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POVZETEK 

Branje in knjige, so bile povod in temelj, na katerih sem se odločila za pisanje diplomskega 

dela pri didaktiki književnosti. Glavno vodilo mojega dela je bilo spoznavanje literature z 

uporabo metode branja v nadaljevanjih. Z izborom teme, »metoda dolgega branja besedil: 

primerjava med 1. in 5. razredom«, sem želela preveriti otroško pomnjenje dolgih besedil. V 

teoretičnem delu sem izpostavila razlike med tradicionalnim in komunikacijskim poukom 

književnosti. Nadalje sem razčlenila in podrobno opisala faze šolske interpretacije besedila ter 

opisala otroški zorni kot oziroma perspektivo. Povzela sem tudi bistvo bralnega razvoja, ki 

sovpada z posameznimi stopnjami otrokovega razvoja. Ker se učitelj pri svojem delu in 

pisanju učnih priprav opira na učni načrt, sem pregledala posodobljen učni načrt za 

slovenščino in izpisala cilje, ki se nanašajo, oziroma jih lahko dosežemo s knjigo Drejček in 

trije Marsovčki. Empirični del diplomskega dela je temeljil na raziskovanju in primerjanju 

odzivov otrok na metodo branja v nadaljevanjih. Zanimala me je razlika v pomnjenju 

predhodnega branja med učenci 1. in 5. razreda. Projekt branja v nadaljevanju sem izvedla v 

enem oddelku 1. razreda in enem oddelku 5. razreda. Skupno je sodelovalo 38 učencev. V 

diplomskem delu so učne priprave za vsako učno uro, ter analiza učnih ur, ter interpretacije 

rezultatov učnih listov. Branje v nadaljevanjih je bilo pri učencih pozitivno sprejeto, zato ga je 

potrebno vključiti v pouk večkrat letno. 

 

Ključne besede: branje v nadaljevanjih, učni načrt, komunikacijski pouk književnosti, faze 

šolske interpretacije, otroški zorni kot, bralni razvoj. 

 

 



ABSTRACT 

Reading and books were the cause and the foundation on which I decided to write the thesis in 

didactic literature. The leitmotiv of my work was the knowledge of the literature, using the 

method of reading in sequels. By choosing the theme "method of reading long texts: 

comparison between the 1st and 5th class", I wanted to check children's memorization of long 

texts. In the theoretical part I highlighted the differences between the traditional  and 

communication teaching literature. Furthermore, I have broken down and explained in detail 

the stages of school interpretation of the text and described children's viewing angle or 

perspective. I took the essence of reading development, coinciding with the various stages of 

child development. Because the teacher in his work and preparing for lessons bases on the 

curriculum, I examined the updated curriculum for Slovene and appear as objectives relating 

to, or can be achieved with a book Drejček in trije Marsovčki. The empirical part of the thesis 

is based on research and comparing the responses of children to a method of reading in 

sequels. I was interested in the difference in memory prior reading among students 1st and 5th 

grade. I planed the project of reading in seqals for one 1st grade class and one section of the 

5th grade. A total of 38 students. In this thesis are lesson plans for each lesson, and an 

analysis of lessons, and interpretation of the results of worksheets. Reading in sequels were, 

by the pupils, positively received, therefore it should be incorporated into lessons several 

times a year. 

 

Keywords: reading sequels, curriculum, communication teaching literature, school 

interpretation, children's viewing angle, reading development. 
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1 UVOD 

 

»Ali bo v enaindvajsetem stoletju sploh še kdo bral literaturo?« (Kordigel, 1997: 5). 

 

To vprašanje se postavlja tudi meni. Ali bo literatura še aktualna? Ali bodo otroci sami po 

sebi posegali po knjigah? Ali bodo starši še brali večerne pravljice pred spanjem? Ali bodo 

učitelji predstavljali knjige učencem?  

 

Ali bo vse zamenjala elektronska poplava naprav? Otroci ne bodo poznali vonja dobre knjige. 

Ne bodo občutili hrapavih platnic, ničkolikokrat prebrane pustolovske zgodbe. Ne bodo se 

izgubili v pravljičnem svetu domišljije. 

 

To je glavno vodilo, zakaj sem se odločila za diplomsko nalogo pri mladinski književnosti. Če 

samo peščico otrok s svojim delom navdušim, da bodo vzeli v roke knjigo in brali, je to zame 

velik uspeh. Učencem moramo učitelji priljubiti knjige. Ampak ne samo tiste, ki so obvezne. 

Otrok naj gre v knjižnico. Naj si vzame čas. Naj prisluhne svoji želji, kaj želi prebrati. Mi pa 

ga spodbujajmo naj posega po različnih literarnih zvrsteh.  
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2 KOMUNIKACIJSKI POUK KNJIŽEVNOSTI 

 

2.1 Razlika med komunikacijskim in tradicionalnim poukom 

 

Nova zasnova kurikuluma je pouk književnosti premaknila na novo raven. Postavila je nova 

načela, cilje in metode dela z besedilom. Književna didaktika je nov način dela poimenovala 

komunikacijski pouk književnosti. I. Saksida (2008) je bistvene razlike med tradicionalnim in 

komunikacijskim poukom književnosti razvrstil v preglednico. 

 

TRADICIONALNI POUK KOMUNIKACIJSKI POUK 

Izbor besedil: 

- zasnovan na podlagi literarne vede: doba, 
osrednja imena, življenjepis, delo, slogovne 
oznake, ipd.; 

 

- izhaja iz predstavnega sveta mladih in 
prvin, ki omogočajo doživetje književnosti 
oziroma subjektivno »gradnjo besedila«; 

- seznam v učnem načrtu je dokončen; - besedila v učnem načrtu so le predlogi 

- množica avtorjev in del, želja po čim večji 
obveščenosti bralcev; 

- »manj je več«: izbrano delo se obravnava 
poglobljeno in s posluhom za odzive, 
mnenja, interese učencev ter njihovo 
poustvarjalnost; 

Vloga učenca: 

- sprejema podatke o književnosti, ki jih 
preko učnega načrta »narekuje« literarna 
veda. 

 

- soustvarja besedilno stvarnost, prek »igre« 
vstopa v dialog z besedilom, ob tem 
spoznava prvine, iz katerih je sestavljeno 
besedilo, ter različne kontekste. 

Vloga učitelja: 

- prenaša vednost in prilagaja znanstvene 
interpretacije za šolsko rabo; 

 

- usmerja dejavnosti, spodbuja pogovor, 
opozarja na prezrte sestavine besedila in 
sodeluje v procesu tvorjenja pomena z 
lastnim razumevanjem, kot bralec daje zgled 
mladim bralcem. 

Preglednica 1: Razlike med tradicionalnim in komunikacijskim poukom (Saksida, 2008: 30). 
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»Književnost ni le sklop besedil, o katerih se je mogoče česa naučiti, ampak je v tem tipu 

pouka opredeljena kot rezultat »srečanja« oziroma interakcije med besedilom in bralcem: 

književnost obstaja, če obstaja njen bralec.« (Saksida, 2008: 30) Vzpostaviti moramo dober 

odnos, interakcijo med bralcem in besedilom, le tako se književnost in določeno besedilo 

lahko razvija. Z vsakim bralcem se vzpostavi svoj odnos, zato lahko rečemo, da besedilo živi. 

Z različnimi pogledi na prebrano pa se vzpostavlja tudi interakcija in komunikacija med 

učiteljem in učencem, ter med učenci samimi. To pa je bistvo komunikacijskega pouka 

književnosti. Ravno tej odnosi so pomembni, da komunikacijski pouk v praksi deluje. (prim. 

Saksida, 2008). 

Kot temeljna načela sodobnega pouka književnosti naj bi učitelji v šolski interpretaciji 

upoštevali naslednje: 

• besedilo je za mladega bralca relevantno le, če ga nagovarja; 

• literarna razgledanost še ne pomeni razvite bralne zmožnosti; 

• »to, kar je v literaturi temeljno oziroma kanonsko, je mogoče opredeljevati z 

zelo različnih izhodišč, zato predvsem sodobne književnosti ni mogoče 

»prevesti« v sezname, ki so za vse sprejemljivi, saj bi bili ti sicer neskončno 

dolgi, pouk pa »za učence nepregleden, nezanimiv in neprepričljiv« (Grosman, 

1997: 48).; 

• nujna selekcija del ni znamenje neznanja, ampak subjektivnega izbora in 

ponudbe, ki jo učenci dopolnjujejo; 

• izhodiščna točka pouka so učenčevi odzivi na besedilo, njegovo doživljanje in 

razumevanje prvin besedila, pri tem ima učenec tudi pravico do »napake«; 

• bralec vstopa v dialog z besedilom kot sogovornik, zato lahko besedilo tudi 

komentira, kritizira ali zavrne; 

• bralčevo razumevanje besedila se med branjem in v dialogu z drugimi bralci 

razvija in dopolnjuje. (prim. Saksida, 2008). 
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2.2 Učiteljeva vloga 

 

Pomembno vlogo pri tem procesu ima seveda učitelj. Učiteljeva naloga je, da je strpen in 

toleranten posrednik med učenci in obravnavanim delom. (prim. Grosman, 1989). Nedvomno 

tako delo od učitelja zahteva veliko več priprave in samodiscipline. Njegova naloga je 

zahtevna, saj mora, kot vodja in udeleženec didaktične komunikacije, skrbeti, da bo 

komunikacija mnogosmerna. »To pomeni, da teče komunikacija sicer tudi med učiteljem in 

učenci – vendar je mnogo pomembneje, da komunicirajo učenci med seboj.« (Kordigel, 1997: 

65). »Ker je primarna naloga didaktične komunikacije v tej fazi, da otroke senzibilizira za 

recepcijo književnosti, da ga odpira in odkriva individualne kontekste, je zelo pomembno, da 

dobivajo asociacijske impulze predvsem drug od drugega.« (Kordigel, 1997: 65). Didaktika 

književnosti učitelja smatra kot bralca, ki ne bere za svoj užitek, ampak s tem namenom, da 

sodeluje v šolski interpretaciji. (prim. Saksida, 2008).  

Torej lahko učitelja opišemo z naslednjimi glavnimi poudarki: 

• učitelj je senzibilen za književno besedilo; 

• spremlja odzive učencev in njihovo književno senzibilnost; 

• pozna različne metode analize književnega besedila; 

• uporablja nove didaktične pristope in nova tehnična sredstva. (prim. Saksida, 

2008). 

Torej lahko povzamemo, da je za model komunikacijskega pouka književnosti, 

najpomembnejše otroško doživljanje književnosti. Učiteljeva glavna naloga je, da spodbudi 

učenčevo domišljijsko aktivnost, usmerja pozornosti na prezrte ali spregledane dele besedila, 

spodbuja medsebojno interakcijo med učenci in je nenazadnje kot zgled mlademu bralcu. 
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3 FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE BESEDILA 

 

3.1 Učiteljeva priprava no šolsko interpretacijo 

 

Učitelj se mora zavedati, da ne bere besedila le zaradi njegove priprave na književni pouk. Na 

podlagi različnih priporočil je mogoče postaviti pet korakov branja učitelja, kot priprava na 

šolsko interpretacijo: 

• branje odraslega in lastno razumevanje besedila; 

• predvidevanje hipotetične otroške recepcije; 

• strokovna priprava z razčlembo besedila; 

• postavitev cilja; 

• izbira metod spoznavanja in poučevanja. (prim. Saksida, 2008). 

 

3.1.1 Branje odraslega in lastno razumevanje besedila 

 

V prvi vrsti je pomemben odnos oziroma dialog med učiteljem in besedilom. Na začetku je 

tudi učitelj le bralec določenega besedila. Ob prvem branju pride do komunikacije med dvema 

odraslima udeležencema tega komunikacijskega položaja. (prim. Kordigel, 1997). Tu se 

srečata bralec (učitelj) in pripovedovalec. Učitelj po svoje interpretira prebrano in se v 

besedilo vživi na svoj način. Ta proces je ustrezen, saj je tudi odraslemu bralcu mladinske 

književnosti dopustno literarnoestetsko uživanje ob prebranem. Učitelj se mora vprašati tudi, 

kaj mu bo branje mladinske književnosti sporočilo in to sporočilo mora sprejeti na ravni svoje 

socialne, emocionalne in jezikovne zrelosti ter sposobnosti abstraktnega mišljenja. Torej na 

sebi ustrezen način. (prim. Kordigel, 1997).  

3.1.2 Predvidevanje hipotetične otroške recepcije 

 

Ker pa je učitelj strokovnjak na svojem področju, se mora ob drugem branju distancirati od 

svojih doživetij. V tej fazi učitelj opazuje besedilo z drugačnim pogledom. Rezultat drugega 

branja je hipotetična otroška recepcija. (prim. Kordigel, 1997). 
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Kot prvo se mora vprašati, če je besedilo primerno oziroma zanimivo za učence. Kaj pa je 

primerno za učence? To je vprašanje, ki si ga postavlja veliko učiteljev. V učnem načrtu je 

predstavljenih nekaj predlogov za obravnavo besedil v razredu. Ampak, so to le predlogi. 

Literatura je zelo obsežna in morali bi posegati po različnih delih. Neprimerno je otroke 

zavijati v vato in jim omejevati različne poglede na svet. »Vsebinsko omejevanje se kaže npr. 

v zavračanju tabujev (grozljivi prizori, neprimerna sporočila, stereotipi, spolnost ipd.) ali del, 

ki opisujejo neprimerno otroško vedenje.« (Saksida, 2008: 39). Verjetno se z izogibanjem tem 

temam želi učence obraniti pred zapletenim svetom, vendar se s tem dela več škode kot 

koristi. Učenci se preko literature s tabu temami naučijo kritičnega presojanja sveta. Na 

neboleč način spoznavajo razlike in krivice, ki se dogajajo. Primer je ločitev ali smrt. Ločitev 

v svetu vedno več. In vedno več otrok, učencev se s tem srečuje v vsakdanjem življenju. Če se 

odrasli distancirajo od tabu tem in o tem nočejo govoriti, otrokom to povzroča psihično 

nestabilnost in nezaupanje vase. Dober primer za oživitev pogovora na to temo je uporaba 

literature. Z uporabo takega besedila v razredu in posledično pogovora o prebranem se bodo 

učenci seznanili z nečim, česar so se do sedaj vsi izogibali. Odrasli ne smemo cenzurirati del 

le zato, ker se nam ne zdijo primerne. Dajmo otrokom možnost, da sami kritično presodijo 

dela in se o tem pogovarjajo. (prim. Saksida, 2008). 

Naslednja pomembna točka pri učiteljevi določitvi izbire besedila, je zahtevnost oziroma 

nezahtevnost določenega dela. S pravim načrtovanjem dela in pravim dialogom, se lahko 

vsako delo predstavi učencem različnih starosti. 

 

3.1.3 Strokovna priprava z (razčlembo) besedila 

 

Ko učitelj opravi prvi dve fazi se začne njegova strokovna priprava. »V tej fazi gre za njegov 

prehod od spontanega k reflektiranemu doživetju s poučevalnim namenom, kar pomeni, da na 

podlagi prvotnega lastnega doživetja in predvidenega sprejemanja mladih bralcev izbere tiste 

značilne prvine besedila, ki bodo osnova za skupno analizo besedila v razredu.« (Saksida, 

2008: 40). 
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Koraki razčlembe besedila so štirje:  

• določitev teme besedila (pomemben korak, saj iz teme izhaja učna priprava); 

• iskanje osrednje osebe; 

• določitev bistvenih prvin za razvijanje bralnih zmožnosti (bistvene prvine so 

dogajalni prostor, čas, književne osebe,…); 

• predvidevanje možnosti za aktualizacijo (nove naloge, poustvarjanje, 

poglabljanje doživetij). (prim. Saksida, 2008). 

 

3.1.4 Postavitev cilja 

 

»Postavitev cilja je faza, v kateri se učitelj odloči, katere cilje iz učnega načrta bo realiziral in 

s katerimi dejavnostmi.« (Saksida, 2008: 41). Pomembno je, da izbere take cilje, ki so 

ustrezni za obravnavo posameznega besedila oziroma za razvijanje bralne zmožnosti. 

Pomembno je, da pri obravnavi besedil ne zapademo v neko stalnost, saj bomo s tem pouk 

postavili v neke šablone, ki se jih ne bomo mogli otresti. Za otroke tako delo ni ne zanimivo, 

ne koristno. V učno pripravo moramo zapisati cilje, ki so konkretni. Iz cilja moramo takoj 

razbrati, kaj želimo doseči pri učencih. (prim. Saksida, 2008). 

 

3.1.5 Izbira metod in oblik dela 

 

To je sklepna faza v učiteljevi pripravi na delo v razredu. Najustreznejše so metode povezane 

s štirimi govornimi dejavnostmi. Torej metode branja, poslušanja, govorjenja ter 

poustvarjalnega in analitično-raziskovalnega pisanja o književnosti. »Metode, povezane z 

bralnimi strategijami, pa so metode predstavljanja oziroma doživljanja besedilnih slik in 

razpoloženja, metode zaznavanja, razumevanja in vrednotenja posamezne književne osebe ter 

zgodbe, teme, strukture, forme besedila in perspektive v njem.« (Saksida, 2008: 41). Kot sem 

napisala, komunikacijski pouk temelji na dialogu. Najprimernejše oblike dela so tiste, ki 

omogočajo razvijanje učenčeve ustvarjalnosti in samostojnosti. Med te štejemo individualno 

delo z besedilom, ter različne oblike skupinskega dela. Pri uporabi skupinskega dela, se dialog 

med učenci in besedilom še bolj razvija, saj je ta oblika dela spodbuda za pogovor o besedilu. 

(prim. Saksida, 2008). 
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3.2 Obravnava umetnostnega besedila v razredu 

 

Delo v razredu se lahko prične, ko učitelj na podlagi zgoraj opisanih faz napiše temeljito učno 

pripravo. Obravnava umetnostnega besedila poteka vedno po istem zaporedju. Faze šolske 

interpretacije so torej vedno enake.  

Faze, ki pomagajo pri izvedbi učne ure so naslednje: 

• uvodna motivacija; 

• najava besedila in njegova lokalizacija; 

• premor pred branjem; 

• interpretativno branje; 

• premor po branju; 

• analiza besedila, sinteza, vrednotenje, izražanje doživetij; 

• nove naloge.  

 

3.2.1 Uvodna motivacija 

 

Uvodna motivacija je pomembna pri začetku spoznavanja novega besedila v razredu. 

Pomembno je, da izberemo različne oblike dejavnosti, da na tak način učence spodbudimo k 

polnejšemu sprejemanju besedila. Če bi učitelji samo prišli v razred, odprli knjigo ter začeli 

brati, veliko otrok ne bi bilo pripravljenih in bi besede kar izzvenele mimo njihovih ušes. S 

pravo izbiro motivacije bomo učence spodbudili, da bodo o besedilu ustvarili določena 

pričakovanja. Če bo motivacija pravilna, bodo učenci raje poslušali besedilo in ga bolj 

dovzetno doživljali. 
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Shema 1: razdelitev uvodne motivacije (Saksida, 2008: 79). 

I. Saksida (2008) uvodne motivacije deli na dva glavna pola, ter nadalje še na pet različnih 

motivacij. Njegova razdelitev je sledeča. 

 

Nejezikovne uvodne motivacije  

Že samo ime nam pove, da pri tej obliki motivacije besede niso uporabljene. To so tiste oblike 

spodbud, pri katerih se kot sredstvo za vzpostavljanje primernega razpoloženja za branje, 

uporabljajo dejavnosti iz drugih področij. Primeri za ta tip motivacij so: 

• poslušanje glasbe; 

• risanje literarnih oseb ali podob: 

• likovno oblikovanje besed ali risanje tematske besede 

• razne oblike gibalnih iger. (prim. Saksida, 2008). 
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Jezikovne uvodne motivacije 

 

Besedne uvodne motivacije so največkrat uporabljene pri nonsensnih besedilih. Tu gre 

predvsem za odkrivanje in uporabo različnih jezikovnih inovacij. Poznamo različne oblike 

besednih uvodnih motivacij: 

• igra z glasovi – ustvarjanje »pesmi«, ki same po sebi nimajo pomena; 

• igra z rimami; 

• daljšanje, krajšanje in preoblikovanje besed; 

• nenavadne besedne zveze; 

• razlaga nenavadnih besed; 

• asociacije ob besedi; 

• primerjave 

• tvorjenje daljše nesmiselne povedi po otroški logiki (po vzorcu kdo + kaj dela + kje + 

zakaj + kdaj +...). (prim. Saksida, 2008). 

 

Predstavne uvodne motivacije temeljijo na domišljijski sliki. Je bolj zahtevna. Izhodišče je 

izrazita podoba. Učenec samostojno ustvari nek svoj, popolnoma izmišljen svet. Oblike 

predstavnih uvodnih motivacij so: 

• domišljijska slika: učenci pripovedujejo kakšna je po njihovem mišljenju pravljična 

dežela, o tem kako živijo vile, kakšno je življenje na magičnem otoku,... 

• domišljijsko potovanje: potovanje po sladoledni reki, potovanje v zvezdni dol,... 

• poetizacija stvarnosti: izražanje doživetega, kaj govori veter, kaj vidi hrast,...(prim. 

Saksida, 2008). 

 

Zgodbene uvodne motivacije so za uvod v branje besedil z izrazito zgodbo. Ta oblika 

motivacije obsega igro vlog. Učenci z uporabo kostumov, mask, lutk prevzamejo vlogo oseb, 

ki nastopajo v knjižnem besedilu. Otroci na podlagi izbrane situacije sestavijo krajšo zgodbo, 

za izhodišče pa uporabijo: »Kaj bi se zgodilo, če...«. Uporabna dejavnost je skupno 

pripovedovanje zgodbe. Pri tem sodelujejo učitelj, začne s pripovedovanjem zgodbe, in 
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učenci, ki jo nadaljujejo. Zgodbene motivacije so največkrat uporabljene v skupinski obliki 

dela. (prim. Saksida, 2008). 

 

Izkušenjske uvodne motivacije so v razredu pogoste. Ta vrsta motivacij temelji na 

učenčevih izkušnjah, o njihovem mnenju o določeni temi, njihovem vrednotenju problema iz 

besedila ali pa razumevanju temeljnega pojma. Pri tej obliki učenci izražajo: 

• doživetja v realnosti; 

• pogovarjajo se o temi besedila; 

• razmišljajo o problemu, ki ga obravnava besedilo. (prim. Saksida, 2008). 

 

Medbesedilne uvodne motivacije pa so ponovitev literarnega znanja. Učitelj sprašuje učence 

o njim že znanih pojmih. Ta oblika motivacije je uporabna v drugem triletju, ko imajo učenci 

že določena predznanja. Izvedba te vrste motivacije je mogoča na različne načine: 

• pogovor o značilnostih literarnih vrst; 

• pogovor o nenavadnih osebah; 

• predstavitev ustvarjalca; 

• preoblikovanje oziroma nadaljevanje znanih pravljic, vključevanje novih elementov v 

znano zgodbo. (prim. Saksida, 2008). 

 

3.2.2 Najava besedila in njegova lokalizacija 

 

Najava besedila pomeni, da napovemo avtorja, naslov besedila in književno vrsto, ki mu 

pripada. Pri lokalizaciji besedila moramo paziti, da ne povemo preveč podrobnih podatkov. 

Če obravnavamo le odlomek določenega knjižnega besedila, učencem kratko predstavimo 

zgodbo. V tem koraku je pomembna povezava med motivacijsko dejavnostjo in besedilom. 

(prim. Saksida, 2008). 

 

Po najavi sledi kratek premor pred branjem. V tej fazi se učenci umirijo, posvetijo besedilu 

in usmerijo svojo pozornost na poslušanje. 
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3.2.3 Interpretativno branje 

 

Pomembno je dobro premisliti, kdo prvi bere besedilo. V prvem triletju je to vsekakor učitelj. 

V drugem triletju pa je prvo branje odvisno od zahtevnosti besedila, zahtevnejša besedila 

učitelj, lažja učenci. Ampak tudi kasneje poslušanja, kot prvega stika z besedilom, ne gre 

zanemariti. (prim. Saksida, 2008). Kadar bere učitelj mora paziti, da je branje doživeto in 

prijetno. Pravilnega interpretativnega branja se je potrebno naučiti. Branje mora biti zanimivo, 

ne monotono. Učitelj glas prilagaja lastnostim določenih knjižnih oseb ter okolju in 

razpoloženju primerno. Tako imenovani pravljični ton pri branju pravljic pa ne dosežemo le z 

glasom. V pomoč so nam lahko različni rekviziti, ki ustvarijo še bolj polno, pravljično, 

vzdušje. (prim. Saksida, 2008). 

 

Po branju besedila zopet sledi kratek premor. V tem času učenci uredijo svoja doživetja. Ta 

kratka faza je pomembna, saj moramo učencem pustiti, da svoje vtise in odzive dobro 

premislijo. 

 

3.2.4 Analiza besedila, sinteza, vrednotenje, izražanje doživetij 

 

Prav ta faza je osrednja pri razvoju dialoga med besedilom in učenci. (prim. Saksida, 2008). S 

pogovorom učitelj vodi učence do prezrtih delov besedila. Analiza besedila pomeni, da 

prebrano natančno razčlenimo. Pri tem je pomembno,da spodbujamo učence, da sami 

sodelujejo pri razčlenitvi. Kasneje pri sintezi doživetja in spoznanja strnemo v neko celoto. 

Vrednotenje pa je končni odziv na prebrano besedilo. Izražanje doživetij je pomembno, saj se 

tu doživetje vsakega posameznega učenca sreča z doživetjem ostalih. Tu se spodbuja dialog o 

prebranem, kar je za komunikacijski pouk pomembno. Po pogovoru predvidoma sledi 

ponovno branje, saj takrat učenci opazijo še nekatere elemente, na katere prej niso bili 

pozorni. (prim. Saksida, 2008).  
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3.2.5 Nove naloge 

 

Z zadnjo fazo poglabljamo literarnoestetska doživetja učencev. Otroci so v svojem bistvu 

vedno domišljijsko naravnani, zato jim te nove naloge dajo možnost, da pokažejo svojo 

domišljijsko plat. Obstaja veliko možnosti različnih dejavnosti: 

• glasno poustvarjalno branje besedila z izražanjem lastnega razumevanja sporočilnosti; 

• vživljanje v književno osebo, pisanje pisma, dnevnika,…; 

• risanje dogajalne premice; 

• tvorjenje besedila po vzorcu; 

• nadaljevanje, dopolnjevanje zgodbe in njeno preoblikovanje, izmišljanje 

predzgodbe,...; 

• povezovanje besedila s stripi, risankami, filmi; 

• dramatizacija; 

• ilustriranje besedila in glasbeno poustvarjanje; 

• ustvarjanje razredne predstave oziroma kakega drugega dogodka, skupno pisanje 

pesmi; 

• pravljični projekt, spoznavanje oziroma zbiranje ljudskega izročila in posnemanje 

pravljičnega tona; 

• primerjanje besedil in pogovor o branju; 

• obisk knjižnice. (prim. Saksida, 2008). 

 

Zaporedje faz šolske interpretacije besedila je vodilo, za doseganje zastavljenih ciljev. Vsak 

učitelj, si bo na podlagi izkušenj in priporočil, faze interpretacije prilagodil svojemu delu.  
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4 OTROŠKI ZORNI KOT (PERSPEKTIVA) 

 

Perspektiva je splošni otroški pogled na svet. Obstaja več različnih otroških pogledov, zato se 

mladinska književnost razlikuje predvsem glede na perspektivo. Pojem perspektive se 

povezuje s pripovedovalčevim stališčem do upovedne literarne stvarnosti. ( prim. Saksida, 

2005). Ključno je vprašanje, kakšen je otrokov pogled na besedilno oziroma zunajliterarno 

stvarnost, ki ga prevzema odrasli. (Prav tam: 9). Mladinsko besedilo je posledica vživljanja v 

otroka. Mladinsko besedilo je torej odraz tega, kako avtor izraža otroštvo. Kot pravljični čas, 

vračanje v idiličen svet, kot prekleto otroštvo,…? Perspektiv oziroma podob otroštva je več. 

