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IZVLEČEK

Magistrsko delo najprej predstavi zgodovinsko ozadje češkega naroda, kulturne stike
med Slovenci in Čehi ter oriše razvoj češke mladinske književnosti.
V magistrskem delu je kvantitativno in kvalitativno raziskana recepcija češke mladinske
književnosti na Slovenskem. S kvantitativno raziskavo je ugotovljeno, koliko mladinskih
knjig je prevedenih iz češkega jezika v slovenski jezik, koliko v različnih obdobjih ter
katera dela so bila največkrat prevajana in izdana.
Izbranih je tudi 11 reprezentativnih del češke mladinske književnosti, na katerih je
narejena literarna analiza. Kode za analizo so izluščene iz klasične analize književnih
besedil (Prenovljeni učni načrt, 2011), po teoriji pravljic Maxa Lüthija in Marjane Kobe.
Dodani so še parabesedilni elementi po znanstvenici Gemmi Lluchi in kulturnospecifični
elementi, ki so pomembni za raziskavo, kako so bila dela prevajana (ali so se ohranili
kulturnospecifični elementi izvirnika). Za podrobno raziskavo bi bilo potrebno prebrati
knjige v češkem jeziku in njen slovenski prevod ter jih primerjati.
V praktičnem delu magistrskega dela so predstavljene ugotovitve, ki se nanašajo na
zastavljena vprašanja. Predstavljen je tudi tridnevni projekt obravnave čeških pravljic.
Projekt je bil izveden na OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani z 21 učenci in dvema češkima
študentkama (Erasmus, maj 2015). Z didaktično obravnavo čeških mladinskih del pri
pouku književnosti v osnovni šoli se spodbuja medkulturno sodelovanje.
Na koncu so podana tudi didaktična priporočila, v katerih je predstavljenih nekaj idej za
uporabo prevedenih čeških mladinskih književnih besedil v osnovni šoli in v knjižnicah.
Ključne besede: češka mladinska književnost, recepcija češke mladinske književnosti
na Slovenskem, analiza prevedenih literarnih del, medkulturna komunikacija, didaktika
mladinske književnosti
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ABSTRACT

This master’s degree thesis introduces the historical background of the Czech nation and
the cultural contacts between Slovenes and Czechs. It outlines the development of the
Czech young adult literature.
In the thesis is qualitatively and quantitatively researched the reception of the Czech
young adult literature. With a qualitative research it has been discovered how many
young adult books have been translated from Czech into Slovene language, how many in
different periods and which literary works have been most often translated and
published.
Furthermore, 11 representative literary works of the Czech young literature have been
chosen, on the basis of which a literary analysis has been made. The codes for analysis
have been selected from classical analysis of literary texts (Renewed curriculum, 2011),
following the theory of fairy tales of Max Lüthi and Marjana Kobe. There are also added
paratextual elements by the method of a scientist Gemma Lluch and cultural-specific
elements, which are essential for the research on the way of translation (whether the
cultural-specific elements of the original have been preserved). For a detailed research it
would be necessary to read the books in Czech language and their Slovene translations
and compare them.
In the practical part of the thesis the findings that relate to the questions that are asked in
the thesis are introduced. Also, a three-day project on Czech fairy tale discussion is
presented. The project was carried out on Tone Cufar Primary School in Ljubljana, in
which participated 21 pupils and two Czech students (Erasmus, May 2015). A didactic
introduction of young adult literary works in Slovene lessons in primary school
encourages intercultural cooperation.
In the last part of the thesis didactic recommendations that involve some ideas for the
usage of translated Czech young adult literary texts in primary school and libraries are
introduced.
Keywords: Czech young adult literature, reception of the Czech young adult literature in
Slovenia, analysis of translated literary works, intercultural communication, didactics of
young adult literature.
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Uvod
O zgodovini in razvoju češko-slovenskih oziroma slovensko-čeških kulturnih stikov je
bilo veliko zapisanega. Naj omenim knjigi Borisa Urbančiča Češko-slovenski kulturni
stiki (Ljubljana, 1988) in delo Marjete Keršič-Svetel Češko-slovenski stiki med
svetovnima vojnama (Ljubljana, 1996). Avtorja prikažeta, kako sta bili Slovenija in
Češka v zgodovini med seboj kulturno povezani. Slovenci so več stoletij, podobno kot
Čehi, pripadali Avstro-Ogrski monarhiji. Medsebojno sodelovanje je bilo izredno močno
na področju književnosti. Od konca 19. stoletja pa do začetka 21. stoletja je bila močna
tudi prevajalska dejavnost z obeh strani. Literarni kritik in prevajalec Božidar Borko
pravi: »Tale posebna simpatija k češki književnosti, glasbeni in likovni umetnosti se je
razvila v tako izrazito podobo verjetno tudi zaradi nedvomne sorodnosti slovenskega in
češkega narodnega tipa: oba se odlikujeta po srednjeevropski varianti racionalno
realističnega odnosa do življenja in njegovim problemom, obarvano z izrazito slovansko
emocionalnostjo. Od tod več kot stoletna tradicija kulturnih in delovnih zvez med
Slovenci (in drugimi Jugoslovani) in Čehi.« (Mainuš, 2005, str. 5)
V 19. in 20. stoletju je bilo sodelovanje med Čehi in Slovenci zelo tesno. Ti odnosi se po
drugi svetovni vojni niso poglabljali, v 90-ih letih so celo potihnili, sedaj se ponovno
oživljajo predvsem s programom bohemistike na ljubljanski Filozofski fakulteti (od leta
2004). V magistrskem delu je prikazan medsebojen vpliv češke in slovenske kulture ter
njuno sodelovanje.
Petr Mainuš1 je v Bibliografie knižních překladůslovinské literatury do češtiny/
Bibliografija knjižnih prevodov slovenske literature v češčino zbral slovenske knjige, ki
so bile kdajkoli prevedene v češki jezik do leta 2005 (Priloga 1).
Pri pregledu literature in različnih virov ni najti seznama čeških knjig, ki bi bile
prevedene v slovenščino. Z magistrskim delom bo narejena zbirka do sedaj prevedenih
čeških mladinskih književnih del na Slovenskem.
Z uporabo brskalnika Cobbiss-Opac se pri vnosu iskalnih pogojev: češki jezik; knjige;
izpiše seznam zadetkov, ki vsebuje okrog dvesto prevedenih čeških mladinskih
književnih del, ki so v magistrskem delu podrobneje predstavljena v poglavjih
Recepcija češke mladinske književnosti na Slovenskem.
Narejen je seznam prevedenih čeških mladinskih književnih besedil v slovenščino.
Osredotočili smo se predvsem na češka mladinska književna besedila ter zaradi ločitve
Češkoslovaške na Češko in Slovaško (leta 1993) izpustili slovaška besedila. Književna
besedila češke mladinske književnosti, ki so prevedena v slovenski jezik, so namenjena
vsem skupinam otrok, od predšolskih, začetnim bralcem in mladostnikom.
Izbranih je tudi 11 reprezentativnih del češke mladinske književnosti, na katerih je
narejena literarna analiza. Kode za analizo so izluščene iz klasične analize književnih
besedil (Prenovljeni učni načrt, 2011), po teoriji pravljic Maxa Lüthija (1947) in
Marjane Kobe (1999–2000). Dodani so še prabesedilni elementi po znanstvenici Gemmi
Dr. Petr Mainuš je poleg vseh prevedenih slovenskih knjig (tudi mladinskih del) zbral antologije, ki vsebujejo dela
slovenskih avtorjev in slovenskih dram postavljenih na češki oder. Po letu 2005 je bila prevedena samo knjiga
Milčinski-Ježek, Frane: Hvězdička Zaspalka /Zvezdica Zaspanka/ Přel. Jana Šnytová, Ljubljana: Sanje 2009). Dr. Petr
Mainuš je češki prevajalec iz slovenščine, živeč v Brnu, kjer je tudi doštudiral slovenski jezik in književnost. Ukvarja
se s prevajanjem leposlovja (Skubic, Jančar, Podlogar itd.) ter komercialnih besedil. Poleg tega je sodni tolmač,
slovenski jezik tudi poučuje.
1
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Lluchi (2003) in kulturnospecifični elementi, ki so pomembni za raziskavo, kako so bila
dela prevajana (ali so se ohranili kulturnospecifični elementi izvirnika). Za analizo so
bile izluščene kode znanih teoretikov mladinske književnosti, s katerimi dobimo vpogled
v češka mladinska dela.
V učnem načrtu za slovenščino iz leta 1984 so predlagana naslednja književna besedila
iz češke mladinske književnosti: Karel Jaromir Erben Lonček, kuhaj (1. razred), Češka
Rdeča kapica in Češka Trije metulji (1. razred), Helena Šmahelová Veliki Križ
(6. razred).
V učnem načrtu za slovenščino iz leta 1998 in 2008 so predlagana naslednja književna
besedila iz češke mladinske književnosti: Zdenĕk Florián Tobija (3. razred), Marie
Majerová Robinzonka (7. razred), Eduard Petiška Stare Grške bajke - Tezejev boj z
minotavrom (7. razred), Jaroslav Hašek Kako sem si kuhal jajce v mehko (8. razred) in
Karel Čapek Romeo in Julija (9. razred).
Pri splošnih ciljih v prenovljenem učnem načrtu za slovenščino iz leta 2011 piše, da
učenci razmišljujoče in kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in
drugih avtorjev. Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv.
Stopajo 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 narodov v evropskem kulturnem prostoru in
širše. S spoznavanjem druge kulture in skupnih kulturnih vrednot gradijo strpen odnos
do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in medkulturno
zmožnost (UN Slovenščina, 2011, str. 6).
Eno poglavje je namenjeno medkulturnosti pri pouku književnosti. Vendar Ritta Oittinen
(2000) opozarja na pazljivost pri obravnavi mladinskih književnih del kot sredstvo za
spoznavanje tujih kultur, saj izhaja iz strahu odraslih, da se otroci ne bi naučili dovolj,
kar pa izraža že preživeto pojmovanje mladinske književnosti kot zgolj sredstvo
namenjeno poučevanju.
Didaktično gledano je pouk medkulturnih mladinskih besedil načrtovan kot tip
recepcijsko-ustvarjalnega pouka, ki uporablja didaktični instrumentarij z namenom
spodbujati recepcije medkulturnega književnega besedila z branjem in spodbujanjem
dvosmernega sporazumevanja z ustvarjalnim branjem in pisanjem (Blažić, 2014,
str. 175).
V praktičnem delu se srečamo z medkulturnostjo znotraj književnega pouka v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju pri didaktični obravnavi čeških mladinskih besedil.
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1 Teoretični del
1. 1 Kratka geografska in zgodovinska2 predstavitev Češke

