? 
16. Odletele so nekam. 
17. Vilice so se tako močno ukrivile in nato šle nazaj v prvotno stanje.  
18. Iz česa so vilice? 
19. Iz kovine. 
20. Je bilo pravilno prikazano, da so se vilice ukrivile in nato šle nazaj v prvotno stanje? 
21. Ne. 
22. Kako pa bi moralo biti? 
23. Tako da bi vilice šle malo naprej, pa bi se še malo majale.  

 
Spodrsljaj 3: Visok skok mačka, ko ga je mišek z vilicami zabodel v njegovo zadnjico. 
24. Kaj se je zgodilo? 
25. Miš je vzel vilice in je Toma v rit. 
26. Kaj pa je Tom naredil?  
27. Skočil je v zrak. 
28. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
29. Ne. 

  
Spodrsljaj4: Zibanje miška na železnih vilicah. 
30. Kaj se je tu zgodilo? 
31. [Tišina]. 
32. Mišek se je zibal na vilicah. Ali se vilice lahko tako upogibajo in se mišek na njih ziba? 
33. Ja ali pa ne.  
34. Zakaj ja ali zakaj ne? 
35. Ne, zato ker če se premočno ziba, lahko ven iz trave zletijo. Če se pa počasi ziba, pa ja. 

 
Spodrsljaj 5: Maček drsi po travi. 
36. Kaj se je tukaj zgodilo? 
37. [Tišina.] 
38. Kaj se je zgodilo z mačkom, ko se je spotaknil ob miškove vilice? 
39. [Tišina.] 
40. Ti je tu kaj nenavadnega, kar bi bilo v nasprotju z realnostjo? 
41. Ne. 

 
Spodrsljaj 6: Sunkovit skok kuharja, ko ga maček z vilicami zabode v njegovo zadnjico. 
42. Kaj se je tukaj zgodilo? 
43. Tom je strica z vilicami v rit. Potem je pa stric skočil v zrak. 
44. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
45. Ne. 
46. Si že kdaj videla, ko je kdo koga zbodel v rit in je ta skočil visoko v zrak? 
47. Ne. 

 
Spodrsljaj 7: Ploščata mačkova glava, ki se vrne v prvotno obliko. 
48. Kaj se je tu zgodilo? 
49. Ko ga je Tom pičil v rit, potem se je ta stric obrnil in je imel ploščo in je Tomovo glavo stisnil. 
50. Ali se ti zdi tu kaj nenavadnega? 
51. Ne. 
52. Ali je možno, da mu je stisnil tako glavo s ploščo, da se mu je sploščila, potem pa vrnila v prvotno stanje. 

Je to prav prikazano? 
53. Ne.  
54. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
55. Da bi imel še vedno stisnjeno glavo in da bi umrl. 

 
Spodrsljaj 8: Mišek prileti v mrežo, ki se močno raztegne. 
56. Kaj se je tukaj zgodilo? 
57. Tukaj je pa Tom z loparjem zadaj dvignil miška v mrežo. 
58. Ti je bilo tukaj kaj nenavadnega? 
59. Ne. 
60. Kaj se je zgodilo z mrežo? 
61. Zelo se je raztegnila. 
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62. Pa je to mogoče, da se mreža tako raztegne? 
63. Ne. 
64. Kako pa bi bilo pravilno? 
65. Da bi se samo bolj malo raztegnila. 

 
Spodrsljaj 9: Lopar, s katerim kuhar udari mačka po glavi, se odbije z mačkove glave na travo, iz trave nazaj 
na mačkovo glavo in še enkrat nazaj. 
66. Kaj je naredil gospodar z loparjem, ko je bil jezen na mačka, ker mu je mišek priletel v usta? 
67. Lopar je vzel, pa ga je udaril in se je mreža raztrgala, pa je skočil na tla in se je odbil nazaj na 

Tomovo glavo. 
68. Ali je to mogoče, da bi se lopar takole odbijal? 
69. Ne. 
70. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
71. Tako da bi ga z loparjem udaril, potem bi lopar samo na tla padel in se ne bi nič odbil. 

 
Spodrsljaj 10: Let mačka nad mizo proti mišku. 
72. Kaj je naredil maček, ko je videl, da mišek Jerry stresa steklenico kokakole? 
73. Hitro je stekel, potem jo je pa drugam usmeril in je stricu meso polil s kokakolo. 
74. Ti je bilo kaj takega, kar te zmotilo? 
75. Ne. 

 
Spodrsljaj 11: Velik curek kokakole steče iz steklenice na žar. 
76. Kaj se je tukaj zgodilo? 
77. Maček je stricu meso polil s kokakolo. 
78. Ti je pri tem prizoru kaj nenavadnega? 
79. Veliko kokakole je špricnilo na meso. 
80. Je mogoče, da gre curek kokakole tako daleč? 
81. Ne, tako daleč ne more zletet. 
82. Zakaj ne? 
83. Zato, ker je to samo v risanki. 

 
Spodrsljaj 12: Curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, pri čemer se opazijo nenavadni učinki na zrezek. 
84. Kaj se je tu zgodilo? 
85. Potem je bilo pa meso od kokakole. 
86. Kaj se je zgodilo z mesom, ko je nanj brizgnila kokakola? 
87. Bil je drugačne barve. 
88. Je to mogoče v realnem življenju, da postane takšne barve? 
89. Ne. 
90. Kaj pa, da tako hitro oveni? 
91. Ne vem. 

 
Spodrsljaj 13: Kokakola v mačkovih ustih, zaradi katere mačkovo telo spreminja obliko. 
92. Kaj se je tukaj zgodilo? 
93. Tukaj je kokakolo vzel ta stric in jo Tomu porinil v usta. Da je postal debel. 
94. Se tvoje telo kaj spreminja, če imaš polna usta kokakole in jo pogoltneš, tako kot pri mačku? Je to mogoče? 
95. Ne. 

 
Spodrsljaj 14: Maček pade z žarom v bazen, od koder ga reši gospodar, ki stegne svojo roko do dna bazena. 
96. Kaj se je zgodilo? 
97. Tukaj je mišek za žar zataknil rep in potem se mu je rep zažgal in potem je skočil v bazen in ni mogel 

ven, ker je bilo to (žar) pretežko. 
98. Je bilo pravilno prikazano? 
99. Ja. Ker je žar pretežak. 

 
Spodrsljaj 15: Mišek dvigne ležalnik z mačkom in ga pripne na mimoidoči avto. 
100. Kaj pa tukaj? 
101. Tukaj je pa mišek dvignil ležalnik, ki je bil na njem privezan Tom in ga je nesel na avto.  
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UČENEC 3 
 
Spodrsljaj 1: Mišek (Jerry) teče proti vrhu mize obrnjen z glavo navzdol. 
1. Kaj se je tukaj zgodilo? 
2. Maček ga je lovil, pa je šel potem mišek spodaj. 
3. Kako je plezal mišek proti vrhu mize? 
4. Po teh deskah. 
5. Kako je bil mišek obrnjen? 
6. Dol. 
7. Miš lahko pleza tako?  
8. Ne, ne tako, da bi šel z nogami, ne. 
9. Mogoče katera druga žival lahko tako pleza, da je obrnjena z glavo navzdol? 
10. Ja. 
11. Katera? 
12. Ne spomnim se, vem da lahko. 

 
Spodrsljaj 2: Izstrelitev miška z železnimi vilicami, kjer se te upognejo in vrnejo v prvotno stanje. 
13. Kaj se je tukaj zgodilo? 
14. Izstrelil ga je tam, iz kjer je prišel s tistimi vilicami. 
15. Kaj se je zgodilo z vilicami? 
16. Cele so ostale. 
17. Ali so se vilice kaj ukrivile, ko je maček izstrelil miška? 
18. Ne. 
19. Vilice so se močno ukrivile, ko je maček izstrelil miška in so se nato vrnile nazaj v prvotno obliko. Iz 

kakšnega materiala so vilice? 
20. Iz železa. 
21. Je pravilno prikazano, da so se vilice ukrivile in vrnile nazaj? 
22. Ne. 
23. Kako bi moralo biti? 
24. Zlomiti bi se mogle. 

 
Spodrsljaj 3: Visok skok mačka, ko ga je mišek z vilicami zabodel v njegovo zadnjico. 
25. Kaj se je zgodilo, ko je mišek zbodel mačka? 
26. Na ležalnik je skočil. 
27. Kdo je skočil na ležalnik? 
28. Muc. 
29. Kaj je naredil Tom, ko ga je mišek zbodel? 
30. Skočil je v zrak. 
31. Ti je bilo tukaj kaj nenavadnega? 
32. Ne. 

 
Spodrsljaj 4: Zibanje miška na železnih vilicah. 
33. Kaj pa tukaj, ko se je mišek odbil od ležalnika z vilicami? 
34. Ne vem. 
35. Se spomniš? 
36. Ne. 
37. Mišek se je zibal na vilicah. Ali se vilice lahko tako upogibajo in se mišek ziba na vilicah? 
38. Ne. 
39. Zakaj ne? 
40. Težko se tako zapičijo notri. 

 
Spodrsljaj 5: Maček drsi po travi. 
41. Kaj pa tukaj? 
42. Tom je skočil in je tistega kuharja napičil. 
43. Kako je šel maček proti kuharju? 
44. Najprej je, da bo Jerryja zabodel, potem, ko je videl, da gre proti njemu, se je pa drugače obrnil. Pa 

je potem ponesreči kuharja zbodel. 
45. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
46. Da je skočil z vilicami. 
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Spodrsljaj 6: Sunkovit skok kuharja, ko ga maček z vilicami zabode v njegovo zadnjico. 
47. Kaj se je zgodilo? 
48. Tukaj ga je zabodel. 
49. Kaj se je zgodilo potem? 
50. Skočil je v zrak. 
51. Ti je bilo tukaj kaj nenavadnega? 
52. Ja. 
53. Kaj pa? 
54. Da ne more tako visoko skočit. 

 
Spodrsljaj 7: Ploščata mačkova glava, ki se vrne v prvotno obliko. 
55. Kaj pa tukaj? 
56. [Tišina.] 
57. Zakaj ima maček takšno ploščato glavo? 
58. Ker ga je spekel s tem za peči in ga je stisnil. 
59. Ali se ti zdi tukaj kaj nenavadnega? 
60. Glava ne bi šla nazaj. 
61. Je možno, da se v realnem svetu tako zgodi? Se pravi, imel je ploščato glavo in potem je imel čez nekaj 

časa zopet takšno kot prej. Je bilo to pravilno prikazano? 
62. Ne. 
63. Kako bi moralo biti? 
64. Da bi ostala takšna sploščena. 