Ločimo dva glavna tipa perspektiv, to sta perspektiva razcepa in perspektiva zbliževanja. 

(prim. Saksida, 2005). 

 

4.1 Perspektiva razcepa 

 

Za perspektivo razcepa je značilen razkorak med otrokom in odraslim. To je najstarejša 

perspektiva in zajema dva podtipa. Avtoritativna perspektiva je značilna za razsvetljensko 

poučnost in ideološko literaturo neposredno po vojni. (prim. Saksida, 2005). Za ta tip 

perspektive je značilno, da mora otroka oziroma bralca vzgojiti v zglednega človeka. Za to 

uporabi v besedilih zgledne like, otroka, ki ima rad Stvarnika, starše in naravo, pionirja, ki se 

zaveda svojih dolžnosti, … (prim. Saksida, 2008). Lik otroka v avtoritativni perspektivi je 

predstavljen kot zgled obnašanja ali kot svarilo. Tu gre za izrazito željo po vplivanju na 

bralca, saj želijo odrasli s pomočjo literature otroka vzgajati. 

Evazorična perspektiva pa izhaja iz idealizacije otroštva. (prim. Saksida, 2005). Iz 

občudovanja idile otroškega brezskrbnega časa, npr. otrok v na morski obali. Pri tem podtipu 

pa je značilen umik v idiliko otroštva, beg iz realnosti. (prim. Saksida, 2005). Značilna je 

pogosta uporaba pomanjševalnic. 
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4.2 Perspektiva zbliževanja 

 

Glavna značilnost perspektive zbliževanja je ukinjanje razkoraka med otrokom in 

odraslim.(prim. Saksida, 2005). Odrasli se tu vživlja v otroka bodisi na podlagi podoživljanja 

in oblikovanja jezikovno predstavne igre, otroških oseb in dejanj, nasprotovanja svetu 

odraslih, čudenja in prisluškovanja, mitičnega upovedovanja in spominjanja. (prim. Saksida, 

2005). Perspektiva zbliževanja se deli na šest podtipov. Vsaka na svoj način poda odgovor na 

vprašanje kaj je otroštvo. 

• Nonsensna perspektiva (otroštvo je igra); 

• resničnostna perspektiva (otroštvo je stvarni svet); 

• perspektiva oporekanja (otroštvo je način upora zoper svet, zoper odrasle); 

• perspektiva čudenja (otroštvo je odprto oko za lepote sveta); 

• razlagalna ali parabolična perspektiva (otroštvo je otroška razlaga sveta); 

• perspektiva spominjanja na otroštvo (otroštvo je spomin). (prim. Saksida, 2005). 

 

4.3 Nonsensna perspektiva 

 

Za to perspektivo je značilno, da namenoma krši načelo logičnosti in načelno slovnične 

pravilnosti. Otrok je »bitje igre« (prim. Saksida, 2005), to je vodilo avtorja nonsensne 

perspektive. Avtor doseže nonsens z nesmiselno kombinacijo razumljivih besed in predstav 

ali z igrivim preoblikovanjem jezika. Poznamo besedni oziroma jezikovni nonsens (prim. 

Saksida, 2005), kjer se najpogosteje pojavljajo nove, izmišljene besede. Značilen je za 

izštevanke. Predstavni nonsens (prav tam, 10) pa je značilen za, tako imenovan, narobe svet. 

Njegova uporaba se opazi na primer tam, kjer avtorji žive lastnosti pripisujejo živalim ali 

stvarem. (prim. Saksida, 2005). 
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4.4 Resničnostna perspektiva 

 

Za resničnostno perspektivo je značilno avtorjevo vživljanje v otrokovo vsakdanjost. (prim. 

Saksida, 2005). Besedilna stvarnost je podobna realnemu svetu. Osrednje teme uporabljene v 

resničnostni perspektivi so odraščanje, otroške lastnosti, otroške dogodivščine, ločitev staršev, 

beg od doma,…(prim. Saksida, 2005). »Podtipa resničnostnih zgodb sta skupini, kjer nastopa 

kolektivni junak,značilno za trivialno mladinsko književnost,ter skupina zgodb o prijateljstvu 

med otrokom in živalmi.« (Saksida, 2005: 11). 

 

4.5 Perspektiva oporekanja 

 

Temelj je prevzemanje uporniške drže do sveta. Otrok ni več ubogljiv in poslušen, ampak se 

upira svetu odraslih. Uporniška drža se kaže v uporabi posebnega jezika. (prim. Saksida, 

2005). Izrazite so tabujske in problemske teme. Poznamo izrazni tabu, uporaba neobičajnih 

besed in izrazov, in tematski tabu, teme, ki zbujajo nelagodje; homoseksualnost, smrt, nasilje, 

splav, samomor,… Perspektiva oporekanje deluje kot provokacija. Temelji na izredno 

poudarjenem konfliktu med otrokom in odraslim, ki privede do hudih stisk in težav pri otroku. 

(prim. Saksida, 2005). 

 

4.6 Perspektiva čudenja 

 

Pogled otrok na svet je oblikovan kot odprto oko. Značilno je posebno doživljanje otrok za 

barve, vonje in lepote narave. Otrok se ničemur ne upira, ni strahu in stiske. Opazuje svet in 

se mu čudi, kako lep je. Najpogostejša tema je poetizirana narava, otroško opazovanje narave 

in povezovanje občutenja ob opazovanju. (prim. Saksida, 2005). 
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4.7 Razlagalna ali parabolična perspektiva 

 

Najbolj je značilna za pripovedništvo. »Kadar želi avtor v domišljijskem svetu »razložiti« 

realnost, se torej vživljati v »otroško pojasnjevanje« sveta, nastane parabolična fantastična in 

pravljična perspektiva.« (Saksida, 2005: 12). Vzpostavlja simboliko spopada med dobrim, 

majhnim, šibkim in zlom, velikim, močnim. Ta perspektiva je značilna za basni, mitološka 

besedila. Posredna parabolika pa je značilna tudi za fantastične pripovedi, dvoravninska 

besedila, prepletata se resničnostna in fantastična plast stvarnosti. (prim. Saksida, 2005). Za 

slovensko pripovedništvo so značilne krajše verzije fantastične pripovedi, kratka sodobna 

pravljica. (prim. Saksida, 2005). 

 

4.8 Perspektiva spominjanja na otroštvo 

 

Avtor se vrača med podobe svojega otroštva, v preteklost. To je skoraj v celoti perspektiva 

mladinske proze, v pesništvu je redka. Značilna so avtobiografska besedila; črtice in daljše 

pripovedi. (prim. Saksida, 2005). 

 

Perspektive so podlaga za izbiro besedil v šoli. Temeljno načelo je raznovrstnost. Izbirati 

moramo besedila z različnimi perspektivami, da bo pouk književnosti zadovoljil vse učence v 

enaki meri. 
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5 RAZVOJ OTROŠKE RECEPCIJE (BRALNI RAZVOJ) 

 

Vsak človek različno razume in bere literarna dela. Veliko večja je pa razlika v razumevanju 

odraslega in otroka, razlikuje se že od otroka do otroka. Učitelj mora za dobro izvedbo pouka 

predvidevati hipotetično otroško recepcijo. (prim. Kordigel, 1997). Svoje branje mora 

postaviti v vlogo učenca. Ker je učitelj strokovnjak, lahko z različnih zornih kotov opazuje in 

predvideva učenčevo razumevanje. Recepcijo opazujemo s pedagoškega, sociološkega, 

literarnoestetskega ter s psihološkega vidika. Združiti moramo vse zorne kote, ob enem pa 

upoštevati še osebnostno zrelost ter socialno okolje vsakega posameznega učenca.  

Bralni razvoj lahko opisujemo v povezavi s tipičnimi značilnostmi posamezne stopnje 

otrokovega razvoja. M. Kordigel v knjigi Mladinska literatura, otroci in učitelj (1997) razdeli 

bralni razvoj v skladu z razvojno psihologijo na štiri faze:  

• predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence; 

• obdobje intuitivne inteligence; 

• obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij; 

• obdobje abstraktne inteligence. (Kordigel, 1997: 70). 

 

5.1 Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence 

 

V predjezikovnem obdobju se otrok prvič sreča s tako imenovano prvo literaturo. V razvojni 

psihologiji Piaget to stopnjo imenuje senzomotorična stopnja. Otrok v tej fazi ne loči med 

svojim notranjim svetom in svetom okoli njega. Prav tako zanj predmet, ki ni v njegovem 

vidnem polju ne obstaja. Tu gre predvsem za izmenjavo ugodja in napetosti. Stanje ugodja je 

pogojeno z občutkom sitosti, suhih plenic in toplino materinega objema. Kombinacijo 

fizičnega in psihičnega udobja pa lahko dopolnimo še z estetskim ugodjem. (prim. Kordigel, 

1997). To stopnjo ugodja pa lahko doseže mati, ko svojemu otroku v naročju prepeva 

pesmice. Nikakor ne smejo petja pesmi zamenjati melodije iz zvočnih igrač, ki so v 

modernem svetu priljubljene. Najintenzivnejše doživlja otrok močno poudarjen ritem in rimo 

v materinem naročju. Otrok pesmi dojema po zvočni plati (prim. Kordigel, 1997), tu gre za 

predjezikovno fazo, zato besede služijo le poudarku ritma. Otrok v tem obdobju zazna le 

formo, vsebina je zanj nepomembna. Forma pa je prva stopnja, da bo sedaj dojenček, nekoč 
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odrasel, lahko sprejemal literaturo v svoji polnosti. Forma in vsebina se bosta zlili v sozvočje 

estetske lepote. (prim. Kordigel, 1997). 

V drugem letu začne otrok poimenovati predmete iz svojega okolja. M. Kordigel opisuje to 

stopnjo komunikacije s Piagetovimi popisi petih diferenciranih znakov.  

• posnemanje in ponavljanje – predstopnja predstave, otrok na gibalni ravni še enkrat 

premisliti situacije, ki jih ni razumel; 

• simbolična igra – gre za prilagajanje sveta otrokovemu jazu, temelji na posnemanju, 

otok razpolaga s sistemom lastnih znakov, ki jih po potrebi spreminja, zato lahko 

dogodek, namesto, da bi ga premislil, s pomočjo simbolike še enkrat podoživi; 

• risba – s pomočjo risbe otrok izrazi globlja čustva kot z besedami, saj tega še ne 

zmore, risba je nekje med simbolično igro in notranjo sliko; 

• notranje slike – nastajajo pozno, iz ponotranjenega posnemanja izvirajo dve vrsti 

notranjih slik, reproduktivne slike v spomin prikličejo že znane podobe in 

anticipirajoče slike, kjer si otrok predstavlja slike gibanj,sprememb in rezultatov 

sprememb, čeprav jih še ni videl; 

• jezik – otroku omogoča, da o preteklih aktivnostih razmišlja in o njih poroča, da z 

okolico komunicira in se s tem socializira, da odkriva realni svet in v njem posreduje 

svoje misli in svojo voljo. (prim. Kordigel, 1997). 

 

Tu se otrok sreča s prvo »knjigo«, »kartonsko zapognjenko« (Kordigel, 1997: 73), ki je 

bolj namenjena igri. Na vsaki strani je narisana ena stvar iz otrokovega poznanega sveta 

(žoga, medvedek, duda,…). Te predmete v povezavi s stalnim, ponavljajočim zvokom, 

torej vidni in zvočni dražljaj (prim. Kordigel, 1997), otrok poveže v simbolično funkcijo 

besede. Ampak nekoliko drugačen predmet v povezavi z enakim zvokom otroku 

predstavlja ogromen intelektualni napredek in drugo fazo v usvajanju jezika. (prim. 

Kordigel, 1997). 

Otrok kmalu kaže zanimanje za predmete izven svojega okolja. Kaže na različne slike in 

sprašuje kaj je na sliki. To povezuje neznane vidne kombinacije z zvočnimi. To za otroka 

predstavlja igro, ki nevede vodi v učenje kompliciranega jezikovnega sestava maternega 

jezika. (prim. Kordigel, 1997). 
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Ko otrok obvlada materni jezik v tej meri, da lahko komunicira z okolico, postane 

zanimiva slikanica. (prim. Kordigel, 1997). Slikanice vsebujejo veliko slikovnega gradiva 

in malo besedila. Prikazujejo situacije iz otrokovega okolja. Prvi stik s slikanico je le 

ogledovanje slik, kasneje pa mu starši poleg slik pripovedujejo neko pripadajočo zgodbo. 

Kasneje, ko je otrok dovolj zrel, da lahko svojo navzven usmerjeno aktivnost nekaj časa 

ponotranji, mu preberemo pripadajoče besedilo. (prim. Kordigel, 1997). Tu gre torej za 

dialog med slikanico, otrokom in starši. Otrok se mora naučiti postavljati knjigi vprašanja 

in iz nje dobiti odgovor, saj le tako knjiga postane zanje vir informacij in doživetja. (prim. 

Kordigel, 1997). 

 

Otrok v tej fazi iz zgodbe potegne le elemente, ki so zanj trenutno aktualni, ki ga 

zaposlujejo tudi v realnem svetu. Torej se vživijo v tisti del slišane zgodbe, ki mu v 

življenju resničnem nekaj pomenijo, oziroma, kar poznajo. S pomočjo zgodbe ob slikanici 

podoživi še enkrat tisto, kar v konkretni situaciji ni mogel čisto razumeti. V tem primeru 

je slikanica opravila funkcijo simbolične igre. Z izbiranjem določenih elementov otrok 

kreira nov domišljijski dogajalni prostor in novo simboliko preko katere bolje razume svet 

odraslih. (prim. Kordigel, 1997). 

 

Da je vsebina teh prvih knjig, torej slikanic, otrokom najbližja se največkrat pojavljajo 

teme, ki se dotikajo pravil in dolžnosti, ki se jih morajo otroci naučiti. Nekatera izmed teh 

pravil so otroku neprijetna ali nerazumljiva. S pomočjo slikanice se lahko otroci 

indetificirajo z liki, ki so pravila kršili in jim vsaj na ta način ugodijo željo po kršenju 

pravil. (prim. Kordigel, 1997). Omogoča pa tudi projekcijo slabe vesti in strogo obsodbo 

porednih likov. Otroci te dobe strogo obsojajo vse, kar je povezano z nespoštovanjem 

pravil, pa naj je do tega prišlo po nesreči ali namerama. (prim. Kordigel, 1997). 
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5.2 Obdobje intuitivne inteligence 

 

V obdobju drugega, tretjega leta starosti otrok doseže fazo intuitivne inteligence. Iz 

senzomotorične in praktične inteligence se razvije mišljenje. Jezik pri tem igra pomembno 

vlogo. »Otrok z njegovo pomočjo opisuje dogodke, obnovi pretekla dejanja, omenja 

predmete, ki niso prisotni in razmišlja o aktivnosti, ki še ni bila izvršena. To pa je vir 

mišljenja.« (Kordigel, 1997: 75). 

Sprva je mišljenje pod vplivom otrokove egocentričnosti. Orientirano je na subjekt in se šele 

kasneje obrne na zunanji svet in realnost. Otrok misli, da je cel svet načrtovan tako, da ugaja 

njemu in ostalim ljudem. »Otroška egocentričnost se kaže tudi v animizmu.« (Kordigel, 1997: 

75). Živ se mu zdi vsak predmet, ki je aktiven, kasneje se mu zdijo žive stvari, ki se gibljejo 

in najkasneje tiste, ki se gibljejo same od sebe. Naslednja tipična lastnost otroške 

egocentričnosti je »artifizializem« (Kordigel, 1997: 76). Otrok je prepričan, da so vse stvari 

naredili ljudje. (prim. Kordigel, 1997). 

Okrog tretjega leta pa je čas, ko starši otroku začnejo pripovedovati prve zgodbice. Otrok 

jezik toliko obvlada, da je si je sposoben predstavljati osebe, dejanja in dogajalni prostor. 

Seveda pa so pripovedi prilagojene izkustvenemu svetu otroka. (prim. Kordigel, 1997). Zelo 

so primerne glasbene pravljice ali pravljice z verzi. Pri pripovedovanju pa lahko poudarimo 

tiste elemente, ki jih otrok pozna. »To je čas, ko se začne tako imenovana pravljična doba, 

doba, ko naj bi otroci brali ali poslušali le pravljice.« (prim. Kordigel, 1997: 77). Pravljični tip 

literature je pri otrocih zelo priljubljen, saj pravljice svet upovedujejo tako, kot nanj gledajo 

otroci v dobi intuitivne inteligence. Strokovnjaki so ugotovili, da so pravljice priljubljene, ker 

otrokom zbudijo vero, da se jim ne more zgoditi nič hudega, saj so za svojo dobroto dobri 

vedno poplačani. (prim. Kordigel, 1997). 

Pri branju oziroma poslušanju pravljic gre tudi za doživljanje fizičnega ugodja v povezavi z 

literarnoestetskim. Torej, ko otrok prerase materino naročje to ne mine. Mnogo otrok ne more 

zvečer zaspati, če jim mama prej ne prebere pravljice. Ko mama sedi ob postelji in s prijetnim 

tonom bere pravljico v otroku izpolni najosnovnejšo potrebo po varnosti in pripadnosti. (prim. 

Kordigel, 1997). 

Okrog četrtega, petega leta doseže delno deindividualizacijo mišljenja in čustvovanja, kar je 

potrebno za razumevanje pravljic. Malo kasneje pa se zanima tudi za realni svet zunaj svojega 
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doživljajskega dosega. Lahko začnemo govoriti o prvi diferenciaciji literarnoestetskih in 

pragmatičnih bralnih interesih. Otrok začne v knjigi iskati čisto pragmatične informacije. 

Strokovnjaki opažajo, da se tisti otroci, ki imajo na razpolago strokovni in leposlovni tip 

otroške literature, zanimajo za oboje. Drugače pa je proces iskanja pragmatičnih informacij 

vprašljiv, saj otroci v tem času bolje konzumirajo otroško klasično literaturo. (prim. Kordigel, 

1997). 

 

5.3 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 

 

Pri starosti sedmih let se način otroškega razmišljanja močno spremeni. Njegova dejanja niso 

več impulzivna ampak je sposoben razmisliti o dejanju, preden ga stori. To razmišljanje pa je 

kot nekakšna notranja diskusija, pogovor dveh resničnih oseb. Gre za ponotranjenji 

egocentrični govor. (prim. Kordigel, 1997). 

 

Ko dopolni sedem let postane otrok socialno bitje. Sedaj je sposoben živeti v skupnosti, z njo 

komunicirati in sooblikovati vzorce in modele življenja. (prim. Kordigel, 1997). Do sedaj 

otrokov govor ni bil usmerjen v izmenjevanje misli. Majhni otroci se tudi igrajo drug mimo 

drugega, zato tako tudi govorijo. Pri tej starosti se otrokovi moralni občutki spremenijo. 

Malček je še spoštoval določena pravila, večji otrok pa ve, da se jih v demokratičnem dialogu 

lahko spremeni, vendar se jih morajo držati vsi, spoštovati morajo tovarištvo, zato se pravil ne 

krši. (prim. Kordigel, 1997). Enako velja za pravila, ki jih določijo starši. Absolutni avtoriteti 

se začnejo upirati. Bolje je, da se o pravilih skupaj dogovorijo. (prim. Kordigel, 1997). 

 

Pogled na kazen se tudi močno spremeni. Prej so otroci za vsako prekršitev pravil imeli 

upravičen razlog za najhujšo kazen. Sedaj pa ne obsojajo tako strogo. Sedaj se ozirajo na 

namen in vzrok kršitve. Če je imel krivec tehten razlog se lahko kazen ustrezno omili. (prim. 

Kordigel, 1997). 
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Pri sedmih letih se življenje spremeni. Izginjati začne animizem in artificializem, egoizem pa 

se decentrira. Otrok začne svet dojemati kot sistem objektivnih odnosov. (prim. Kordigel, 

1997). 

 

V svet klasične pravljice otrok ne verjame več. Ko je osvojil logično mišljenje loči mejo med 

realnim in izmišljenim svetom. To pa je tudi obdobje, ko se začne intenzivno šolanje. Dnevi si 

postanejo enaki, brez pestrosti in vznemirjenosti. Otrok si želi nekaj razburljivega, 

nenavadnega in to mu lahko da literatura. V domišljiji lahko svet prilagodi svojim željam in 

potrebam, saj tu ni potrebna logika. »Tudi literatura te dobe je v začetku, v fazi prilagajanja na 

novi način življenja in mišljenja, polna izletov v svet domišljije.« (Kordigel, 1997: 81). Junaki 

doživljajo razburljive dogodivščine in dosegajo velike uspehe, seveda še vedno s pomočjo 

čudežev. Kljub tej nagnjenosti h čudežnosti je pravljico prerastel. Z literaturo želi doživeti 

nekaj razburljivega, nekaj izjemnega. Dovolj je zrel, da sledi zapleteni zgodbi z več junaki in 

na več dogajalnih prostorih. Sposoben je sprejemati daljša pripovedna besedila, npr. Pika 

Nogavička, Ostržek,…, pustolovske pravljice, saj ustrezajo želji po doživetju, novem, 

razburljivem ter pobegu iz dolgočasnega sveta logike. (prim. Kordigel, 1997). 

 

V preteklem obdobju je lahko sprejemal pravljične osebe le z eno lastnostjo, dobro ali slabo, 

ter osebo z nasprotno lastnostjo. Sedaj pa sprejema že zapletenejše značaje, z več lastnostmi. 

Literarni junaki so otroku močno podobni, zato se z njimi brez težav identificira. Močno 

imajo razvit občutek za pravičnost, zato pričakujejo, da jim literatura to željo izpolni. (prim. 

Kordigel, 1997). Vsekakor mora še vedno na koncu dobro zmagati nad zlom, saj morajo biti 

krivice kaznovane. Otroci iščejo zagotovilo, da je svet kljub brutalnemu življenju, pravično 

urejen, da veljajo določena pravila tovarištva in spoštovanja. (prim. Kordigel, 1997). To 

pričakovanje, da je svet urejen tako, kot sami želijo, je temeljna značilnost dojemanja pravljic 

v predoperativni dobi. Vendar se mu otrok, kljub temu, da je egocentrični način dojemanja 

prerasel, v literaturi še ni pripravljen odreči. (prim. Kordigel, 1997). 

 

»Poleg literarnoestetskega branja, ki v tej stopnji še ne preseže stopnje evazoričnega branja, 

otroci že berejo s pragmatično motivacijo.« (Kordigel, 1997: 82). S tem načinom so povezana 

besedila, ki jih berejo v šoli pri različnih predmetih. To so različne enciklopedije, literatura o 
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tehniki, zgodovini, različnih kulturah, ipd. Prvo pragmatično branje ne presega 

informacijskega branja. Otroka pritegne slikovno gradivo, ki ga motivira, da prebere 

pripadajoče besedilo. Šele kasneje otrok doseže tako stopnjo, da je sposoben prebrati celotno 

poljudnoznanstveno knjigo, ki je primerna njegovi starosti. (prim. Kordigel, 1997). 

Poleg strokovne in poljudnoznanstvene literature je otrokom na voljo tudi umetniškopoučna 

proza. Tu si avtor prizadeva vplivati tudi na bralčeva čustva. Ta literatura  ima poleg 

informativne tudi vzgojno-estetsko funkcijo. Otroci začnejo informacijski, pragmatični način 

branja prenašati tudi na branje literarnih del. M. Kordigel omenja v svoji knjigi, da je že 

Gustav Šilih opazil, da se otroci tako globoko zatopijo v zgodbo, da opisov pokrajin in 

razpoloženj niti ne opazijo. Ampak otroci knjige, ki so jim pri srcu večkrat preberejo. Ko 

zgodbo poznajo, berejo bolj mirno in takrat se jih tudi lepota dotakne. Večkratno branje pa je 

doseženo le, če imajo otroci knjigo vedno na razpolago, zato moramo knjige fizično približati 

otrokom. Zato G. Šilih pravi, da morajo imeti stalni dostop do njih. (prim. Kordigel, 1997). 

Ko otroci osvojijo tehniko branja se starši mnogokrat umaknejo v ozadje. V želji, da se otrok 

sam nauči tekoče brati, opustijo branje in pripovedovanje zgodb. To je napaka, saj je 

kombinacija estetskega dražljaja in fizičnega ugodja, ko odrasli pripoveduje napeto zgodbo, 

še vedno pomembna. To pri otroku spodbuja interes za mladinsko pustolovsko – estetsko 

literaturo. (prim. Kordigel, 1997). Enako tudi v šoli. Pomembno je, da učiteljica s svojim 

pripovedovanjem oziroma branjem spodbudi učence, da posegajo po literaturi. Njeno branje 

je za otroke dolgoročna motivacija. Ob povezavi fizičnega ugodja in estetskega dražljaja, bo 

sprejel branje kot občutek ugodja, kar mu bo ostalo tudi v odrasli dobi. (prim. Kordigel, 

1997). 

 

5.4 Obdobje abstraktne inteligence 

 

»Po dvanajstem letu doseže otrok stopnjo kognitivnega razvoja, ki jo imenujemo fazo 

formalnih operacij.« (Kordigel, 1997: 85). »Ta sovpada z razvojnim obdobjem adolescence.« 

(Prav tam, 85). V obdobju adolescence poteka moralni, socialni in kognitivni razvoj. 

Mladostnik se mora spopasti z veliko problemi; najti mora samega sebe, se orientirati v 

sistemu vrednot, narediti načrte za življenje, ločiti se od svoje družine, navezati prve stike z 

nasprotnim spolom in zaživeti spolno življenje. (prim. Kordigel, 1997). Trajanje reševanja teh 

problemov je odvisno od družbe v kateri živi. V bolj civiliziranih družbah je doba med 
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seksualno zrelostjo in materialno ter emocionalno samostojnostjo daljša. V moralnem razvoju 

so med adolescenti velike razlike. Veliko premišljajo o moralnih problemih, največ pretresov 

pa doživljajo v odnosu do avtoritete. V tem obdobju začnejo zavračati nasvete in skrb staršev 

ter učiteljev. V ospredje pride vpliv sovrstnikov. Težave v iskanju samega sebe imajo 

predvsem tisti, do katerih so imeli starši hladen odnos, so jih zanemarjali in nimajo trdnih 

moralnih načel. Okolje pa ni edini dejavnik osebnostnega razvoja, pomembne so tudi 

osebnostne lastnosti posameznika. Iskanje samega sebe se začne na zunanji podobi in se 

potem obrne navznoter. V prvi vrsti jim je pomembno, da svojo zunanjo podobo prilagodijo 

družbi. Kasneje pa se iskanje identitete pomakne v notranjost. V obdobju adolescence so 

predstave o lastni vrednosti zelo labilne. Doživljajo obdobja lastne moči, samozavesti in 

nasprotno, so dnevi, ko se počutijo nedorasle in manjvredne. V tem obdobju mladostnik 

dojame, da je resničnost, ki jo doživljamo, le ena od možnih resničnosti. »Z jezikovnim 

razvojem si pridobi mladostnik zmožnost abstraktno definirati abstraktne probleme.« 

(Kordigel, 1997: 88). Abstraktno mišljenje pa se naprej razvija v hipotetično mišljenje. Takrat 

je mladostnik sposoben sistematično eksperimentirati in iz rezultatov eksperimenta povzeti 

zaključke. (prim. Kordigel, 1997). 