Češka (uradno Češka republika) je celinska država v Srednji Evropi. Zavzema 78 866
km² površine. Na severu meji na Poljsko, na severozahodu in zahodu na Nemčijo, na
jugu na Avstrijo in na vzhodu na Slovaško. Državo sestavljajo zgodovinski pokrajini
Češka in Moravska ter deli Šlezije. Ima 10,6 milijonov prebivalcev (ocena leta 2014).
Njeno glavno in največje mesto je Praga (češko Praha, 1.243.201 št. prebivalcev).
Uradni jezik je češki (uradno pa je priznan tudi slovaški jezik). Denarna enota je češka
krona.
Približno 95 % ozemlja pokrivajo gore in hribi, kar nudi številne možnosti za smučanje,
kolesarjenje in planinarjenje. Podnebje je večinoma zmerno kontinentalno podnebje. Na
Češkem imajo tudi več kot 900 naravnih izvirov mineralne vode, kar je svetovni rekord.
Zelo perspektiven je turizem, predvsem na račun glavnega mesta, ki je postalo zelo
atraktiven turistični center. Češka ima eno najbolj razvitih gospodarstev (avtomobilsko
in tekstilno industrijo). Na Moravskem (vzhodnem delu Češke) sta pomembni panogi
železarstvo in jeklarstvo. Glavne poljščine so: sladkorna pesa, koruza, krompir, pšenica,
ječmen, rž in hmelj.
Ozemlje današnje Češke je bilo naseljeno že v prazgodovini. Od 3. stoletja pr. n. š. so v
teh krajih živeli Kelti. Od začetka 5. stoletja so prihajala prek Karpatov slovanska
plemena, ki so v 6. stoletju docela naselila Češko, Slovaško, Moravsko in Panonijo. V 7.
stoletju so se slovanska plemena združila v Samovem kraljestvu (verjetno med leti 623–
659), ko so jih začeli napadati Avari in Franki. Ko je zveza razpadla, so živela češka
plemena še poldrugo stoletje vsako zase in svobodno. V 9. stoletju so priznavali vrhovno
oblast Moravske, vendar se je Češka od nje ločila že leta 894. V sedemdesetih letih 9.
stoletja je prišel na Češko Metod s svojimi učenci in tam širil krščanstvo v slovanskem
jeziku. Začetki češke države segajo v drugo polovico 9. stoletja, ko je bil krščen prvi
izpričani knez iz dinastije Přemyslovcev, Borivoj I.
V 10. in 11. stoletju se je češka država utrdila in postala kraljestvo, k njej je bila
priključena tudi Moravska. Priznala je vrhovno oblast nemških cesarjev in v 10. stoletju
postala fevdalna kneževina, v kateri so prevladovali praški knezi iz dinastije
Přemyslovcev. Svoj vrhunec je srednjeveško češko kraljestvo doseglo za časa vladavine
zadnjih Přemyslovcev, ko je pod Otrokarjem II. obsegalo tudi Gornjo in Spodnjo
Avstrijo ter tedanje slovenske dežele: Štajersko, Koroško in Kranjsko. Otokar II (vladal
je v letih 1253–1278) je padel v boju z Rudolfom Habsburškim. Ta je izkoristil zmago in
si pridobil Avstrijo, Štajersko, Kranjsko, Koroško in Češko. To je imelo usoden pomen
za vso srednjo Evropo, kar je pomenilo rojstvo Habsburške monarhije.
V 14. stoletju je Češka doživela vrhunec razvoja v času vlade kralja Karla I., ki je bil kot
Karel IV. tudi nemški cesar (1346–1378). Takrat je Češka gospodarsko in kulturno zelo
napredovala. Med mesti je najbolj napredovala Praga, ki je postala prestolnica kraljev in
Zgodovinska predstavitev Češke je povzeta po knjigi Husa, V. (1967): Zgodovina Čehov in Slovakov. Ljubljana:
Državna založba Slovenije.
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sedež nadškofa. Leta 1348 je bila ustanovljena praška (Karlova) univerza, prvo
vseučilišče med Slovani.
Proti koncu njegovega vladanja je Češko zajelo husitsko gibanje (na čelu z Janom
Husom) kot češko nacionalno in hkrati protifevdalno gibanje, naperjeno proti nemškim
fevdalcem in katoliški cerkvi. Husitske vojne 1419–1434 niso uspele kot protifevdalno
gibanje, so imele pa velik pomen za izoblikovanje češkega književnega jezika in za
razvoj češke narodne književnosti. V času vladanja Jurija Poděbradskega (1458–1471)
se je Češka opomogla od težkih posledic husitskih vojn. V tistem času so odprli prve
tiskarne. Čehi niso bili varni pred Turki, zato so se povezali s Poljaki. Po smrti Jurija
Poděbradskega so za češkega kralja izvolili poljskega kralja Vladislava II. Jagelonca
(1471–1516). Po smrti kralja Matije Korvina so ga izbrali za svojega kralja tudi Madžari
in Hrvati. Tako je znova nastala zveza med Češko, Poljsko, Madžarsko in Hrvaško,
vendar je vsaka od teh držav ohranila popolno notranjo samostojnost.
Leta 1526 je stopil na češki in pozneje tudi na ogrski prestol avstrijski vojvoda
Ferdinand I. Habsburški (1526–1564). Strah pred Turki jih je prisilil, da so se združile
češke, ogrske in avstrijske dežele v veliko politično enoto. Nekaj časa so Češka,
Madžarska in Hrvaška ohranile notranjo državno samostojnost, vendar so se že v 17.
stoletju spremenile v habsburške dedne dežele in s tem v navadne pokrajine habsburške
monarhije.
Od vojnih tegob si Češka dve stoletji ni opomogla. Habsburžani so se v 17. in 18.
stoletju opirali na jezuite in tuje plemstvo in preganjali vse, kar je bilo češko. Češka
kultura je utrpela veliko škodo. Češki jezik ni bil dovoljen v šolah, cerkvah, sodiščih, v
javnem življenju. Povsod je bila nemščina.
Versko toleranco in odpravo tlačanstva so prinesle šele reforme Jožefa II. (sovladar
Marije Terezije 1765–1780, cesar 1780–1790). V letu 1781 je izdal Patent o verski
toleranci. Češka si je gospodarsko in kulturno opomogla. Z razvojem kapitalizma je
stopila v ospredje tudi češka buržuazija, ki je pod vplivom francoske revolucije nosilka
nacionalnih, demokratskih in kulturnih prizadevanj. Že proti koncu 18. stoletja so na
praški univerzi odprli stolico za češki jezik. Takrat so nastopili s pomembnimi deli
Dobrovský (1753–1829), Šafařik (1795–1861), Palacký (1798–1876), pesnik Jan Kollár
(1793–1852) in drugi.
Čehi so po zaslugi teh imen postali nosilci nacionalnega in kulturnega preporoda in
vplivali na druge slovanske narode.
Med prvo svetovno vojno so Čehi preživljali težke čase. Leta 1918 (po oktobrski
revoluciji) so zavezniki sprejeli zahtevo o ustanovitvi neodvisne Češkoslovaške. 28.
oktobra, ko je razpadla Avstro-Ogrska, je češka vlada (ustanovljena 14. oktobra 1918)
razglasila v Pragi neodvisno češkoslovaško državo.
Češkoslovaška je bila od leta 1920 buržuazna demokracija (predsednik republike je
dobil izvršilno oblast; država je imela dvodomni parlament s proporcionalnim
predstavništvom, volili so ga na podlagi splošne volilne pravice moški in ženski volilci).
Predsednik republike je postal Tomáš Masaryk, prvi minister zunanjih zadev pa Eduard
Beneš.
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Ko je leta 1933 v Nemčiji prispel na oblast nacizem, je bila Češkoslovaška v nevarnosti,
da jo Nemci napadejo. Po münchenskem dogovoru so morali septembra 1938 odstopiti
sudetske pokrajine Nemčiji. Leta 1939 so Nemci zasedli Českoslovaško in jo razdelili.
Po drugi svetovni vojni je Češkoslovaška padla v sovjetsko interesno območje. Leta
1989 je Češkoslovaška spremenila politični sistem z mirno »žametno revolucijo«. 1.
januarja 1993 se je skupna država Čehov in Slovakov miroljubno razdelila na ločeno
Češko in Slovaško. Češka se je pridružila zvezi NATO leta 1999, Evropski uniji pa leta
2004.
Od leta 2007 je članica schengenskega območja, je pa tudi članica OECD, Višegrajske
skupine in Sveta Evrope.