 
Spodrsljaj 8: Mišek prileti v mrežo, ki se močno raztegne. 
65. Kaj je naredil Tom, ko je videl, da se pod žogico za badminton skriva mišek? 
66. Hotel ga je ujeti, pa ga je vrgel v mrežo. 
67. Ti je morda tu kaj nenavadnega? 
68. Da je v mrežo priletel tako. 
69. Mreža se je močno raztegnila, ko je mišek priletel vanjo. Ali je to mogoče? 
70. Ne. 

 
Spodrsljaj 9: Lopar, s katerim kuhar udari mačka po glavi, se odbije z mačkove glave na travo, iz trave nazaj 
na mačkovo glavo in še enkrat nazaj. 
71. Kaj pa tukaj? 
72. Po glavi ga je, pa se je lopar raztrgal. 
73. Je bilo še mogoče tukaj kaj takega? 
74. Ne. 

 
Spodrsljaj 10: Let mačka nad mizo proti mišku. 
75. Kaj naredi maček, ko vidi, da mišek stresa steklenico kokakole? 
76. Tekel je proti njemu, potem je pa na priletela na gospodarja. 
77. Ti je tu kaj nenavadnega? 
78. Da je šla kokakola tako daleč (navezovanje na 11. sliko). 

 
Spodrsljaj 11: Velik curek kokakole steče iz steklenice na žar. 
79. Je to mogoče? 
80. Ne. 
81. Zakaj pa? 
82. Ker nima dosti, lahko tako špricne, samo ne more tako veliko. 
83. Kako bi bilo pravilno prikazano v realnem svetu? 
84. Da bi mogoče en meter lahko šla. 

 
Spodrsljaj 12: Curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, pri čemer se opazijo nenavadni učinki na zrezek. 
85. Kaj se je tukaj zgodilo? 
86. Na žar je špricnilo. 
87.  Kaj se je zgodilo z zrezkom? 
88. Gnil je postal. 
89. Je to mogoče, da je tako hitro ovenel? 
90. Ne. 
91. Zakaj ne? 
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92. Zaradi tega, ker je prehitro. 
 
Spodrsljaj 13: Kokakola v mačkovih ustih spremeni obliko telesa. 
93. Kaj pa tukaj? Kaj je naredil gospodar s kokakolo, ko je bil jezen? 
94. V mačkova usta je dal kokakolo. Pa še prej jo je pretresel. In se je, glava, Tom napihnil v obliki 

steklenice. 
95. Je mogoče, da telo tako spreminja obliko? 
96. Glava se ne more kar tako razširiti in ne bi spreminjal oblike. 

 
Spodrsljaj 14: Maček pade z žarom v bazen, od koder ga reši gospodar, ki stegne svojo roko do dna bazena. 
97. Kaj se je tukaj zgodilo? 
98. Maček je skočil z žarom v bazen in potem ga je rešil kuhar. 
99. Je bilo pravilno prikazano? 

100. Ne more tako daleč z roko doseč v vodo. 
 
Spodrsljaj 15: Mišek dvigne ležalnik z mačkom in ga pripne na mimoidoči avto. 
101. Kaj pa tale zadnja slika? 
102. Miš ne more bit tako močen, da bi dvignil ležalnik in ga dal na avto. 

 
UČENEC 4 
 
Spodrsljaj 1: Mišek (Jerry) teče proti vrhu mize obrnjen z glavo navzdol. 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Miš je plezal na mizo. 
3. Kako je mišek plezal proti vrhu mize? 
4. Splezal je. 
5. Kako je mišek obrnjen? 
6. Navzdol. 
7. Je to pravilno? 
8. Ne. 
9. Zakaj ne? 
10. Miš ne more tako na stropu hodit. 
11. Katere živali tako plezajo po stropu? 
12. Pajek. 
13. Še kakšna? 
14. Netopir. 

 
Spodrsljaj 2: Izstrelitev miška z železnimi vilicami, kjer se te upognejo in vrnejo v prvotno stanje. 
15.  Kaj se je tukaj zgodilo? 
16. Maček je prijel vilice, potem je pa ciljal. 
17. Kaj se je zgodilo z vilicami, ko je maček izstrelil miška? 
18. Nekam je padel. 
19. Ali so se vilice kaj upognile, ko je maček izstrelil miška? 
20. Ne.  
21. Vilice so se, ko je maček izstrelil miška, močno upognile in šle nato nazaj, da so bile takšne kot prej. Iz 

kakšnega materiala so vilice? 
22. Iz kovine. 
23. Je bilo pravilno prikazano, da so se vilice ukrivile in nato vrnile nazaj?  
24. Ja. 

 
Spodrsljaj 3: Visok skok mačka, ko ga je mišek z vilicami zabodel v njegovo zadnjico. 
25. Kaj se je zgodilo, ko je mišek zabodel mačka? 
26. Da ga je bolelo, potem je pa skočil. 
27. Kaj je maček naredil, ko ga je mišek zbodel? 
28. Lovil ga je. 
29. Kaj še? 
30. In skočil je visoko v zrak. 
31. Ti je bilo tu mogoče kaj nenavadnega? 
32. Ja, kako lahko maček tako visoko skoči. 
33. Aha, misliš, da to ni možno v realnem svetu? 
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34. Ne, nikoli. 
 
Spodrsljaj 4: Zibanje miška na železnih vilicah. 
35. Kaj se je zgodilo z miškom, ko ga je odbilo od ležalnika? 
36. [Tišina.] 
37. A ti je tu kaj nenavadnega? 
38. Kako se je držal. 
39. Ali se lahko tako zibamo na vilicah? 
40. Ne, nikoli. 
41. Iz česa so te vilice? 
42. Iz kovine. 
43. Ali bi se lahko mišek zibal, če bi bile vilice iz kakšnega drugega materiala? 
44. Če bi iz lesa, se ne bi mogla. Bi se bolj zlomila. 

 
Spodrsljaj 5: Maček drsi po travi. 
45. Kaj se je tukaj zgodilo? 
46. Leti pa ima vilice v roki. 
47. A je letel ali je kaj drugega delal? 
48. Ne vem. 
49. Kako je šel proti temu gospodarju? 
50. To je, ko je kuharja, a ne? Potem je pa skočil. 
51. Ti je tu kaj nenavadnega, kar v realnosti ne bi bilo mogoče? 
52. Ne. 
53. Ko je drsel po travi? 
54. Ne. 

 
Spodrsljaj 6: Sunkovit skok kuharja, ko ga maček z vilicami zabode v njegovo zadnjico. 
55. Kaj se je zgodilo? 
56. Kuharja je pičil z vilicami. 
57. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
58. Ne.  

 
Spodrsljaj 7: Ploščata mačkova glava, ki se vrne v prvotno obliko. 
59. Kaj se je tu zgodilo? 
60. [Tišina.]  
61.  Zakaj ima maček tako ploščato glavo? 
62. Zato, ker ga je s tem za kuhanje tako stisnil, da ima tako glavo. 
63. Ti je tu kaj takega nenavadnega? 
64. Ja, ko mu stisne. 
65. Tu ima ploščato glavo, potem je imel že spet takšno kot prej. Je to v risanki prav prikazano? 
66. Ja, v risanki se nekaj zgodi z glavo, potem pa kar naenkrat že izgine. 
67. Je to možno v realnem svetu? 
68. Ne, nikoli. 
69. Zakaj ne? 
70. Samo boli ga, bolelo ga bi, ne bi mogel tako stisnit, normalna bi bila glava. 

 
Spodrsljaj 8: Mišek prileti v mrežo, ki se močno raztegne. 
71. Kaj je maček naredil, ko je videl miška, da se skriva pod žogico? 
72. Tekel je, pa se je tako zaletel. 
73. Ti je tu kaj takega nenavadnega? 
74. Ne. 
75. Maček je miška ustrelil v mrežo, ki se je močno raztegnila? 
76. To vem, poglej … una mreža se ne bi mogla raztrgat. 

 
Spodrsljaj 9: Lopar, s katerim kuhar udari mačka po glavi, se odbije z mačkove glave na travo, iz trave nazaj 
na mačkovo glavo in še enkrat nazaj. 
77. Zakaj pa misliš, da ne? 
78. Ker bi bilo iz kovine narejeno, pa se ne bi skrivilo. 
79. Kaj je bilo potem z loparjem?  
80. Uničen je bil.  
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81. Tudi uničen je bil, ja. Lopar se je odbil iz tal na mačkovo glavo in potem nazaj. Ti je bilo tukaj kaj 
nenavadnega? 

82. Ja, kako se lahko lopar odbije. 
83. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
84. Da se ne bi odbil.  
85. Torej da bi obstal na travi? 
86. Ja.  

 
Spodrsljaj 10: Let mačka nad mizo proti mišku. 
87. Kaj je naredil maček, ko je videl, da mišek stresa steklenico kokakole? 
88. [Tišina.] 
89. Je pri tem prizoru kaj takega, kar te je zmotilo? 
90. Ne. 

 
Spodrsljaj 11: Velik curek kokakole steče iz steklenice na žar. 
91. Kaj se je tukaj zgodilo? 
92. Jerry je šel na kokakolo, potem se je pa to meso polilo. 
93. Ti je pri tem prizoru kaj nenavadnega? 
94. Ne. 
95. Včeraj si rekel, da je šla kokakola v veliki količini iz steklenice? 
96. Zato če bi v mali steklenici, tako da bi bila majhna luknjica, ne bi mogla vsa voda, pa bi čisto malo 

prišlo. 
97. Je bilo to v risanki pravilno prikazano? 
98.  Ja. 

 
Spodrsljaj 12: Curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, pri čemer se pojavijo nenavadni učinki na zrezek. 
99. Kaj se je tu zgodilo? 

100. [Tišina.] 
101. Kaj se je zgodilo z zrezkom, ko je nanj brizgnila kokakola? 
102. Tako kot papir je bil moker, tako kakor krpa. 
103. Je to možno, če s kokakolo poliješ zrezek in se potem tako zmoči pa hitro zgnije? 
104. Ja, je možno. 
 
Spodrsljaj 13: Kokakola v mačkovih ustih spremeni obliko telesa. 
105. Kaj se je tu zgodilo? 
106. Kuhar mu je dal v usta kokakolo in je imel veliko glavo. 
107. Je to mogoče, da telo tako spreminja obliko? 
108. Ne. 
109. Kako pa bi bilo pravilno prikazano? 
110. Da bi vse to popil, da se ne bi nič takega zgodilo, da bi imel veliko glavo. 
 