 

Bralni razvoj v tem obdobju napreduje v skladu z razvojem kognitivnih, socialnih, 

emocionalnih in moralnih sposobnosti. Na začetku se mladostnik zanima za pustolovske 

romane, vezane na realni svet. Mladostnik, ki išče samega sebe, želi, da junak obvlada 

kritične situacije z lastno iznajdljivostjo. Otrok sedaj že razume, da je lahko človek kos vsaki 

situaciji in za to ne potrebuje čudežev. Ob tem pa se tudi sam zaveda, da mora svoje 

sposobnosti in spretnosti utrditi, da bo dosegal uspehe v življenju. (prim. Kordigel, 1997).  

 

Okrog dvanajstega leta se otrok sreča s stripom za odrasle, v katerem junak s svojo bistrostjo 

in fizično močjo premaga vse zlobneže. Del mladine se stripov hitro naveliča, saj ugotovijo, 

da so vsi napisani na enak način, drugi del pa še nekaj časa pri njem vztraja. Slednji kasneje 

posegaje po različnih trivialni literaturi. Prvi pa najdejo pot k mladinski literaturi. 

Najpogosteje iščejo tisto, ki opisuje posameznika v družbi in njegov spopad z družbo, 

pojavijo pa se tudi prva zanimanja za ljubezenske teme. Na tej točki začnejo mladostniki 

posegati po literaturi za odrasle. V tem obdobju se je sposoben vživeti v tuja čustvena stanja 

in jih s književnimi osebami podoživlja. Kognitivna zrelost mu omogoča branje zahtevne 
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zgodbe z mnogimi književnimi osebami in veliko dogajalnimi prostori. Značaji junakov so 

lahko zahtevni in bralec na podlagi dejanj razbere ali junak je dober ali ne. (prim. Kordigel, 

1997).  

 

Bralec je sposoben priznati avtonomni svet avtorjeve domišljije, se v delo poglobi in ga 

poskuša razumeti, čeprav se ne zaključi po njegovih željah. (prim. Kordigel, 1997). To je tudi 

obdobje, ko se otroci nehajo nekritično identificirati s književnimi osebami. V prejšnji fazi je 

bilo dovolj, da se je bil otrok sposoben identificirati z književno osebo. V obdobju 

adolescence pa se je bralec sposoben identificirati z nekom drugačnim od sebe in se kasneje 

od njega kritično distancirati. (prim. Kordigel, 1997).  

 

V obdobju abstraktne inteligence se stopnjuje tudi otrokova sposobnost pragmatičnega branja. 

Interesi otroka so v začetku še raznoliki, vendar se kmalu usmerijo na nekaj področji, ki ga 

zanimajo, na katerih je sposoben brati strokovno literaturo. Zmožen je branja znanstvenih 

besedil, za katera je potrebno veliko učenja, znanja in zanimanja za izbrano predmetno 

področje. Veliko ljudi faze znanstvenega branja nikoli ne doseže. (prim. Kordigel, 1997). 

 

Ne glede na to, katero fazo smatramo za zadnjo v razvoju mladega bralca, moramo vedeti, da 

bralni razvoj posameznika še ni zaključen. Tudi, ko se šolanje zaključi, se razvoj branja ne 

konča. Če želimo slediti modernemu svetu se bo naše pragmatično branje, v skladu s hitrim 

razvojem znanosti in tehnologije, močno stopnjevalo. Lahko pa se zgodi obratno. Ko otrok 

zaključi šolanje se popolnoma zapusti. Njegova kognitivna sposobnost zakrni in se iz prej 

visoko usposobljenega pragmatičnega bralca spremeni v nezahtevnega informacijskega, 

mogoče poljudnoznanstvenega, bralca. (prim. Kordigel, 1997). 

 

Enako je tudi z literarnoestetskim branjem. Človek, ki pogosto bere si krepi estetsko 

dojemljivost in s tem spremeni pogled na literaturo. Vsako delo, ki ga prebere in vsako realno 

doživetje v življenju spremeni tudi njegovo dojemanje literarnih del. S časoma bo začel 

posegati po zahtevnejši literaturi. Enako se tudi tu lahko bralec po šolanju poleni. Bere le 
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manj zahtevno literaturo in na koncu pristane le pri delno oblikovani trivialni literaturi. (prim. 

Kordigel, 1997). 

 

Na poti do popolnega razvoja branja se veliko otrok izgubi. Pri dvanajstih letih je najbolj 

kritična točka, ko nekateri strip zamenjajo le še za trivialno književnost. Zato bi morali 

otrokom na kriznih obdobjih bralnega razvoja, ponuditi primerno literaturo za določeno 

stopnjo. »Čim manj bomo vsiljivi in čim bolj nam bo uspelo posredovati občutek, da je branje 

literature nekaj, kar je lahko povezano s prijetnimi doživetji, tem več otrok nam bo uspelo 

pripeljati do stopnje literarnega branja.« (Kordigel, 1997, 93).  
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6 UČNI NAČRT, CILJI IN DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA 

1. IN 5. RAZRED 

 

6.1 Učni cilji 

 

Pregledala sem Posodobljen učni načrt za slovenščino (2011), da bi našla cilje, ki se nanašajo, 

oziroma jih lahko dosežemo s knjigo Drejček in trije Marsovčki. Metodo dolgega branja sem 

izvajala v 1. in 5. razredu, zato sem se osredotočila na cilje začetka 1. triletja in sredine 2. 

triletja. Izvzela sem le tiste cilje in didaktična priporočila, ki se nanašajo na področje 

književnosti.  

 

Od petih splošnih ciljev, ki so zastavljeni v učnem načrtu, sem izpostavila tri. Saj so splošni 

cilji doseženi z branjem katerekoli kvalitetne literature.  

 

• Učenci razvijejo sporazumevalno zmožnost v slovenskem (knjižnem) jeziku, torej 

zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja besedil raznih vrst. 

- Učenci razmišljujoče in kritično sprejmejo umetnostna/književna besedila 

slovenskih in drugih avtorjev. Branje prepoznajo kot užitek, prijetno 

doživetje in intelektualni izziv. Stopijo v dialog s književnim besedilom in 

v dialog o književnem besedilu. Branje jim daje priložnost za oblikovanje 

osebne in narodne identitete, širjenje obzorja ter spoznavanje svoje kulture 

in kulture drugih v evropskem kulturnem prostoru in širše. S spoznavanjem 

druge kulture in skupnih kulturnih vrednot gradijo strpen odnos do drugih 

in drugačnih. Tako razvijejo svojo socialno,kulturno in medkulturno 

zmožnost. 

• Učenci ohranijo in razvijejo pozitiven odnos do branja neumetnostnih in 

umetnostnih besedil. Stik z besedili je zanje potreba in vrednota, zato tudi v 

prostem času berejo/poslušajo besedila (objavljena v različnih medijih), obiskujejo 

knjižnico, filmske in gledališke predstave, literarne prireditve ipd. 
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• Učenci ob sprejemanju umetnostnih/književnih besedil razvijejo sporazumevalno 

zmožnost in tudi pridobijo knjižno znanje. Umeščanje besedil v časovni in kulturni 

kontekst ter pridobivanje literarnoestetskega znanja jim omogočata globlje 

doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil. Literarnoestetsko 

doživetje, podprto z literarnovednim znanjem, omogoča poglobljeno spoznavanje 

besedne umetnosti in estetskih izraznih možnosti, povečuje užitek ob branju in 

pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do besedne umetnosti (branja), 

ustvarjalnosti in (samo)izražanja v raznih medijih. (prim. Učni načrt, 2011). 

 

Vsi zgoraj navedeni splošni cilji, so povezani s pojmom komunikacijski pouk književnosti. V 

1. razredu učenci še niso sposobni brati daljših besedil, zato jim poslušanje besedil prinaša 

zadovoljstvo. Učenci 5. razreda pa lahko samostojno berejo besedila in v branju doživljajo 

užitek. Učence moramo s pomočjo kakovostne literature motivirati za poslušanje, branje, 

pisanje in govorjenje. Z gojenjem pozitivnega odnosa do umetnostnih besedil, bomo dosegli, 

da bodo učenci tudi v prostem času posegali po literaturi. Poleg vsega naštetega je pomembno 

tudi literarnoestetsko znanje, saj bodo učenci le s poznavanjem slednjega, v polnosti razumeli 

prebrano literaturo. 

V nadaljevanju sledijo operativni cilji, ki jih lahko dosežemo z obravnavo dela Vida Pečjaka, 

Drejček in trije Marsovčki. V prvem delu bom predstavila cilje z začetka 1. triletja, kasneje pa 

še cilje sredine 2. triletja. 
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6.1.1 Učni cilji za 1. triletje, 1. Razred 

 

Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih 

 

Književna besedila 

� Učenci prepoznajo govorni položaj pri poslušanju, književnih besedil in pripravijo 

ustrezen model odzivanja. 

� Učenci oblikujejo obzorje pričakovanja. 

� Učenci izrazijo in primerjajo svoje doživetje in razumevanje istega besedila. 

� Učenci poglobijo prvotno doživetje in razumevanje ter izrazijo mnenje o besedilu. 

� Učenci predstavijo razloge, zaradi katerih se jim kaj v književnem besedilu zdi 

pomembno. 

 

Pri obravnavi fantastične pripovedi Drejček in trije Marsovčki v 1. razredu, se osredotočijo na 

poslušanje besedila. S pogovorom pred branjem in po branju lahko uresničimo večino 

omenjenih ciljev. Učenci primerjajo svoja doživetja o slišanem, ter predstavljajo dele 

besedila, dogodke ali osebe, ki se vsakemu posamezniku zdijo pomembne. Učenci vse 

podajajo govorno, saj so pisno v 1. razredu še precej šibki. 

Književne vrste in zvrsti : proza 

� Učenci doživijo interpretativno prebrano pravljico. 

Učenci v tem primeru spoznajo fantastično pripoved, v kateri najdemo tudi nekatere 

pravljične prvine, npr. pravljično število, trije Marsovčki. 

 

� Učenci ob besedilu spoznajo in opazijo razlike med svetom v katerem živijo in 

domišljijskim svetom v književnem besedilu. 

Učenci opazujejo in primerjajo svoje življenje z Drejčkovim. Ugotovijo, da je njihovo 

življenje podobno življenju Drejčka. Lahko pa iščejo razlike in podobnosti med svojim 
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življenjem in življenjem Marsovčkov na Marsu. Učenci so med poslušanjem pozorni na 

nenavadne opise domišljijskega sveta. 

 

Književna oseba 

� Učenci razvijejo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter 

privzemanja vloge: 

o Učenci poiščejo podobnost med književno osebo in sabo, povedo kako bi 

ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba. 

Učenci se najlažje poistovetijo z Drejčkom, saj jim je najbolj podoben. Primerjajo sebe, svoje 

lastnosti z Drejčkovimi. Povedo, kako bi sami ravnali, če bi bili na njegovem mestu, če bi k 

njim prišli na obisk Marsovčki. Podajo razloge za ravnanja določenih književnih oseb. 

 

� Učenci prepoznajo glavno književno osebo, 

Učenci prepoznajo in povedo, kdo je glavna književna oseba.  

 

�  Učenci prepoznajo dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. 

Navedejo tiste književne osebe, ki so po njihovem mnenju dobre, npr. Drejček, Marsovčki,…, 

ter tiste, ki so slabe, npr. Mihčev oče, … 

 

� Učenci izluščijo tiste motive za ravnanje književne osebe, ki jih poznajo iz 

izkušenjskega sveta. 

Z dramatizacijo določenih delov besedila in z igro vlog najlažje opazujejo zorni kot 

književnih besed, ter kritično vrednotijo ravnanja določenih oseb. Lahko tudi povedo svoje 

mišljenje o ravnanju književnih oseb in ga utemeljijo. 

 

� Učenci narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe. 

Učenci preko likovne umetnosti izrazijo svojo predstavo domišljijske osebe, npr. Marsovčka. 
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Književni prostor in čas 

� Učenci izrazijo predstavo književnega prostora v obravnavanem književnem besedilu 

in svojo predstavo primerjajo s predstavami sošolcev; ob ponovnem branju svojo 

predstavo dopolnjujejo. 

V književnem besedilu, ki smo ga obravnavali je književni prostor določen in opisan. Učenci 

pa samostojno opišejo ali narišejo npr. Drejčkovo sobo, hišo, šolo, domovanje Marsovčkov,… 

 

� Učenci ločijo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor. 

V fantastični pripovedi se fantastični in realistični svet izmenjujeta ali prepletata. V knjigi je 

lepo razviden del, kjer prevladuje realistični svet, npr. ko starša Drejčku ne verjameta, da so 

prišli Marsovčki, ter del kjer prevladuje fantastični svet, ko se Drejček druži z novimi 

prijatelji Marsovčki.  

 

Dogajanje in tema 

� Učenci zaznajo in doživijo posamezne dogodke v književnem besedilu kot zaokrožene 

celote. 

Čeprav nas na koncu vsakega poglavja nekaj spodbudi, da komaj čakamo nadaljevanje branja, 

je vsako poglavje zase samo po sebi zaokrožena celota. Učenci tako vsako branje doživijo kot 

zaokroženo celoto. 

 

� Učenci sledijo zaporednemu toku dogodkov in povežejo dogajanje s svojimi 

izkušnjami. 

� Učenci obnovijo književno besedilo tako, kot so ga slišali. 

� Učenci obnovijo zgodbo tako, da dogajanje prikažejo z uporabo sličic/niza sličic 

oziroma s kombinacijo sličic in zapisa. 

Vse te cilje učenci realizirajo skozi različne dejavnosti. Primer take dejavnosti je urejanje 

povedi ali sličic v pravilen vrstni red. Učenci si lahko podajajo klobčič volne ali žogo. Vsak 

pove eno poved in poda volno naprej, tako se tvori mreža niti. S tem obnovijo zgodbo in 

vidijo, kako si dogodki sledijo. Niti volne tvorijo mrežo, povedi pa tvorijo celotno zgodbo. 
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Avtor in pripovedovalec 

� Učenci razumejo, da avtor besedila ni tisti, ki jim ga pripoveduje. 

Pred branjem novega besedila, učencem predstavimo avtorja besedila. Lahko jim pokažemo 

avtorjevo fotografijo in jim podamo nekaj pomembnih informacij. Torej s pogovorom o 

pisateljih dosežemo ta cilj. 

 

Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih 

besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje) 

Govorjenje/pisanje 

� Učenci razvijejo zmožnost vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo/privzemanje 

vloge književne osebe: 

o Učenci upovedo domišljijske svetove tako, da postavijo sami sebe za osrednjo 

književno osebo oziroma o književni osebi govorijo in pišejo kot o sebi 

� Učenci narišejo književno osebo iz lastnega besedila. 

� Učenci na začetku vzgojno-izobraževalnega obdobja pravljice »pišejo« tako, da nizajo 

sličice, ki upodabljajo besedilo. 

Učenci lahko v poustvarjalnih nalogah pišejo o tem, kako bi ravnali sami, če bi zamenjali svoj 

svet, s svetom književne osebe, npr. bi se vživeli v svet Drejčka. Svojo zgodbo predstavijo z 

uporabo nizov sličic. Rišejo lahko književne osebe iz svojih besedil in jih predstavijo svojim 

sošolcem. 

 

Glasno interpretativno branje književnih besedil 

� Učenci v razredu uprizorijo dramatizacijo književnega besedila in ga nadgradijo z 

gledališkimi izraznimi sredstvi: igra vlog, izdelava lutk, nakazovanje scene, kostumov. 

Ker v 1. razredu še ne berejo dovolj tekoče, interpretativno branje samo poslušajo, zato učenci 

določene odlomke prebranega besedila dramatizirajo. Z dramatizacijo spodbudimo prav vse 

učence k sodelovanju, saj običajno v igri vlog uživajo vsi. Učitelj jim svetuje pri razdelitvi 

vlog, glede na pretekle izkušnje in interese učencev. Skupaj izdelajo rekvizite, ki jih potem v 

predstavi uporabijo.  
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Pridobivanje literarnovednega znanja 

� Učenci ob razvijanju zmožnosti oživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih 

besedil razumejo in uporabijo naslednje izraze: pravljica, naslov, pisatelj, ilustrator, 

odlomek, pripoved, književna oseba. 

Pri obravnavi vsakega književnega besedila moramo uporabljati določene termine, ki so za 

izbrano besedilo ustrezni. Z dosledno uporabo bodo tudi učenci brez težav osvojili izraze, ki 

so zahtevani v učnem načrtu. 

 

6.1.2 Učni cilji za 2. triletje, 5. razred  

 

Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih 

 

Književna besedila 

� Učenci spoznajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila po izbiri 

učitelja in učencev (na primer besedila lokalnih avtorjev, besedila, povezana z 

aktualnim dogodki, ipd.), 

� Učenci razvijejo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja, 

vrednotenja književnih besedil, 

� Učenci ločijo umetnostna besedila od neumetnostnih. 

 

Z umetnostnim besedilom Drejček in trije Marsovčki lahko uresničimo omenjene cilje. 

Besedila sicer ne najdemo med predlaganimi književnimi besedili za obravnavo v 5. razredu, 

ampak ga, glede na zahtevnost in primernost ,lahko obravnavamo v 5. razredu. S pogovorom 

po branju, primerjavo doživetij posameznih učencev in vrednotenjem besedila razvijajo 

recepcijsko zmožnost. Ker imajo učenci v 5. razredu že določeno predznanje, brez težav 

prepoznajo, da je Drejček in trije Marsovčki umetnostno besedilo, saj ločujejo med 

umetnostnimi in neumetnostnimi besedili. 
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Prvine književnega besedila 

Književna oseba 

� Učenci razumejo značaj in ravnanje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, ki 

bi si jih želeli doživljati sami, ter se vživijo v osebo, ki jim je podobna najmanj v eni 

konkretni lastnosti, oziroma razumejo osebo, katere življenjske okoliščine so podobne 

njihovim. 

Učenci se zlahka vživijo v Drejčka, ki jim je po lastnostih zelo podoben. Kot oni, je Drejček 

razposajen deček, ki ga starši ne razumejo, ki se sprašuje o dejanjih in posledicah sveta, ki ga 

vsepovsod obkroža.  

 

� Učenci sestavijo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb (avtorjev opis, izkušnje, 

domišljija ipd. posredne informacije). 

Ta cilj lahko dosežemo z opisom Marsovčkov, saj so najbolj nenavadna bitja, ki nastopajo v 

besedilu. Cilj je lahko dosežen na več različnih načinov, lahko likovno ustvarjajo svojo 

domišljijsko predstavo njihove podobe, opišejo njihov izgled, ter njihove lastnosti,... 

 

� Učenci ločijo glavne in stranske književne osebe. 

� Učenci oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljijo. 

� Učenci pri književni osebi opazijo več značajskih lastnosti (poimenovane oziroma 

razvite v nazorno sliko, upoštevajo tudi ravnanje in govorjenje književne osebe, 

govorjenje o osebi); 

� Učenci opazijo perspektivi glavne in najmanj še ene stranske književne osebe ter ju 

primerjajo; 

� Učenci prepoznajo motive za ravnanje književnih oseb (ali: zakaj kdo kaj stori); svoje 

mnenje utemeljijo z zgledi iz književnega besedila/poiščejo svojo razlago zanj; 

razumejo tudi tako ravnanje osebe, ki ni skladno z ravnanjem, za kakršnega bi se v 

sorodnem položaju odločili sami. 

Omenjene cilje lahko dosežemo s pogovorom o književnih osebah, o njihovem ravnanju, 

lastnostih. Učenci opazujejo književne osebe in kritično vrednotijo njihova ravnanja. 

Svoje ugotovitve utemeljijo in primerjajo z ugotovitvami sošolcev.  
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Književni prostor in čas 

� Učenci v književnem besedilu najdejo poglavitne informacije o prostoru in času 

dogajanja, povežejo dogajalni čas in prostor; 

� Učenci oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa (avtorjev 

opis/informacije iz književnega besedila; pri izpolnjevanju nedoločnostnih mest v 

besedilu dodajajo manjkajoče predstave iz svojih izkušenj, znanja in iz predstav, 

nastalih ob branju drugih književnih del), razvijejo zmožnost slediti dogajanju na več 

dogajalnih prostorih/časih hkrati. 

V obravnavanem besedilu je lepo razviden dogajalni prostor in čas. Učenci si s svojimi 

predhodnimi izkušnjami in s svojo domišljijo oblikujejo predstavo književnega prostora in 

razlikujejo med realnim in fantastičnim svetom. V novih nalogah lahko s pomočjo likovnih 

tehnik oblikujejo svojo predstavo dogajalnega prostora. 

 

Dogajanje in tema 

� Učenci sledijo dogajanju na več dogajalnih prostorih in dogajanju, pri katerem se 

dogajalni časi prepletajo. 

� Učenci obnovijo oziroma povzamejo (bistvene) dogodke. 

� Učenci v književnem besedilu prepoznajo informacijo o poteku dogajanja, potrebne 

podatke za sklenitev dogajalnega toka, ki jih besedilo ne ponuja (ali so podani 

posredno in jih ne zaznajo) dobijo z zapolnitvijo nedoločnostnih mest s svojo 

domišljijo (upoštevajo verjetnost). 

� Učenci ugotovijo (z učiteljevo pomočjo), o čem govori besedilo (tema), kaj je 

sporočilo književnega besedila. 

Za uresničitev teh ciljev lahko uporabimo različne dejavnosti. Učenci različne odlomke 

besedila uredijo v pravilni dogajalni čas oziroma v pravilno zaporedje dogodkov. S svojimi 

besedami obnovijo potek zgodbe in z uporabo lastne domišljije zapolnijo vrzeli. V 

obravnavanem delu je tema besedila kar dobro razvidna, tako da lahko učenci sami poskušajo 

odkriti o čem besedilo govori. 
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Avtor in pripovedovalec 

� Učenci ločijo avtorja književnega besedila od pripovedovalca. 

� Učenci prepoznajo pripovedovalca, kadar v besedilu ni naveden/poimenovan. 

� Učenci ugotovijo, da avtor in pripovedovalec nista isto tudi v primerih, kadar je treba 

pripovedovalca razbrati iz posrednih besedilnih signalov. 

Učencem lahko damo za nalogo, da pred začetkom branja raziskujejo o danem avtorju. Pred 

branjem jim pokažemo knjigo in se o pisatelju pogovorimo. 

 

Književne vrste in zvrsti: proza 

� Po metodi dolgega branja učenci doživijo skupaj najmanj dve besedili vsako leto (eno 

fantastični in eno realistično). 

Po posvetu z učiteljico smo skupaj z učenci po metodi dolgega branja prebrali fantastično 

pripoved Drejček in trije Marsovčki, tako smo ta cilj dosegli. V učnem načrtu so predlogi za 

branje v nadaljevanjih. Učitelj lahko na podlagi dogovora in interesov učencev predlaga svoja 

besedila, za obravnavanje v razredu. 

 

� Učenci ugotovijo značilnosti fantastične pripovedi in jo primerjajo z realistično 

pripovedno prozo. 

Učenci ugotavljajo prvine fantastične pripovedi, skupaj opazujemo preplet dogajanja na realni 

ravni in na fantastični ravni, ter to primerjamo z realistično pripovedjo. 
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Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih 

besedilih (pisanje,interpretativno branje,govorjenje) 

 

� Učenci razvijejo recepcijsko zmožnost (doživljanje, razumevanje in vrednotenje 

književnih besedil), tako da se govorno (po)ustvarjalno in/ali »strokovno« (govorni 

nastop) odzovejo na književna besedila oziroma napišejo (po)ustvarjalna besedila, ki 

vključujejo prvine umetnostnega jezika in/ali druge značilnosti književnega besedila. 

 

Pisanje 

� Učenci razvijejo zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe: 

o Učenci napišejo zgodbe »kaj bi bilo, če bi jaz enkrat«... 

Napišejo svojo zgodbo, kaj bi bilo, če bi se znašli namesto Drejčka in bi prišli k njim 

Marsovčki. 

 

o Učenci zapišejo manjkajoči del zgodbe – (racionalna) razlaga, dopolnitev 

avtorjeve zgodbe (zamolčani del), pri tem upoštevajo dogajanja, predzgodbe, 

nadaljevanja zgodbe. 

Na koncu vsakega poglavja lahko pišejo npr. kaj počnejo Marsovčki, ko gredo nazaj domov, 

kako se Drejček pripravi za spanje, o čem razmišlja,...  

 

� Učenci razvijejo zmožnosti doživljanja in razumevanja književnega prostora in časa: 

o Učenci upovedo dogajalni prostor in čas (avtorjev opis – predmeti, okoliščine, 

domišljija, izkušnje, znanje idr. – neposredni in posredni besedilni podatki); 

o Učenci tvorijo nove domišljijske svetove s podobnima dogajalnim prostorom 

in časom, kot je v književnem besedilu; zgodbe, ki se dogajajo danes, v 

preteklosti, v prihodnosti. Pri tem izhajajo iz znanja in izkušenj. 

Zanimivo bi bilo, da bi učenci določen odlomek spremenili in ga postavili v prihodnost. Kako 

bi bilo čez 50 let, ko bi Marsovčki ponovno obiskali Drejčka. Kaj bi ostalo enako? Kaj bi se 

spremenilo? Kakšen bi bil Drejček kot odrasel človek in kakšni bi bili Marsovčki. 
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� Učenci razvijejo zmožnosti razumevanja dogajanja in teme v književnem besedilu: 

o Učenci tvorijo premico dogajanja in tako spremljajo književno dogajanje; 

o Učenci upovedo zgodbo, vsakdo s perspektive druge književne osebe; 

utemeljijo svoje videnje s primeri iz besedila. 

Za branje v nadaljevanjih je priporočljivo, da si učenci beležijo dogajanja, da jim lažje sledijo, 

saj ne beremo vsak dan. Za lažje razumevanje si pred prejšnjim branjem preberejo oporne 

točke in bodo lažje sledili tekočemu branju. Oziroma v našem primeru pred vsakim branjem 

rešijo učni list, s pomočjo katerega si osvežijo spomin. 

 

� Učenci ločijo avtorja od pripovedovalca: 

o Učenci spremenijo pripovedovalca v znanem književnem besedilu – 

pripoveduje glavna ali ena izmed stranskih oseb. 

Pri tej točki bi lahko spremenili pripovedovalca, torej Drejčka v dekle. S tem bi videli, če vsi 

učenci razumejo, kaj pomeni pripovedovalec. O avtorju pa se pred branjem besedila 

pogovorimo, povemo kdaj se je rodil, kje živi in ustvarja, pokažemo različna njegova dela. 

 

� Učenci pišejo: 

o pravljice po vzorcu kratke sodobne pravljice: dogajanje razpeto med stvarni in 

fantastični svet, fantastične pripovedi (dogajanje na dveh ravninah: realni in 

fantastični, prehajanje iz realne v fantastično ravnino je mogoče razložiti z 

razlogi, ki veljajo v fantastičnem svetu, v fantastičnem svetu veljajo zakoni 

otrokovih želja, pripoved se konča z vrnitvijo v stvarni svet). 

Napišejo lahko kratko pripoved, po zgledu besedila Drejček in trije Marsovčki. Pišejo lahko o 

lastnem potovanju v fantastični svet, o pustolovščinah, ki jih doživljajo v narobe svetu,... 

Interpretativno branje književnega besedila 

� Učenci izrazijo doživljanje in razumevanje književnega besedila z glasnim branjem, 

pri katerem z glasom oblikujejo besedilno stvarnost; 

� Učenci glasno razumljivo in interpretativno berejo književna besedila (upoštevajo 

slušne prvine govora). 

V prvi vrsti je tu pomemben učitelj, ki s svojim branjem poda zgled učencem. Z 

interpretativnim branjem učence motivira, da tudi sami tako berejo. Pozorni so na poudarke 
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pri branju. S pomočjo različnih glasovnih višin poudarjajo vsako književno osebo posebej. 