1. 2 Slovensko-češki in češko-slovenski kulturni stiki

Slovenci in Čehi smo več stoletij pripadali Avstro-Ogrski monarhiji. Tako se je zavest
etničnega sorodstva dveh majhnih narodov poglobila in dobila v 19. stoletju z idejo
slovanske vzajemnosti politično in kulturno vsebino. Po prvi svetovni vojni sta se državi
podpirali zaradi podobne usode, ki ju je doletela, po drugi svetovni vojni ju je
povezovala socialistična usmerjenost. V letih osamosvajanja sta obe dosegli
samostojnost (Slovenija leta 1991, Češka leta 1993). Leta 2004 sta obe državi pristopili
k Evropski uniji.
Petr Mainuš (2005) v Orisu zgodovinskega razvoja češko-slovenskih književnih odnosov
pravi, da se je češko-slovensko-jugoslovansko kulturno sodelovanje najbolj enakomerno
izražalo v književnosti. Na področju glasbe, gledališča, likovne umetnosti je bilo
sodelovanje sicer zelo bogato in plodno, a tu lahko govorimo o veliko večjem in
pomembnejšem vplivu češke umetnosti na razvoj umetnosti jugoslovanskih narodov kot
obratno. Jugoslovanska likovna, gledališka in glasbena umetnost je prodirala k Čehom v
veliko manjšem obsegu in ni imela večjega vpliva na češko umetnost (Mainuš, 2005,
str. 5).
1. 2. 1 Kulturno sodelovanje Češke in Slovenije v preteklosti in danes3

Prvi stiki kulturnega sodelovanja
 V stiškem samostanu je v 2. četrtini 15. stoletja nastal rokopis, v katerem sta
sodelovala tudi dva češka meniha. Rokopis vsebuje slovenska besedila s češkimi
jezikovnimi vplivi v predhusovskem rokopisu in latinski protihusitski traktat.
 V prvih letih 15. stoletja je nastal Žički rokopis, velikonočna pesem, zapisana v stari
češčini in opremljena z notami.
 Obstajali so stiki med Trubarjem in češkim husitskim gibanjem. Razni češki viri so
bili P. Trubarju, S. Krelju, J. Dalmatinu in A. Bohoriču v pomoč pri njihovem
književnem delu.
 Menih Hipolit Novomeški je leta 1712 v rokopisu prevedel Orbis pictus Jana Amosa
Komenskega (1592–1670).