Spodrsljaj 14: Maček pade z žarom v bazen, od koder ga reši gospodar, ki stegne svojo roko do dna bazena. 
111. Kaj se je tukaj zgodilo? 
112. Tom je bil v vodi, ker se mu je privezal žar na pas.  
113. Mišek ga je preščipnil. Potem je padel na dno bazena. Kdo ga je pa rešil? 
114. Kuhar? 
115. Je bilo to pravilno prikazano? 
116. Ne, zato ker ne bi, bi ostal na travi, ne bi se mogel premikat, ker je bil žar tako težak. 

 
Spodrsljaj 15: Mišek dvigne ležalnik z mačkom in ga pripne na mimoidoči avto. 
117. Kaj se je zgodilo? 
118. Da mišek ni tako močan, da bi ga tako pripel na avto. 
 
UČENEC 5 
 
Spodrsljaj 1: Mišek (Jerry) teče proti vrhu mize obrnjen z glavo navzdol. 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Na mizo je hotel priti. 
3. Kako je mišek plezal proti vrhu mize? 
4. Miši ne morejo hoditi po stenah tako navzdol. 
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5. Je kakšna žival, ki bi lahko tako hodila z glavo obrnjeno navzdol? 
6. Ne. Samo polž. 
7. Mogoče še katera? 
8. Pa no, un mali lasek. 

 
Spodrsljaj 2: Izstrelitev miška z železnimi vilicami, kjer se te upognejo in vrnejo v prvotno stanje. 
9. Kaj se je tukaj zgodilo? 
10. [Tišina.] 
11. Kaj se je zgodilo z vilicami, ko je maček izstrelil miška? 
12. Vilice so se tako zvile nazaj in potem v nos ter šle nazaj. 
13. Iz česa so te vilice? 
14. Iz železa. 
15. Ali se potem lahko tako ukrivijo in vrnejo takoj nazaj v prvotno stanje? 
16. Ne bi se takole premikale (pokaže z roko sem in tja). 

 
Spodrsljaj 3: Visok skok mačka, ko ga je mišek z vilicami zabodel v njegovo zadnjico. 
17. Kaj se je zgodilo, ko je mišek zabodel mačka? 
18. Maček je takole zletel, vzel vilice, Jerry je zabodel Toma v rit. On je pa vzel vilice, potem so pa od 

Jerryja vilice zletele v kuharja. 
19. Kaj je naredil Tom, ko ga je mišek zabodel? 
20. Zabolelo ga je, pa je skočil gor.  
21. Je možno v realnem svetu, da maček skoči tako visoko? 
22. Ne, tako visoko ne more. 

 
Spodrsljaj 4: Zibanje miška na železnih vilicah. 
23. Kaj se je zgodilo z miškom, ko ga je odbilo od ležalnika? 
24. Je takole zletel. 
25. Najprej se je, ko sta se bojevala s Tomom, odbil od ležalnika in se je potem z vilicami … Kaj pa je bilo 

tukaj z vilicami? 
26. So se potem zadele v travo, potem so se pa vilice tako nagnile, Jerryja so poganjale, potem se je pa 

zabil v Toma, Tom se je pa hotel ustavit, pa so njegove vilice zadele lastnika.  
27. Ali se vilice lahko tako upogibajo in se mišek na njih ziba? 
28. Ne. 

 
Spodrsljaj 5: Maček drsi po travi. 
29. Kaj se je tukaj zgodilo? 
30. [Tišina.] 
31. Kako je maček šel proti gospodarju? 
32. Tako da je poskusil gor, potem se je pa hotel ustavit, pa se ni mogel, pa se je kar tako naprej peljal. 
33. Pa je to možno? 
34. Ne. 
35. Zakaj ne? 
36. Zaradi tega, ker če ne bi on nazaj padel, če bi takole bremzal, če ne bi dol padel samo. 

 
Spodrsljaj 6: Sunkovit skok kuharja, ko ga maček z vilicami zabode v njegovo zadnjico. 
37. Kaj se je zgodilo?  
38. Vilice so zletele v kuharja. 
39. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
40. Ne. 

 
Spodrsljaj 7: Ploščata mačkova glava, ki se vrne v prvotno obliko. 
41. Kaj se je tu zgodilo?  
42. S ploščo mu je stisnil glavo.  
43. Ali se ti zdi tu kaj nenavadnega? 
44. Ne more tako skupaj glava bit. 
45. Je možno? 
46. Ne, ni možno. 
47. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
48. Da tale plošča ne more bit tako močna,  da bi celo glavo sploščila. 

 



 

 

184 

 

 
Spodrsljaj 8: Mišek prileti v mrežo, ki se močno raztegne. 
49. Kaj je naredil maček, ko je videl miška, da se skriva pod žogico? 
50. Tom je dal sem notri miška, ko se je skrival, potem je vzel lopar in je potem z loparjem v tole mrežo, 

potem je pa ta mreža priletela v gospodarja.  
51. Ti je bilo tu kaj nenavadnega? 
52. Ne.  

 
Spodrsljaj 9: Lopar, s katerim kuhar udari mačka po glavi, se odbije z mačkove glave na travo, iz trave nazaj 
na mačkovo glavo in še enkrat nazaj. 
53. Potem ja pa ta gospodar vzel lopar, je lopar dal takole »bojng« tako notri vanj, pol je ga je pa z 

železom po glavi. 
54. Z loparjem ga je udaril po glavi. Kaj se je zgodilo z loparjem? 
55. Mreža se je raztrgala, potem je pa železo spustil, potem je pa iz njegove glave padel, pa se je odbijal 

od trave, še enkrat na njegovo glavo in od njegove glave še enkrat na travo in od trave še enkrat 
potem na njegovo glavo. 

56. Je to možno, da bi se lopar takole odbijal? 
57. Ne, ni možno, da se od trave odbije. 

 
Spodrsljaj 10: Let mačka nad mizo proti mišku. 
58. Kaj je naredil maček, ko je videl, da mišek stresa steklenico kokakole? 
59. Je tekel proti njemu. 
60. Je pri tem prizoru kaj takega, kar te je morda zmotilo? 
61. [Tišina.] 

 
Spodrsljaj 11: Velik curek kokakole steče iz steklenice na žar. 
62. Kaj se je tukaj zgodilo? 
63. Meso se je polilo s kokakolo. 
64. Ti je pri tem prizoru kaj nenavadnega? 
65. Ja, kako je kokakola daleč špricnila. 
66. Je mogoče, da gre curek kokakole tako daleč?  
67. Ne. 
68. Zakaj? 
69. Ne bi moglo, ker je ta odprtina na steklenici premajhna. 

 
Spodrsljaj 12: Curek kokakole poškropi gospodarjev zrezek, pri čemer se opazijo nenavadni učinki na zrezek. 
70. Kaj se je tu zgodilo? 
71. Da takole pride, potem pa takole na hitro ni več tako meso. 
72. Kaj se je zgodilo z zrezkom, ko je nanj brizgnila kokakola? 
73. Zgnil je. 
74. Ali je mogoče, da zrezek tako hitro oveni? 
75. Ne, ker je tako hitro zgnil. 

 
Spodrsljaj 13: Kokakola v mačkovih ustih spremeni obliko telesa. 
76. Kaj se je tu zgodilo? 
77. Napihne se mu glava. 
78. Je to mogoče, da se tako napihne glava? 
79. Ni možno, če ne bi njegova glava takole bolela, potem bi pa mogel pogoltnit, da se mu ne napihne. 
80. Kako bi pa bilo pravilno prikazano? 
81. Tako, da se samo njegova lica napolnijo. 

 
Spodrsljaj 14: Maček pade z žarom v bazen, od koder ga reši gospodar, ki stegne svojo roko do dna bazena. 
82. Kaj je bilo pa tukaj? 
83. On je bil takole, ni možno, da je šel gor, potem pa je njega potegnilo, pa še ta gospodar je dal roko v 

globok bazen in ga je potegnil, pa ni tako močan, da bi Tom in žar dvignil. Ni možno, če ne bi bil on 
padel notri, da ni njegova roka takšna, taka dolga. 

84. Je bilo pravilno prikazano? 
85. Ni možno, da je roko tako stegnil. 
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Spodrsljaj 15: Mišek dvigne ležalnik z mačkom in ga pripne na mimoidoči avto. 
86. Kaj pa tukaj? 
87. Ni možno, da je mišek tako močen. 

5b – Risanka Pink Panther  
 
UČENEC 1  
 
Spodrsljaj 1: Pink in kapitan se povzpneta na ladjo. 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Pink Panther je šel mimo te ladje, pa ga je ta kapitan povabil, naj gre na to plovbo, da je nekaj zelo 

dobrega. 
3. Kako pa sta se povzpela na ladjo? 
4. Po takem dvigalu, ki jih imajo v trgovinah. 
5. Kako onadva priplezata na ladjo? Kako sta pa obrnjena? 
6. Naravnost gor. 
7. Če jaz rečem, da je recimo pri tem prizoru spodrsljaj. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
8. Pač ta gusar, po navadi nimajo take ladje. 
9. Ali lahko tako priplezata na ladjo? 
10. Težko. 
11. Zakaj? 
12. Ker piha. 
13. Ali bi padel, če bi šel na ladjo in hodil tako kot onadva? 
14. Ja. 
15. Zakaj?  
16. Ker bi tako šel, ne bi imel ograje, pa tud če bi bile stopnice zelo ravne pa velike, bi padel, ker ne 

moreš tako gor hodit. 
17. Kako bi pa ti to recimo prikazal, da ni možno? 
18. Da bi recimo nekdo šel na barko, pa take stopnice bi bile, pa bi šel gor, potem ne bi hitro prišel, 

mogel bi se prijet. 
19. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
20. Da bi padla. 

 
Spodrsljaj 2: Gusar brcne v ležalnik, ki poleti v zrak. 
21. Kaj se je tu zgodilo? 
22. Ta kapitan mu je rekel, da bo užival, Pink se je ulegel, potem ga je pa brcnil z nogo gor, potem je pa 

na tla padel, pa mu je rekel, da naj gre delat.  
23. Kaj se je pa zgodilo s klopco, ko je gusar brcnil vanjo? 
24. Zvila se je. 
25. Še kaj? Če pogledaš slike. 
26. Tu ko se je zvilo, se ni zlomilo. 
27. Kaj pa tukaj, če pogledaš na to sliko. Je gusar brcnil v klopco, kaj je bilo s klopco? 
28. Zletela je gor. 
29. Je to mogoče? 
30. Malo bi lahko šla gor, če bi jo močno brcnil. 
31. Kako bi pa lahko šla gor? 
32. Samo iz ene strani. 
33. Kako bi to lahko pokazal? 
34. Klopco bi brcnil. 

 
Spodrsljaj 3: Najden kasneje, vendar ga lahko zaradi podobnosti povežemo  s spodrsljajema 10 in 19. 