Berejo zanimivo, dinamično, tako z glasom oblikujejo zgodbo, da je še bolj napeta in 

zanimiva.  

 

Govorni nastop 

� Učenci utemeljijo svoj izbor teme za govorni nastop. 

� Učenci prosto in čim bolj naravno govorijo; upoštevajo jezikovno pravilnost in 

ustreznost (knjižni jezik); pazijo na zvočne in vidne prvine govora. 

 

Predstavitev razumevanja književnega besedila 

� Učenci predstavijo celotnega besedila (na podlagi odlomka, obravnavanega v šoli): 

umestijo odlomek v kontekst, zvrstna, vrstna, žanrska oznaka dela, predstavijo 

književne osebe, dogajanje, vrednotenje prepričljivosti in medbesedilnost; 

� Učenci predstavijo pesnika, pisatelja, dramatika (predstavitev avtorja in njegovih 

besedil, eno je podrobno predstavljeno). 

Predstavitev književne osebe, dogajanja, dogajalnega prostora in časa v šoli neobravnavanega 

besedila 

 

Proza: predstavitev: 

� (lastne) pravljice, 

� nadaljevanja pravljice, predzgodbe, 

� narobe pravljice, 

� primerjava dveh pravljic – tema, književne osebe, dogajanje, kraj in čas dogajanja, 

značilnosti, 

� besedila, v katerem je dogajanje razpeto med stvarni in domišljijski svet, 

� realistične zgodbe, 

� nesmiselne zgodb. 

Zadnji cilj je mogoče doseči z izbiro različnih književnih del. Mednje sodi tudi knjiga Drejček 

in trije Marsovčki. V mojem diplomskem delu smo sicer omenjeno knjigo predelali skupaj, 

saj je šlo za branje v nadaljevanjih. Bi jo pa lahko učenci izbrali za opravljanje govornega 
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nastopa in jo na tak način predstavili ostalim učencem v razredu, saj z njo lahko opravimo vse 

zgoraj omenjene točke. Predstavijo pisatelja in več njegovih del, omenjeno besedilo pa 

predstavijo podrobneje. Predstavijo besedilo, v katerem je dogajanje razpeto med stvarni in 

domišljijski svet, svet Drejčka in svet Marsovčkov, ter njihov preplet. 

 

Pridobivanje literarnovednega znanja 

� Učenci poznajo, razumejo, pravilno uporabljajo (ter znajo opisati) naslednje strokovne 

izraze: 

o književna oseba, 

o dogajalni oziroma književni prostor, 

o dogajalni oziroma književni čas. 

 

6.2 Didaktična priporočila 

 

Za uresničitev temeljnega cilja predmeta, t.j. razvijanje sporazumevalne zmožnosti, moramo 

izbirati besedila, ki so primerna učenčevi starosti in razvojni stopnji. S sprejemanjem, 

tvorjenjem in razčlenjevanjem ustreznih besedil razvijajo svoje sporazumevalne, spoznavne in 

ustvarjalne zmožnosti ter ozaveščajo temeljne razlike v sprejemanju, tvorjenju in zgradbi 

umetnostnih in neumetnostnih besedil. 

Cilji v učnem načrtu niso opredeljeni posamezno za vsak razred, ampak za celotno vzgojno-

izobraževalno obdobje. S tem ima učitelj proste roke pri izbiri hitrosti obravnave ciljev in 

vsebin, njihovega zaporedja ter metod in oblik dela. Vse to prilagaja zmožnostim svojih 

učencev. Cilji in vsebine se skozi proces učenja pri jezikovnem in književnem pouku 

prepletajo. S tem učenci postopno pridobivajo znanje in veščine, ki so potrebne za razvoj 

jezikovno kultiviranega človeka. 
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6.2.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se vse štiri sporazumevalne zmožnosti prepletajo. 

Na začetku sta v ospredju bolj govorjenje in poslušanje, kasneje pa začetno branje in pisanje. 

Učitelj mora sistematično kombinirati vse štiri zmožnosti v funkcionalnih in zanimivih 

okoliščinah. 

Učitelj mora upoštevati, da se sporazumevalna zmožnost razvija v povezavi z razvojem 

znanja in mišljenja. Besedno sporazumevanje na slušni in vidni ravni se povezuje tudi z 

nebesednim sporazumevanjem in drugimi predmeti. Pomembno je, da učitelj pri izbiri metod 

in oblik za razvijanje zmožnosti upošteva individualne značilnosti učenca. To je pomembno 

zlasti na začetni stopnji usvajanja branja in pisanja, saj je vsak učenec individualen. Nimajo 

vsi enakih sposobnosti in to mora učitelj upoštevati. Ker so vsebina in cilji predpisani za 

celotno vzgojno-izobraževalno obdobje je lahko učitelj fleksibilen in posamezno usvajanje 

vsebine prilagodi posameznim zmožnostim vsakega učenca. 

Od obravnavanih vsebin je odvisna tudi izbira didaktičnih metod in oblik poučevanja. Na 

začetku izobraževanja so priporočljive didaktična igra, sodelovalno učenje in projektno delo. 

Te metode in oblike so učencem motivacija za nadaljnje raziskovanje in v primeru 

književnega pouka, za nadaljnje samostojno branje. Priporočljiva je tudi kombinacija 

frontalnega in skupinskega pouka.  

Posebna pozornost je namenjena poučevanju branja in pisanja. Cilj jezikovnega in 

književnega pouka je pri učencih razviti višjo raven kritične pismenosti, t.j. raba pisnega 

jezika za sporazumevanje, razmišljanje, ustvarjanje, učenje in razvedrilo. 

Vstopanje v svet branja in pisanja je postopno, sistematično in individualizirano. Glede na 

predznanje in veščine, ki jih preveri učitelj na začetku obdobja, učenci postopoma prehajajo 

skozi faze začetnega opismenjevanja. 

Skladno z zahtevami v učnem načrtu učenci torej: 

� sistematično razvijajo predopisnemnjevalne zmožnosti, 

� če imajo oziroma po tem, ko imajo ustrezno razvite predopismenjevalne zmožnosti, 

sistematično razvijajo tehniko branja in pisanja (najprej s tiskanimi črkami, nato s 

tiskanimi), 
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� če imajo oziroma po tem, ko imajo ustrezno usvojeno tehniko branja in pisanja, 

sistematično razvijajo zmožnost branja z razumevanjem in zmožnost pisanja 

preprostih besedil. 

Menim, da je v začetni fazi delo učitelja še posebej pomembno. Učenci se komaj spoznavajo z 

branjem in pisanjem. Pomembno je, da učitelj individualno prilagaja usvajanje vsake prvine 

posebnostim in zmožnostim vsakega učenca.  

Pri književnem pouku učenci razvijajo recepcijsko zmožnosti z branjem ali poslušanjem 

oziroma gledanjem umetnostnih besedil in govorjenjem/pisanjem o njih. Opazujejo 

posamezne prvine besedila in tako ustvarjajo lasten odziv na celotno besedilo. Učenci z 

različnimi dejavnostmi primerjajo svoje ugotovitve in doživljajske odzive med seboj. Ob tem 

tvorijo ustna, kasneje pa tudi pisna besedila. Pomembno je, da se ohranja komunikacijski 

pouk književnosti. V prvi vrsti sta torej besedilo in učenec, učitelj je le koordinator, učenca 

vodi skozi besedilo in ga spodbuja, da doživi besedilo v celoti. V tem obdobju izobraževanja 

branje umetnostnih besedil učencem ponuja možnost za polno literarnoestetsko doživetje. 

Šolska interpretacija je sestavljena iz petih dejavnosti: 

� uvodna motivacija; 

� napoved besedila, umestitev in interpretativno branje; 

� premor po branju; 

� izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje; 

� ponovno branje in nove naloge. 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so dejavnosti sprejemanja besedila pred 

tvorjenjem. Učenci še niso sposobni tvoriti dolgih besedil, zato je največ časa namenjenega 

poslušanju. Učenci poslušajo učiteljevo pripovedovanje in branje. Zato mora učitelj znati 

dobro interpretativno brati besedila, da jih učenci sprejmejo z navdušenjem in zanimanjem. 

Začetki poslušanja in branja so pomembni za privzgajanje bralnih navad učencev. Šolsko 

branje lahko povežemo z različnimi projekti, ki so še močnejša motivacija za učence, npr. 

družinsko branje, branje v nadaljevanjih, branje na deževen dan, bralne minutke,... Učencem 

smo zgled odrasli, doma in v šoli, če jih bomo znali na začetku izobraževanja dobro motivirati 

za branje, bodo imeli v kasnejših vzgojno-izobraževalnih obdobjih pri tem manj težav. Zato je 

pomembno, da v svet branja vstopajo počasi, z občutkom in individualno, ko branje že dobro 

usvojijo.  
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6.2.2 Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

V tem obdobju je obravnavi umetnostnih besedil namenjeno 40 odstotkov ur pouka. Kot sem 

že omenila je tudi tu glavni poudarek na komunikacijskem modelu književne vzgoje. Cilj je 

ohraniti učenčeve interese za branje in poslušanje umetnostnih besedila ter razvijanje 

zmožnosti ustvarjalnega dialoga z umetnostnih besedilom. 

Učenci namreč razvijajo recepcijsko zmožnost z branjem ali poslušanjem umetnostnih besedil 

in govorjenjem, pisanjem o njih ter s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih. 

Učenci drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja so dovolj zreli in sposobni, da sami 

razčlenjujejo besedila, jih vrednotijo, svoje razmišljanje in ugotovitve utemeljujejo. 

Posamezna besedila med seboj primerjajo in vrednotijo. Svoje doživljanja, ugotovitve, 

izsledke primerjajo z doživetjem in ugotovitvami sošolcev. Samostojno tvorijo poustvarjalna 

besedila.  

Kot najprimernejša metoda je tudi v tem vzgojno-izobraževalnem obdobju priporočljiva 

šolska interpretacija, ki si sledi v petih dejavnostih: 

� uvodna motivacija; 

� napoved besedila, umestitev in interpretativno branje; 

� premor po branju; 

� izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje; 

� ponovno branje in nove naloge. 

 

Šolsko branje je usmerjeno na učenca in besedilo. Učiteljeva najpomembnejša naloga je 

posredovati in ohraniti otrokovo prepričanje, da se človek v književnosti srečuje 

predvsem/tudi s samim seboj, kar je namreč najmočnejša motivacija za branje leposlovja. 

Učenci ob stiku z neumetnostnim besedilom urijo vse štiri sporazumevalne dejavnosti. Branje 

in poslušanje ter pisanje in govorjenje se v vsaki učni enoti prepletajo in stremijo k istemu 

cilju.  

Ob prvem stiku z besedilom naj učitelj besedilo pripoveduje, šele nato prebere. Za učiteljevim 

branjem je na vrsti individualno branje učencev. Učitelju je prepuščena izbira oblik in metod 

dela. Prilagaja jih vsakemu umetnostnemu besedilu in interesu učencev. V fazi interpretacije 

se metoda pogovora lahko kombinira z metodo usmerjenega tihega branja. Učinkovita pa je 
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tudi uporaba igre vlog ali metoda glasnega branja izbranih delov besedila. V fazi poglabljanja 

doživetij pa učenci govor ali pisno ustvarjajo svoje književnemu besedilu skladna 

domišljijska besedila. 

Učitelj mora biti pozoren na pridobivanje literarnovednega znanja, ki naj bo v povezavi z 

učenčevih poglobljenim doživljanjem, razumevanjem in vrednotenjem književnega besedila. 

Ker so besedila v učnem načrtu le predlagana, je izbira besedil za obravnavo prepuščena 

učitelju. Besedila naj izbira po lastni presoji z upoštevanjem interesov in pričakovanji 

učencev. 
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7 METODA BRANJA V NADALJEVANJIH 

 

Metoda branja v nadaljevanjih je branje ali pripovedovanje daljših književnih besedil. »Gre za 

obliko, ki znova odkriva premoč žive besede nad interpretacijo z magnetofonskega traku in 

predvsem premoč branja celotnega besedila nad besedilnimi drobci, ki so jih polna šolska 

berila.« (Kordigel Aberšek, 2008: 90). Pred branjem se učenci udobno namestijo nato jim 

učitelj prebere del besedila iz izbrane knjige. Pri tem je zelo pomembno, da so presledki med 

branjem enakomerni. Tako učenci točno vedo, kdaj bodo slišali nadaljevanje zgodbe in že 

samo pričakovanje deluje motivacijsko. Učenci se med seboj o zgodbi pogovarjajo, 

izmenjujejo mnenja in ugibanja o nadaljnjem poteku dogodivščine, ki jo poslušajo. Bolj kot 

se branje približuje bolj nestrpni postajajo. Po branju od učencev ne zahtevamo odziva in 

pogovora o prebranem. Včasih se je odziv na slišano spontan ali pa se o prebranem učenci 

pogovarjajo kasneje, med seboj. Ker učencev ne silimo, da ubesedijo svoja mnenja in 

doživljanja, so za poslušanje še bolj motivirani, saj se jim zdi to kot nekaj izvenšolskega, kot 

neke vrste zabava. (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Branje v nadaljevanjih ponuja možnost, da učenci bolje razumejo dogajalni prostor in čas. 

Nudi pa tudi veliko načinov za izražanje njihovih doživetij. S to metodo branja pri učenci 

dosežemo neko radovednost in pričakovanje ter spodbujamo poslušanje in sposobnost 

pomnjenja. Učenci se spominjajo, kaj se je v zgodbi do sedaj že zgodilo in kaj se bo zgodilo v 

nadaljevanju. Učence spodbujamo k razvijanju lastne domišljije, saj si vsak posamezni učenec 

predstavlja lastno nadaljevanje zgodbe. (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Pomembno je, da izberemo besedila, ki so vsebinsko učencem določene starosti blizu. Za 

branje lahko predlagamo izbor besedil, potem se skupaj z učenci odločimo, katero bomo 

prebrali. Na voljo je veliko primernih književnih besedil, ki so učencem zanimiva. Čas, ki ga 

namenimo branju je odvisen od več dejavnikov. Lahko beremo zjutraj pred začetkom pouka, 

da učence umirimo in s to umiritvijo pripravimo na pouk. Beremo lahko na koncu pouka, kot 

nagrado in sprostitev po napornem dnevu ali pa v podaljšanem bivanju kot zabava pred 

odhodom domov. Dolžino branja prilagajamo starosti učencev.  

Metoda branja v nadaljevanjih je dobra dolgoročna motivacija. Saj je to ena izmed metod s 

katero učence neobremenjujoče spodbujamo, da poslušajo daljša besedila. Ko vidijo, da 

najdejo v branju zanimivih besedil sprostitev in užitek, tudi sami posegajo po različnih 
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knjigah. Če to začnejo kot otroci, bodo knjigo vzeli v roke tudi kot odrasli in prebrali veliko 

kakovostne literature, kar je cilj književnega pouka. 
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8 FANTASTIČNA PRIPOVED 

 

8.1 Značilnosti 

 

Po letu 1945 se v Evropi pojavlja nov žanr pripovedne proze, ki vsebuje fantastične prvine. 

Nekateri primeri, ki so nastali v tem časovnem obdobju in so najizrazitejši predstavniki 

novega žanra so dela: Astrid Lindgren Pika Nogavička, Bratec in Kljukec s strehe; Pamele 

L.Travers Mary Poppins, Tove Jansson Čarodejev klobuk. Leta 1959 je nemška raziskovalka 

Anna Krüger opazila razlike med ljudsko pravljico in klasično umetno pravljico ter novo 

smerjo fantastične proze za mlade. Ta novi žanr je poimenovala »fantastična pustolovska 

zgodba«. Izpostavila je temeljno značilnost, to je preplet dveh svetov, realni in fantastični 

svet. Kasneje je Rut Koch kot prva predlagala termin »fantastična pripoved«. Raziskovalci so 

si enotni, da je izvor fantastične pripovedi Anglija. Večina avtorjev rojstvo novega žanra 

povezuje s delom Lewisa Carrola Alica v čudežni deželi, sledijo pa mu James M. Barrie Peter 

Pan; Alan Alexander Milne Medvedek Pu, J. R. Tolkien Hobit in ostala dela. Drugi sunek 

razcveta fantastične pripovedi po Evropi, pa je prinesla pripoved Astrid Lindgren Pika 

Nogavička. (prim. Kobe, 1987). 

 

V Sloveniji je prva termin »fantastična pripoved« uvedla Metka Simončič.  V študiji 

Fantastična pripoved na slovenskem je izpostavila dve besedili, ki sta klasična primera naše 

fantastične pripovedi in to sta deli Vitomila Zupana Potovanja v tisočera mesta ter Vida 

Pečjaka Drejček in trije Marsovčki. 

 

Vsi raziskovalci od Anne Krüger dalje so si enotni o poglavitni značilnosti fantastične 

pripovedi. Vdor fantastičnega sveta v resnični svet. To v besedilu vzpostavi dve ravni 

dogajanja, realno in irealno, obe pa sta enakovredni in združeni v enovito celoto. Dogajanje je 

torej dvodimenzionalno. Med nadaljnje značilnosti spadajo tudi kraj in čas, ter oseba in 

oblika. V fantastični pripovedi je kraj natančno opredeljen. Dogajalni čas pa je točno 

opredeljen in je največkrat postavljen v pisateljev čas. Junaki fantastične pripovedi so osebe iz 

realnega sveta. Najpogosteje so otroci s točno izdelanimi značaji, ki se zavedajo posebnosti 

fantastičnega sveta. To v junakih vzbuja začudenje, presenečenje, navdušenje ali strah. Otroci 
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se tudi ob prehodu v fantastični svet ne spremenijo, ampak ostanejo še vedno otroci iz 

realnega sveta. S svojimi izkušnjami in logiko resničnega sveta, torej tudi v fantastičnem 

svetu ohranijo čustva in doživljanja iz realnega sveta. Po obliki besedila je fantastična 

pripoved obsežnejše besedilo razdeljeno na krajša poglavja, ki so sama po sebi zaokrožena 

celota. (prim. Kobe, 1987). 

 

V slovenskem književnem izboru najdemo kar nekaj kvalitetnih fantastičnih pripovedi: 

• Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 

• Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici; 

• Vitomil Zupan: Potovanja v tisočera mesta; 

• Jože Snoj: Avtomoto mravlje; 

• Vida Brest: Veliki čarovnik Ujtata;… 

 

8.2 Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Fantastično pripoved Drejček in trije Marsovčki je pisatelj Vid Pečjak napisal leta 1961. 

Napisal jo je za otroke in v njej nastopajo otroci. Svoje glavno sporočilo svetu je zavil v 

fantazijski ovoj, s katerim bralce še bolj privlači k branju. Glavna misel oziroma rdeča nit 

pripovedi je mir, življenje, kjer so vojne prepovedane, ter skrb za srečo, veselje in čudovito 

otroštvo vseh otrok na Zemlji. (prim. Zupan Arsov, 2014). 

 

Glavni lik pripovedi je deček Drejček, ki doživlja povezavo med realnim, družinskim 

življenjem ter fantastičnim, domišljijskim življenjem. Ponoči z letečo cigaro k njemu priletijo 

Miš, Maš in Šaš, trije marsovski otroci. Po prvem neprijetnem pripetljaju postanejo dobri 

prijatelji. Skupaj odkrivajo razlike med življenjem na Zemlji ter življenjem na Marsu. 

Najpomembnejše razlike so v življenju otrok. Marsovski starši so z otroki mili, jih poslušajo 

in jih ljubijo z vsem srcem. Na Marsu morajo biti otroci srečni. Nihče jih ne sili jesti, se 
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umivati, spat hodijo, ko želijo sami,….  Najpomembnejša razlika med Marsom in Zemljo pa 

so vojne. Na Marsu so namreč prepovedane.  

 

Marsovčki so pred odhodom Drejčku obljubili, da se bodo vrnili, a le pod enim pogojem. Na 

Zemlji mora zavladati mir. Vendar lahko Drejček zaman zre v nebo in čaka nanje. Vojn je na 

našem planetu vedno več. Vsi skupaj in vsak posameznik se moramo truditi za mir in lepo 

življenje sočloveka. Le tako bomo mogoče spet kdaj uzrli Marsovčke, ki letijo k nam. 
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PROJEKT BRANJA V NADALJEVANJIH V 1. IN 5. RAZREDU 

 

9.1 Opis projekta 

 

Na začetku osnovanja moje diplomske naloge, sem se odločila, da želim učencem predstaviti 

besedilo v celoti. Zato sem se odločila za branje v nadaljevanjih. Učenci so v večini 

preplavljeni s spoznavanjem književnih besedil s pomočjo odlomkov, ki jih imajo na voljo v 

berilu. Otroci so po naravi radovedni in vedoželjni in marsikateremu odlomki ne zadostujejo. 

Ravno zato sem se odločila za to metodo branja, da bodo spoznali besedilo v celoti.  

Ker sem projekt opravljala v 1. in 5. razredu, ki sta si po starosti učencev zelo različna, sem se 

za posvet, o izboru knjige, obrnila na učiteljici. Po temeljitem premisleku, sem izbrala 

fantastično pripoved Drejček in trije Marsovčki pisatelja Vida Pečjaka. Knjiga mi je delovala 

primernejša za petošolce, ampak mi je učiteljica prvega razreda zagotovila, da lahko 

poskusim tudi pri njih.  

Pred izvedbo projekta, sem za dovoljenje prosila ravnateljico Osnovne šole Dobravlje. Po 

predhodnem pogovoru z učiteljicama 1. in 5. razreda, mi je sodelovanje v razredu dovolila. Za 

sam potek dela pa sem se sproti dogovarjala z vsako učiteljico posebej.  

V izvedbi mojega projekta je sodelovalo skupaj 37 učencev. 16 učencev prvega razreda in 

sicer 9 dečkov in 7 deklic, ter 22 učencev petega razreda, od tega 12 dečkov in 10 deklic.  

Knjiga Drejček in trije Marsovčki obsega 7 poglavij, nekatera poglavja pa sem razdelila na 

dve branji. Torej sem se odločila, da bom projekt izpeljala v 8 enakomernih terminih branja. 

Termini branja so bili vsak drugi dan. Učencem sem brala v ponedeljek, sredo in petek. 

Projekt sem zaključila v obdobju treh tednov. Ker je učna priprava temelj vsake izvedbe ure, 

sem izdelovala sprotne priprave, za vsako uro posebej. Učne priprave sem prilagajala 

interesom učencev, zato se nisem vedno držala zapisanega v pripravi, ampak sem občasno 

delovala po občutku.  

Pred začetkom branja sem učencem povedala, da mi bodo s svojim sodelovanjem v veliko 

pomoč, pri izdelavi moje diplomske naloge. Povedala sem jim tudi, da za svoje sodelovanje 

ne bodo ocenjeni. Razložila sem, da bodo opravljali določene naloge, ki jim jih bom 

pripravila. Moj cilj je bil preveriti sposobnost sledenja branju v nadaljevanjih v 1. in v 5. 
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razredu, ter primerjava med obema razredoma. Zato so učenci vsako uro pred branjem dobili 

določene naloge, preko katerih so obnovili predhodno branje. S temi nalogami sem preverila, 

koliko so si uspeli zapomniti od prejšnjega branja oziroma poslušanja. Zanimalo me je, če 

učenci posameznega razreda razumejo fantastično pripoved. Ali so učenci sposobni slediti 

branju v nadaljevanjih? Ali so učenci po končanem projektu sposobni obnoviti celotno 

zgodbo? Vse to sem preverila s pomočjo različnih nalog in pogovora z učenci. Z anketnim 

vprašalnikom pa sem dobila odgovor na svoje vprašanje, če in kako učitelji vključujejo 

projekt branja v nadaljevanjih v pouk. 
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9.2 Učne priprave 

 

9.2.1 1. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:1 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 
- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 
- učenci obnavljajo zgodbo/književno besedilo tako, kot so jo/ga slišali; 
- učenci razumejo, da avtor besedila ni tisti, ki jim ga pripoveduje. 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom,   

Učna sredstva in pripomočki: uganke o nebu, lutka Marsovčka, knjiga 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; Aleks in robot Janez; Pobegli robot; Umba Kumba in 
lončarjeva hči 

Uvodna motivacija 

• Uganke 
Z učenci se posedemo v krog in se spoznamo. Preberem nekaj ugank. Učenci skupaj ugibajo 
rešitve ugank. Rešitve ugank so povezane z nebom oziroma vesoljem. Naslednja je uganka z 
rešitvijo lutka. Po rešitvi zadnje uganke jim pokažem lutko Marsovčka, ki sem jo izdelala. Učenci 
ga poimenujejo Maks. 
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Osrednji del učne ure 

Učencem Maks pokažem različne knjige pisatelja Vida Pečjaka: 

• Aleks in robot Janez, 

• Pobegli robot, 

• Umba Kumba in lončarjeva hči, 

• Drejček in trije Marsovčki. 
Učenci sami ugotovijo, katera knjiga bo povezana z našim Marsovčkom. Učenci povedo, o čem 
mislijo, da knjiga govori. Pomagam jim: Ali ste že slišali za Mars?, Kaj je Mars?, Ali obstajajo 
živa bitja na Marsu?, Kakšna so?, Ali mislite, da so podobna našemu Maksu?, Ali potujejo po 
vesolju?, Mislite, da nas pridejo obiskat?, Kaj menite je pripoved resnična ali izmišljena?,... 

 

• Najava besedila 
Učencem povem, da bomo skupaj spoznali celotno pripoved Drejček in trije Marsovčki in 
ugotovili, kako so povezani Drejček in Marsovčki. Prvo poglavje bomo prebrali danes. Nadaljevali 
bomo čez dva dni. Povem jim, da bomo naslednjič preverili, koliko si bodo zapomnili od 
današnjega branja.  

 

• Interpretativno branje 
Naročim jim, naj se udobno namestijo in prisluhnejo. Preberem prvo poglavje Nočni obisk. 

 

• Premor po branju 
Po branju počakam nekaj trenutkov, da se vtisi o prebranem strnejo.  

 

• Izražanje doživetij 
Učencev ne silim k izražanju lastnega doživetja prebranega. Po želji lahko povejo, kaj se jim je 
zdelo zanimivo, kaj jih je zmotilo. Lahko vprašajo, če kaj ne razumejo in se o tem pogovorimo. 

 

Zaključek 

Z učenci obnovimo zgodbo oziroma poglavje, ki smo ga slišali danes. Pogovorimo se o junakih, ki 
smo jih spoznali v današnjem branju. Pogovarjamo se o nočnem obisku Drejčka. Sami povedo, če 
so imeli oziroma so mislili, da so imeli kdaj podobno izkušnjo. 
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Analiza učne ure 

 

Uvodni dan je bi razgiban. Učencem je bila uvodna motivacija zanimiva, saj so radi ugibali 

rešitve ugank. Lutka Marsovčka jih je pritegnila. Veseli so bili, ker sem jim povedala, da bo 

lutka vsako branje z nami. Po uvodnem delu so se hitro umirili in bili motivirani za poslušanje 

prvega poglavja, saj jih je res zanimalo, kaj bodo slišali. Ker je to uvodna ura jih nisem silila, 

da povedo svoje mnenje, saj so me komaj spoznali. Za zaključek smo se pogovarjali o 

Drejčkovem nočnem obisku. Zanimivo je bilo slišati, koliko domišljije imajo učenci, ko so 

pripovedovali o svojih »izkušnjah«. Ko sem jim povedala, da bodo naslednjič reševali naloge 

so se sprva vznemirili. Povedala sem jim, da ne bo nič narobe, če se ne bodo spomnili vsega, 

da bodo reševali neobremenjeno in z veseljem. 
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• 5. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Dobravlje 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE:1 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Učni cilji: 

- učenci razvijajo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnih besedil; 

- v književnem besedilu najdejo poglavitne informacije o prostoru in času dogajanja, 

povezujejo dogajalni čas in prostor; 

- učenci obnovijo oziroma povzamejo (bistvene) dogodke; 

- Učenci ločujejo avtorja književnega besedila od pripovedovalca; 

- učenci razumejo, da avtor besedila ni tisti, ki jim ga pripoveduje. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna 

 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom,   

Učna sredstva in pripomočki: lutka Marsovčka, knjiga 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; Aleks in robot Janez; Pobegli robot; Umba Kumba in 

lončarjeva hči 
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Uvodna motivacija 

Da prebijemo led se malo pozabavamo. Igramo se igrico ali imaš rad svojega soseda. 