Glavne točke kulturnega sodelovanja povzete po knjigi B. Urbančiča (1993). Slovensko-češki stiki. Pri iskanju stikov
smo se osredotočili predvsem na področje jezikoslovja in književnosti.
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Obdobje narodnega prebujanja (18. stoletje) do leta 1848
 Marko Pohlin se je pri svojem pisanju učbenika slovenščine oprl na J. A.
Komenskega Janua linguarum reserata. Pri pisanju svoje slovnice (1768) se je
naslonil na češke vire, na slovničarja Vaclava Jana Rosa.
 Velik vpliv na slovenske izobražence je imel Josef Dobrovský (1753–1829). J.
Dobrovský se je že od konca 70. let zanimal za slovenistična dela. Dopisoval si je z
Jernejem Kopitarjem. Iz jezikoslovnih, literarnozgodovinskih in zgodovinskih del
Dobrovskega in korespondence z njim so poglabljali Slovenci preporodno miselnost,
črpali pobude, usmerjali svojo dejavnost in dobivali zanjo moralno oporo (Urbančič,
1993, str. 12).
 J. Kopitar se je srečeval in dopisoval tudi z naslednjimi znamenitimi Čehi: Vaclav
Hanka, Josef Jungmann, František Palacký, Pavel Josef Šafařík in drugi. Seznanjal je
javnost z njihovimi deli, prihajal je z njimi tudi v spore, zlasti s F. Palackim in P. J.
Šafaříkom.
 V 19. stoletju so bili stiki med številnimi slovenskimi in češkimi kulturnimi delavci.
To so bili: O. Caf, U. Jarnik, M. Kastelic, M. Majar-Ziljski, F. Metelko, F. Miklošič,
F. Prešeren, V. Vodnik, S. Vraz in drugi. S češke strani pa F. L. Čelakovský, V.
Hanka, J. Jireček, J. Jungmann, F. Palacký, P. J. Šafařík, J. V. Šembera idr.
 Za Dobrovskim sta bila v češko-slovenskih kulturnih stikih na češki strani
najpomembnejša P. J. Šafařík in F. L. Čelakovský.
 František Ladislav Čelakovský (1799–1852) je bil predromantični pesnik, prevajalec,
literarni kritik, izdajatelj slovanskih pesmi (v prvem zvezku (1822) je objavil dve
slovenski ljudski pesmi in ju prevedel v češčino, v drugem zvezku (1827) je objavil
pesem Pegam in Lambergar). Dopisoval si je s Francetom Prešernom, Matijo
Čopom, Miho Kastelcem in Stankom Vrazom. Po J. Kopitarjevem obisku Prage je F.
L. Čelakovský izvedel za Kranjsko čbelico in jo naročil po deset izvodov prvih treh
zvezkov zase in za svoje prijatelje. F. L. Čelakovský je objavljal prevode
Prešernovih pesmi (Urbančič, 1993, str. 15).
 Pavel Josef Šafárik (1795–1861) je bil slovaški pesnik, slavist, literarni zgodovinar,
filolog, in etnograf. Sodeloval in dopisoval si je z J. Kopitarjem, M. Čopom, U.
Jarnikom, S. Vrazom, A. M. Slomškom, Miklošičem, Š. P. Dajnkom idr. Njegova
dela so bila med slovenskimi izobraženci zaradi znanstvene in buditeljske vrednosti
poznana in cenjena.
 Ján Kollár (1793–1852) je bil slovaški pesnik. Njegova zbirka čeških sonetov Slávy
dcera (Hči Slave, 1824) je bila predvsem v poznejših izdajah znana med slovenskimi
izobraženci zaradi svoje panslavistične in humanistične misli. Velikega občudovalca
je imela Kollárjeva poezija v S. Vrazu.
 Prvi knjižni prevod iz češčine je strokovna, kmetom namenjena brošurica iz
leta 1805.
 Urban Jarnik je v svoji knjižici Zber lepih ukov za slovensko mladino leta 1814
objavil 14 basni iz zbirke. V. M. Krameriusa Obnovený Ezop in 100 pregovorov,
prve pesniške prevode pa M. Kastelic v Kranjski čbelici 1833 iz Kraljedvorskega
rokopisa in eno pesem F. L. Čelakovskega. Novice so prinesle leta 1845 prevod
pesmi Kde domov můj, ki je kmalu postala češka narodna himna (Urbančič, 1993,
str. 18).