 
Spodrsljaj 4: Omelo z ogorkom pomočenim v vodo, se vžge nazaj. 
35. Kaj se je tu zgodilo?  
36. Ta kapitan je cigareto vrgel, potem jo je Pink Panther pobrisal, potem je pa zmočil in je začelo goret, 

potem jo je pa še v to vodo vtaknil in potem je ta kapitan šel mimo in ko je to naredil, potem mu je pa 
spet začelo goret. 
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37. Je to možno? 
38. Ne. 
39. Zakaj ni mogoče, da bi se metla ponovno vžgala? 
40. Ker bi mogel večkrat vreči. 
41. Kaj si še včeraj rekel?  
42. Da se ne more nazaj vžgat.  
43. Zakaj? 
44. Ker se je že čisto zmočilo. 
45. Kako bi ti to recimo prikazal, da ni mogoče, če bi imel možnost? 
46. Polil bi mogoče in bi potem prižgal cigareto, dal gor, potem bi pa v vodo namočil. 

  
Spodrsljaj 5: Ogenj na omelu, ki ga je gusar pogasil, se ponovno vžge.  
Spodrsljaj 6: Ogenj, ki ga je želel Pink ugasniti s pihanjem, se je razširil na jadro, ki je zgorelo v trenutku. 
47. Kaj se je tukaj zgodilo?  
48. Pihal je, da bi ugasnil, potem je pa še bolj začelo goret in potem je še bolj pihal in potem so se mu te 

vrvi zažgale in potem se je jambor zažgal in potem so krogle ušle … Tu se je jambor zažgal in ne bi se 
tako hitro zažgal jambor, počasi bi šlo. 

49. Kako bi bilo potem pravilno? 
50. Da bi počasi šlo gor in potem malo hitreje. 
51. Kako bi ti to prikazal? 
52. Da bi eno rjuho gor obesil in bi potem zažgal in bi videl. 

 
Spodrsljaj 7: Železne krogle padejo ob velikem nagibu in zaviranju iz samokolnice nekoliko kasneje, kot bi 
morale. 
53. Kaj se je zgodilo, ko je Pink Panther vozil železne krogle in se je nato ladja nagnila? 
54. Krogle so mu šle dol. Pa toliko krogel ne bi tako mogel peljat.  
55. Kako so pa padle? 
56. Ko so tistega gusarja zvile pod vodo. 
57. So te krogle takoj padle iz samokolnice ali šele čez nekaj časa, ko je bila ladja že močno nagnjena? 
58. Ko je bila ladja že nagnjena, potem so pa šle v vodo … 
59. So padle takoj, ko se je ladja nagnila ali malo kasneje? 
60. Kasneje. 
61. Je bil tu kakšen spodrsljaj? 
62. Takoj bi se dol skotalile.  
63. Kako bi pa to prikazal? 
64. Da bi v tako manjšo karolo dal par žogic, potem bi pa po taki poti, ki jo imamo tudi mi, ki je bolj 

tako (strma), ko je bila naša mama na vozičku in bi po tisti poti šel ne. 
 
Spodrsljaj 8: Železne krogle se iz samokolnice skotalijo na tla in se odbijajo od tal. 
65. Kaj se je tukaj zgodilo? 
66. Krogle so se kotalile, potem so pa v vodo šle, pa na gusarja. 
67. Kako so se premikale te krogle? 
68. Tako so skakale. 
69. Iz česa so te krogle? 
70. Iz železa. 
71. Ali je bilo tu kaj napačno prikazanega? 
72. Ne bi skakale, pa malo bi se razdrle. 
73. Iz česa bi mogle biti krogle, da bi lahko skakale, tako kot je bilo prikazano v risanki? 
74. Iz plastike. 

 
Spodrsljaj 9: Železne krogle stojijo na glavi gusarja vrh druga druge. 
75. Kaj se je tukaj zgodilo? 
76. Ko so krogle padle, pa so na gusarja v vodo , pa so šle v vodo in so stale. 
77. Kako so pa stale krogle? 
78. Tako, navpično nekaj časa. 
79. Je to možno? 
80. Ne. 
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81. Kako bi bilo pravilno? 
82. Da bi že prva takoj dol padla. 

 
Spodrsljaj 10: Gusar skoči iz morja nazaj na ladjo. 
83. Kaj se je tukaj zgodilo? 
84. Ko je gusar videl morskega psa, potem je pa iz vode skočil. 
85. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
86. Ne more iz vode tako skočit. 
87. Kako bi pa ti to pokazal, da ni mogoče? 
88. Na pomol bi šel, pa bi skočil gor iz vode. 

 
Spodrsljaj 11: Morski pes skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku. 
89. Kaj se je tu zgodilo? 
90. Morski pes je to desko pregriznil in je bil še nekaj časa v zraku, potem je pa v vodo šel. 
91. Je bilo to narobe prikazano ali pravilno, ko je obstal v zraku? 
92. Narobe je bilo.  
93. Kako bi bilo pravilno? 
94. Da bi skočil iz vode in desko pregriznil ter šel nazaj v vodo. 

Spodrsljaj 12: Lačni gusar tolče po mizi, pri čemer se porcelanasti krožnik odbija visoko od mize. 
95. Kaj se je tukaj zgodilo? 
96. Prosil ga je, naj mu skuha neko juho pa pečen jajček.  
97. Kaj pa je delal gusar, ko je hotel priklicati Pink Pantherja? 
98. Po mizi je tolkel. 
99. Kaj se je dogajalo s krožnikom?  

100. V zrak je šel in spet nazaj. 
101. Je tu kakšen spodrsljaj? 
102. Krožnik se ni razbil. 
103. Kako bi pokazal, da to ni možno? 
104. Tak krožniček bi dal na mizo, pol bi pa tolkel. 
105. Kaj bi se zgodilo? 
106. Krožnik bi se razbil. 
107. Krožnik bi lahko skakal kot v risanki? 
108. Ne. Čisto malo. 
 
Spodrsljaj 13: Pink z majhno zajemalko polije veliko količino juhe po gusarju in juha je nato počasi polzela 
po gusarju. 
109. Kaj se je tu zgodilo? 
110. Juho mu je prinesel, pa se je paluba nagnila, potem je pa njega polil, potem je pa še eno žlico dal, 

potem je pa še enkrat njega polil. 
111. Kaj bi bil tu spodrsljaj? 
112. Paluba se je nagnila, juha ne bi toliko časa stala na njemu. 
113. Če pogledaš, kakšna je ta zajemalka, majhna ali velika? 
114. Majhna, preveč je šlo ven. 
115. Kako bi pa ti to pokazal? 
116. V zajemalko bi vodo dal, pol bi pa zlil ven, pa ne bi šlo. 

 
Spodrsljaj 14: Pink Pantherju krožnik z jajci zdrsne iz pladnja in leti naravnost v gusarja. 
117. Kaj se je tukaj zgodilo? 
118. Potem mu je pa rekel, naj mu jajčka speče in mu jih je spekel in potem je nekaj naredil in mu je 

krožnik zletel dol, pa je direktno v njegovo glavo, potem so se mu pa take oči naredile. 
119. Kaj bi bil tu spodrsljaj? 
120. Krožnik ne bi tako letel, v zraku se ne bi tako obračal. 
121. Kaj je bilo pa z jajčki? 
122. Ne bi se mu tako prilepile. 
123. Kako so bila jajčka na krožniku obrnjene' 
124. Drugače so bile obrnjene … 



 

 

188 

 

 
 
Spodrsljaj 15: Dežnik se zatakne za gusarjev pas in ga dvigne visoko v nebo. 
125. Kaj se je zgodilo? 
126. Ker je začel dež malo padat in je potem … 
127. Kaj bi bil tu spodrsljaj? 
128. Ne bi mogel dežnik dvignit tega kapitana. 
129. Kako bi pa ti to prikazal? 
130. Nekomu bi dal dežnik, pa ne bi vedel … 

 
Spodrsljaj 16: Morski pes skoči iz morja in obstane v zraku (enak spodrsljaju 11). 

 
Spodrsljaj 17: Gusar pade s topom v vodo, pri čemer je njegov padec napačen. 
131. Kaj se je tukaj zgodilo? 
132. Pol je šel pa top do tega gusarja, pa je šlo v vodo. 
133. Kako je pa top padel, kaj se je dogajalo s topom?  
134. Tako je padel. 
135. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
136. Top se ne bi tako obrnil. 
137. Še kaj? 
138. Tukaj je še mal v zraku bil. 

 
Spodrsljaj 18: Gusar skoči nazaj na ladjo. – isti spodrsljaj kot pri sliki 10. 
Spodrsljaj190: Top pade v vodo in plava na vodi ter izstreli kroglo. 
139. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo? 
140. Sprožil se je, potem je pa ustrelil, krogla je šla v palubo. 
141. Je tukaj kaj napačno prikazanega? 
142. Ta top bi takoj potonil. 

 
Spodrsljaj 20: Krogla naredi luknjo na krovu ladje, ki se v nekaj trenutkih potopi. 
143. Kaj se je zgodilo? 
144. Voda je takoj prišla, mogla bi čisto spodaj, potem šele tja na vrh. 

 

UČENEC 2 
 
Spodrsljaj 1: Pink in kapitan se povzpneta na ladjo. 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Kapitan je Pink Pantherja privabil, da gre gor na ladjo. Pa se je potem preoblekel in ga je poslal 

umivat. 
3. Kako sta se povzpela na ladjo? 
4. Po stopnicah. 
5. Če pogledaš sliko, a je tukaj kakšen spodrsljaj, nekaj, kar je narobe prikazano? 
6. Je, ker ladja ni bila tako visoka. 
7. Se pravi, kamor sta se povzpela, ni bilo tako visoko. Kako sta pri hoji nagnjena?  
8. Navzdol. 
9. Ali lahko tako priplezata na ladjo? 
10. Ne. 
11. Kako pa bi bilo to pravilno prikazano? 
12. Da bi dala eno desko, pa bi šli čez ali kaj takega podobnega. 

 
Spodrsljaj 2: Gusar brcne v ležalnik, ki poleti v zrak. 
13. Kaj se je tu zgodilo? 
14. Preoblekel se je v gusarja, je prišel in mu je brcnil ležalnik, zaradi tega, da bi mu počistil ladjo in 

kuhal. 
15. Kaj pa se je zgodilo s klopco, ko je gusar brcnil vanjo? 
16. Noge so šle narazen. 
17. Če tukaj pogledaš to sliko, kako je ležalnik? 
18. Je šla gor, kot da bi bila na tleh. 
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19. Je tu kakšen spodrsljaj, kaj narobe prikazano? 
20. Ja. To ne bi moglo biti skoz tako, ampak bi lahko šlo še v kakšno drugo smer, pa Pink Panther ne bi 

mogel tako preživet. 
21. Kako bi to prikazala, da ni možno? 
22. Da bi šla v kakšno drugo smer, pa ko bi šla na tla, bi se zlomila. 