Učenci sedijo v krogu. Učitelj je na sredini in nekoga vpraša: »Imaš rad svoja soseda?« 
Vprašani ima dve možnosti: 

1. Odgovori: »Ja, imam rad svoja soseda.«  Takrat se morata tista dva, ki sedita poleg njega 

presesti oz. zamenjati svoja sedeža. Učitelj pri tem skuša zasesti prazno mesto. Tisti, ki ostane 

brez sedeža nadaljuje s spraševanjem. 

2. Odgovori: »Ne, nimam rad svojih sosedov. Rajši imam vse tiste, ki…. (imenuje neko lastnost; 

npr. so si danes zjutraj umili zobe ALI imajo pobarvane lase ALI se hitro razjezijo … 

Domišljija mladih nima meja) Vsi tisti, ki se prepoznajo pod imenovano lastnostjo se morajo 

presesti in v tem skuša tudi spraševalec priti do svojega mesta. Igro spet nadaljuje tisti, ki je 

ostal brez stola. Oz. tisti, ki bi se moral presesti, pa se ni. 

 

Učenci se mi kasneje predstavijo, povejo svoje ime in kaj radi berejo. Jaz se predstavim njim, jim 

povem kaj sama rada berem in jim pokažem lutko Marsovčka, ki sem jo izdelala. Povem jim, da 

bo naš gost na rednih srečanjih. 

 

Osrednji del učne ure 

Učencem pokažem različne knjige pisatelja Vida Pečjaka: 

• Aleks in robot Janez, 

• Pobegli robot, 

• Umba Kumba in lončarjeva hči, 

• Drejček in trije Marsovčki. 

 

Učenci sami ugotovijo katera knjiga bo povezana z našim Marsovčkom. Učenci povedo, o čem 

mislijo, da knjiga govori. Vprašam jih, če je kdo knjigo že prebral? Ali menite, da je pripoved 

resnična ali fantastična?  

 



58 

 

• Najava besedila 

Učencem povem, da bomo skupaj spoznali celotno pripoved Drejček in trije Marsovčki in 

ugotovili, kako so povezani Drejček in Marsovčki. Prvo poglavje bomo prebrali danes. Nadaljevali 

bomo čez dva dni. Povem jim, da bomo naslednjič preverili, koliko si bodo zapomnili od 

današnjega branja.  

 

• Interpretativno branje 

Naročim jim, naj se udobno namestijo in prisluhnejo. Preberem prvo poglavje Nočni obisk. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam nekaj trenutkov, da se vtisi o prebranem strnejo.  

 

• Izražanje doživetij 

Učencev ne silim k izražanju lastnega doživetja prebranega. Po želji lahko povejo, kaj se jim je 

zdelo zanimivo, kaj jih je zmotilo. Lahko vprašajo, če kaj ne razumejo in se o tem pogovorimo. 

 

Zaključek 

Z učenci obnovimo zgodbo oziroma poglavje, ki smo ga slišali danes. Pogovorimo se o junakih, ki 

smo jih spoznali v današnjem branju. Pogovarjamo se o nočnem obisku Drejčka. 

 

Analiza učne ure 

 

Učenci so z veseljem sodelovali v uvodni igri. Pomagala nam je, da smo pripravili sproščeno 

vzdušje med nami. Po igri so se mi učenci predstavili. Vsak je povedal svoje ime in kaj 

najraje bere. Večina učencev bere, nekaj pa jih je reklo, da v prostem času ne berejo. Mogoče 

jih bo fantastična pripoved, ki jo bodo spoznali, prepričala v nasprotno. Pokazala sem jim 
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lutko Marsovčka. Skupaj so mu nadeli ime Luks. Ko sem jim pokazala različne knjige avtorja 

Vida Pečjaka, so takoj ugotovili, katero bomo brali skupaj. Učenci knjigo poznajo samo po 

odlomku iz berila. Nihče še ni prebral cele. Ko sem jim povedala, da bodo naslednjič reševali 

naloge v povezavi s tem, kar bodo danes slišali, so me najprej vprašali, če bodo ocenjeni. Ko 

sem jim razložila, da mi bodo s tem v pomoč pri izdelavi diplomskega dela, in ne bodo 

ocenjeni, so bili veseli.  

 

Ko smo z uvodnim delom zaključili, je nekaj časa trajalo, da so se umirili in prisluhnili. Med 

branjem so bili zbrani in so poslušali. Ker je danes prva ura, prvo branje, jih nisem silila, da 

sodelujejo pri izražanju doživetij. Skupaj smo obnovili prvo poglavje, da jim bo lažje 

naslednjič, ko bodo reševali naloge. Povedala sem jim, da pridem spet čez dva dni. Učenci so 

rekli, da komaj čakajo, da slišijo nadaljevanje. 
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9.2.2 2. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:2 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 

- učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom 

v književnem besedilu; 

- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 

- učenci prepoznavajo glavno književno osebo;  

- učenci ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

- učenci obnavljajo zgodbo/književno besedilo tako, kot so jo/ga slišali; 

-učenci sledijo zaporednemu toku dogodkov in povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami; 

- učenci dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzročno-posledično in časovno. 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom,  

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 1) 
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Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 

Uvodna motivacija 

Učence na začetku ure kar vprašam, ali se spomnijo, kaj smo brali prejšnjo uro. Vsakemu dam 

sklop povedi trditev, ki jih morajo razvrstiti v pravilni vrstni red. Vsak zase povedi zalepi na list in 

ga odda. 

 

Na tablo narišem tri Marsovčke. Učenci jim dodeljujejo imena. Izmišljujejo si razna imena pod 

pogojem, da morajo imeti ime sestavljeno samo iz treh črk. 

 

Osrednji del učne ure 

• Najava besedila 

Učencem povem, da je Marsovčkom v knjigi ime Miš, Maš in Šaš, kar je naslov naslednjega 

poglavja, ki ga bodo slišali.  

 

• Interpretativno branje 

Vsi se usedemo v krog in se umirimo, ter prisluhnejo. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov. 

 

• Izražanje doživetij 

S pomočjo mojih vprašanj obnovimo zgodbo. Ali je Drejček obisk pričakoval? Kako se je 

pripravil? Ali se je Drejček Marsovčkov ustrašil? Kakšni so bili? Opišite jih. Od kje so prišli? S 

kom so prišli na Zemljo? Zakaj Marsovčkom ni dovoljeno pristati na Zemlji? Kakšna je največja 

razlika med življenjem na Zemlji in Marsom? S čim so si svetili? Ali tudi Marsovčki hodijo v 
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šolo? Ali se bodo še vrnili? Kaj je Drejček prisegel? Kaj je kakalon? Zakaj sta bila naslednji dan 

starša zaskrbljena?  

Učenci lahko povedo svoj najljubši del. Vprašajo, če jih kaj zanima ali če jim je kaj nerazumljivo. 

 

Zaključek 

Učenci ugibajo nadaljevanje poglavja. Kdor želi deli svoje ideje z ostalimi. 

 

Analiza učne ure 

 

Ko sem prišla v razred so me učenci s pričakovanjem pozdravili. Povedala sem jim, da je 

danes na vrsti najprej naloga, s katero bomo osvežili spomin na prejšnje branje. Razdelila sem 

jim lističe s povedmi, katere so razvrstili v pravilni vrstni red. Nekaterim učencem je 

sestavljanje povedi predstavljajo težave in so me prosili za pomoč. Ker sem želela, da se 

preizkusijo sami, ne glede na rezultat, sem jih spodbudila k samostojnemu reševanju. 

 

Po uvodni motivaciji, z izbiranjem imen Marsovčkov, so se učenci posedli in poslušali branje. 

Učencem so bili opisi Marsovčkov smešni, zato so pri izražanju doživetja najraje opisovali 

kakšni so Miš, Maš in Šaš. 
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• 5. razred 

 

UČNA PRIPRAVA 

 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE: 2 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci razvijajo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnih besedil; 

- učenci sestavljajo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb; 

- učenci oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in utemeljujejo; 

- učenci v književnem besedilu prepoznavajo informacije o poteku dogajanja, potrebne podatke 

za sklenitev dogajalnega toka, ki jih besedilo ne ponuja (ali so podani posredno in jih ne 

zaznajo) dobijo z zapolnitvijo nedoločnostnih mest s svojo domišljijo (upoštevajo 

verjetnost);  

- učenci obnovijo oziroma povzamejo (bistvene dogodke); 

-učenci ugotavljajo značilnosti fantastične pripovedi in jo primerjajo z realistično pripovedno 

prozo. 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom,  

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 2) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 
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Uvodna motivacija 

Učence na začetku ure kar vprašam, ali se spomnijo, kaj smo brali prejšnjo uro. Vsak dobi list z 

vprašanji, na katera samostojno odgovorijo. 

 

Na tablo narišem tri Marsovčke. Učenci jim dodeljujejo imena. Izmišljujejo si razna imena pod 

pogojem, da morajo imeti ime sestavljeno samo iz treh črk. 

 

Osrednji del učne ure 

• Najava besedila 

Učencem povem, da je Marsovčkom v knjigi ime Miš, Maš in Šaš, kar je naslov naslednjega 

poglavja, ki ga bodo slišali.  

 

• Interpretativno branje 

Vsi se usedemo v krog in se umirimo, ter prisluhnejo. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov. 

 

• Izražanje doživetij 

S pomočjo mojih vprašanj obnovimo zgodbo.  

Ali je Drejček obisk pričakoval? Kako se je pripravil? Ali se je Drejček Marsovčkov ustrašil? 

Kakšni so bili? Opišite jih. Od kje so prišli? S kom so prišli na Zemljo? Zakaj Marsovčkom ni 

dovoljeno pristati na Zemlji? Kakšna je največja razlika med življenjem na Zemlji in Marsom? S 

čim so si svetili? Ali tudi Marsovčki hodijo v šolo? Ali se bodo še vrnili? Kaj je Drejček prisegel? 

Kaj je kakalon? Zakaj sta bila naslednji dan starša zaskrbljena?  
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Zaključek 

Ali mislite, da se bodo Marsovčki ponovno vrnili k Drejčku. Kaj bi jim pripravili? 

 

Analiza učne ure 

 

Učencem sem na začetku učne ure še enkrat povedala navodila reševanja nalog. Poudarila 

sem, naj bodo sproščeni in brez skrbi. Pomembno se mi je zdelo, da vedo, da je reševanje teh 

nalog brez pritiska ocene. Če bodo sproščeni, bodo raje poslušali in naloge bodo posledično 

uspešneje rešene.  

 

Ker sem v prvem razredu na tablo narisala Marsovčke, sem jim dala tu slike. Tisti učenci, ki 

so želeli so šli k tabli in pod vsakega napisali ime. Tako smo dobili kopico imen za 

Marsovčke na tabli. Povedala sem jim, kako se imenujejo v knjigi. Ugotovili so, da je njihov 

izbor imen zabavnejši in pestrejši.  

 

Ker učenci višjih razredov največkrat sedijo v klopi so bili danes presenečeni, ker sem jih 

posedla na tla v krog. Z branjem sem začela jaz, potem sem pa knjigo podala naprej v krogu, 

da so brali tudi učenci. Takrat se mislila, da bo dobro, če jih vključim v branje, ampak sem se 

motila. Opazila sem, da so nekateri počasni bralci. Takrat ostali učenci niso sledili zgodbi, 

ampak so gledali okrog. Vem, da z vajo urimo tekoče branje, ampak bom v nadalnje raje brala 

jaz, da bodo vsi učenci lahko sledili zgodbi. 

 

Po branju smo s pomočjo mojih vprašanj obnovili bistvene dogodke. Učenci so za zaključek 

pripovedovali, kaj vse bi sami pripravili Marsovčkom za naslednji obisk. Zgodbe so si 

izmenjevali v paru. Kdor je želel je povedal celemu razredu. 
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Interpretacija rezultatov 1. učnega lista 

 

1. razred, 1. učni ist
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Graf 1: pregled rezultatov prvega učnega lista, 1. razred 

 

Prvi učni list je reševalo 14 učencev od 16. Učni list so učenci reševali z zadržkom, kar je 

razvidno tudi iz rezultatov. Ko so povedi razvrščali v pravilni vrstni red so imeli kar nekaj 

težav. Mešali so vrstni red dogodkov iz besedila. Dva učenca sta nalogo rešila povsem 

pravilno, dva pa povsem napačno. Ostali učenci so imeli kar nekaj napak.  
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5. razred, 1.učni list
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Graf 2: pregled rezultatov prvega učnega lista, 5. razred. 

 

V petem razredu je reševalo 21 učencev od 22. Učenci so imeli na učnem listu pet vprašanj, 

na katera so samostojno odgovorili. En učenec je na vsa vprašanja odgovoril pravilno. Ravno 

tako je na vsa vprašanja napačno odgovoril le en učenec. V povprečju so bili odgovori na 

vprašanja dokaj pravilni. Iz grafa je razvidno, da je bilo manj nepravilnih kot pravilnih 

odgovorov.  
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9.2.3 3. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:3 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 

- učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom 

v književnem besedilu; 

- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 

- učenci prepoznavajo glavno književno osebo;  

- učenci narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe; 

- učenci ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

- učenci obnavljajo zgodbo/književno besedilo tako, kot so jo/ga slišali. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga; 
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Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 

Uvodna motivacija 

Učenci se posedejo v krog, s hrbti obrnjeni proti sredini kroga. Vsak dobi svoj list papirja. Povem 

jim, naj se za nekaj trenutkov spremenijo v umetnike. Naj zaprejo oči in si vsak pri sebi v misli 

prikliče opis Marsovčkov iz prejšnjega branja. Na list narišejo podobo Marsovčka, kot se je 

spomnijo sami. 

 

Učenci se obrnejo na sredino.  

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Ker nam ni uspelo prebrati celotnega  prejšnjega poglavja bomo danes izvedeli, kaj je Drejček 

obljubil Marsovčkom. Zanima nas, če je svojo obljubo izpolnil. 

• Interpretativno branje 

Vsi se usedemo v krog in se umirimo, ter prisluhnejo nadaljevanju poglavja Miš, Maš in Šaš. 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov. 

• Izražanje doživetij 

Uporabim vprašanja iz prejšnjega branja ter jih vodim skozi obnovo zgodbe.S kom so prišli na 

Zemljo? Zakaj Marsovčkom ni dovoljeno pristati na Zemlji? Kakšna je največja razlika med 

življenjem na Zemlji in Marsom? S čim so si svetili? Ali tudi Marsovčki hodijo v šolo? Ali se 

bodo še vrnili? Kaj je Drejček prisegel? Kaj je kakalon? Zakaj sta bila naslednji dan starša 

zaskrbljena?  

Zaključni del ure 

Ali mislite, da se bodo Marsovčki ponovno vrnili k Drejčku. Kakšno poslastico bi jim pripravili 

vi?  
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Analiza učne ure 

 

Učenci so bili navdušeni nad današnjo nalogo. Težava pa se je pokazala pri risanju po opisu iz 

knjige. Ker smo imeli vedno pri branju Marsovčka, ki sem ga izdelala sama, so skoraj vsi 

risali našega obiskovalca Maksa, ki pa ni bil čisto nič podoben Marsovčkom iz književnega 

besedila. Sama sem kriva, da današnja naloga ni bila uspešna. Če bi izdelala Marsovčka po 

opisu iz knjige, bi učenci narisali opisane Marsovčke. Vendar nisem želela, da bi bil enak kot 

v besedilu. 

 

Ker učenci radi sedijo v krogu, smo se tudi danes tako posedli. Ker nam prejšnjič ni uspelo 

prebrati celotnega poglavja, so bili učenci v še večjem pričakovanju nadaljevanja. Učenci so z 

zanimanjem poslušali. Na koncu učne ure smo se pogovarjali o tem, kaj prisega pomeni njim 

samim. Vsi učenci so se strinjali, da se moraš svojih obljub in priseg držati. 
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• 5. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE:3 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci ločujejo glavne in stranske književne osebe; 

- učenci v književnem besedilu najdejo poglavitne informacije o prostoru in času dogajanja, 

povezujejo dogajalni čas in prostor; 

- učenci obnovijo oziroma povzamejo bistvene dogodke; 

- učenci ugotavljajo značilnosti in jo primerjajo z realistično pripovedno prozo. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 3) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 
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Uvodni del učne ure 

Učenci se posedejo v krog, s hrbti obrnjeni proti sredini kroga. Vsak dobi svoj učni list. Povem naj 

zaprejo oči in si vsak pri sebi v misli prikliče opis Marsovčkov iz prejšnjega branja. Na učnem 

listu opišejo podobo Marsovčka in jih na hitro narišejo, kot se jih spomnijo sami. Izpolnijo še 

ostala vprašanja. 

Učenci se obrnejo na sredino.  

 

Učenci oddajo naloge. Na tablo narišem stopničke h krokodilu, podobno kot vislice. Rešitev gesla, 

ki ga iščemo je Teta Meta je videla pošasti. Učenci ugibajo črke. 

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Ali imate teto ali strica? Ali pride pogosto na obisk k vam? Ali se obiska veselite? Tudi k Drejčku 

je prišla na obisk teta Meta. Pa poglejmo ali mu je bil njen obisk všeč. 

 

• Interpretativno branje 

Vsi se usedemo v krog in se umirimo, ter prisluhnejo poglavju Teta Meta je videla pošasti. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov. 

 

• Izražanje doživetij 

S pomočjo žoge obnovimo zgodbo. Učenec, ki žogo drži pove en del zgodbe oziroma eno poved. 

Potem žogo vrže naključno naprej. Če učenec ne ve kaj bi povedal lahko žogo poda naprej. Če je 

preveč učencev, ki ne vedo kaj povedati jih spodbujam z vprašanji Kaj se je zgodilo ko….?Tako 

obnovimo poglavje, ki so ga slišali. 
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Zaključni del učne ure 

Če nam poglavja ne uspe prebrati v celoti učenci napovedujejo nadaljevanje. 

 

Analiza učne ure 

 

Učenci so na začetku učne ure izpolnjevali učni list. Nekateri so končali zelo hitro, drugi pa 

so si vzeli nekaj več časa. Ker sem predvidevala, da bomo današnje poglavje najverjetneje 

brali v dveh delih, sem jih pustila. Ta čas sem na tablo narisala stopničke do krokodila. Geslo 

je bil naslov naslednjega poglavja. Učenci so kar hitro ugotovili skrivno geslo. Ko sem jih 

vprašala o obisku stricev in tet so se zelo razgovorili. Morala sem jih ustaviti, da so počakali 

na vrsto, ker je skoraj vsak, ki ima strica ali teto, želel kaj povedati. 

 

Po branju poglavja smo uporabili žogo za obnovo. Postavili smo se v krog. Učenci so morali 

biti pozorni na predhodnika. Vedeti so morali, kaj je povedal, da so lahko nadaljevanju 

zgodbe sledili. S tem sem jim držala pozornost do zadnjega. Če sedijo v klopi nekateri ne 

sodelujejo pri obnavljanju slišanega. Na ta način pa sem jih spodbudila, da so se vključili, saj 

niso vedeli kdo bo naslednji na vrsti. 
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Interpretacija rezultatov 2. učnega lista 

 

Učenci prvega razreda so imeli za tokratno nalogo risanje Marsovčka po opisu iz knjige. 

Nalogo je reševalo 15 od 16. učencev. Le 4 učenci so narisali Marovčka po opisu iz besedila. 

Ostalih 11 je risalo Marsovčka po domišljiji. Edina podobnost z besedilom je bila pri risanju 

rok, saj so jih narisali, da rastejo tam, kjer bi morala biti ušesa. Opazila sem, da je bila pri tej 

nalogi napaka na moji strani. Pri vsakem branju smo imeli na mizi Marsovčka Maksa, ki sem 

ga izdelala po lastni domišljiji. Čeprav sem ta dan Marsovčka skrila, so ga imeli učenci preveč 

v mislih. Zato so skoraj vsi narisani Marsovčki podobni Maksu.  

 

5. razred, 2. učni list
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Graf 3: pregled rezultatov drugega učnega lista, 5. razred 

 

Reševanje 2. učnega lista petošolcem ni povzročalo težav. 1 učenec je pravilno rešil vse 

naloge. Ostali pa so imeli zelo dobre rezultate. Opazila sem, da je samo en učenec pravilno 

opisal in narisal Marsovčka. Učenci so spuščali podrobnosti opisa. Navedli so samo po eno ali 

dve lastnosti Marsovčkov. Pri reševanju te naloge so imeli največ težav, kar je vidno tudi iz 

grafa, saj je kar 20 učencev nalogo nepopolno izpolnilo. Pri osatlih nalogah pa so rezultati 

pozitivni in v povprečju so bili zelo uspešni. 
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9.2.4 4. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:4 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 

- učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom 

v književnem besedilu; 

- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 

- učenci ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

- učenci obnavljajo zgodbo/književno besedilo tako, kot so jo/ga slišali; 

-učenci sledijo zaporednemu toku dogodkov in povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami; 

- učenci dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzročno-posledično in časovno. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 4) 
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Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 

Uvodna motivacija 

Učencem naročim naj se naslonijo nazaj, zaprejo oči in vključijo možgančke. Razmišljajo naj o 

prejšnjem branju. Medtem pred njih postavim učne liste. Rečem jim, na odprejo oči in izpolnijo 

naloge. 

 

Učenci oddajo naloge. Na tablo narišem stopničke h krokodilu, podobno kot vislice. Rešitev gesla, 

ki ga iščemo je teta Meta. Učenci ugibajo črke. 

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Ali imate teto ali strica? Ali pride pogosto na obisk k vam? Ali se obiska veselite? Tudi k Drejčku 

je prišla na obisk teta Meta. Pa poglejmo ali mu je bil njen obisk všeč. 

 

• Interpretativno branje 

Vsi se usedemo v krog in se umirimo, ter prisluhnejo poglavju Teta Meta je videla pošasti. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov. 

 

• Izražanje doživetij 

S pomočjo žoge obnovimo zgodbo. Učenec, ki žogo drži pove en del zgodbe oziroma eno poved. 

Potem žogo vrže naključno naprej. Če učenec ne ve kaj bi povedal lahko žogo poda naprej. Če je 

preveč učencev, ki ne vedo kaj povedati jih spodbujam z vprašanji Kaj se je zgodilo ko….?Tako 

obnovimo poglavje, ki so ga slišali. 
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Analiza učne ure 

 

Učenci so že vedeli, da najprej sledi reševanje nalog. Ko sem jim omenila, da bomo igrali igro 

stopničke h krokodilu so se razveselili. Menim, da je uporaba motivacijskih in sprostitvenih 

dejavnosti, kot je omenjena igra, med poukom pomembna, saj učenci z veseljem sodelujejo in 

se s tem sprostijo. Ko sem jih vprašala po obisku njihovih stricev in tet so se razgovorili. 

Morala sem jih umiriti, da so se pripravili na poslušanje besedila. 

Žoga se je za obnovitev zgodbe izkazala za odličen pripomoček. Učenci so se med seboj 

poslušali in dopolnjevali. Vsi so bili pozorni, saj niso vedeli, kdo bo naslednji ujel žogo. 
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• 5. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE:4 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Učni cilji: 

-učenci ločujejo glavne in stranske književne like; 

- učenci oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo; 

- učenci oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa (avtorjev 

opis/informacije iz književnega besedila; pri zapolnjevanju nedoločnostnih mest v besedilu 

dodajajo manjkajoče predstave iz svojih izkušenj, znanja in iz predstav, nastalih ob branju 

drugih književnih besedil); 

- učenci obnovijo oziroma povzamejo bistvene dogodke. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 5) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 
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Uvodna motivacija 

Pred začetkom branja dobijo učni list, ki ga izpolnijo. S tem preverimo koliko so si zapomnili od 

prejšnjega branja.  

 

Pred branjem se bodo učenci malo razgibali. Naročim jim naj zamižijo. Pomislijo naj na opis hoje 

Marsovčkov. Ko preštejem do tri jim naročim naj odprejo oči in se po razredu sprehodijo kot 

Marsovčki. 

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Ali ste kdaj videli kamelo z desetimi grbami ali slona z veliko rilci? Kakšne živali imamo na 

Zemlji? Poslušajte in videli bomo kako je na Veneri.  

Ker nam je ostalo pol poglavja Teta Meta je videla pošasti, ga preberemo do konca. 

 

• Interpretativno branje 

Učenci se udobno naslonijo, za par trenutkov zamižijo in svoje misli usmerijo na poslušanje 

nadaljevanja poglavja. 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov. 

 

• Izražanje doživetij 

Kakšne živali obiskujejo Marsovci na Veneri? Ali se je teta Meta pridružila igri? Kaj je naredila? 

Ali so ji starši verjeli, da je videla pošasti? Kaj so rekli Drejčku? Kaj so Drejček in Marsovčki 

sklenili na koncu poglavja?  (z vprašanji spodbujam tiste, ki so običajno tiho) 

Zaključek učne ure 

Učenci rišejo domišljijske živali. 
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Analiza učne ure 

 

Ker vsako učno uro začnemo z učnim listom, sem po danajšnjih nalogah pripravila minuto za 

gibanje. Ker pa beremo ravno o Marsovčkih, sem uporabila opis njihove hoje za gibanje. 

Učenci so se ob tem zabavali. Pozdravljali so se kot Marsovčki in se na zibajoč način 

premikali po razredu. Z gibanjem smo naše telo sprostili in se lažje pripravili na sedeči del 

učne ure.  

 

Nekateri učenci so bili zopet tiho, zato sem jim še posebej vprašala, kaj jih je najbolj 

pritegnilo. Ostali pa so z veseljem sodelovali pri izražanju doživetij. Poglavje jim je bilo 

zanimivo. Opisovali so živali, ki jih najdemo na Veneri. Največ učencem je bil zabaven del, 

ko teta Meta pride v sobo in vidi Marsovčke. Za zaključek so risali svoje domišljijske živali. 

Ker so nastale fantastične risbe, so jih obesili na zid v razredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Interpretacija rezultatov 3. učnega lista 

 

1. razred, 3. učni list
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Graf 4: pregled rezultatov 3. učnega lista, 1. razred. 

 

Zopet je učni list reševalo 14 od 16 učencev. 7 učencev je pravilno rešilo vseh pet vprašanj na 

učnem listu. Pozitiven je tudi podatek, da nihče izmed učencev ni imel popolnoma napačno 

rešenega učnega lista. Učenci so suvereno reševali vprašanja in rezultat je pozitiven. Pri vseh 

petih vprašanjih prevladujejo pravilni rezultati. Videti je, da so učenci poglavju sledili in si 

podatke zapomnili. 
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5. razred, 3. učni list
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Graf 5: pregled rezultatov 3. učnega lista, 5. razred. 