6

Po letu 1848 do konca prve svetovne vojne
 Razmere, ki so sledile, so vnesle v medsebojne kulturne stike tudi nove oblike.
Slovenski periodični tisk je prinašal informativne članke o češki književnosti in
leposlovne prevode iz češčine.
 V Ljubljanskem časniku (1851) sta izšli v prevodu dve Štěpánkovi igri.
 O. Caf je prevedel iz češčine Campejevega Robinzona mlajšega (1849, 1851).
 B. Potočnik je v berilu k svoji slovnici 1849 objavil prevod J. A. Komenskega Orbis
pictus (ponovno 1858).
 Š. Kociančič je izdal prevod nabožne knjižice Mali zaklad duše (1850).
 Franc Miklošič (1813–1819) je za Slovensko berilo priredil nekaj starih pripovedk iz
češke zgodovine.
 Slovenci so dobili v prevodu najprej nekaj odlomkov iz Kraljedvorskega rokopisa,
konec 1855 je v celoti izšel v prevodu Frana Levstika, ki je 1854–1855 nekaj časa
živel v Olomoucu. Prevod je prva samostojna knjižna izdaja kakega češkega
literarnega dela v slovenščini (Urbančič, 1993, str. 19).
 Praški tisk je od leta 1848 prenašal od Slovencev prispevke, ki jih je povzemal po
Bleiweisovih Novicah, objavljal krajše prevode, ljudske pesmi, pravljice, ugodno
poročal o Levstikovih pesmih (1854) in opozoril na Miklošiča z objavo njegovega
življenjepisa.
 Božena Nĕmcová (1820–1862) je preko svojega moža, ki je bil od konca 1856 do
srede 1858 v službi v Beljaku, stopila v stik z narodnim buditeljem M. Majarjem −
Ziljskim. Ta ji je poslal narodopisno gradivo za članek Národní slavnost Slovinců v
dolinĕ Zilské v Korutanech, ki ga je objavila v muzejski reviji 1859 ter dodala
poročilo o vražah in običajih, dve otroški igri in enajst pripovedk, ki so izšle v češki
pedagoški reviji.
 Na začetku 60-ih let 19. stoletja so Slovenci začeli ustanavljati čitalnice, ki so
postale žarišča kulturnega in narodnobuditeljskega delovanja. Hkrati s čitalnicami je
razvijala svoje tudi sokolska organizacija. (M. Tyrš na Češkem in V. Murnik na
Slovenskem). Skupni telovadni nastopi so ustvarjali ugodno klimo za razvijanje
kulturnih stikov.
 Čeh J. V. Lega (1833–1906) je v letih 1857–62 služboval v Kamniku, Ljubljani in
Trstu. Cegnar je na njegovo pobudo in z njegovo pomočjo prevedel Babico B.
Nĕmcove (1862), ki naj bi veljala za prvi knjižni prevod češke proze pri Slovencih.
Veliko pozornost je posvečal slovenski mladinski književnosti in jo tudi podpiral.
 Proti koncu stoletja so zaradi nacionalističnih izpadov nemških študentov na Dunaju
in Gradcu začeli odhajati Slovenci na študij v Prago. Od leta 1901 do 1916 je na
praški univerzi doktoriralo 84 Slovencev, večinoma pravnikov. V tistem času je
oživela akcija Slovencev za ustanovitev univerze v Ljubljani, istočasno pa so
zahtevali Čehi češko univerzo v Brnu.
 Na slovenske študente v Pragi je zlasti ob koncu 19. stoletju in v prvem desetletju
20. stoletja vplival prof. Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), pedagog F. Drtina
in etnolog L. Niederle. Vse tri so tudi prevajali v slovenščino. Masaryk jih je pridobil
s svojo praktično filozofijo in socialnim reformizmom (Urbančič, 1993, str. 25).
 Med Slovenci, ki so bili Masarykovi učenci ali privrženci in so bili pomembni za
medsebojen kulturne stike, je treba omeniti pisatelja, publicista in prevajalca Ivana
Laha, ki je prvi prevedel Máchov Maj in veliko pisal o češki književnosti.
 A. Dermota in V. Zalar sta prevajala J. S. Macharja in Z. Kvedrovo, ki je bila
zaslužna za praško uprizoritev Cankarjeve komedije Za narodov blagor.
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V letu 1892 je F. Gaberšek prevedel J. A. Komenskega Schola ludus (Šola v igri) in
J. Ravnikar Didaktiko (1893, delno že 1889).
Slovensko javnost je slavist Matija Murko (1861–1952) v 90-ih letih seznanjal s
češkimi znanstvenimi deli in kulturnimi dogodki. Za svoja bohemistična in druga
slavistična dela je leta 1909 dobil priznanje, ko je bil imenovan za častnega doktorja
praške univerze. V 80-ih in 90-ih sodeč po množini informacij in prevodov v knjigah
in periodičnem tisku je bilo tovrstno sodelovanje zelo intenzivno. Periodični tisk
(revije Slovan, Slovanski svet) je skrbel za medsebojno obveščanje javnosti o
kulturnih zadevah in za prevode literarnih del.
Za češko poezijo je bilo med Slovenci malo zanimanja. Izšli sta dve knjižici verzov:
Macharjev roman v verzih Magdalena (1903, prev. A. Dermota) in Havlíčkova
satirična pesnitev Krst. Sv. Vladimira (1907, prev. I. Lah). Skromno so zastopani še
P. Bezruč, O. Březina, V. Dyk, V. Hálek, E. Krásnohorská, J. S. Machar, J. Neruda,
A. Sova, J. Vrchlický idr. (Urbančič, 1993, str. 29).
Čehi so bili pozornejši do slovenske poezije. Leta 1863 je izšla Anthologie
jihoslovanká (sestavil V. Křížek), ki vsebuje nekaj ljudskih pesmi in verze F.
Prešerna, J. V. (Koseskega), M. Vilharja, F. Levstika idr. Od 70-ih let izhajajo
prevodi Prešernovih pesmi v raznih revijah. Pri Čehih je kot prvi knjižni prevod iz
slovenščine izšel leta 1882, Penížkov izbor Prešernovih pesmi z obširnim
prevajalčevim uvodom. Istega leta je prevedel tudi Jurčič-Levstikovega Tugomerja.
Pri prevajanju najboljših čeških del so bili Slovenci dokaj ažurni. V desetletju pred
1900 in po njem je izdajal A. Gabršček v Gorici knjižne zbirke z značilnimi naslovi
Slovanska knjižnica, Venec slovanskih povesti ipd. V njih je izšla v tistem času
večina knjižnih prevodov iz češčine.
V češčino so bila iz slovenske proze prevedena najboljša Jurčičeva dela, nekaj
Tavčarjevih novel in Kersnikovih črtic, Sketova Miklova Zala, proza F. Erjavca,
Pajkove, Trdine, Trstenjaka, Kostanjevca, V. Moleta, I. Šorlija ter zlasti proza Z.
Kvedrove (ki je v letih 1900–1906 živela v Pragi) in nekatera njena dela sploh niso
izšla v slovenskem originalu. Zlasti so prevajali Ivana Cankarja (največ in najbolje
ga je prevajal B. Vybíral; tudi po letu 1918).
Slovenski čitalniški odri so v 60-ih letih na široko odprli vrata odrskim delom čeških
avtorjev. Sprva so bile to veseloigre in burke (F. F. Šamberk, V. Štech, K. Sabina, J.
J. Stankovský, G. Pfleger - Moravský, J. J. Kolar, J. Štolba, E. Bozděch in drugi). Od
70-ih let pa tudi resnejša dela (J. K. Tyl, L. Stroupežnický, Č. Jerábek, J. Vrchlický,
A. Jirásek, Brata Mrštíka, F. A. Čubert, J. Kvapil, Preissová idr.).
Leta 1914 je bil osnovan lektorat slovenistike na Karlovi univerzi.

Kulturni stiki med prvo in drugo svetovno vojno (1918–1941)
 Med obema vojnama so na obeh straneh pomembno vlogo odigrala društva, katerih
namen je bil pospeševati medsebojno sodelovanje. Najširši program so imela tako
imenovana društva, ki so jih od leta 1921 ustanavljali v raznih mestih ČSR
(Češkoslovensko-jihoslovanská liga) in v Jugoslaviji (Jugoslovansko-češkoslovaška
liga oz. zveza lig).
 V letih 1930–40 so v Pragi izdajali skupno glasilo Češkoslovensko-jihoslovanká
revue, ki je imelo dovolj prostora za prispevke s področja bilateralne kulturne
tematike. Rubriko jugoslovanskih knjižnih novosti je v reviji med leti 1936–39 urejal
Oton Berkopec (1906–1998).
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Lige so bile organizatorke jezikovnih tečajev, mnogih kulturnih akcij, razstav,
predavanj, turnej, gostovanj, slavnostnih prireditev ob državnih praznikih in drugih
priložnostih. V Ljubljani so bile take prireditve s češkim programom (opere,
koncerti) prvovrstni kulturni dogodki4.
H kulturnim stikom so ogromno pripomogli posamezni kulturni delavci,
znanstveniki in publicisti, med njimi zlasti Matija Murko (1861–1952), ki je bil od
leta 1920 redni profesor jugoslovanskih jezikov in literature na Filozofski fakulteti
Karlove univerze v Pragi in vodil tudi Slovanski inštitut, slavist Rajko Nahtigal, Ivah
Lah, Oton Berkopec, Mihajlo Rostohar (izdajal je edino češko psihološko revijo, bil
njen urednik od ustanovitve leta 1934 do leta 1947, ustanovil je Pedagoški muzej v
Brnu, bil eno leto dekan Filozofske fakultete ter eno leto rektor visoke šole za
socialne vede), Fran Govekar, Bratko Kreft, pri Čehih pa zlasti Fran Wollman,
Vaclav Burian, Jan Strakaty. Slovenski lektorat sta vodila Jožef Skrbinšek5, do leta
1935, za njim pa O. Berkopec do leta 1951. Po ustanovitvi ljubljanske univerze leta
1919 so na njej predavali tudi češki profesorji.
Na ljubljanski univerzi leta 1919 bohemistika nima posebne katedre, izvajajo se
predavanja iz primerjalne književnosti, ki upoštevajo tudi češko književnost,
predavanja iz primerjalnega slovanskega jezikoslovja, izvaja se lektorat češčine. V
okviru slovanskih literatur je predaval med obema vojnama I. Prijatelj vsako četrto
leto o češki književnosti. Leta 1922 je bil na Filozofski fakulteti ustanovljen češki
lektorat, ki ga je do leta 1940 vodil Čeh Václav Burian, za njim pa Slovenci: Boris
Urbančič, France Bezlaj, Albina Lipovec, od leta 1970 Čeha Přemysl Hauser in
Helena Poláková. Za potrebe lektorata in širše javnosti je izšla leta 1980 Češčina B.
Urbančiča, A. Jedličke in P. Hauserja, za lektorat pa tudi Češka čitanka (1967) B.
Urbančiča (Urbančič, 1993, str. 46).
Po prvi in drugi svetovni vojni je v Pragi študirala ali se študijsko izpopolnjevala
vrsta slovenskih slavistov: A. Bajec, O. Berkopec, F. Bezlaj, M. Boršnik, M. Dvořák,
B. Fatur, R. Klarič, T. Korošec, F. Kozak, A. Lipovec, J. Liška, V. Majdič, V.
Nartnik, F. Novak, B. Orožnova, F. Petre, J. Šedivý, S. Trdina, B. Urbančič, J.
Vidmar, A. Vidovič - Muha, N. Vidrih in drugi.
Pri Slovencih je podal obširen pregled starejše češke literature do leta 1870 I. Lah v
Češki antologiji (1922), objavil je tudi nekaj portretov čeških avtorjev.
I. Prijatelj je pisal o B. Němcovi (1924) in K. Světli (1924), B. Kreft o češkem
gledališču (1936), D. Ludvik o češki poeziji, B. Borko pa je v knjigi Na razpotjih
časa (1962) zbral eseje o P. Bezruču, S. K. Neumannu, J. Hori, V. Závadi, F. X.
Šaldi in K. Čapku.
Redno so spremljali knjižne prevode, predstavitve avtorjev in njihovih del (pisali so
jih F. Benhart, O. Berkopec, J. Liška, D. Ludvik, J. Moder, V. Smolej idr.)
Za praktični pouk češčine so imeli Slovenci nekaj slovnic oz. učbenikov. Slovnice J.
Marna in J. Vuge iz prejšnjega obdobja so dobili med obema svetovnima vojnama,
ko je bilo zanimanje za češčino med odraslimi in srednješolci posebno veliko. Dobili
so učbenike manjšega obsega. Prvi slovar je Bradačev Češko-slovenski slovar