 
Spodrsljaj 3: Najden kasneje, vendar ga lahko zaradi podobnosti povežemo s spodrsljajema 10 in 19. 
 
Spodrsljaj 4: Omelo z ogorkom pomočenim v vodo, se vžge nazaj. 
23. Kaj se je tu zgodilo?  
24. Kaj je bilo tukaj?  
25. Vžigalnik je dal na tla, pa je šel Pink Panther tam z metlo in je dal v vodo in je spet začela metla 

goret, ker to sploh ni možno. 
26. Zakaj ni mogoče, da bi se metla vžgala nazaj? 
27. Če bi bilo, bi zagorela še ladja zraven, pa ko bi dal v vodo, se ne bi mogla še enkrat prižgat. 
28. Kako bi pa ti to prikazala, če bi recimo imela možnost narediti poizkus?  
29. Bi enako naredila, pa bi cigaret vrgla na en les na ladjo, pa bi poskusila it tako in pomočit v vodo, pa 

bi videla, kaj bi se zgodilo. 
 

Spodrsljaj 5: Ogenj na omelu, ki ga je gusar pogasil, se ponovno vžge. 
Spodrsljaj 6: Ogenj , ki ga je želel Pink ugasniti s pihanjem, se je razširil na jadro, ki je zgorelo v trenutku. 
30. Kaj se je tukaj zgodilo?  
31. Pink Panther je pihnil v ogenj in potem je šel v vrvi in so se vžgale in vse jadro in potem so ostale 

takšne majhne pikice. 
32. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
33. Bi se še ladja zraven vžgala. Pa ne bi ostale te pike. 

 
Spodrsljaj 7: Železne krogle padejo ob velikem nagibu in zaviranju iz samokolnice nekoliko kasneje, kot bi 
morale. 
34. Kaj se je zgodilo, ko je Pink Panther vozil železne krogle in se je nato ladja nagnila? 
35. Krogle so šle dol iz samokolnice. Na eni strani je bilo preveč teže kot na drugi. 
36. So krogle takoj padle ali malo kasneje? �37. 

 
Spodrsljaj 8: Železne krogle se iz samokolnice skotalijo na tla in se odbijajo od tal 
37. Prvo je šel naravnost, ko se je ladja malo nagnila zaradi teže, so šle na desko in sploh ne bi mogle 

skakat po deski. 
38. Iz česa so te krogle? 
39. Iz kovine. Ker kovina, ko jo daš na les, se ne bi mogla odbit. 
40. Iz česa bi mogle biti krogle, da bi lahko skakale, tako kot je bilo prikazano v risanki? 
41. Iz gume. 

 
Spodrsljaj 9: Železne krogle stojijo na glavi gusarja druga vrh druge. 
42. Kaj se je tukaj zgodilo? 
43. Gusar je šel na desko in so šle krogle potem takoj za njim in so že prej padle v morje. 
44. Kako so padle krogle? 
45. Ena na vrh druge in so gusarja potopile na tla in so vse kovinske krogle prišle na njegovo glavo. 
46. Kako so stale te krogle? 
47. Čisto naravnost. 
48. Je bilo tu kaj narobe prikazanega? 
49. Ja, ker krogle ne bi mogle it ena na drugo, da bi tako lepo stale, pa bi šle vsaka v eno smer in 

kapitanu bi težko prišla kakšna na glavo, da bi tako stala. 
50. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
51. Da bi kapitan padel in da bi krogle šle okrog njega in še kakšna na glavo in šla dol. 

 
Spodrsljaj 10: Gusar skoči iz morja nazaj na ladjo. 
52. Kaj se je tukaj zgodilo? 
53. Kapitan je skočil nazaj gor, potem je pa morski pes odgriznil polovico deske. 
54. Je bilo tukaj kaj takega, kar je bilo narobe prikazano? 
55. Ja. Ne moreš iz tako globokega morja tako visoko skočit pa nazaj. 
56. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
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57. Da bi ostal tam notri ali bi zaplaval in bi Pink Pantherja prosil, da mu da za reševat. 
 

Spodrsljaj 11: Morski pes skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku. 
58. Kaj se je tu zgodilo? 
59. Odgriznil je morski pes desko pa nazaj šel naravnost, kar ne bi bilo pravilno. 
60. Kako bi bilo pravilno? 
61. Da ne bi šel tako v vodo, ampak da bi bil v vodi. 
62. Da bi skočil? Kaj je naredil morski pes? 
63. Pregriznil, potem je šel pa nazaj dol. 

Spodrsljaj 12: Lačni gusar tolče po mizi, pri se čemer porcelanasti krožnik odbija visoko od mize. 
64. Kaj se je tukaj zgodilo? 
65. Bil je lačen, Pink Panther je mogel skuhat. In je ropotal, ker je bil zelo lačen, pa je krožnik gor pa dol 

skakal, pa ni res. 
66. Kaj ni res? Je tu kakšen spodrsljaj? 
67. Da krožnik gor pa dol skače po mizi. 
68. Kako bi bilo pravilno? 
69. Da bi tolkel, krožnik bi se pa bolj tresel kot pa skakal. 

 
Spodrsljaj 13: Pink z majhno zajemalko polije veliko količino juhe po gusarju in juha je nato počasi polzela 
po gusarju. 
70. Kaj se je tu zgodilo? 
71. Pink Panther mu je dal juho v krožnik, potem je bil pa en velik val, pa mu je šlo po obrazu. To je 

večkrat naredil. 
72. Kaj pa, če pogledaš zajemalko, je velika ali majhna? 
73. Bolj zgleda kot žlica. 
74. Zdaj če pogledaš, ko si rekla, da je bolj kot žlica, kakšna količina je šla ven iz žlice glede na velikost 

zajemalke? 
75. Zelo velika. 
76. Kako bi pa ti to prikazala, da bi bilo pravilno? 
77. Da bi imel zajemalko in bi bil val in ne bi šlo tako veliko na obraz, ampak bi šlo malo in kapnilo še 

dol iz zajemalke in se je upognila, kar ni možno. 
 

Spodrsljaj 14: Pink Pantherju krožnik z jajci zdrsne iz pladnja in leti naravnost v gusarja. 
78. Kaj se je tukaj zgodilo? 
79. Pink Panther je pripravil jajčka na oko in je bil ogromen val in mu je iz pladnja zdrsnilo in je 

kapitanu prišlo v obraz in jajčka so se mu prilepila. 
80. Kako se je pa krožnik premikal? 
81. Naravnost. 
82. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
83. Krožnik bi na tla padel. 
84. Kaj pa z jajčki, kaj je bilo? 
85. Poškodovala so se, pa obrnile. 

 
Spodrsljaj 15: Dežnik se zatakne za gusarjev pas in ga dvigne visoko v nebo. 
86. Kaj se je zgodilo? 
87. Deževalo je in Pink Panther je pa pomival in je imel dežnik in mu ga je odpihnilo in potem se je 

zataknil na kapitanov pas in je zletel gor, potem pa dol. 
88. Je bil tu kakšen spodrsljaj? 
89. Ja, ker ne bi mogel s tako majhnim dežnikom letet kot kapitan in se ne bi mogel kar sam zatakniti za 

pas. 
 

Spodrsljaj 16: Morski pes skoči iz morja in obstane v zraku (enak spodrsljaju 11). 
 
Spodrsljaj 17: Gusar pade s topom v vodo, pri čemer je njegov padec napačen. 
90. Kaj se je tukaj zgodilo? 
91. Nastavil se je kapitan, potem je pa videl top in je bežal, potem je šel pa za njim in je šel noter v top, 

potem je šel pa na desko in je v vodo padel. 
92. Kako je pa padel s topom? 
93. Naravnost, pa naravnost dol, kar ni možno, da bi tako dol padel. 
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94.  Je bilo to narobe prikazano? 
95. Ja. 

 
Spodrsljaj 18: Gusar skoči nazaj na ladjo. – isti spodrsljaj kot pri sliki 10. 

 
Spodrsljaj 19: Top pade v vodo in plava na vodi ter izstreli kroglo. 
96. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo? 
97. Top je še malo plaval. To ni možno, saj bi šel takoj dol in se ne bi toliko časa potapljal, kot se je v 

risanki. 
98. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
99. Da bi šel, padel dol in bi se hitro potopil. 

 
Spodrsljaj 20: Krogla naredi luknjo na krovu ladje, ki se v nekaj trenutkih potopi. 
100. Kaj se je zgodilo? 
101. Luknja je nastala, pa je šla voda, pa ne bi mogla tako hitro priti notri in potem je ostal samo še del 

vrat. 
  

UČENEC 3 

Spodrsljaj 1: Pink in kapitan se povzpneta na ladjo. 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Ta gusar se je pretvarjal, da je kapitan, potem se je pa Pink Panther mislil, da grejo na en otok, 

potem je pa šel na ladjo. 
3. Kako sta se pa povzpela na ladjo? 
4. Z mostom. 
5. Če jaz rečem, da je tukaj spodrsljaj, kje bi bil spodrsljaj? 
6. [Tišina.] 
7. Če pogledaš slikico, kako gresta onadva gor? 
8. [Tišina.] 
9. Ali lahko tako priplezata na ladjo? 
10. Ne. 
11. Zakaj ne? 
12. Ker je prestrmo. 
13. Kako bi bilo bolj pravilno prikazano? 
14. Da bi bilo bolj, ne bi bilo tako strmo, malo manj nagnjeno pa bi lažje šla. 

 
Spodrsljaj 2: Gusar brcne v ležalnik, ki poleti v zrak 
15. Kaj se je tu zgodilo? 
16. Tukaj se je pa ta razkril, da je gusar, potem je pa Pink Panther, ki je še vedno mislil, da gre na tisti 

otok, ležal in počival. Potem je pa ta kapitan, gusar brcnil ta ležalnik in je rekel, da naj gre delat. 
Potem je pa Pink Panther dvignil tablo, da gre na en otok, potem je pa ta rekel, da mora delat gusar. 

17. Kaj pa se je zgodilo s klopco? 
18. Kar v zrak je šla in ne bi mogla. 
19. Zakaj ni mogoče? 
20. Ker je pretežka, da bi jo z eno brco spravil gor. 
21. Kako bi bilo potem pravilno prikazano? 
22. Da bi jo brcnil, pa bi šla samo malo gor in njega bi še noga bolela. 
23. Kako bi pa ti to prikazal, da ni možno? 
24. Da bi eden brcnil stol ali pa ležalnik in ne bi tako veliko skočil. 