 

Četrto učno uro so učenci že vedeli, da bodo reševali učni list, zato so se pred uro o 

prebranem samoiniciativno pogovarjali. To je dobra motivacija za učitelja, saj s tem vidiš, da 

učence besedilo res zanima. Iz grafa je zopet razvidno, da prevladujejo pravilni odgovori na 

vprašanja. Malo več težav sta jim predstavljali tretje in četrto vprašanje, ko so morali več 

opisovati. Tu se je zopet pokazala površnost in prehitro odgovarjanje, odgovarjanje brez 

razmisleka. Pri tretjem vprašanju je pravilno odgovorilo 9 učencev, pri četrtem pa 13. Torej 

sem mnenja, da bi z malo premisleka lahko več učencev pravilno odgovorilo. Povprečje vseh 

odgovorov pa še vedno stremi k pravilnim. 7 učencev je celotni učni list pravilno izpolnilo. Iz 

teh odgovorov lahko povzamem, da so poglavju dobro sledili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

9.2.5 5. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:5 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 

- učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom 

v književnem besedilu; 

- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 

- učenci narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književne osebe; 

- učenci ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

- učenci dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzročno-posledično in časovno 

- razvijajo zmožnost vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo/privzemanja vloge književne 

osebe: upovedujejo domišljijske svetove, tako da postavijo sami sebe za osrednjo književno 

osebo oziroma o književni osebi govorijo in pišejo kot o sebi. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 
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risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 6) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 

Uvodna motivacija 

Pred začetkom branja dobijo učni list, ki ga izpolnijo. S tem preverimo koliko so si zapomnili od 

prejšnjega branja.  

 

Pred branjem se bodo učenci malo razgibali. Naročim jim naj vstanejo. Prosim jih,da ponazarjajo 

hojo Marsovčkov. Na ta način se bodo malček sprostili in razmigali. Naročim jim, naj se odzibajo 

na svoja mesta. 

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Ali ste kdaj videli kamelo z desetimi grbami ali slona z veliko rilci? Kakšne živali imamo na 

Zemlji? Poslušajte in videli bomo kako je na Marsu.  

Ker nam je ostalo pol poglavja Teta Meta je videla pošasti, ga preberemo do konca. 

 

• Interpretativno branje 

Vsi se usedemo v krog in se umirimo, ter prisluhnejo nadaljevanju poglavja Teta Meta je videla 

pošasti. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov. 
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• Izražanje doživetij 

Ali bi šli obiskati gozdove na Venero? Kakšne živali bi srečali? Na tablo narišem razpredelnico. 

Na eno stran napišem različne živali, učenci pa na drugo stran pišejo kakšno žival bi srečali sami. 

Npr. lev – trinogi lev, lev z rogom, zebrasti lev,… 

Ali se je teta Meta pridružila igri? Kaj je naredila? Kaj so Drejček in Marsovčki sklenili na koncu 

poglavja? 

 

Zaključek učne ure 

Učenci rišejo domišljijske živali. 

 

Analiza učne ure 

 

Po današnjem reševanju naloge smo imeli gibalno sprostitveno minutko. Učenci so že slišali 

opis hoje Marsovčkov, zato smo jih posnemali, da se sprostijo in pripravijo na nadaljnje delo. 

Danes jim je bilo poslušanje zabavno. Prvič so me prekinili, ko sem prebrala kakšne živali 

imajo na Veneri. Želeli so, da še enkrat preberem kakšne »čudne« živali imajo. Ko sem brala 

o tem, kako se je teta Meta prestrašila in padla na tla so se vsi smejali. Zabavno jim je bilo, 

kako se odrasli, torej teta Meta, bojijo Marsovčkov. Nekateri so rekli, da se jih ne bi nikoli 

bali.  

 

Pri pisanju domišljijskih živali in kasneje ilustracijah se je pokazala bujna otroška domišljija. 

Učenci so narisali neverjetne živali. 
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• 5. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE:5 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

-učenci zmožni so razumeti značaj in ravnanje književne osebe, ki doživlja take dogodivščine, 

ki bi si jih želeli doživljati sami, ter se vživeti v osebo, ki jim je podobna najmanj v eni 

konkretni lastnosti, oziroma razumejo osebo, katere življenjske okoliščine so podobne 

njihovim;  

- učenci ločujejo glavne in stranske književne osebe; 

- učenci oblikujejo stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo; 

- učenci prepoznajo motive za ravnanje književnih oseb, svoje mnenje utemeljujejo z zgledi iz 

književnega besedila/poiščejo svojo razlago zanj; razumejo tudi tako ravnanje osebe, ki ni v 

skladu z ravnanjem, za kakršnega bi se v sorodnem položaju odločili sami. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode:  pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom 

 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 7) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 
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Uvodna motivacija 

Učencem naročim naj si prikličejo spomine na poslušanje besedila izpred dveh dni. Zopet dobijo 

učne liste, ki jih izpolnijo.  

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Kaj bi naredili, če bi poznali nekoga, ki ga pretepajo? Vas zanima, kako so to rešili Drejček in 

Marsovčki? 

 

• Interpretativno branje 

Učenci se umirijo, se udobno naslonijo na stol in se pripravijo na poslušanje poglavja Mihec ni več 

tepen. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Kakšna je razlika med življenjem otrok na Zemlji in na Marsu? Kje bi raje živeli? Ali vas starši 

pogosto silijo v razna opravila ali se sami organizirate? Kako so Marsovčki prestrašili Mihčevega 

očeta in zakaj? Kdaj se bo Mars povezal z Zemljo? Kaj so sklenili Drejček in Marsovčki? Ali je 

strašenje Mihčevega očeta zaleglo? 

 

Zaključek učne ure 

Učenci se v paru pogovarjajo o današnjem poglavju in na ta način obnovijo bistvene podatke. 
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Analiza učne ure 

 

Na začetku učne ure, so učenci že pričakovali naloge in so bili nanje pripravljeni. Hitro so 

izpolnili učne liste, da smo začeli z zabavnejšim delom ure.  

 

Ko jih vprašam, o tem, kaj bi naredili, če bi poznali nekoga, ki ga pretepajo, so se hitro 

odzvali. Učenci so se že naučili, da poslušajo drug drugega. Tako, da si niso skakali v besedo. 

Nekaj učencev je reklo, da bi takoj poklicali policijo. Nekateri bi povedali učiteljici, spet 

drugi bi se zaupali svojim staršem. V vsakem primeru bi nekemu odraslemu povedali, da bi 

jim pomagal rešiti težave.  

 

Ko sem napovedala besedilo, in jim rekla, da bomo zvedeli, kako so s tem opravili Drejček in 

Marsovčki, so vsi takoj prisluhnili. Videla sem, da jih nadaljevanje zgodbe zanima. 

 

Po branju smo s pomočjo moji vprašanj na hitro obnovili poglavje. Za obsežnejšo obnovo 

bistvenih dogodkov so se učenci pogovarjali med sabo. V paru so se o slišanem pogovorili in 

primerjali svoja mišljenja med sabo. 
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Interpretacija rezultatov 4. učnega lista 

 

1. razred, 4. učni list
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Graf 6: pregled rezultatov 4. učnega lista, 1. razred. 

 

Od 14 učencev jih je pri današnji učni uri sodelovalo 13. Iz zgornjega grafa je videti, da se 

odgovori učencev nagibajo na pozitivno stran, k pravilnim odgovorom. Pri tretji nalogi je 10 

učencev izbralo napačen odgovor. Predvidevam, da niso dovolj natančno prebrali vprašanja in 

posledično so nanj odgovorili napačno. Pri ostalih štirih vprašanjih pa so odgovori v večini 

pravilni. Učenci so si torej zapomnili bistvene podatke iz prejšnjega branja. 

 



90 

5. razred, 4. učni list
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Graf 7: pregled rezultatov 4. učnega lista, 5. razred. 

Pri današnji učni uri so bili prisotni vsi učenci. Rezultati četrtega učnega lista so zelo dobri. 

Pričakovala sem slabši rezultat pri prvi nalogi, saj so morali povezati živali z Venere s 

pripadajočimi pridevniki. Na začetku sem mislila, da bo naloga prezahtevna, vendar so si 

učenci podatke iz besedila dobro zapomnili. Kar 15 učencev je pravilno rešilo nalogo, ostalih 

7 pa je nalogo izpolnilo nepopolno. V nadaljevanju so vprašanja reševali brez težav, kar je 

videti v rezultatih v grafu. Pri zadnjem vprašanju pa je skoraj polovica učencev nepravilno 

odgovorila na vprašanje. Predvidevam, da so bili proti koncu prejšnjega branja že nepozorni, 

zato so napačno odgovorili. Iz ostalih odgovorov pa lahko povzamem, da se jim je prebrano 

vtisnilo v spomin. 
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9.2.6 6. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:6 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 

- učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom 

v književnem besedilu; 

- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 

- prepoznajo dobre in slabe književne osebe in povedo zakaj se jim zdijo take; 

- učenci ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

- obnavljajo zgodbo/književno besedilo tako, kor so jo/ga slišali/prebrali. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode:  pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 8) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki; 
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Uvodna motivacija 

Učencem naročim naj si prikličejo spomine na poslušanje besedila izpred dveh dni. Zopet dobijo 

učne liste, ki jih izpolnijo.  

 

Za sprostitev se malo razgibamo. Rečem jim, da vstanejo ter si predstavljajo, da so hodijo po Luni 

in se so lahkotni kot pero. Učenci lahkotno skačejo iz ene na drugo stran razreda.Predstavljajo si, 

da so astronavti, oblečeni v skafander. Pomahajo drug drugemu in lahkotno odidejo na svoje 

mesto. Po tem se usedejo in pripravijo na nadaljevanje. 

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Kaj bi naredili, če bi poznali nekoga, ki ga pretepajo? Vas zanima, kako so to rešili Drejček in 

Marsovčki? 

 

• Interpretativno branje 

Učenci se umirijo, dvakrat globoko zadihajo in se pripravijo na poslušanje poglavja Mihec ni več 

tepen. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Učencev ne silim, da povedo svoje mnenje. Sama jim povem, kaj se mi je zdelo najpomembnejše v 

prebranem poglavju. Po želji še sami izpostavijo del, ki se jim je zdel najzanimivejši. Vprašam jih, 

če se jim kakšen del zdi nerazumljiv, če potrebujejo dodatno razlago. 

 



93 

Zaključek učne ure 

Z mojo pomočjo obnovijo zgodbo. 

 

Analiza učne ure 

 

Ker so učenci pri prejšnji učni uri pozitivno sprejeli gibalno minutko sem jo izvedla tudi 

danes. Danes so si domišljali, da so astronavti v breztežnostnem prostoru in so skakali po 

Luni. Sprostitev je bila zabaven uvod v sedeči del učne ure. Danes sem brala poglavje Mihec 

ni več tepen. Učenci so se na koncu ure strinjali, da so Drejček in Marsovčki naredili dobro 

stvar, ko so prestrašili Mihčevega očeta. Učenci so samoiniciativno izražali svoje občutke o 

slišanem poglavju. Povedali so, da Mihec ne sme biti tepen, da noben otrok ne sme biti tepen. 

Seveda sem se z njihovimi trditvami strinjala. Skupaj smo še obnovili današnje poglavje in 

zaključili učno uro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

• 5. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE:6 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Učni cilji: 

- učenci v književnem besedilu prepoznavajo informacije o poteku dogajanja, potrebne podatke 

za sklenitev dogajalnega toka,ki jih besedilo ne ponuja, dobijo z zapolnitvijo nedoločnostnih 

mest s svojo domišljijo; 

- učenci tvorijo premico dogajanja in tako spremljajo književno dogajanje; 

- učenci pišejo zgodbe »kaj bi bilo, če bi jaz enkrat…«; 

- učenci obnovijo oziroma povzamejo bistvene dogodke; 

- učenci v književnem besedilu najdejo poglavitne informacije o prostoru in času dogajanja, 

povezujejo dogajalni prostor in čas. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 9) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki;Gordana Schmidt: Vodena vizualizacija 
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Uvodna motivacija 

Učencem razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina dobi sklop sličic. Razvrstiti jih morajo v 

pravilno časovno zaporedje. S temi sličicami obnovijo predhodno branje. Po razvrstitvi še ustno 

skupaj ponovimo obnovo poglavja. 

 

Za sprostitev pred današnjo uro sem izbrala vodeno vizualizacijo. Izbrala sem jo iz 

priročnika,Vodena vizualizacija. Učenci se uležejo na tla in zaprejo oči. V mislih si predstavljajo, 

kar bodo slišali. 

 

Martina Pilat Sirotić POTOVANJE NA MARS 

 

Predstavljajte si, da z raketo potujemo v vesolje.  

Gledamo proti Zemlji, ki je modre barve in je vse manjša in manjša.  

Pogledamo čez okno rakete, tema je. Vidimo veliko zvezd.  

Toliko jih je, da nikoli ne bi mogli vseh prešteti.  

Pred nami je planet Mars. Ustavimo se na njem.  

Pojdimo na sprehod. Vse okoli nas je rdeče in luknjasto.  

Upamo, da bomo srečali kašnega Marsovca. Ali bo tudi on rdeč?  

Nikogar ni. Mogoče vsi spijo v svojih rdečih domovih in v rdečih posteljah.  

Vrnemo se v raketo. Vzamemo si rdeč kamenček za spomin.  

Upamo, da bomo imeli drugič več sreče in se bomo srečali z Marsovci.  

Vračamo se proti Zemlji. Ko potujemo proti njej, postaja vse večja in večja 

Kot ogromna žoga. Vidimo oceane, celine in bele oblake. Pristanemo na Zemlji.  

Počasi odprimo oči in se pretegnimo. 



96 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Ali bi radi poleteli v vesolje, če bi imeli možnost. Poslušajmo, če je Drejčku uspelo. 

 

• Interpretativno branje 

Učenci se umirijo in poslušajo poglavje Polet na Luno. 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Pokažem jim klobčič volne. Učenec, ki prvi drži volno pove en del slišanega poglavja. Svoj konec 

vrvice drži, ter poda klobčič naprej. Če se jim zatika, jih spodbujam z vprašanji. Ko poglavje 

obnovimo do konca vidimo, kakšno mrežo je volna spletla. Mreža ponazarja tudi sledenje 

dogodkov v besedilu. Učenci vidijo, da si morajo dogodki slediti v določenem časovnem 

zaporedju. Če bi en del manjkal bi se mreža podrla. 

 

Zaključek učne ure 

Učenci napišejo, Kaj bi bilo, če bi poletel na Luno. 

 

Analiza učne ure 

 

Da se učenci ob nalogah za uvod tudi pozabavajo sem jih danes razdelila v štiri skupine. 

Vsaka skupina je dobila sklop slik. Na slikah so opisi dejanj iz prejšnjega branja. Učenci so 

jih morali razvrstiti v pravilno časovno zaporedje. Vsaka skupina je imela slike skrite v mapi. 

Na moj znak so lahko mapo odprli. Skupine so med seboj tekmovale. Zmagala je tista 

skupina, ki je prva slike postavila v pravilno časovno zaporedje. 
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Za sproščen začetek učne ure sem uporabila vodeno vizualizaclja. Na začetku jim je bilo malo 

nelagodno in so se smejali. Zato sem jih prosila, naj poskusijo še enkrat zapreti oči in globoko 

zadihati. Nadaljevala sem z branjem vizualizacije. Ko so se učenci umirili, pa sem opazila, da 

so se popolnoma sprostili. Na koncu so bili vidno presenečeni nad lastnim odzivom. Ko sem 

končala so me vsi prosili, da bi še poslušali, zato sem jim obljubila, da bomo še kdaj ponovili. 

 

Po poslušanju poglavja o poletu Drejčka na Luno smo zgodbo obnovili. Z učenci smo se 

postavili v krog. Prijela sem konec vrvice iz klobčiča volne. Povedala sem prvi stavek in 

klobčič podala naprej. Učenci so bili presenečeni in navdušeni nad načinom obnove besedila. 

Vsi so bili pozorni na obnovo. Dobro je bilo, da nihče ni vedel, kdo bo naslednji na vrsti, zato 

so bili vsi motivirani in dobro koncentrirani na obnovo. 

 

Za zaključek so napisali svoja besedila, o tem, kako bi bilo, če bi poleteli na Luno. Kdor je 

želel je lahko prebral ostalim. 
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Interpretacija rezultatov 5. učnega lista 

1. razred, 5. učni list
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Graf 8: pregled rezultatov 5. učnega lista, 1. razred. 

 

Pri današnji uri je bilo prisotnih 14 učencev. Pri izpolnjevanju prve naloge so me presenetili. 

Menila sem, da si ne bodo zapomnili, kakšne živali so na Veneri, vendar je več kot polovica 

učencev nalogo pravilno izpolnila. Zataknilo se jim je pri zadnjem odgovoru, kjer je 9 

učencev odgovorilo napačno, 5 pa pravilno. Mogoče na ta podatek niso bili dovolj pozorni pri 

prejšnjem branju. Ostali odgovori pa so v večini pravilni, torej so bili učenci sposobni slediti 

poslušanju poglavja. 
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5. razred, 5.učni list
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Graf 9: pregled rezultatov 5. učnega lista, 5. razred. 

 

V petem razredu je bilo prisotnih 20 učencev od 22. Razdeljeni so bili v 4 skupine. Dve 

skupini sta postavili vseh pet sličic v pravilno časovno zaporedje. Dve skupini pa sta se 

zmotili v časovnem poteku zadnjih dveh sličic. Učenci so s tem pokazali, da so sledili 

časovnemu toku dogajanja v besedilu. 
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9.2.7 7. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:7 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 

- učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom 

v književnem besedilu; 

- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 

- učenci ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

- učenci dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzročno-posledično in časovno; 

- učenci obnavljajo zgodbo tako, da dogajanje prikazujejo z uporabo sličic/niza sličic oziroma s 

kombinacijo sličic in zapisa. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 9) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki;Gordana Schmidt: Vodena vizualizacija 
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Uvodna motivacija 

Učencem razdelim v tri skupine. Vsaka skupina dobi sklop sličic. Razvrstiti jih morajo v pravilno 

časovno zaporedje. S temi sličicami obnovijo predhodno branje. Po razvrstitvi še ustno skupaj 

ponovimo obnovo poglavja. 

 

Za sprostitev pred današnjo uro sem izbrala vodeno vizualizacijo. Izbrala sem jo iz 

priročnika,Gordana Schmidt: Vodena vizualizacija. Učenci se uležejo na tla in zaprejo oči. V 

mislih si predstavljajo, kar bodo slišali. 

Martina Pilat Sirotić POTOVANJE NA MARS 

 

Predstavljajte si, da z raketo potujemo v vesolje.  

Gledamo proti Zemlji, ki je modre barve in je vse manjša in manjša.  

Pogledamo čez okno rakete, tema je. Vidimo veliko zvezd.  

Toliko jih je, da nikoli ne bi mogli vseh prešteti.  

Pred nami je planet Mars. Ustavimo se na njem.  

Pojdimo na sprehod. Vse okoli nas je rdeče in luknjasto.  

Upamo, da bomo srečali kašnega Marsovca. Ali bo tudi on rdeč?  

Nikogar ni. Mogoče vsi spijo v svojih rdečih domovih in v rdečih posteljah.  

Vrnemo se v raketo. Vzamemo si rdeč kamenček za spomin.  

Upamo, da bomo imeli drugič več sreče in se bomo srečali z Marsovci.  

Vračamo se proti Zemlji. Ko potujemo proti njej, postaja vse večja in večja 

Kot ogromna žoga. Vidimo oceane, celine in bele oblake. Pristanemo na Zemlji.  

Počasi odprimo oči in se pretegnimo. 
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Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Ali bi radi poleteli v vesolje, če bi imeli možnost. Poslušajmo, če je Drejčku uspelo. 

 

• Interpretativno branje 

Učenci se umirijo in poslušajo poglavje Polet na Luno. 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Pokažem jim klobčič volne. Učenec, ki prvi drži volno pove en del slišanega poglavja. Svoj konec 

vrvice drži, ter poda klobčič naprej. Če se jim zatika, jih spodbujam z vprašanji. Ko poglavje 

obnovimo do konca vidimo, kakšno mrežo je volna spletla. Mreža ponazarja tudi sledenje 

dogodkov v besedilu. Učenci vidijo, da si morajo dogodki slediti v določenem časovnem 

zaporedju. Če bi en del manjkal bi se mreža podrla. 

 

Zaključek učne ure 

Učenci narišejo, kakšen bi bil njihov polet na Luno. 

 

Analiza učne ure 

 

Današnja uvodna naloga je potekala v skupinah. Učence sem razdelila v tri skupine. Da je bilo 

reševanje zabavnejše, si je vsaka skupina določila ime. Imeli smo tekmovanje v zlaganju 

sličic v pravilno časovno zaporedje. Skupine so tekmovale med seboj v času in pravilnosti 

razvrstitve. Skupina, ki je prva končala in pravilno razporedila sličice, je šla za nagrado prva 

na malico. Učenci so se pri reševanju zabavali, zato so nalogo hitro rešili. Zmagovalci so bili 

veseli nagrade. Danes sem prvič v 1. razredu za sprostitev uporabila vodeno vizualizacijo. 
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Opazila sem, da je pozitivno vplivala na učence. Izredno so se umirili in kasneje bolj zbrano 

poslušali branje. Ker je bila metoda vizualizacije uspešno sprejeta, jo bom uporabila še kdaj.  

 

Za obnovitev zgodbe smo uporabili klobčič volne. Sprva so imeli učenci pri podajanju malce 

težav, vendar smo jih odpravili. Ko smo obnovo končali, se je pokazala prepletena mreža. Ko 

so učenci videli, da si dogodki sledijo en za drugem, so spoznali, da morajo tudi sami paziti, 

da obnavljajo zgodbo postopoma. Le tako so dogodki postavljeni v pravilno časovno 

zaporedje. Moj zaključek je, da se je klobčič volne izkazal za dober pripomoček. 
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• 5. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE:7 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Učni cilji: 

- v razredu uprizorijo dramsko besedilo (književno besedilo dramatizirajo in ga nadgradijo z 

gledališkimi izraznimi sredstvi: igra vlog,…); 

- učenci oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa; 

- učenci pišejo pravljice po vzoru kratke sodobne pravljice: dogajanje je razpeto med stvarni in 

fantastični svet, fantastične pripovedi (dogajanje na dveh ravninah realni in fantastični, 

prehajanje iz realne v fantastično ravnino je mogoče razložiti z razlogi , ki veljajo v stvarnem 

svetu, v fantastičnem svetu veljajo zakoni otrokovih želja, pripoved se konča z vrnitvijo v 

stvarni svet); 

- učenci obnovijo oziroma povzamejo bistvene dogodke. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 10), rekviziti za dramatizacijo 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki;Gordana Schmidt: Vodena vizualizacija 
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Uvodna motivacija 

Pripravim kartice treh različnih barv, rdeča, zelena, modra, rumena in oranžna. Vsaka barva 

predstavlja svojo skupino. Učencem naročim naj zaprejo oči in jim razdelim kartice. Tako jih 

razvrstim v pet skupin. Vsaka skupina dobi en del besedila, ki smo ga slišali do sedaj. Dobijo tudi 

različne rekvizite, s katerimi si bodo pomagali pri dramatizaciji dela besedila. Za pripravo jim dam 

15 minut. 

 

Učenci se posedejo na tla. Skupina, ki nastopa pa je pred tablo. Uprizorijo del besedila ostali 

učenci gledajo. 

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Upajmo, da je Marsovčkom uspelo prepričati očeta, da lahko Drejčka pripeljejo s sabo na Mars. 

 

• Interpretativno branje 

Povabim jih, da se sprostijo in prisluhnejo poglavju Na Marsu. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Učencem povem kateri del mi je bil najzanimivejši in potem še učenci povedo kaj jih je najbolj 

pritegnilo. V čem bi sami najbolj uživali, če bi imeli možnost potovati na Mars. Kaj bi najraje 

prenesli v svoje življenje na Zemlji? 
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Zaključni del učne ure 

Učenci napišejo delček tega, kakšen bi bil njihov obisk na Marsu. Po želji svoje besedilo delijo z 

ostalimi. 

 

Analiza učne ure 

 

Učence s pomočjo barvnih kartončkov razdelim v pet skupin. Vsaka skupina je iz vreče 

izvlekla del besedila iz knjige. Na mizi so bili tudi rekviziti, ki so jih učenci lahko uporabili 

pri dramatizaciji besedila. Za pripravo sem jim dala nekaj minut. Ta čas sem jim s kakšnim 

majhnim nasvetom pomagala. Opazila sem, da imajo učenci veliko domišljije in so brez 

večjih težav sestavili dramatizacijo odlomka.  

 

Med samo dramatizacijo smo z ostalimi učenci sedeli na tleh in gledali igro. Na koncu 

odigranega odlomka, so gledalci ugibali naslov poglavja iz katerega je. Učenci so vedeli vse 

naslove poglavij, ki smo jih brali. To je bila zame potrditev, da učenci sledijo zgodbi, da vedo 

o čem besedilo govori.  

 

Nato je sledilo branje novega poglavja. Po prebranem sem najprej sama izpostavila meni 

najljubši del Drejčkovega bivanja na Marsu. Meni so sledili učenci, ki so želeli povedati njim 

najzanimivejše dele. 

Za konec je vsak učenec napisal, kako bi bilo njemu na Marsu. Kdor je želel je delil svoje 

besedilo z ostalimi. 
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Interpretacija rezultatov 6. učnega lista 

 

1. razred, 6. učni list
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Graf 10: pregled rezultatov 6. učnega lista, 1. razred. 

 

Pri današnji nalogi za obnovo prejšnjega branja je sodelovalo 15 učencev od 16. Razdeljeni so 

bili v tri skupine. Vse tri skupine je vseh pet sličic postavilo v pravilni vrstni red. S tem lahko 

sklepam, da so učenci sposobni slediti dogodkom in jih obnoviti v pravilnem časovnem 

zaporedju.  

Učenci petega razreda so imeli pri sedmi učni uri dramatizacijo odlomkov besedila. 

Sodelovalo je vseh 22 učencev. Razdeljeni so bili v pet skupin. Učenci so dramatizacijo 

izvedli brez večjih težav. Zlahka so se vživeli v njim dodeljene like. Ostali učenci, ki so bili 

med dramatizacijo posamezne skupine gledalci, pa so odlomke umeščali v besedilo. Vseh pet 

odlomkov so samostojno umestili v poglavja, ki smo jih do sedaj že prebrali. Iz tega lahko 

trdim, da so učenci besedilu sledili in jim je ostal v spominu. 
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9.2.8 8. učna ura 

 

• 1. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 1. 

 

ZAP. ŠT. URE:8 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

Učni cilji: 

- učenci doživljajo interpretativno prebrano pravljico; 

- učenci spoznavajo in opazujejo razlike med svetom v katerem živijo, in domišljijskim svetom 

v književnem besedilu; 

- učenci poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi 

bili v podobnem položaju; 

- učenci prepoznavajo glavno književno osebo;  

- učenci ločujejo realni in domišljijski svet, razlikujejo pravljični in realistični dogajalni 

prostor; 

- učenci dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzročno-posledično in časovno; 

- v razredu uprizorijo dramsko besedilo (književno besedilo dramatizirajo in ga nadgradijo z 

gledališkimi izraznimi sredstvi: igra vlog,…). 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 11), rekviziti za dramatizacijo 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki;Gordana Schmidt: Vodena vizualizacija 
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Uvodna motivacija 

Pripravim kartice treh različnih barv, rdeča, zelena in modra. Vsaka barva predstavlja svojo 

skupino. Učencem naročim naj zaprejo oči in jim razdelim kartice. Tako jih razvrstim v tri 

skupine. Vsaka skupina dobi en del besedila, ki smo ga slišali do sedaj. Dobijo tudi različne 

rekvizite, s katerimi si bodo pomagali pri dramatizaciji dela besedila. Za pripravo jim dam 15 

minut. 

 

Učenci se posedejo na tla. Skupina, ki nastopa pa je pred tablo. Uprizorijo del besedila ostali 

učenci gledajo. 