O tem je veliko pisala in raziskovala Keršič Svetel, M. (1996). Češko-slovenski stiki med svetovnima vojnama
[spremna beseda Franc Rozman; prevod nemškega povzetka Niko Hudelja, prevod češkega povzetka Hana Kastelic]
Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.
5
O prvem lektorju slovenščine na praški univerzi je veliko zapisanega v članku „In temelj srečni vložil si usodi.“
Kratka formativna biografija Jožefa Skrbinška v zborniku Jensterle Doležalová A. (et.al.) (2014): Sto let slovenistiky
na Univerzitĕ Karlovĕ v Praze: pedagogové a vĕdci ve stínu dĕjin=Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi:
pedagogi in znanstveniki v senci zgodovinskih sprememb. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
4
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(1929, 1967), R. Škerljeva je sestavila slovensko-češki slovar (1976) in češkoslovenski slovar (1981).
Od revij je pri Slovencih med vojnama posvečal največ pozornosti češki kulturi
Ljubljanski zvon (1881–1941).
Veliko pozornost so Slovenci posvečali češki poeziji. Kmalu po prvi svetovni vojni
so dobili v prevodu tri knjige verzov: Bezručeve Šlezke pesmi (1919, prev. F.
Albreht), Macharejev Strup iz Judeje (1921, prev. V. M. Zalar), Lahova antologija
češke poezije 19. stoletje (1922). Leta 1939 je izšla bogato ilustrirana bibliofilska
izdaja Máchovega Maja (prev. T. Debeljak, ilust. M. Maleš).

Kulturni stiki po drugi svetovni vojni do leta 1990
 V Ljubljani je bila ustanovljena Slovanska knjižnica po drugi svetovni vojni
(l. 1946).
 Slovanski knjižnici v Pragi in Ljubljani skrbita za zamenjavo knjig ter za stalno
nabavo nove literature.
 Za raziskovalca češko-slovenskih kulturnih stikov so nepogrešljive Berkopčeve
bibliografije. O. Berkopec je kot lektor vzgojil v Pragi nekaj prevajalcev in tudi sam
prevajal v oba jezika, dajal je pobude za prevajanje, pripravil več knjižnih izdaj
slovenske poezije v češčini in sodeloval s češkimi pesniki pri prevajanju.
 Leta 1972 izbor pesmi V. Holana Noč s Hamletom (prev. K. Kovič), leta 1974 izbor
iz del J. Nerude (prev. A. Smolejeva), leta 1983 izbor pesmi J. Wolkerja, leta 1985
izbor pesmi in proze nobelovca J. Seiferta (oba v prevodu D. Ludvika) in leta 1990 J.
Skácela (prev. A. Lipovčeva in T. Pretnar). Kvaliteta prevodov se je stalno
izboljševala in tudi izbor je bil zadovoljiv. Prevajali so F. Albreht, F. Benhart, O.
Berkopec, T. Debeljak, I. Gruden, M. Klopčič, K. Kovič, L. Krakar, I. Lah, D.
Ludvik, I. Minatti, T. Pavček, M. Pungartnik, B. Šömen, H. Vogel, N. Vidrih, C.
Zlobec idr.
 Z rastjo knjižne produkcije se je večalo število prevodov iz češke proze. Sprva je bil
izbor naključen, od 30-ih let dalje je bil poudarek na umetniški kvaliteti in socialni
angažiranosti. Tako je doživela Babica Božene Nĕmcove skupno štiri izdaje.
Nerudove Malostranske povesti pa tri (eno popolno). K. Čapek je bil sprva pri
Slovencih znan kot dramatik, šele po smrti je postal najpogosteje prevajan češki
pisatelj v slovenščino (16 knjig, vštevši ponovne izdaje nekaterih del), M. Majerová
(8 knjižnih prevodov), I. Olbracht. Haškov Švejk se je Slovencem predstavil najprej
v nadaljevanjih v Narodnem listu 1912, potem v okrnjeni obliki l. 1928 (prev. F.
Govekar), po drugi sv. vojni so ga prevajali J. Zupančič, F. Bradač, nazadnje leta
1982 prev. H. Vogel. Popularnost Švejka priča tudi izvedba odrskih priredb, opera
ameriškega skladatelja češkega rodu R. Kurke in prevod slikanice v nadaljevanjih
več let v humorističnem glasilu Meh za smeh, ki jo je priredil in ilustriral Švejkov
ilustrator J. Lada. Leta 1992 je Ladova priredba Švejka izšla knjižno (prev. E. Jurič)
(Urbančič, 1993, str. 54, 55).
 V slovenščino so bila prevedena dela avtorjev, ki so izhajala v češčini med obema
vojnama ali še prej: J. Baar, E. Bass, B. Böhnel, K. J. Beneš (5 knjig), J. Čapek, K.
M. Čašek - Chod, J. Durych, J. Glazarová, I. Herrmann, A. Jirásek, J. Knap, J.
Kopta, F. Langer (6 knjig), Z. Nĕmeček, K. Nový (4 knjige), E. Petiška, K. Poláček,
M. Pujmanová, K.V. Rais, E. Tréval, E. Vachek, V. Vančura, A. Wenig, J. Wolker
idr.
 Od sodobnih pisateljev so bili največkrat prevedeni M. Kundera (7 knjig), L.
Aškenazý (5 knjig), H. Šmahelová (3 knjige), J. Škvorecký (3 knjige), K. Houba
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(3 knjige) poleg njih še številni drugi. Prevajalci češke proze v tem obdobju: F.
Albreht, D. Baran, A. Baudal, J. Baukart, O. Berkopec, B. Borko, F. Bradač, K.
Brenkova, T. Debeljak, M. Dvořák, E. Frelih, J. Glonar, F. Govekar, F. Holeček, V.
Hybášek, S. Jarc, A. Jesenik, F. Jerman, Z. Jerman, B. Koprivec - Maté, M. Koren,
T. Korošec, F. Kozak, L. Krakar, A. Lipovec, J. Liška, D. Ludvik, V. Majdič, J.
Mušič, J. Skrušny, V. Smolej, S. Šali, B. Šömen, V. Špindler, K. Špurova, B.
Urbančič, A. Vidovič-Muha, N. Vidrih, V. Zorzut idr. (Urbančič, 1993, str. 56, 57).
Društvo slovenskih pisateljev podeljuje od leta 1986 mednarodno nagrado Vilenica
za literaturo. Dvakrat sta jo dobila Čeha: leta 1989 J. Skácel in leta 1992 M.
Kundera. Naj omenim še prevode raznih strokovnih besedil: Komenskega Didactica
magna je izšla v slovenščini kot Velika didaktika v Trstu leta 1956 (prev. E. Košuta)
in v Ljubljani leta 1958 (prev. F. Bradač) ter nekaj prevodov dela T. G. Masaryka.
V. Skrušný je bil v letih 1918–1946 scenograf in vodja gledališke slikarne v
Ljubljani. Ustanovil je marionetno gledališče v Narodnem domu. Leta 1925 se je
slovenski oder osamosvojil pri Ljubljanskem sokolu, nato so nastali lutkovni odri še
pri sokolskem društvu na Taboru in na Viču in drugod po Sloveniji. Skrušný je za 22
sokolskih in več lutkovnih odrov izdelal kulise in lutke. Češke igrice so postale in so
še vedno del slovenske lutkovne dramaturgije. Lutkovni odri so uprizorili po drugi
svetovni vojni 30 iger čeških avtorjev. Največji uspeh so imele: J. Malík: Žogica
Marogica (od leta 1951 preko 850 predstav), J. Střede: Pravljičarjeve pravljice, Z.
Florian: Tobija in druge.