 
Spodrsljaj 3: Najden kasneje, vendar ga lahko zaradi podobnosti povežemo s spodrsljajema 10 in 19. 
 
Spodrsljaj 4: Omelo z ogorkom pomočenim v vodo, se vžge nazaj. 
25. Kaj se je tu zgodilo?  
26. Tukaj je pa gusar odvrgel cigaro, pa ko je Pink Panther ribal tla, potem je zmočil to leseno, ko je 

brisal in cigaro s tem zmočil, potem se je pa kar vžgala in se ne bi mogla. 
27. Zakaj ni mogoče, da bi se še enkrat vžgala? 
28. Ker se je že zmočila in ogenj, če ga zmočiš, ne more goret naprej. 
29. Kako bi ti to prikazal, da ni mogoče? 
30. Da bi na primer kakšno palico tako malo prižgal in bi jo dal v vodo, potem bi pa spet ven dal in bi 

videl, kje bi gorela.    
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Spodrsljaj 5: Ogenj na omelu, ki ga je gusar pogasil, se ponovno vžge in  
Spodrsljaj 6: Ogenj , ki ga je želel Pink ugasniti s pihanjem, se je razširil na jadro, ki je zgorelo v trenutku. 
31. Kaj se je tukaj zgodilo?  
32. Potem ko se je vžgala njegova metla, je začel pihat, potem se je ogenj razširil na jadra, ampak se je 

prehitro razširil. 
33. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
34. Da bi se vžgalo in bi se počasi širilo gor.  
35. Kako bi pa ti to prikazal? 
36. Da bi vrv malo zažgal, potem bi pa bi videl, koliko časa bi gorelo. 

 
Spodrsljaj 7: Železne krogle padejo ob velikem nagibu in zaviranju iz samokolnice nekoliko kasneje, kot bi 
morale. 
37. Kaj se je zgodilo, ko je Pink Panther vozil železne krogle in se je nato ladja nagnila? 
38. Kar stale so tako, pa bi mogle dol pasti, ker se je ladja obrnila. Pa tudi če bi bilo tako strmo, bi že 

same po sebi dol padle.  
39. So krogle po nagibu ladje takoj padle iz samokolnice ali čez nekaj časa?  
40. Takoj so padle. 

 
Spodrsljaj 8: Železne krogle se iz samokolnice skotalijo na tla in se odbijajo od tal. 
41. Kaj se je tukaj zgodilo? 
42. Krogle so se kotalile in šle na gusarja. 
43. Kako so se krogle premikale? 
44. Kotalile so se in malo so skakale.  
45. Iz česa so te krogle? 
46. Iz kovine. 
47. Ali je tukaj kaj narobe prikazanega? 
48. Ja, ker ne bi skakale, ampak bi se predrla ta ladijska paluba. 
49. Zakaj pa ne bi skakale? 
50. Ker so pretežke. 
51. Iz česa bi lahko bile, da bi skakale? 
52. Iz gume. 

 
Spodrsljaj 9: Železne krogle stojijo na glavi gusarja druga vrh druge. 
53. Kaj se je tukaj zgodilo? 
54. Ko so padle te krogle dol, so se tako postavile, ker so padle, ker je v vodi, njemu na glavo, ampak se 

ne more tako zložit. 
55. Ta gusar ne more toliko časa zdržat pod vodo. 

 
Spodrsljaj 10: Gusar skoči iz morja nazaj na ladjo. 
56. Kaj se je tukaj zgodilo? 
57. Tukaj je prišel morski pes, pa je gusar tako veliko skočil, potem se je pa spet ponavljalo. 
58. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
59. Ja, ker gusar ne more tako veliko skočit. 
60. Kako bi pa ti pokazal, da ni možno? 
61. Šel bi v vodo, potem bi pa nad morsko višino postavil desko in potem bi poskusil skočit. 
62. Kako bi pa bilo to pravilno prikazano? 
63. Da v bistvu sploh skočit ne bi mogel. 

 
Spodrsljaj 11: Morski pes skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku 
64. Kaj se je tu zgodilo? 
65. Tukaj je skočil, da bi ugriznil tega gusarja, ampak je odgriznil desko, potem je pa padel dol. 
66. Te je kaj zmotilo tukaj?  
67. Ne. 

Spodrsljaj 12: Lačni gusar tolče po mizi, pri čemer se porcelanasti krožnik odbija visoko od mize. 
68. Kaj se je tukaj zgodilo? 
69. Kapitan je bil že lačen in je naročil Pink Pantherju, naj mu gre pripravit za jest in je zelo dolgo tisto 

pripravljal. Je bil že jezen. 
70. Kaj je delal ta gusar, ko je hotel priklicati Pinka? 
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71. Tolkel je po mizi. 
72. Kaj se je dogajalo s krožnikom? 
73. Skakal je. 
74. Je tu kakšen spodrsljaj? 
75. Ja, krožnik ne bi tako veliko skočil. 
76. Kako bi pa ti to pokazal, da ni možno? 
77. Da bi na primer na mizo dal en krožnik, potem bi pa udaril po mizi večkrat in bi videl, kako bi 

krožnik skočil. 
78. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
79. Da krožnik ne bi tako veliko skočil. 

 
Spodrsljaj 13: Pink z majhno zajemalko polije veliko količino juhe po gusarju in juha je nato počasi polzela 
po gusarju. 
80. Kaj se je tu zgodilo? 
81. Pink Panther je pripravil za jest, potem je pa prinesel, pa je kapitanu zlil z žlico juhe na glavo, potem 

se je pa po vsem telesu razlila, potem je pa še eno žlico in se mu je spet razlilo. 
82. Je bilo tukaj kaj napačno prikazanega? 
83. Ne. 
84. Kakšna je tale zajemalka, če pogledaš? Velika ali majhna? 
85. Velika. 

 
Spodrsljaj 14: Pink Pantherju krožnik z jajci zdrsne iz pladnja in leti naravnost v gusarja. 
86. Kaj se je tukaj zgodilo? 
87. Je pa Pink Panther šel še enkrat naredit in je jajca na oko naredil, potem mu je padlo iz roke, ampak 

se je nekaj ladja spet obrnila, potem je pa tisto (pladenj) letelo, pa ne bi smelo, ker bi padlo na tla, pa 
tudi tako se ne bi moglo obrnit, ker bi mu jajca prej padla na tla. Potem so pa gusarju priletela v 
glavo in ko so mu ta jajca ostala tako in se ne bi smela, ker bi se mogel ta rumenjak razlit. 

88. Je bilo mogoče tukaj kaj napačnega? 
89. Ja, ker bi se mogla, tega rumenjaka ne bi smelo bit, ker bi se mogle drugače obrnit. 

 
Spodrsljaj 15: Dežnik se zatakne za gusarjev pas in ga dvigne visoko v nebo. 
90. Kaj se je zgodilo? 
91. Potem je dežnik šel, in je kapitana, ki je gledal, zapel za pas, potem je pa kapitan zletel z dežnikom, 

pa ne bi mogel, ker dežnik ne more dvignit, potem se je dežnik obrnil in je kapitan padel dol. 
92. Kako bi ti to prikazal, da ni možno? 
93. Kakšno žival ali človeka bi mu dal dežnik, potem pa da bi veter pihal in … 

 
Spodrsljaj 16: Morski pes skoči iz morja in obstane v zraku (enak spodrsljaju 11). 
 
Spodrsljaj 17: Gusar pade s topom v vodo, pri čemer je njegov padec napačen. 
94. Kaj se je tukaj zgodilo? 
95. Potem je pa, ko je Pink Panther in ta gusar sta hotela upihnit ta ogenj na topu in sta oba pihala in se 

ni ugasnilo. Potem je šel pa top po deski dol in bi mogel hitreje dol past. 
96. Kako je top obrnjen? 
97. Gor, pa bi se mogel dol obrnit. 

 
Spodrsljaj 18: Gusar skoči nazaj na ladjo. – isti spodrsljaj kot pri sliki 10. 
Spodrsljaj 19: Top pade v vodo in plava na vodi ter izstreli kroglo. 
98. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo? 
99. Ni takoj potonil, ko bi mogel, pa se je še gor videlo in je izstrelilo tega gusarja. 

 
Spodrsljaj 20: Krogla naredi luknjo na krovu ladje, ki se v nekaj trenutkih potopi. 
100. Kaj se je zgodilo? 
101. Kroglo je izstrelilo in je pristala v palubi, se je predrlo in je zelo hitro voda prišla gor, pa ne bi smela 

tako hitro. 
 

UČENEC 4 

Spodrsljaj 1: Pink in kapitan se povzpneta na ladjo. 
1. Kaj se je tu zgodilo? 
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2. Tukaj je Pink Panther želel na ladjo, potem ga je ta kapitan, gusar pospremil z lažjo, da bi bil njegov 
potnik, ampak je on mislil, da bo njemu pomagal in delal. 

3. Kako sta se povzpela na ladjo? 
4. Tako ga je prav prijazno, ga je vodil, kot prijazen kapitan je šel, na laž ga je postavil. 
5. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
6. Da ga je gusar z lažjo privabil. 
7. Če pogledaš sliko, kako gresta onadva gor? 
8. Za roko ga je prijel, prav tako, kot bi ga povlekel zgleda. 
9. Če pogledaš, kako je ta deska nagnjena? 
10. Preveč je gor. 
11. Ali se lahko povzpneta na ladjo, če je strmo? 
12. Ne. 
13. Kaj bi se zgodilo, če bi se povzpela na ladjo? 
14. Dol bi padla. 
15. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
16. Da bi bila bolj tako kot naravnost. 

 
Spodrsljaj 2: Gusar brcne v ležalnik, ki poleti v zrak. 
17. Kaj se je tu zgodilo? 
18. Tukaj se je kapitan preoblekel v gusarja in ga je z ležalnika porinil. 
19. Kaj se je zgodilo s klopco, ko jo je gusar brcnil? 
20. Šla je gor, gor je šla, samo ne vem, kako naj rečem. 
21. Je bilo pravilno prikazano? 
22. Ja, ne bi smela gor, gusar bi se mogel udarit, ne bi smela iti ta klopca gor. Pink Panther ne bi smel 

gor tu skočit. 
23. Kako bi lahko pokazala, da ni možno? 
24. Da bi en tak ležalnik brcnil. 

 
Spodrsljaj 3: Najden kasneje, vendar ga lahko zaradi podobnosti povežemo s spodrsljajema 10 in 19. 