 

Osrednji del učne ure 

• Napoved besedila 

Povem jim, da je danes naše zadnje srečanje in imamo še dve poglavji do konca knjige. Zato bomo 

imeli na voljo dve šolski uri. Najprej boste slišali poglavje Na Marsu. Po tem bomo imeli 

sprostitveno vajo. Sledi še poglavje Spet doma. 

 

• Interpretativno branje 

Povabim jih v bralni kotiček in prisluhnejo poglavju Na Marsu. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Vsak od učencev pove, kateri del poglavja Na Marsu mu je bil najzanimivejši. Vsak pove, kaj bi 

bilo njemu najlepše na Marsu. 
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2. učna ura 

Pred branjem zadnjega poglavja se morajo učenci sprostiti. Za sprostitev uporabim vodeno 

vizualizacijo. 

 

Sanja Trupi 

POTOVANJE V VESOLJE 

 

Lezite na hrbet. Zaprite oči. Mirno dihajte. 

Predstavljajte si, da potujete v vesolje. 

V vesolju ste breztežni, 

vaše telo je lahkotno, 

dihanje je umirjeno. 

Ob pogledu na Zemljo se začudimo. Vidimo jo kot majhno piko. 

Vračamo se nazaj na Zemljo, ki se nam ob bližanju veča in veča. 

Nato pristanemo. Naše telo je spet težko. 

Odprite oči ter počasi vstanete. 

 

• Napoved besedila 

Pred nami je še zadnje poglavje pripovedi o Drejčku in treh Marsovčkih. 

 

• Interpretativno branje 

Naročim jim naj se udobno namestijo ter prisluhnejo poglavju Spet doma. 
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• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Ali sta bila starša Drejčka vesela? Ali bi bilo prav, če bi očka natepel Drejčka? Zakaj ne? Ali sta 

mu verjela, ko jima je povedal kje je bil? Kaj jima je hotel pokazati, da bi ju prepričal v nasprotno? 

Kaj se je zgodilo? Kam ga je oče peljal? Kaj meni zdravnik o njegovi pripovedi? Kaj je zdravnik 

naročil očetu? Ali je potem oče Drejčka bolj poslušal? 

 

Zaključek učne ure 

Z učenci obnovimo celotno pripoved. Ker me zanima, če so si zapomnili vsaj osnovni potek 

pripovedi pustim, da sami povedo obnovo. Ne zanima me, koliko si je vsak posameznik zapomnil, 

ampak celotna skupina. 

 

Zahvalim se jim za sodelovanje in jim zaželim lep preostanek šolskega leta. 

 

Analiza učne ure 

 

Ker smo morali eno poglavje razdeliti na dve branji, mi je učiteljica za danes odstopila dve 

učni uri, da preberemo knjigo do konca. Uro smo začeli z dramatizacijami odlomkov oziroma 

delov besedil. Učence sem s pomočjo barvnih kartic razdelila v tri skupine. Vsaka skupina je 

dobila besedilo in rekvizite. Pustila sem jih, da se sami odločijo, kdo bo igral koga. V času, ki 

so ga imeli na voljo, da se pripravijo, sem krožila med skupinami. Nekateri so potrebovali 

malo spodbude, saj so bili malček sramežljivi. Drugi pa so potrebovali le kakšen nasvet. Po 

določenem času smo imeli razredno gledališče. Skupine so posamezno odigrale prizore, ostali 

smo bili gledalci. Učenci, ki so bili gledalci so poskušali umestiti odlomek v besedilo. Vsako 

skupino smo nagradili z aplavzom.  
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V prvem delu učne ure sem brala poglavje Na Marsu. V fazi izražanja doživetja so učenci 

izpostavili njim najljubši del, oziroma, kaj bi bilo njim najljubše na Marsu. Pri tem ni bilo 

nobenih težav, saj so bili vsi navdušeni nad raznimi marsovskimi novitetami. 

 

Pred branjem zadnjega poglavja sem zopet uporabila vodeno vizualizacijo, da se učenci malo 

sprostijo. Ulegli so se na tla, zaprli oči in poslušali. Ker smo imeli dve učni uri skupaj je bila 

sprostitev nujna, da ni bilo vse skupaj prenaporno.  

 

Učenci so se po sprostitvi usedli na svoja mesta. Ko sem jim povedala, da imamo samo še eno 

poglavje so niso bili veseli. Povedali so mi, da bi poslušali dlje časa. Ko so se umirili sem 

prebrala zadnje poglavje. Z mojimi vprašanji smo obnovili še zadnje poglavje knjige. 

 

Za zaključek sem želela slišati, če so si kot skupina zapomnili glaven potek besedila. Dala 

sem jim nekaj trenutkov, da so se pogovorili o obnovi. Ker sem želela, da čim bolj 

samostojno povedo obnovo besedila jih nisem spraševala z vprašanji. Če se jim je zataknilo 

sem jih samo malo spodbudila in jih spomnila na nadaljevanje. Učenci so v glavnem zadeli 

bistvene dogodke in njihovo pravilno časovno zaporedje.  
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• 5. razred 

UČNA PRIPRAVA 

OSNOVNA ŠOLA: Vipavski Križ 

 

PREDMET: SLJ 

 

RAZRED: 5. 

 

ZAP. ŠT. URE:8 

 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Učna tema: književnost 

 

Učna enota: Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki 

 

Učni cilji: 

- učenci obnovijo oziroma povzamejo bistvene dogodke; 

- učenci prepoznajo motive za ravnanje književnih oseb; svoje mnenje utemeljujejo z zgledi iz 

književnega besedila/poiščejo svojo razlago zanj; razumejo tudi tako ravnanje oseb, ki ni 

skladno z ravnanjem , za kakršnega bi se v sorodnem položaju odločili sami; 

- učenci ugotavljajo (z učiteljevo pomočjo), o čem govori književno besedilo (tema), kaj je 

sporočilo književnega besedila; 

-učenci po metodi dolgega branja doživijo skupaj najmanj dve besedili vsako leto. 

 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: opazovanje, pogovor, pripovedovanje, razlaga, poslušanje, delo z besedilom, 

risanje 

Učna sredstva in pripomočki: knjiga, delovni listi (priloga 12) 

Viri in literatura: 

Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki;Gordana Schmidt: Vodena vizualizacija 
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Uvodna motivacija 

Učenci izpolnijo list z vprašanji.  

 

Pred branjem zadnjega poglavja pripravimo sprostitveno vajo. Za sprostitev uporabim vodeno 

vizualizacijo. 

 

Sanja Trupi 

POTOVANJE V VESOLJE 

 

Lezite na hrbet. Zaprite oči. Mirno dihajte. 

Predstavljajte si, da potujete v vesolje. 

V vesolju ste breztežni, 

vaše telo je lahkotno, 

dihanje je umirjeno. 

Ob pogledu na Zemljo se začudimo. Vidimo jo kot majhno piko. 

Vračamo se nazaj na Zemljo, ki se nam ob bližanju veča in veča. 

Nato pristanemo. Naše telo je spet težko. 

Odprite oči ter počasi vstanete. 

 

• Napoved besedila 

Učencem povem, da je danes naša zadnja skupna ura in je pred nami je še zadnje poglavje 

pripovedi o Drejčku in treh Marsovčkih. 
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• Interpretativno branje 

Naročim jim naj se udobno namestijo ter prisluhnejo poglavju Spet doma. 

 

• Premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov, da se prebrano strne v mislih. 

 

• Izražanje doživetij 

Ali sta bila starša Drejčka vesela? Ali bi bilo prav, če bi očka natepel Drejčka? Zakaj ne? Ali sta 

mu verjela, ko jima je povedal kje je bil? Kaj jima je hotel pokazati, da bi ju prepričal v nasprotno? 

Kaj se je zgodilo? Kam ga je oče peljal? Kaj meni zdravnik o njegovi pripovedi? Kaj je zdravnik 

naročil očetu? Ali je potem oče Drejčka bolj poslušal? 

 

Zaključek učne ure 

Z učenci obnovimo celotno pripoved. Zanima me, če so uspeli slediti rdeči niti zgodbe, zato sami 

povedo obnovo. Ne zanima me, koliko si je vsak posameznik zapomnil, ampak celotna skupina. 

Zahvalim se jim za sodelovanje in jim zaželim lep preostanek šolskega leta. 

 

Analiza učne ure 

 

Učenci so dobili učne liste, ki so jih izpolnili. Ker je bila to naša zadnja skupna ura, sem zopet 

uporabila vodeno vizualizacijo, saj so bili učenci nad njo navdušeni. Učenci so že vedeli, da 

se morajo uleči na tla in zapreti oči, ter dobro prisluhniti. Menim, da jih je sprostitev zelo 

umirila in jih pripravila na učno uro. Pred nami je bilo še zadnje poglavje knjige. Učenci so 

zbrano poslušali. 
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Po branju sem jih z vprašanji vodila skozi obnovo poglavja. Sodelovali so vsi učenci, tudi 

tisti, ki so bili v prvih skupnih urah pri tihih. Lepo je videti, da pritegneš vse učence v 

sodelovanje.  

 

Na koncu sem želela, da učenci samostojno obnovijo bistvene dogodke iz knjige. Pustila sem, 

da si pomagajo sami med sabo in s skupnimi močmi obnovijo zgodbo. Učenci so poznali 

glavno vodilo knjige, da je na svetu pomemben mir ter lepo življenje otrok, kjer jih nihče v 

nič ne sili. Učenci so z zadnjo obnovo pokazali, da so besedilu dobro sledili, kar je bil moj 

cilj. 
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Interpretacija rezultatov 7. učnega lista 

 

Učenci prvega razreda so naš zadnji dan začeli z dramatizacijo odlomkov. Prisotni so bili vsi 

učenci. Torej so bili razdeljeni v tri skupine. Ena skupina je imela 6 učencev, ostali dve pa 

vsaka po 5 učencev. Učenci so imeli s pripravo dramatizacije nekaj težav. Pomagala sem jim 

z nasveti. Ko je določena skupina odigrala svoj odlomek, so gledalci poskušali umestiti 

odlomek v celotno besedilo. Učenci niso uspeli določiti, točno v katero poglavje sodi določen 

odlomek. Menim, da so učenci zamešali naslove nekaterih poglavij, zato sem jim pri tem 

pomagala. 

 

Na koncu zadnje ure so učenci samostojno obnovili besedilo. Učencem obnova ni 

predstavljala večjih težav. S skupnimi močmi in medsebojnim dopolnjevanjem, so v glavnem 

pravilno obnovili zgodbo. Med obnovo se jim je včasih kje zataknilo, zato sem jih spodbudila 

z uporabo kratkih vprašanj. Glede na to, da so učenci prvega razreda še majhni sem bila 

presenečena, da so uspeli slediti celotnemu besedilu in ga na koncu skoraj brez pomoči 

obnoviti. 

5. razred, 7. učni list
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Graf 11: pregled rezultatov 7. učnega lista, 5. razred. 

 

Pri zadnji učni uri so bili prisotni vsi učenci. Zadnji, torej sedmi učni list, so učenci dobro 

reševali. Rezultati iz grafa kažejo, da je v povprečju največ pravilnih odgovorov.Tretje 
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vprašanje jih je najverjetneje zmedlo in so zamenjali imena marsovih Lun. Zato je 20 učencev 

na omenjeno vprašanje napačno odgovorilo. Kljub temu so učenci učni list dobro rešili. Trije 

učenci so na vsa vprašanja odgovorili pravilno. Torej so učenci prejšnje poglavje uspešno 

poznali. 

 

Tudi v petem razredu so učenci na koncu zadnje ure obnovili celotno besedilo. Brez težav so 

samostojno povedali obnovo, dogodke so nizali v pravilnem časovnem zaporedju. Pri obnovi 

niso potrebovali moje pomoči in spodbude. Učenci so poznali glavno temo besedila. Videti je, 

da so učenci petega razreda dovolj zreli, da so besedilu brez težav sledili. 
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9.3 Primerjava povprečnih rezultatov 

 

Primerjava rezultatov
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Graf 12: primerjava povprečnih rezultatov učnih listov 1. in 5. razreda, v procentih. 

 

Glede na zgornji graf lahko rečem, da sta si razreda po povprečju pravilnih odgovorov zelo 

podobna. Opažajo se nekakšna odstopanja od posameznega učnega lista. Vendar boljše 

primerjave ne moremo narediti, saj je potrebno naloge prilagoditi posamezni skupini učencev. 

Na podlagi grafa je mogoče reči, da se je 5. razred odrezal nekoliko boljše, kot 1. razred. 

Najverjetneje je to odraz večje zrelosti učencev. Učenci so starejši in bolj sposobni slediti 

zgodbi. Ne moremo pa reči, da so se učenci 1. razreda slabo odrezali, saj so rezultati skoraj 

primerljivi. 
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9.4 Anketni vprašalnik za učitelje 

 

Metoda branja besedil v nadaljevanjih 

Vsi udeleženci: 12 

Moški: 0 

Ženske: 12 

Povprečna starost:33.5 leta 

 

1. Leta delovnih izkušenj. 

1) 1 
2) 6 mesecev 
3) 2 leti. 
4) 32 
5) 2.5 
6) 37 
7) 1 
8) 16 
9) 2 
10) 11 
11) 2 
12) 4 

 

2. Ali ste že uporabili metodo branja v nadaljevanjih pri pouku? 

Da.   75% 

Ne.   25% 

 

3. Kako pogosto omenjeno metodo uporabite v razredu? 

1 krat na šolsko leto.   33.3% 

2 krat na šolsko leto.   8.3%  

3 krat na šolsko let.   41.7% 

Večkrat na šolsko leto.   16.7% 
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4. V katerem razredu ste metodo branja v nadaljevanjih največkrat uporabili? (možnih 
je več odgovorov) 

1. razred   31.6% 

2. razred   15.8% 

3. razred   26.3% 

4. razred   15.8% 

5. razred   10.5% 

 

5. Zakaj?  
1) Ker tam poučujem in ker je branje ena izmed temeljnih sporazumevanje zmožnosti vsakega 
posameznika. 
2) Ker sem učila samo v 5. razredu. 
3) Učenci so večinoma bralno zainteresirani, radi prisluhnejo branju, bralne vsebine jih 
pritegnejo. 
4) Ker je to za otroke zanimivo in radi imajo branje v nadaljevanjih. 
5) Ker obsežnejših knjig ni možno prebrati v eni uri. ker si morajo zapomniti vsebino, ker 
pričara napetost. 
6) Zato ker sem želela, da preberemo celo knjigo. 
7) Ker učenci že berejo in imajo večje možnosti dela z besedili. 
8) Se mi zdi da je najlažje slediti. 
9) Bolj so motivirani za branje v nadaljevanjih, navdušeno pričakujejo naslednji del ali 
poglavje. sem pa večinoma poučevala v 1. in 2. razredu. S starejšimi bralci nimam izkušenj. 
10) Ker učence zelo motivira za aktivno poslušaje 
11) Ker sem tam poučevala. 

 

6. Kdaj berete? (možnih je več odgovorov) 

Pred začetkom pouka.   21.7% 

Med poukom.   47.8% 

Pred koncem pouka.   4.3%  

V podaljšanem bivanju.   26.1% 

 

 

 



122 

7. Kako dolgo berete posamezen del besedila? 

15 minut   58.3% 

30 minut   8.3%  

Glede na motiviranost učencev.   33.3% 

 

8. Kakšni so intervali med posameznimi branji? 

Berem vsak dan.   50%  

Berem svak drugi dan.   33.3% 

Berem enkrat na teden.   16.7% 

 

9. Kakšne dejavnosti izvajate po prebranem? 

1) Odgovori na vprašanja, ilustracija, igra vlog, nadaljevanje besedila... 
2) Gledališka predstava, igra vlog, deklaracije, recitacije, likovno, glasbeno poustvarjanje ipd. 
3) Pogovor. 
4) Največkrat se razgibavamo ali poslušamo umirjeno glasbo. 
5) Pogovor, igra vlog, risanje, nadaljevanje zgodbe, nadaljevanje zgodbe "po moje" ... 
6) Razgovor, ilustracije, obnavljanje, nadaljevanje zgodbe, drugačen konec/ začetek. 
7) Obnovitev vsebine, povezava z že prebranim, nadaljevanje zgodbe (ustno, če ni časa) 
8) Napoved besedila. Umiritev. Tišina. 
9) Pogovor. 
10) Pogovorimo se o prebranem, pozorni smo na podrobnosti. Povežemo vsebino prebranega 
dela s tem, kar o zgodbi že vemo iz prejšnjih branj. Poskušamo napovedati razvoj zgodbe. 
11) vprašanja o bralnem razumevanju,vprašanja o njihovem lastnem mnenju (glede na 
prebrane dogodke) 
12) Pogovor o prebranem, obnovitev zgodbe, izpostavljanje zanimivih delov, risanje 
posameznih delov zgodbe, dramatizacija,... 

10. Kakšni so odzivi otrok na to metodo? (možnih je več odgovorov) 

So navdušeni.   16.7% 

So motivirani za nadaljnje poslušanje.   45.8% 

O prebranem se pogovarjajo.   37.5% 

Ne sodelujejo, ne poslušajo.   0%  

Se dolgočasijo.   0%  
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11. Kakšno literaturo izbirate? 

1) Slovensko 
2) Za otroke, poučno, zanimivo, izbiram tudi iz seznama priporočene literature glede na 
starost otrok. 
3) Mladinsko. 
4) Primerno za starostno stopnjo, občasno ponudim izbiro učencem glede na zanimanje za 
teme. 
5) Primerno starosti otrok. Dostikrat tudi tabu teme, za lažjo navezavo pogovora. Ne 
omejujem se glede avtorjev, izbiram tako slovenske kot tuje avtorje. 
6) Daljše pravljice, mladinske zgodbe, starejša dela - npr. Pestrna.. 
7) Držim se priporočil učnega načrta. 
8) Različno, največ pa leposlovja. Beremo pa tudi novice, stripe... 
9) Glede na skupino učencev. 
10) Polonca Kovač: Pet kužkov išče pravega; Astrid Lindgren: Emil iz Lönneberge; ...Majda 
Koren: Mici iz 2a; Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka in druge 
11) uveljavljeno (klasično) mladinsko literaturo priznanih avtorjev (ali ljudsko) 
12) Primerno starosti učencev, največkrat pustolovsko ali fantazijsko literaturo. 

 

12. Ali se vam zdi uporaba metode dolgega branja v razredu zahtevna? 

Da.   33.3% 

Ne.   66.7% 

 

13. Če da, zakaj? (izbirno vprašanje) 

1) Vzame veliko časa, trpijo glasilke. 
2) Otroci težko ohranijo koncentracijo. 
3) Ker je potrebno vseskozi obnavljati zgodbo, vzdrževati motivacijo ... 
4) Otrokom hitro pade koncentracija, motivacija. 
5) časovna obremenjenost učitelja s snovjo, ki je predvidena za obdelavo (moralo bi biti več 
avtonomnosti ... ne more se predvideti vsake ure z LDN-jem ... berila in DZ imajo toliko 
strani, da težko nekaj ur posvetiš svoji izbiri literature, ki npr. ni v učnem načrtu ... se pa 
sklada z motivacijo učencev, z klimo v razredu, družbi ipd. ... težko to tudi predvidiš v LDN-
ju ... lahko gre za učiteljev ustvarjalni vzgib ... in to terja toliko preveč birokratskih 
obrazložitev, zakaj si počel nekaj drugega) 
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14. Kakšne prednosti uporabe omenjene metode ste opazili? (možnih je več odgovorov) 

Učenci se za branje bolj zanimajo.   25%  

Učenci pri branju raje sodelujejo.   21.4% 

Učenci večkrat sami posegajo po knjigah.   25%  

Učenci se med seboj o prebranem spontano pogovarjajo.   28.6% 

 

15. Po kakšni literaturi največkrat posegajo? 

1) Krajših pravljicah 
2) Dogodivščine, prijateljstvo, ko so glavni otroški liki. 
3) Mladinske pustolovske knjige. 
4) Zelo različno, največkrat jih zanimajo domišljijske zgodbe. 
5) Zanimivih, pustolovskih knjigah. Knjigah o naravi in naravnih pojavih, tudi tabu temah. 
6) Navdušijo se za zgodbe istega avtorja. 
7) Trivialna literatura 
8) Po tistih, ki jim jih predlagajo sovrstniki ali učiteljica. 
9) Aktualnem 
10) Zanimajo jih hudomušne, napete zgodbe, kjer je svet podoben njihovi realnosti ... 
11) 1. triada: izbirajo po ilustracijah (morda tudi tematiki),2. triada: iščejo lit. junake s 
katerimi se lahko poistovetijo 
12) Po fantazijskih ali pustolovskih knjigah 
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9 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

Glede na zastavljene cilje, sem pred začetkom raziskave opredelila naslednje hipoteze. 

Zanima me, če sem postavila pravilne ali napačne hipoteze 

 

1. H Učenci 1. razreda fantastične pripovedi ne razumejo. 

 

Učenci 1. razreda so se presenetljivo dobro znašli pri poslušanju pripovedi. Menila sem, da 

bodo zmedeni in bodo težko ločili med realno in fantastično ravnjo, ampak sem se motila. Z 

nekaj moje razlage in pomoči so prepoznali mejo med stvarnim in domišljijskim svetom. Ko 

so ju ločili niso imeli več težav z razumevanjem.  

 

2. H Učenci 5. razreda fantastično pripoved razumejo. 

 

Drugo hipotezo lahko potrdim. Pravilno sem predvidevala, da bodo učenci 5. razreda razumeli 

fantastično pripoved. Učenci so se dobro vživeli v pripoved. Brez težav so ločevali med 

dogajanjem na realni in fantastični ravni. Niso izgubljali rdeče niti besedila in so brez težav 

razbrali glavno temo besedila. 

 

3. H Učenci 1. razreda si od prejšnjega branja nič, oziroma zelo malo zapomnijo. 

 

Glede na rezultate rešitev učnih listov lahko svojo hipotezo ovržem. Učenci so si dobro 

zapomnili bistvene podatke od prejšnjega branja. Na zastavljena vprašanja so dobro 

odgovarjali.  

 

4. H Učenci 5. razreda si dobro zapomnijo prejšnje branje. 

 

Postavljena hipoteza drži. Učenci 5. razreda so si dobro zapomnili dogodke in podatke od 

prejšnjega branja. 
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5. H Učenci 1. razreda niso sposobni oziroma težko sledijo zgodbi. 

 

Te hipoteze ne morem ne ovreči ne potrditi. Na določene trenutke so učenci izgubili 

motivacijo za poslušanje. Zdelo se je, kot da imajo težave s sledenjem. Ko pa so naslednjič 

reševali učne liste, so si podatke brez težav priklicali v spomin. Zato težko rečem, da niso 

sposobni slediti zgodbi, le malo več motivacije potrebujejo.  

 

6. H Učenci 5. razreda brez težav sledijo zgodbi. 

 

Omenjeno hipotezo brez težav potrdim. Učenci so zgodbi z zanimanjem sledili. Ko smo 

obnavljali prebrano, so brez težav sodelovali. Uspešno so tudi povezovali dosedanja branja z 

nadaljnjimi, saj so zgodbi brez težav sledili. Niso potrebovali dodatne motivacije, saj je bilo 

samo nadaljevanje zgodbe uspešen motivacijski dejavnik. 

 

7. H Učenci 5. razreda boljše sprejmejo branje v nadaljevanjih kot učenci 1. razreda. 

 

To hipotezo lahko potrdim. Učenci 5. razreda res bolje sprejemajo branje v nadaljevanjih, kot 

učenci 1. razreda. Ne trdim pa, da učenci 1. razreda tega ne zmorejo. Pomembno je, da 

izberemo besedilo, ki je primerno določeni starosti učencev. Besedilo, ki sem ga uporabila 

jaz, je mogoče za učence 1. razreda predolgo. Le tu se je pokazala razlika v sprejemanju. 

Učenci 5. razreda niso potrebovali motivacijskih spodbud, medtem, ko so jih učenci 1. razreda 

potrebovali. 

 

8. H Učenci 1. razreda ne zmorejo obnoviti celotne zgodbe. 

 

Učenci zmorejo obnoviti celotno besedilo. Potrebovali so le nekaj mojih podvprašanj in malo 

pomoči. Kljub temu lahko rečem, da so zgodbo s skupnimi močni dobro obnovili. Obnovili so 

bistvene dogodke, ki so si sledili v pravilnem časovnem zaporedju. Torej lahko hipotezo 

ovržem, saj so učenci pripoved obnovili. 
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9. H Učenci 5. razreda zmorejo obnoviti celotno zgodbo. 

 

Učenci so brez moje pomoči v celoti obnovili pripoved Drejček in trije Marsovčki. Poznali so 

bistvene dogodke. Pravilno so jih razvrstili v tok dogodkov in ob tem upoštevali časovno 

zaporedje. Zato je bila hipoteza pravilo postavljena. 

 

10. H Učitelji s krajšo delovno dobo branje v nadaljevanjih večkrat vključijo v pouk 

kot učitelji z daljšo delovno dobo. 

 

To hipotezo lahko ovržem na podlagi vprašalnika za učitelje. Tako učitelji s krajšo, kot z 

daljšo delovno dobo metodo branja v nadaljevanjih najmanj enkrat letno vključijo v pouk. 

Največkrat pa jo vključijo v pouk trikrat letno.  

 

11. H Učitelji branje v nadaljevanjih ne oziroma redko vključijo v pouk, ker jim 

zmanjkuje časa. 

 

Od vseh vrnjenih anket le 33,3 % anketirancev metode branja v nadaljevanjih ne vključuje v 
pouk. Problem vidijo v tem, da vzame veliko časa, trpijo glasilke. Otroci težko ohranijo 
koncentracijo, zato je potrebno vseskozi obnavljati zgodbo, vzdrževati motivacijo. Problem je 
časovna obremenjenost učitelja s snovjo, ki je predvidena za obdelavo. Torej je moja 
postavljena hipoteza točna. Ker učiteljem zmanjkuje časa, spoznavanje besedil preko metode 
branja v nadaljevanjih, raje opustijo. 
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10 ZAKLJUČEK 

 

"Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo." (Mongolski pregovor) 

Ta pregovor bi moral biti vodilo vseh nas, učiteljev, staršev in nenazadnje bralcev nasploh.  

Branje in knjige, so bile povod in temelj, na katerih sem se odločila za pisanje diplomskega 

dela pri didaktiki književnosti. Knjiga mi predstavlja veliko vrednoto in vodilo v življenju. 

Brez knjig svet, kot ga poznamo ne bi obstajal. Zato želim nad knjigami navdušiti mlade 

bralce. 

Ena izmed metod spoznavanja literature je tudi branje v nadaljevanjih, ki sem jo uporabila pri 

diplomskem delu. Z izborom teme, »metoda dolgega branja besedil: primerjava med 1. in 5. 

razredom«, sem želela preveriti otroško pomnjenje dolgih besedil.  

 

V uvodnem delu sem izpostavila razlike med tradicionalnim in komunikacijskim poukom 

književnosti. V nadaljevanju pa sem pod drobnogled vzela komunikacijski pouk književnosti. 

Pomembno vlogo pri tem procesu ima seveda učitelj. Njegova naloga je zahtevna, saj mora, 

kot vodja in udeleženec didaktične komunikacije, skrbeti, da bo komunikacija večsmerna. To 

pomeni, da teče komunikacija sicer tudi med učiteljem in učenci – vendar je mnogo 

pomembneje, da komunicirajo učenci med seboj. Učenci so s sodelovanjem pokazali, da 

komunikacijski pouk književnosti deluje. Med seboj so se o prebranem pogovarjali in 

izmenjevali svoja mnenja in stališča do prebranega.  