Kulturno sodelovanje od leta 1991 do danes (marec 2016)
 Najstarejše delujoče slovensko društvo v Češki republiki se nahaja v Brnu (od leta
2002). Poleg njega od leta 2013 deluje še eno slovensko društvo, ki nosi ime po
velikem slovenskem arhitektu Jožetu Plečniku (Slovensko društvo Jožeta Plečnika).
Sedež društva je v Berounu, vodi ga Peter Kuhar.
 Državi sta v letu 2002 opredelili Izvedbeni program sodelovanja v kulturi,
izobraževanju in znanosti med vladama obeh držav (http://praga.veleposlanistvo.si/
index.php?id=703).
 Kulturno sodelovanje med državama je obsežno in raznovrstno. V okviru Karlove
univerze v Pragi in Masarykove univerze v Brnu aktivno deluje lektorat slovenskega
jezika. Ob 100. letnici lektorata slovenskega jezika na Karlovi univerzi v Pragi so
leta 2014 izdali kolektivno monografijo Sto let slovenistiky na Univerzitĕ Karlovĕ v
Praze: pedagogové a vĕdci ve stínu dĕjin = Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v
Pragi. Pedagogi in znansveniki v senci zgodovinskih sprememb. Vsebuje prispevke
s simpozija, ki so ga organizirali Alenka Jensterle - Doležal, Jasna Honzak Jahić in
Andrej Šurla. Publikacija je posvečena pedagoškemu in znanstvenemu delu
slovenistov na tej univerzi v 20. in 21. stoletju. Od leta 2004 je na Filozofski
fakulteti v Ljubljani vpeljana nova študijska smer bohemistika, ki ima v programu
poleg učenja češkega jezika tudi poznavanje češke književnosti.
 V zadnjih dvajsetih letih je najbolj prevajan slovenski avtor Drago Jančar z desetimi
knjižnimi naslovi (vsi v Benhartovih prevodih), pridružujejo se mu Žarko Petan,
Aleš Debeljak, Aleš Šteger, Aleš Blatnik in drugi. Izoblikovala se je že nova
generacija prevajalcev iz slovenščine: Aleš Kozár z desetimi prevodi, Petr Mainuš z
osmimi, Libor Doležán s petimi idr. V povprečju na leto izide do pet knjižnih
prevodov iz slovenščine v češčino, razen v letih 2003 in 2005, ko je izšlo kar 27 del.
Dodajmo, da je ta hip na Češkem na razpolago vsaj štirideset prevedenih slovenskih
avtorjev.
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Med prevajalci je tudi že pokojni František Benhart, ki je izdal šestinpetdeset
prevodov slovenske proze. Na slovenski strani se mu s prevodi iz češčine bliža
Nives Vidrih z več kot tridesetimi romani, nekaj radijskimi in gledališkimi igrami
(Vir: http://praga.veleposlanistvo.si).

1. 3 Oris razvoja češke mladinske književnosti5

Začetki češke književnosti so povezani s pokristjanjevanjem v 9. stoletju. Prvi pisani
spomeniki so sestavljeni v cerkvenoslovanskem jeziku (Kijevski listi, Praški odlomki,
Legenda o sv. Vaclavu), pozneje pa v narodnem jeziku (pesem: Gospod, usmili se iz 10.,
11. stoletja). Od 10. stoletja dalje odrivata staroslovansko kulturo zahodna kultura in
latinščina, v kateri je napisana prva Češka kronika (avtor Kozma, 12. stoletje), pozneje
pa prodira v češke književne spomenike in javno življenje češčina; to dokazuje druga
Svetovaclavska pesem. Proti koncu 14. in v začetku 15. stoletja, zlasti v času Karla IV.,
je cvetela književnost v narodnem jeziku, deli Aleksandrida (ok. 1300), primer viteške
književnosti ter Dalimilova kronika (v začetku 14. stoletja) kot prvi poskus podati češko
zgodovino v narodnem jeziku. Številne legende svetnikov, živalske alegorije in kronike
so bile od 14. stoletja namenjene tudi otrokom. Pogosto so moralizirale, poučevale in
izobraževale.
Mladinska književnost se je razvijala počasneje. Njen razvoj je bil tako kot drugje po
Evropi povezan z razvojem pojmovanja otroštva (P. Aries). Zato ni naključje, da je češki
avtor Jan Amos Komenský z Orbis Pictus (1658) napisal prvo besedilo, ki je bilo
namenjeno samo otrokom.

Slika 1: Jan Amos Komenský (1592–1670): Orbis pictus (1658)

Zgodovinske razmere (germanizacija) na Češkem niso dovoljevale, da bi se literatura
razvijala v narodnem jeziku. Novo upanje se pojavi ob koncu 18. stoletja z evropskim
razsvetljenstvom. Prve knjige v času narodnega preroda so bile napisane didaktično, z
malo umetniške vrednosti. Nastajanje mladinske književnosti je motiviralo nastajanje
šolstva, revij, novega, mladega naslovnika, novih avtorjev in avtoric. Sredi 19. stoletja
sta Božena Nĕmcová (1820–1862) in Karel Jaromír Erben (1811–1870) z zbirkami
Oris razvoja češke mladinske književnosti je povzet po Sieglovă, N. (2004). Czech Republic. V: Hunt, P. (ed.).
International companion encyclopedia of childrens literature. London; New York: Routledge. (str. 1039–1041).
5

12

čeških in slovaških ljudskih pravljic postala del literarnega kanona češke mladinske
literature. Božena Nĕmcová je leta 1845–1847 objavila zbirko Národní báckorky a
povĕsti (Narodne pravljice in legend) in 1857–1858 Slovenské pohádki a povĕsti
(Slovaške pravljice in legende). Našla sta ključen izvir, kako modernizirati češko
literaturo v njihovem jezikovnem bogastvu in v originalnosti njihovih karakterjev (npr.
Babica).