 
Spodrsljaj 4: Omelo z ogorkom pomočenim v vodo, se vžge nazaj. 
25. Kaj se je tu zgodilo?  
26. Tukaj je pa cigara, ko je čistil, pa se ne bi smela spet prižgat. 
27. Zakaj ni mogoče, da bi se še enkrat vžgala? 
28. Ja, mogla bi ugasnit. 
29. Kako bi pa bilo pravilno prikazano? 
30. Da bi se ugasnila, da ne bi mogla več goret. 
31. Kako bi ti naredila poizkus, da bi videla, če je to res, da se ne vžge nazaj? 
32. Cigaro bi prižgala, potem bi jo pa z vodo polila, pa bi videla, če bi se prižgala ali pa če se ne bi. 

 
Spodrsljaj 5: Ogenj na omelu, ki ga je gusar pogasil, se ponovno vžge. 
Spodrsljaj 6: Ogenj , ki ga je želel Pink ugasniti s pihanjem, se je razširil na jadro, ki je zgorelo v trenutku. 
33. Kaj se je tukaj zgodilo?  
34. Tukaj jo je pa poskusil ugasnit in je pihal v ogenj, ampak se ne bi smel tako hitro širit po vrvicah. 
35. Je tukaj potem kaj narobe prikazanega? 
36. Da bi se počasi, da bi malo, pa malo več… 
37. Kako bi bilo to pravilno prikazano? 
38. Ja moglo bi bolj počasi it. 

 
Spodrsljaj 7: Železne krogle padejo ob velikem nagibu in zaviranju iz samokolnice nekoliko kasneje, kot bi 
morale. 
39. Kaj se je zgodilo, ko je Pink Panther vozil železne krogle in se je nato ladja nagnila? 
40. To ne bi smelo bit, ladja bi mogla biti vseeno naravnost, ker te krogle niso tako težke, kot je ladja. 
41. Kaj je bilo s kroglami? Ladja se je nagnila in kaj se je potem zgodilo s temi kroglami? Se spomniš? 
42. Ne. 
43. Padle so. 
44. Ja. 
45. So takoj padle, ko se je ladja nagnila ali kasneje? 
46. Takoj so padle. 
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Spodrsljaj 8: Železne krogle se iz samokolnice skotalijo na tla in se odbijajo od tal. 
47. Kaj se je tukaj zgodilo? 
48. Krogle so šle za gusarjem. 
49. Kako so se premikale te krogle? 
50. Kotalile so se. 
51. Še kaj? 
52. Pa skakale so tudi malo. 
53. Je to možno? 
54. Ne, samo kotaliti bi se mogle. 
55. Zakaj pa? 
56. Zato ker, če bi žogo ne, ne bi mogla skakat. 
57. Kakšna pa bi mogla biti žoga? 
58. Ne bi smela skakat pa se kotalit, ker ne bi mogle te krogle dol it, ker je tukaj ograja. 
59. Iz česa bi morale biti krogle, da bi se lahko tako odbijale? 
60. Iz gume. 
61. Kako bi pa ti prikazala, da ni možno, da se te krogle tako odbijajo? 
62. Tako da bi imela eno žogo, pa bi šla nekam, kjer je ravno. 
63. Kakšno žogo bi pa vzela? 
64. Lahko kovinsko. Mora biti podobna tej, mora bit kovinska, lahko je pa takšna navadna. 
65. Kaj bi naredila? 
66. Potem bi jo pa porinila, potem bi pa videla, če se kotali ali skače. 

 
Spodrsljaj 9: Železne krogle stojijo na glavi gusarja vrh druga druge. 
67. Kaj se je tukaj zgodilo? 
68. So ostale na tem gusarju, ampak ne bi mogle kar tukaj gor stat pa tu na glavi bit, ker jih je preveč. 
69. Je to mogoče?  
70. To sva že Maticem poskusila, na glavi ni stala žoga, tukaj je bilo pa veliko žog. 

 
Spodrsljaj 10: Gusar skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku. 
71. Kaj se je tukaj zgodilo? 
72. Tukaj kapitan ni mogel nazaj skočit, ker iz vode je težje skočit, če je globoka. 
73. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
74. Ta gusar ne bi smel skočit nazaj, ampak bi mogel ostat v morju. 

 
Spodrsljaj 11: Morski pes skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku. 
75. Kaj se je tu zgodilo? 
76. Morski pes ne bi smel ostati pri miru, ampak bi mogel takoj pasti nazaj v morje. 

Spodrsljaj 12: Lačni gusar tolče po mizi, pri se čemer porcelanasti krožnik odbija visoko od mize. 
77. Kaj se je tukaj zgodilo? 
78. Gusar je hotel jesti. Tukaj pa ne bi smel krožnik tako skakat gor pa dol. 
79. Kaj pa je delal gusar, ko je hotel priklicati Pinka? 
80. Tolkel je po mizi. 
81. Kako bi bilo pravilno prikazano, ko praviš, da krožnik ne bi smel skakati gor in dol. 
82. Tako bi se malo premikal, tresel bi se, ne da bi skakal. 
83. Kako bi pa ti to prikazala? 
84. Vzela bi krožnik, ga dala na mizo, pa tako naredila (udari z roko po mizi), potem bi pa videli, če se 

premika ali če se malo trese. 
 

Spodrsljaj 13: Pink z majhno zajemalko polije veliko količino juhe po gusarju in juha je nato počasi pozlela 
po gusarju. 
85. Kaj se je tu zgodilo? 
86. Tukaj ga je Pink Panther polil z juho, ampak gusarja bi to moglo … ne vem, bi mogel umret … če je 

bila juha vroča ne, bi ga segrela. Tudi če se mi polijemo z juho, nam je vroče. On bi potem mogel 
umret. 

87. Je bi tukaj kakšen spodrsljaj, je bilo kaj narobe prikazanega? 
88. Da ga je polil in da je ostal živ. 
89. Kaj pa če pogledaš to zajemalko, kakšna je, velika ali majhna? 
90. Majhna. Mogla bi biti večja. 
91. Zakaj? 
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92. Zato, ker on je zajel zelo veliko, potem mu je pa kar teklo stran. 
 

Spodrsljaj 14: Pink Pantherju krožnik z jajci zdrsne iz pladnja in leti naravnost v gusarja. 
93. Kaj se je tukaj zgodilo? 
94. Tu so mu pa jajca priletela, pa ne bi mogla ravno v oči priti kot tukaj kaže. 
95. Zakaj ne? 
96. Zato, ker če bi mi to poskusili, nam ne bi nam prišlo. 
97. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
98. Krožnik je letel, pa bi mogel pasti navzdol. 
99. Kako bi pa ti to prikazala? 

100. Vzela bi krožnik pa jajca, potem bi pa videli, če bi dol padla ali bi letela. Ampak lahko greš tudi tako 
kot frizbi pa letiš, pa bi najbrž tudi dol padlo. Pa ne bi prišlo ravno tu na oči. 

 
Spodrsljaj 15: Dežnik se zatakne za gusarjev pas in ga dvigne visoko v nebo. 
101. Kaj se je zgodilo? 
102. Tukaj je pa Pink Panther vzel dežnik, potem je pa gusarja pripel, ampak ga ne bi mogel dežnik kar 

nest, ker človek je zelo težak, da bi dežnik, ki je lahek pa tudi veter ni mogel držat tako, potem ga je 
pa tu kar obrnilo, ampak tu bi mogel takoj dol past. 

103. Kako bi pa ti to prikazala? 
104. Vzela bi dežnik, ga dala za pas, potem bi šli pa tja, kjer je veliko vetra, pa bi poskusili, če leti človek, 

ko ima dežnik gor, potem bi pa videli. 
 

Spodrsljaj 16: Morski pes skoči iz morja in obstane v zraku (enak spodrsljaju 11). 
 
Spodrsljaj 17: Gusar pade s topom v vodo, pri čemer je njegov padec napačen 
105. Kaj se je tukaj zgodilo? 
106. Tu ga ne bi mogel on odpihnit, mi nimamo … 
107. Kako se je premikal tale gusar s topom? Kako je padel v vodo? 
108. Tako, kar skočil je, samo bi mogel takoj dol past. 
109. Še kaj? 
110. Ogenj bi se mogel ugasnit tukaj, če sta ga pihala. 
111. Če pogledaš, kako je top padel? 
112. Padel je tako, da se je obrnil, mogel bi tako past (dol). 

 
Spodrsljaj 18: Gusar skoči nazaj na ladjo. – isti spodrsljaj kot pri sliki 10. 

 
Spodrsljaj 19: Top pade v vodo in plava na vodi ter izstreli kroglo. 
113. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo? 
114. Tu je ta top pristal  v vodi. 
115. Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo? 
116. Ne, najprej je šel ta gusar ven iz topa, potem je pa nazaj gor, ampak on ne bi mogel nazaj gor na 

ladjo.         
117. Kaj je pa bilo s topom? 
118. Top se je potem sprožil. 
119. Je bilo tukaj kaj napačno prikazanega? 
120. Da se ne bi smel sprožit, ker je bil v vodi. Mogel bi potonit. 
121. Zakaj? 
122. Zato, ker ga ni moglo nič gor dvignit, mogel bi se potopit, pa je težek ta top in ne bi ga mogla voda 

nest. 
 

Spodrsljaj 20: Krogla naredi luknjo na krovu ladje, ki se v nekaj trenutkih potopi. 
123. Kaj se je zgodilo? 
124. Tukaj je pa luknja bila v ladji, potem je šla voda tu notri, ampak mogla bi bolj počasi it. Tu v risanki 

je šlo pa zelo hitro. 
125. Kaj se je zgodilo z ladjo? 
126. Potonila je in to zelo hitro, pa ladja se zelo počasi potaplja. 
 
UČENEC 5 
 
Spodrsljaj 1: Pink in kapitan se povzpneta na ladjo. 
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1. Kaj se je tu zgodilo? 
2. Šla sta gor na ladjo. 
3. Kako sta se onadva povzpela na ladjo? 
4. [Tišina.] 
5. Kaj bi bil tukaj spodrsljaj? 
6. [Tišina.] 
7. Če pogledaš, kako je postavljena ta deska? 
8. [Tišina.] 
9. Se ti zdi strma, ni strma? 
10. Malo je strma. 
11. Ali se lahko povzpneta na ladjo? 
12. Tu bi padla dol. 
13. Zakaj pa? 
14. Ker tu sploh ni deske, da bi hodila gor. 
15. Pa kaj še, še kaj? Kako sta onadva nagnjena? A bi padla ali bi ... 
16. Bi padla. 
17. Kam bi padla? 
18. V vodo. 
19. Bi nazaj ali naprej padla? Če bi takole plezala? 
20. Nazaj. 
21. Kako bi pa bilo to pravilno prikazano? 
22. Da bi padla nazaj. 