 

Nadalje sem razčlenila in podrobno opisala faze šolske interpretacije besedila. Razdelila sem 

na dve poglavji in sicer učiteljeva priprava na šolsko interpretacijo in na obravnavo 

umetnostnega besedila v razredu. Opisala sem vse korake, ki so potrebni, da se učitelj na 

obravnavo besedila ustrezno in korektno pripravi. V nadaljevanju diplomskega dela sem 

opisala otroški zorni kot oziroma perspektivo. Perspektiva je splošni otroški pogled na svet. 

Obstaja več različnih otroških perspektiv, zato se po tem mladinska književnost razlikuje. 

Vsak človek različno razume in bere literarna besedila. Veliko večja pa je razlika v 

razumevanju odraslega in otroka, razlikuje se že od otroka do otroka. Učitelj mora za dobro 

izvedbo pouka predvideti hipotetično otroško recepcijo. Svoje branje mora postaviti v vlogo 

učenca. Ker je učitelj strokovnjak lahko z različnih zornih kotov opazuje in predvideva 
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učenčevo razumevanje. Recepcijo opazujemo s pedagoškega vidika, sociološkega vidika, 

literarnoestetskega vidika ter s psihološkega vidika. Združiti moramo vse zorne kote, ob enem 

pa upoštevati še osebnostno zrelost ter socialno okolje vsakega posameznega učenca. 

Učenčev bralni razvoj lahko povezujemo z značilnostmi posameznih stopenj otrokovega 

razvoja. Učenci 1. in 5. razreda so si po zrelostni v zelo različnih stopnjah.. Da je delo v 

razredu tekoče potekalo sem učne ure prilagodila posameznemu razredu. Vseeno pa so me 

učenci 1. razreda s svojo zrelostjo in sposobnostjo presenetili. Pričakovala sem, da bodo imeli 

pri obravnavi fantastični pripovedi več težav z razumevanjem.  

Ker se učitelj pri svojem delu in pisanju učnih priprav opira na učni načrt, sem pregledala 

posodobljen učni načrt za slovenščino in izpisala cilje, ki se nanašajo, oziroma jih lahko 

dosežemo s knjigo Drejček in trije Marsovčki. Metodo dolgega branja sem izvajala v 1. in 5. 

razredu, zato sem se osredotočila na cilje začetka 1. triletja in sredine 2. triletja. Po pregledu 

ciljev in didaktičnih priporočil sem ugotovila, da jih večino lahko dosežemo z uporabo 

besedila, ki sem ga izbrala.  

 

Empirični del mojega diplomskega dela je temeljil na raziskovanju in primerjanju odzivov 

otrok na metodo branja v nadaljevanjih. Zanimala me je razlika v pomnjenju predhodnega 

branja med učenci 1. in 5. razreda. Učenci so v večini preplavljeni s spoznavanjem književnih 

besedil s pomočjo odlomkov, ki jih imajo na voljo v berilu. Otroci so po naravi radovedni in 

vedoželjni in marsikateremu odlomki ne zadostujejo.  

 

Projekt branja v nadaljevanju sem izvedla v enem oddelku 1. razreda in enem oddelku 5. 

razreda. Skupno je sodelovalo 38 učencev. Fantastična pripoved, ki sem jo obravnavala je 

primernejša za učence 5. razreda, vendar so jo dobro sprejeli tudi učenci 1. razreda. Iz dneva v 

dan, oziroma od branja do branja, sem opazila večjo motiviranost učencev. Odzivi učencev so 

tudi mene motivirali za nadaljnje delo. Med branjem smo uživali vsi, jaz in učenci. Vsakič, ko 

sem končala branje poglavja, so me spraševali, kaj sledi, da bi radi slišali nadaljevanje, da 

komaj čakajo, da zopet pridem. Dejstvo, da so učenci komaj pričakovali moj obisk, mi je dalo 

vedeti, da delam prav. Da so jim moje ure zanimive, da radi vidijo, da pridem k njim.  
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Nekateri učenci so si želeli knjigo izposoditi v knjižnici. To bil tudi en izmed mojih ciljev. 

Želela sem, da bi učence moje branje motiviralo, da bi si knjige samoiniciativno izposojali in 

jih prebirali. Če sem samo delček od učencev, katerim sem brala, motivirala za samostojno 

branje, je moja želja izpolnjena.  

Upam, da se bo kultura bralcev v naših šolah izboljševala in povečevala. Upam, da bo knjiga 

in njene magične besede prevzele čim več učencev. 
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12 PRILOGE 

 

• Priloga 1 

 

POSTAVITE POVEDI V PRAVILNI VRSTNI RED. 

 

 

OČE IN MATI MU POPRAVITA IGRAČE. 

 

DREJČEK PRAVI DA NI, A MU MATI NE VERJAME. 

 

ZJUTRAJ JE NA MIZI V KUHINJI PRAZNA SKODELA ZA 

MARMELADO. 

 

DREJČKA PREBUDIJO LUNINI ŽARKI. 

 

DREJČKA PREBUDIJO DROBNI, HITRI KORAKI. 

 

V SOBI JE POLNO POLOMLJENIH IGRAČ. 

 

V KUHINJI ZASLIŠI ROPOT IN CVILJENJE VRAT. 

 

MATI MISLI, DA JE SAM POLOMIL IGRAČE. 

 

DREJČEK JE ŽALOSTEN. 

 

MATI OBTOŽI DREJČKA, DA JE POJEDEL VSO MARMELADO. 

 

PRIŽGE LUČ. 
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• Priloga 2 

 

Vid Pečjak: DREJČEK IN TRIJE MARSOVČKI 
 
Odgovori na vprašanja! 
 
 

1. Kaj je zbudiloDrejčka prvo noč? Kaj je slišal? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________ 
 

2. Kaj mu očita mati naslednje jutro? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
 

3. Kaj je našel Drejček v sobi naslednjo noč? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________ 
 

4. Ali starša Drejčku verjameta, ko govori, da ni sam kriv za nastale nezgode? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 
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• Priloga 3 

 

Odgovori na vprašanja! 

 
1.Ali je Drejček naslednjo noč zopet pričakoval nočni obisk. Kako se je pripravil? 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Opiši Marsovčke in jih skiciraj. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________ 
 
3. S čim so prileteli na Zemljo? Obkroži. 
 

a. z nevidnim letečim krožnikom 
b. z nadzvočnim letalom 
c. z rumeno raketo 
d. z magnetnim vozilom v obliki cigare 

 
4. Kaj je Drejček obljubil Marsovčkom? 
 
___________________________________________________________________ 
 
5. Kaj jedo na Marsu? 
 

a) zelenjavo 
b) tablete 
c) bombone 

 
6. Iz česa izdelujejo nogavice? 
 

a) iz volne 
b) iz kakalona 
c) iz bambusa 

 
7. Kaj menita starša o Drejčkovem vedenju? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________ 
 
8. Ali je Drejček svojo obljubo držal? 
 
___________________________________________________________________
________________________________________________ 
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• Priloga 4 

 

ODGOVORITE NA VPRAŠANJA! 
 
1. KAJ JE DREJČEK OBLJUBIL MARSOVČKOM? 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
2. KAJ JEDO NA MARSU? 
 

A) BOMBONE 
B) KORENJE 
C) TABLETE 

 
 
3. S ČIM SO SE MARSOVČKI ODPELJALI DOMOV? 
 

A) Z VESOLJSKO LADJO 
B) Z LETEČO CIGARO 
C) Z NEVIDNO RAKETO 

 
 
4. ALI JE UČITELJ VEDEL, DA JE ZEMLJA ZVEZDA? 
 

A) DA 
B) NE 

 
 
5. ALI JE DREJČEK SVOJO OBLJUBO DRŽAL? 
 

A) DA 
B) NE 
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• Priloga 5 

 

Odgovori na vprašanja! 
 
 
1. Kaj je Drejček kupil Marsovčkom? 

___________________________________________________________________ 
 
 

2. Kdo je prišel na obisk k Drejčkovim? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

3. Zakaj je Mars rdeče barve in Zemlja modre? 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 

4. Kakšno igračo je Drejček pokazal Marsovčkom? Kaj so se pogovarjali o tej 
igrači? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________ 
 
 

5. S čim jedo na Marsu? 
 

a) s kleščami in cevkami 
b) z lopato in ključem 
c) z vilicami in žlicami 

 
6. Iz česa delajo hrano na Marsu? 

 
__________________________________________________________________ 
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• Priloga 6 

 

ODGOVORITE NA VPRAŠANJA! 
 
 

1. KAJ JE DREJČEK KUPIL MARSOVČKOM? 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2. KDO JE PRIŠEL NA OBISK? 
 

A) STRIC JANEZ 
B) TETA META 
C) SESTRIČNA ŠPELA 

 
3. KAKŠNE BARVE JE VIDETI ZEMLJA IZ MARSA? 

 
A) RDEČA 
B) RUMENA 
C) MODRA 

 
4. S ČIM JEDO NA MARSU? 

 
A) S KLEŠČAMI IN CEVKAMI 
B) Z VILICAMI IN ŽLICAMI 
C) Z LOPATKO IN KLJUČEM 

 
5. IZ ČESA IZDELUJEJO HRANO? 

 
________________________________________________________________________ 
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• Priloga 7 

 

Odgovori na vprašanja! 
 

1. Kakšne živali živijo na Veneri? Poveži. 
 
kamele       krotki 
 
sloni       valijo koklje 
 
piščanci      peruti 
 
volkovi      deset grb 
 
zajci       plavuti 
 
ptice       triinšestdeset rilcev 
 
ribe       krvoloči 
 
 

2. Kakšno igro so igrali s kartami? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

3. Kaj je naredila teta Meta, ko je odprla vrata? 
___________________________________________________________________________ 
 
 

4. Ali so starši teti Meti verjeli da je videla pošasti? 
 

A) da 
B) ne 

 
5. Kaj so sklenili Drejček in Marsovčki? 

 
A) da ne bodo več prišli 
B) da bodo prestrašili Mihčevega očeta 
C) da se bodo pokazali Drejčkovim staršem 
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• Priloga 8 

 

6. KAKŠNE ŽIVALI ŽIVIJO NA VENERI? POVEŽI. 
 
KAMELE      KROTKI 
 
SLONI       VALIJO KOKLJE 
 
PIŠČANCI      PERUTI 
 
VOLKOVI      DESET GRB 
 
ZAJCI       PLAVUTI 
 
PTICE       TRIINŠTIRIDESET RILCEV 
 
RIBE       KRVOLOČI 
 
 

7. KAKŠNO IGRO SO IGRALI S KARTAMI? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

8. KAJ JE NAREDILA TETA META KO JE ODPRLA VRATA? 
___________________________________________________________________________ 
 
 

9. ALI SO STARŠI TETI METI VERJELI DA JE VIDELA POŠASTI? 
 

A) DA 
B) NE 

 
10. KAJ SO SKLENILI DREJČEK IN MARSOVČKI? 

 
A) DA NE BODO VEČ PRIŠLI 
B)DA BODO PRESTRAŠILI MIHČEVEGA OČETA 
C)DA SE BODO POKAZALI DREJČKOVIM STARŠEM 
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• Priloga 9 
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• Priloga 10 

 

Dramatizacija odlomkov 5. razred 
 

» Kako vam je pa ime?« 

»Jaz sem Miš« je dejal največji. 

»Jaz sem Maš« je rekel drugi po velikosti. 

»Jaz sem pa Šaš« se je oglasil najmanjši. 

»Jaz sem pa Andrej. Toda kličite me Drejček, je pristavil Drejček. »Ali že hodite v šolo?« 

»Jaz hodim v tretji razred,« je dejal Miš. 

»Jaz v drugega,« je dejal Maš. 

»Jaz pa v otroški vrtec,« je dejal Šaš. 

»S kakšnim uspehom sta izdelala razred?« je hotel vedeti Drejček. 

»Če ne bi imel v matematiki trojke, bi bil odličen,« se je pomahal Miš. 

»Torej je matematika tudi na Marsu trd oreh!« je veselo ugotovil Drejček. 

»Jaz sem imel matematiko odlično,« se je pobahal Maš. 

Drejček je odprl predal, kjer je imel šolske zvezke in knjigo. Poiskal je matematični 

zvezek, ga odprl in pokazal Mašu. 

»Vidiš, te naloge ne znam in ne znam rešiti.« 

Maš je pogledal v zvezek, kjer je pisalo 

 30 16 5 

113 +   20  +    4  -     2   = ? 

 

Za hip je pomislil, nato pa brez obotavljanja odgovoril: 

»116!« 

Drejček ga je z občudovanjem pogledal in vzkliknil:«Pa kar brez svinčnika! Ti si pa 

tič.« 

Mašu je Drejčkova pohvala dobro dela. 

 

(odlomek iz poglavja Miš, Maš in Šaš, Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, str. 20, 21) 
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Drejčka je prebudilo ščegetanje v nosu. Ko je odprl oči, je zagledal nasmejane obraze 

Marsovčkov, mali Šaš pa ga je z bilko drezal po nosu. Drejček je kihnil in vzkliknil: 

»Poredneži!« 

»Tako si spal, da smo te imeli že za mrtvega,« je dejal Miš, Maš in Šaš pa sta se na ves 

glas zasmejala. 

»Ne tako glasno!« ju je posvaril Drejček. »Nocoj spi pri nas teta Meta. Če vas odkrije, 

bo ogenj v strehi!« 

Drejčku je bilo žal, da ni videl, kako je priletela leteča cigara. Stopil je k oknu in 

pokazal proti zvezdam. 

»Katera je Mars?« 

Marsovčki so se ozrli kvišku. 

»Tistale!« je dejal Miš in pokazal predse. 

»Tistale!« je ponovil Šaš in iztegnil roko. 

Drejček je pogledal tja, kamor je kazala njegova roka. Skoraj na robu obzorja je 

zagledal rdečkasto zvezdo. 

»Zakaj je rdeča?« 

»Zato, ker je vsa pokrita z rdečimi hišami,« je odvrnil Maš. 

»Zakaj ravno z rdečimi? Zakaj ne z zelenimi, vijoličastimi ali zlatimi ?« 

»Zato, ker so obložene z rdečimi sončnimi pivniki. Ti pivniki zadržujejo sončno 

toploto ter jo pozimi spet oddajajo. Mars ima hude zime, ker leži zelo daleč od Sonca. Celo 

poleti so noči mrzle.« 

»Ali veš, kakšne barve je Zemlja iz Marsa?« je vprašal Miš. 

»Kakšne?« 

»Modre.« 

»Zakaj pa modre?« se je začudil Drejček 

»Zaradi morja.« 

 

(odlomek iz poglavja Teta Meta je videla pošasti, Vid Pečjak: Drejček in trije 

Marsovčki, str. 32, 33) 
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»Kaj pomenijo te sličice?« se je oglasil Šaš, ki je ves čas brskal po Drejčkovih igračah. 

»To je črni Peter,« je odgovoril Drejček. »Dobil sem jih od dedka Mraza. Ali hočete, 

da vas naučim igrati črnega Petra?« 

Marsovčki so veselo prikimali. Posedli so se okrog mize. Drejček jim je razložil, kako 

je treba igrati, in razdelil karte. Miš, Maš in Šaš so jih s svojimi tremi prsti komaj držali v 

rokah. 

Igra je bila zelo napeta, posebno potem, ko sta Miš in Drejček odložila vse karte in sta 

ostala le Maš in Šaš.  

Drug drugemu sta vlekla črnega Petra, dokler ni Maš konlno dobil dveh enakih kart. 

»Črni Peter!« je vzkliknil Drejček in pokazal s prstom na Šaša, ki se je v zadregi zahahljal. 

Drejček je zmešal karte in vnovič razdelil. Zdaj je bila igra še ostrejša. Črni Peter je 

krožil od Miša do Drejčka, od Drejčka do Maša in od Maša do Šaša. Tako so bili zatopljeni, 

da niso opazili, kdaj so se odprla vrata. 

 V sobo je pokukala teta Meta, ki je slišala glasove v Drejčkovi sobi in šla gledat, kaj 

se dogaja. 

 »Križana gora!« je zakričala, ko je uzrla Miša, Maša in Šaša. 

 Drejček in Marsovčki so se naglo ozrli. Toda še preden so se utegnili Marsovčki skriti, 

se je teta Meta zvrnila po tleh. 

 

(odlomek iz poglavja Teta Meta je videla pošasti, Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, str. 

39, 40) 
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Kar se da tiho so smuknili skozi vrata. Skrili so se za ograjo in čakali Mihčevega očeta. 

»Jaz bom ostal tukaj,« je šepnil Drejček. »Mihčev oče bi me spoznal in me ob prvi priliki 

premikastil.« 

 Kmalu se je na cesti pokazala zibajoča se postava. Bližala se je fantom. Drejček je 

dregnil Miša in mu pokimal. Ko se je nočni popotnik primajal do ograje, so Marsovčki planili 

na cesto. 

 »Malora« je vzkliknil Mihčev oče in klecnil na kolena. »Ali prav vidijo moje oči?« 

 »Mi smo grozovite pošasti, ki žremo ljudi s kožo in kostmi vred,« se je predstavil Miš. 

 »Kaj hočete?« je zastokal Mihčev oče. »Če ste lačni, vzemite moje otroke, mene pa 

pustite živeti!« 

 »Ti nečloveški Zemljan!« se je razsrdil Miš. »Kako si nam upaš ponujati svoje otroke! 

Mi hočemo tvoje življejne!« 

 »Milost!« je zatulil Mihčev oče in sklenil roke. »Vse storim, lar ukažee, samo pustite 

me živeti!« 

 Marsovčki so se spogledali. 

»Tvoje življenje ni vredno počenega groša,« je nadaljeval Miš. »Toda če si ga res hočeš 

odkupiti, obljubi, da ne boš nikoli več tepel svojih otrok!« 

 »Ne otrok ne njihove mame!« je pristavil Maš. »Mihcu pa kupi nov zvezek in čevlje!« 

 »In tablico čokolade!« se je oglasil Šaš. 

 »Obljubim, vsemogočne pošasti,« je stokal Mihčev oče. 

 »Toda če ne boš držal besede, se bomo vrnili in te spekli v atomskem ognju,« je 

grozeče povzpel Miš. 

 »Storil bom, kar zahtevate, vsemogočne pošasti,« je ponižno jecljal Mihčev oče. 

 »Zdaj pa od tod!« je ukazal Miš. 

 

(odlomek iz poglavja Mihec ni več tepen, Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, str. 53, 54) 
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»Ali ste že videli Luno od blizu?« je vprašal Drejček. 

 »Ko sem bil še majhen,« je možato povzel Miš, »smo bili na Luni na počitnicah. 

Živeli smo v počitniškem domu, ki so ga postavili Marsovci ob vznožju ugaslega ognjenika. 

Toda, ko so začeli Zemljani spuščati v vesolje svoje rakete, so Marsovci razrušili dom, 

mehanično delavnico in druge zgradbe, ki so jih bili zgradili. Zdaj se Marsovci izogibajo 

Lune, ker leži preblizu Zemlje.« 

 Drejček je napeto poslušal. Potem pa željno vzdihnil: 

 »O, ko bi mogel videti Luno!« 

 Marsovčki so ga presenečeno pogledali. 

 »Na Luno te pa lahko peljemo,« je rekel Miš. »Tam te gotovo ne bo zalotil nobem 

Marsovec.« 

 »Ali me boste zares peljali na Luno?« je zkliknil Drejček in oči so mu žarele od 

neznanske sreče. 

 »Zares,« je odgovoril Miš, ki ni razumel njegovega veselja. 

 Drejček je zgrabil Miša in Maša za roko in kar v spalni srajci planil proti vratom. 

 »Počakaj!« ga je ustavil Miš. 

 »Ali ne bomo strašili Zemljanov?« je razočarano vprašal Šaš. 

 »Jutri!« je vzkliknil Drejček in zgrabil kljuko. 

 »Toda vsi ne moremo na Luno,« ga je spet zaustavil Miš. »S seboj imamo samo tri 

vesoljske obleke in čelade. Če počakaš do jutri, bomo prinesli še eno.« 

 »Ali ne moremo brez tega?« je žalostno vprašal Drejček. 

 »Ti si pa dober!« je vzkliknil Miš. »Povedal sem ti, da an Luni ni zraka ne počitniških 

domov. Brez čelade pa se ne dadihati v brezzračnem prostoru.« 

 »Toda jaz znam zadrževati sapo,« se je pohvalil Drejček. »Na morju sem tako dolgo 

zdržal pod vodo, da sta oči in mami že mislila, da sem utonil.« 

 »To bi bilo na Luni premalo,« ga je zavrnil Miš. »Poleg tega potrebuješ vesoljsko 

obleko. Brez nje bi se skuhal od vročine. Sončni žarki so stašno vroči, ker jih ne zadržuje 

zračna odeja. Ponoči pa nastopi hud mraz. Brez obleke bi ti kri zmrznila v Žilah.« 

 Drejček ga je žalostno pogledal. Šlo mu je na jok in le s težavo je premagoval solze. 

 »Bom pa jaz ostal tukaj,« se je ponudil Maš. »Drejček mi bo posodil nekaj knjig in jih 

bom prebral.« 

 

(odlomek iz poglavja Na Luni, Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, str. 60,61) 
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• Priloga 11 

 

Dramatizacija odlomkov 1. razred 
 

» Kako vam je pa ime?« 

»Jaz sem Miš« je dejal največji. 

»Jaz sem Maš« je rekel drugi po velikosti. 

»Jaz sem pa Šaš« se je oglasil najmanjši. 

»Jaz sem pa Andrej. Toda kličite me Drejček, je pristavil Drejček. »Ali že hodite v šolo?« 

»Jaz hodim v tretji razred,« je dejal Miš. 

»Jaz v drugega,« je dejal Maš. 

»Jaz pa v otroški vrtec,« je dejal Šaš. 

»S kakšnim uspehom sta izdelala razred?« je hotel vedeti Drejček. 

»Če ne bi imel v matematiki trojke, bi bil odličen,« se je pomahal Miš. 

»Torej je matematika tudi na Marsu trd oreh!« je veselo ugotovil Drejček. 

»Jaz sem imel matematiko odlično,« se je pobahal Maš. 

Drejček je odprl predal, kjer je imel šolske zvezke in knjigo. Poiskal je matematični 

zvezek, ga odprl in pokazal Mašu. 

»Vidiš, te naloge ne znam in ne znam rešiti.« 

Maš je pogledal v zvezek, kjer je pisalo 

 30 16 5 

113 +   20  +    4  -     2   = ? 

 

Za hip je pomislil, nato pa brez obotavljanja odgovoril: 

»116!« 

Drejček ga je z občudovanjem pogledal in vzkliknil:«Pa kar brez svinčnika! Ti si pa 

tič.« 

Mašu je Drejčkova pohvala dobro dela. 

 

(odlomek iz poglavja Miš, Maš in Šaš, Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, str. 20, 21) 
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»Kaj pomenijo te sličice?« se je oglasil Šaš, ki je ves čas brskal po Drejčkovih igračah. 

»To je črni Peter,« je odgovoril Drejček. »Dobil sem jih od dedka Mraza. Ali hočete, 

da vas naučim igrati črnega Petra?« 

Marsovčki so veselo prikimali. Posedli so se okrog mize. Drejček jim je razložil, kako 

je treba igrati, in razdelil karte. Miš, Maš in Šaš so jih s svojimi tremi prsti komaj držali v 

rokah. 

Igra je bila zelo napeta, posebno potem, ko sta Miš in Drejček odložila vse karte in sta 

ostala le Maš in Šaš.  

Drug drugemu sta vlekla črnega Petra, dokler ni Maš konlno dobil dveh enakih kart. 

»Črni Peter!« je vzkliknil Drejček in pokazal s prstom na Šaša, ki se je v zadregi zahahljal. 

Drejček je zmešal karte in vnovič razdelil. Zdaj je bila igra še ostrejša. Črni Peter je 

krožil od Miša do Drejčka, od Drejčka do Maša in od Maša do Šaša. Tako so bili zatopljeni, 

da niso opazili, kdaj so se odprla vrata. 

 V sobo je pokukala teta Meta, ki je slišala glasove v Drejčkovi sobi in šla gledat, kaj 

se dogaja. 

 »Križana gora!« je zakričala, ko je uzrla Miša, Maša in Šaša. 

 Drejček in Marsovčki so se naglo ozrli. Toda še preden so se utegnili Marsovčki skriti, 

se je teta Meta zvrnila po tleh. 

 

(odlomek iz poglavja Teta Meta je videla pošasti, Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, str. 

39, 40) 
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Kar se da tiho so smuknili skozi vrata. Skrili so se za ograjo in čakali Mihčevega očeta. 

»Jaz bom ostal tukaj,« je šepnil Drejček. »Mihčev oče bi me spoznal in me ob prvi priliki 

premikastil.« 

 Kmalu se je na cesti pokazala zibajoča se postava. Bližala se je fantom. Drejček je 

dregnil Miša in mu pokimal. Ko se je nočni popotnik primajal do ograje, so Marsovčki planili 

na cesto. 

 »Malora« je vzkliknil Mihčev oče in klecnil na kolena. »Ali prav vidijo moje oči?« 

 »Mi smo grozovite pošasti, ki žremo ljudi s kožo in kostmi vred,« se je predstavil Miš. 

 »Kaj hočete?« je zastokal Mihčev oče. »Če ste lačni, vzemite moje otroke, mene pa 

pustite živeti!« 

 »Ti nečloveški Zemljan!« se je razsrdil Miš. »Kako si nam upaš ponujati svoje otroke! 

Mi hočemo tvoje življejne!« 

 »Milost!« je zatulil Mihčev oče in sklenil roke. »Vse storim, lar ukažee, samo pustite 

me živeti!« 

 Marsovčki so se spogledali. 

»Tvoje življenje ni vredno počenega groša,« je nadaljeval Miš. »Toda če si ga res hočeš 

odkupiti, obljubi, da ne boš nikoli več tepel svojih otrok!« 

 »Ne otrok ne njihove mame!« je pristavil Maš. »Mihcu pa kupi nov zvezek in čevlje!« 

 »In tablico čokolade!« se je oglasil Šaš. 

 »Obljubim, vsemogočne pošasti,« je stokal Mihčev oče. 

 »Toda če ne boš držal besede, se bomo vrnili in te spekli v atomskem ognju,« je 

grozeče povzpel Miš. 

 »Storil bom, kar zahtevate, vsemogočne pošasti,« je ponižno jecljal Mihčev oče. 

 »Zdaj pa od tod!« je ukazal Miš. 

 

(odlomek iz poglavja Mihec ni več tepen, Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki, str. 53, 54) 
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• Priloga 12 

 

Rešite naslednja vprašanja.  
 

1. Koliko časa je Drejček čakal na Marsovčke? 
 

a) prišli so naslednjo noč, 
b) niso več prišli, 
c) čakal jih je tri noči. 

 
2. Zakaj se morajo vsi ustaviti na postaji Rdečega križa? 

 
a) Da se razkužijo in ne prinesejo bolezni na Mars. 
b) Da niso umazani se preoblečejo. 
c) Da pomagajo pomoči potrebnim. 

 
3. Kaj izdelujejo na luni Deimosa in kaj je na luni Fobosa? 

 
Deimosa________________________________________ 
Fobosa__________________________________________ 
 

4. Ali sta marsovska starša lepo sprejela Drejčka? 
 

a) da 
b) ne 

 
5. S čim so se premikali po hiši? 

 
a) s tekočimi stopnicami 
b) z vlakcem 
c) s stoli 

 
6. Na kakšen način so slišali pravljico v pripovedovalnici pravljic? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. Kako se je počutil Drejček, ko je na radiu slišal, da ga iščejo? 
___________________________________________________________________________ 
 

8. Kakšna je bila hrana na Marsu? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9. Kakšne posledice so v preteklosti pustile vojne na Marsu? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
10. Ko se je zdanilo so Marsovčki Drejčka peljali domov. Kaj so Dali Drejčku za spomin? 
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