Spodrsljaj 2: Gusar brcne v ležalnik, ki poleti v zrak. 
23. Kaj se je tu zgodilo? 
24. Da začne Pink Panther delat. 
25. Kaj se je zgodilo s klopco, ko je gusar brcnil vanjo? 
26.  V steno je šla in se je kar zložila, pa kar enkrat se je obrnilo. 
27. Je bilo tukaj kaj napačno prikazanega? 
28. Pink Panther je bil v zraku in tudi klopca. 
29. Kako bi bilo prav? 
30. Pink Panther bi na postelji bil in bi brcnil. 
31. Kako bi pa ti to pokazal, da ni to možno, da gre klopca v zrak? 
32. Da bi spal, nekdo bi pa brcnil v posteljo in se tudi premaknila ne bi. 

 
Spodrsljaj 3: Najden kasneje, vendar ga lahko zaradi podobnosti povežemo s spodrsljajema 10 in 19. 
 
Spodrsljaj 4: Omelo z ogorkom pomočenim v vodo, se vžge nazaj. 
33. Kaj se je tu zgodilo? 
34. Tukaj je pa gusar na tla cigaret dal, potem je Pink Panther spet začel delat, potem se je pa zažgalo, 

potem je pa še enkrat namočil, potem se je pa še enkrat vžgalo, pa ni možno, da se vžge. 
35. Zakaj ni možno, da se še enkrat vžge? 
36. Mogel bi vsaj že dim bit, ker se je polilo. 
37. Kako bi pa ti pokazal, da to ni možno? 
38. Da bi košček metle, da bi recimo en košček, stekel ven, pol bi pa prižgal z vžigalico in dal v vodo, 

potem bi pa ugasnilo. 
 

Spodrsljaj 5: Ogenj na omelu, ki ga je gusar pogasil, se ponovno vžge. 
Spodrsljaj 6: Ogenj , ki ga je želel Pink ugasniti s pihanjem, se je razširil na jadro, ki je zgorelo v trenutku. 
39. Kaj se je tukaj zgodilo?  
40. Tukaj je pa Pink Panther začel pihat, potem je pa to (jadro) zagorelo, ampak ne bi moglo tako hitro 

goret. 
41. Kako bi bilo pravilno? 
42. Počasi bi gorelo. 
43. Kako bi pa ti to pokazal? 
44. Da bi kakšno vrv prižgal. 

 
Spodrsljaj 7: Železne krogle padejo ob velikem nagibu in zaviranju iz samokolnice nekoliko kasneje, kot bi 
morale. 
45. Kaj se je zgodilo, ko je Pink Panther vozil železne krogle in se je nato ladja nagnila? 
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46. Tam je bil gusar, pa so na njega padle. 
47. Kaj se je zgodilo s kroglami? 
48. Vse so se prevrnile dol. 
49. So se takoj ali malo kasneje? 
50. Ne, bolj malo. 
51. Je bilo tukaj kaj napačno prikazanega? 
52. Ja, da bi se raztresle. 
53. Kako bi pa ti to prikazal? 
54.  Vzel bi samokolnico, bi kakšne žoge naložil, potem bi pa zapeljal v dolino in bi vse padlo dol. 

 
Spodrsljaj 8: Železne krogle se iz samokolnice skotalijo na tla in se odbijajo od tal. 
55. Kaj se je tukaj zgodilo? 
56. [Tišina.] 
57. Še kaj? 
58. Pa tukaj so šle kar vse v vrsti čisto naravnost. 
59. Kako so se premikale krogle? 
60. Hitro.  
61. Če pogledaš, ali so se kaj kotalile ali še kaj? 
62. Kar skakale so. 
63. Pa je to možno? 
64. Ne. 
65. Zakaj ne? 
66. Ker so zelo težke in ne bi mogle skakat. 
67. Iz česa bi bile? 
68. Iz gume. 

 
Spodrsljaj 9: Železne krogle stojijo na glavi gusarja druga vrh druge. 
69. Kaj se je tukaj zgodilo? 
70. Tukaj so šle pa vse krogle na isto mesto, tu pa ne bi mogle na glavi stat. 
71. Kako bi pa bilo pravilno prikazano?  
72. Da bi dol padle. 
73. Kako bi pa ti to prikazal? 
74. Da bi dal na glavo žogice, potem bi pa dol padle. 

 
Spodrsljaj 10: Gusar skoči iz morja nazaj na ladjo. 
75. Kaj se je tukaj zgodilo? 
76. Tukaj je pa kar iz vode skočil gor na to desko. 
77. Je bilo tu kaj napačno prikazanega? 
78. Ja. Ne bi mogel skočit iz vode gor. 
79. Kako bi pa ti to pokazal, da ni možno? 
80. Da bi bil v vodi, recimo v kopalnici, pa v bani, pa bi dal recimo desko na višje mesto, potem bi pa 

skočil. 
 

Spodrsljaj 11: Morski pes skoči iz vode in obstane nekaj trenutkov v zraku. 
81. Kaj se je tu zgodilo? 
82. Morski pes je kar odgriznil desko in nekaj časa je bil kar v zraku. 
83. Je bilo tukaj kaj napačno prikazano? 
84. Ja, ne bi mogel toliko časa stat. 
85. Kako bi bilo pravilno? 
86. Da bi skočil in potem bi samo noter šel. 

Spodrsljaj 12: Lačni gusar tolče po mizi, pri čemer se porcelanasti krožnik odbija visoko od mize. 
87. Kaj se je tukaj zgodilo? 
88. Da bi jedel. 
89. Kaj je delal gusar? 
90. Tolkel je po mizi z roko. 
91. Kaj se je pa s krožnikom dogajalo? 
92. Skakal je v zrak. 
93. Je tu kakšen spodrsljaj? 
94. Lahko bi tudi skakal krožnik, samo odvisno iz česa bi bil. 
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95. Lahko tako krožnik skače, če udarjaš po mizi? 
96. Bi lahko. Odvisno iz kakšnega materiala je. 

 
Spodrsljaj 13: Pink z majhno zajemalko polije veliko količino juhe po gusarju in juha je nato počasi polzela 
po gusarju. 
97. Kaj se je tu zgodilo? 
98. Hotel je dat juho na krožnik, samo se je ladja nagnila, potem je pa po njemu zlil, potem je pa še 

enkrat hotel dat in se je še enkrat ladja nagnila in ga je še enkrat polil. 
99. Če rečemo, da je spodrsljaj, da je kaj napačno prikazano. Kaj bi bilo tukaj napačno prikazano? 

100. Da se je točno takrat ladja nagnila, ko je Pink Panther zlil. 
101. Kakšna pa je zajemalka? Velika ali majhna? 
102. [Tišina.] 
103. Kakšna se ti zdi? Velika ali majhna? 
104. Majhna. 
105. Kaj pa količina juhe, ki je stekla iz zajemalke? Glede na velikost zajemalke? Velika ali majhna? 
106. Velika. 
107. Kaj bi bilo tu napačnega? 
108. Ne bi moglo toliko te juhe ven it. 

 
Spodrsljaj 14: Pink Pantherju krožnik z jajci zdrsne iz pladnja in leti naravnost v gusarja. 
109. Kaj se je tukaj zgodilo? 
110. Tukaj je pa potem še enkrat dva jajca spekel, potem se je pa ladja nagnila, jajca so šla od krožnika, 

so se odbila na mizo, potem pa šla direktno temu kapitanu v oči. 
111. Ti je bilo tukaj kaj napačno prikazanega? 
112. Ja, jajca ne bi mogla bit tako točna. 
113. Kaj pa krožnik? 
114. Pa krožnik bi prej padel na tla. 
115. Kako bi pa ti to pokazal, da ni možno? 
116. Da bi v roki imel krožnik ali pa kaj takega, ali pa malo težji krožnik in bi vrgel, bi dal gor in bi vrgel 

in bi videl, da bi prej padlo dol. 
 

Spodrsljaj 15: Dežnik se zatakne za gusarjev pas in ga dvigne visoko v nebo. 
117. Kaj se je zgodilo? 
118. Ta Pink Panther je vzel dežnik, potem ga ja pa kar vleklo, pa ne bi bilo možno. 
119. Kaj ne bi bilo možno? Kaj bi bil tu spodrsljaj? 
120. Bi bilo možno, samo odvisno, kako bi bil velik dežnik. Tu pa ne bi mogel letet. 
121. Kako bi pa ti to pokazal, da to ni možno? 
122. Da bi bil močen veter, potem bi pa odpel dežnik pa bi se držal, pa sploh ne bi bilo nič. 
 
Spodrsljaj 16: Morski pes skoči iz morja in obstane v zraku (enak spodrsljaju 11). 
 
Spodrsljaj 17: Gusar pade s topom v vodo, pri čemer je njegov padec napačen. 
123. Kaj se je tukaj zgodilo? 
124. [Tišina]. 
125. Kako se je premikal top, ko sta z gusarjem padla v vodo? 
126. Tu ni bil naravnost, potem pa kar takoj gor. 
127. Je tukaj kaj napačno prikazano? 
128. Ne, ni bilo ne. 
129. Je možno, da je top pred padcem obrnjen takole, potem pa pade … 
130. Skočit ne more. 
131. Če pogledaš top, kako je obrnjen.  
132. Aja, pa tudi bolj naravnost bi šel. 
133. Misliš, da bi mogel biti obrnjen, tako kot tukaj ali drugače? 
134. Bolj poševno bi mogel bit obrnjen. 
135. Ali je tako pravilno prikazano v risanki? 
136. Ne. 
 
Spodrsljaj 18: Gusar skoči nazaj na ladjo. – isti spodrsljaj kot pri sliki 10. 
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Spodrsljaj 19: Top pade v vodo in plava na vodi ter izstreli kroglo. 
137. Kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo s topom, ko je padel v vodo? 
138. Tukaj kar ni bilo več gusarja. Kar plaval je še neki časa na vodi. 
139. Je bilo tu kaj napačno prikazano? 
140. Ja, ker top ne bi plaval na vodi. 
141. Zakaj ne? 
142. Zato ker ga ne bi moglo nest. 
143. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
144. Da bi potonil. 

 
Spodrsljaj 20: Krogla naredi luknjo na krovu ladje, ki se v nekaj trenutkih potopi. 
145. Kaj se je zgodilo? 
146. Tukaj je pa krogla direktno na sredino pristala in je počilo, potem je pa takoj voda pritekla spodaj in 

se je napolnilo. 
147. Je tukaj kaj napačno prikazanega? 
148. Ja. 
149. Kaj pa? 
150. Hitro je bušnilo, pa kar naenkrat je šla voda gor. 
151. Kako bi bilo pravilno prikazano? 
152. Da se ladja ne bi tako hitro napolnila z vodo. 