Slika 2: Božena Nĕmcová (1820–1862),
zbirateljica čeških in slovaških pravljic,
pesmi, legend, povesti

Slika 3: Karel Jaromír Erben (1811–1870),
zbiratelj čeških in slovaških pravljic,
pesmi, legend, povesti

Kakovostna oziroma estetska mladinska književnost se je pojavila v zadnjih 30-ih letih
19. stoletja. Pomembno pripoved je izdal evangeličanski duhovnik Jan Karifiát (1846–
1929), leta 1876 Broučci (Kresnice). Knjiga, ki opisuje življenje žuželčje družine, je
alegorija podeželskega življenja tistega časa, vključujoč podeželske običaje, šege in
človeške odnose.
Najboljši predstavnik živahne in visoko umetniške poezije tistega časa za otroke je Josef
Václav Sládek (1845–1912). Naslov ene njegovih zbirk Zlatý máj (1887) (Zlati maj) je
postal naslov češkega časopisa otroške literature v 50-ih letih (1956–1997).
Oblikovanje neodvisne Češkoslovaške v letu 1918 je bilo pomembno tako za moderno
zgodovino češkega naroda kot za razvoj češkega kulturnega življenja. Podoba češke
literature, še posebno otroške literature, se je spremenila v obdobju med obema vojnama,
ko so najboljši avtorji, ki so do tedaj pisali za odrasle, začeli pisati tudi za otroke.
Jiří Mahen, Karel Čapek, Josef Čapek, Josef Lada, Vladislav Vančura, Rudolf
Těsnohlídek, Vítězslav Nezval in drugi so obogatili literaturo za mlade bralce z novimi
temami, zgodbami žanri in oblikami. Njihov jezik in stil so edinstveni tako v njihovih
delih za otroke kot za odrasle. Karel Čapek (1890–1938), svetovno slaven češki pisatelj
in dramatik, na katerega so vplivali splošni nazori o pravljicah, ki si lastijo nove vire za
ta star žanr; njegove zgodbe so bolj resnične kot magične; njegovi junaki niso
nadnaravna bitja, ampak vsakdanji ljudje, ki jih vidi skozi humorne situacije, še posebno
v Devatero pohádek (Devet pravljic, 1932).
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Slika 4: Karel Čapek (1890–1938),
največkrat prevajan češki pisatelj in dramatik na Slovenskem
Vítězslav Nezval (1900–1958) je spretno tkal prozo in pesmi, otroško igro in
surrealističen pogled v svoji sanjski zgodbi Anička skřítek a Slaměný Hubert (Ana Škrat
in slamnati Hubert, 1936), na katero je vplivala L. Carrollova Alice v čudežni deželi.
Fašizem, okupacija in vojna so spodbudili zanimanje čeških piscev za otroško in
mladinsko književnost. Veliko umetnikov je iskalo navdih v otroštvu, v veri, da so otroci
upanje za prihodnost naroda. Najbolj značilna dela iz tistega časa: Ivan Olbracht (1882–
1952) je predelal staro češko kroniko Za starých letopisu (Stari letopisi, 1940), v njej
izraža odnos Čehov na svojo junaško preteklost; František Hrubín (1910–1971) piše
rime za majhne otroke Říkejte si se mnou (Povej z menoj, 1943), Říkejme si pohadky
(Povejmo si pravljico, 1946); František Halas (1901–1949) ustvarja z duhovitimi rimami
verzov v zbirki Ladĕní (Uglaševanje, 1942). Vsa ta dela razodevajo otroško domišljijo in
lepoto češkega jezika.
Povojna poezija in proza se odpirata novim ideološkim konceptom, v ospredje prihaja
sodoben otrok, njegov jezik in način življenja, kar predstavlja za pisce velik izziv vse do
poznih petdesetih let prejšnjega stoletja.
Po letu 1989 so se zaradi novih evropskih tokov v češki otroški literaturi pojavile nove
okoliščine. Veliko del avtorjev, ki so bili do takrat prepovedani, je sedaj objavljenih in
na češko knjižno tržišče prihajajo številni zahodno evropski avtorji. Glavna značilnost
sodobne literature je njena raznolikost glede žanrov, zgodb, tem, stilov in kvalitete.
Pojavila se je nova značilnost – povezava med literarnim delom in množičnimi mediji
(Povzeto po Sieglovă, 2004, str. 1039, 1040).
Pavel Šrut (1940–) pripada generaciji sodobnih klasikov, ki so izdali svojo prvo knjigo v
60-ih letih prejšnjega stoletja. Je tudi dramatik in avtor knjig za otroke. Za svoja dela je
prejel mnoge nagrade in priznanja ter velja za enega najbolj priznanih čeških avtorjev.
Za izvirno podobo Šrutovih domišljijskih likov v njegovi knjigi Lihožerci (2008) je
poskrbela znana češka ilustratorka Galina Miklínová.
Svetovno priznana sodobna pisateljica za otroke in mladino je Iva Procházková (1953),
ki je bila leta 1998 nominirana za češko Hans Christian Andersonovo zlato medaljo, leta
2005 pa je bila nominirana za nagrado Astrid Lindgren. V slovenski jezik je preveden
roman Goli (2011), v katerem se prepletajo življenjske zgodbe petih mladih ljudi.
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Kakovostne ilustracije v čeških otroških knjigah postavlja Zdenĕk Miler (1921–2011),
avtor široko dostopnih knjig in risank o malem krtku. Po zelo priljubljenih risankah so
na knjižni polici tudi istoimenske pravljice s slovenskim prevodom, ki so jih spisali in
ilustrirali Eduard Petiška, Hana Doskočilová, Emett Jonathan, Zdenĕk Miller, Irena
Tatíčková, Ondřej Müller, Ivana Gantschev (Krtek in avtomobilček, Krtek in orel, Kako
je krtek pozdravil miško, Kako je krtek prišel do hlačk, Krtek pozimi, Krtek in zelena
zvezda, Kako je krtek klatil luno, Krtek in raketa …).

Slika 5: Svetovno znani Zdenĕk Miler (1921–2011) s svojim risanim junakom Krtkom
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1. 4 Recepcija češke mladinske književnosti na Slovenskem

Češko-slovenske kulturne, predvsem pa literarne odnose, bi lahko od prvega književnega
prevoda do danes razdelili v pet obdobij. Upoštevala sem zgodovinske, politične in
gospodarske vidike, ki so močno vplivali tudi na naše vzajemne kulturne stike.






Obdobje do leta 1920.
Obdobje od leta 1921 do leta 1950.
Obdobje od leta 1951 do leta 1980.
Obdobje od leta 1981 do leta 2010.
Obdobje od leta 2011 do danes (marec 2016).

1. 4. 1 Recepcija češke mladinske književnosti do leta 1920

Do leta 1918 je bilo zelo malo čeških del prevedenih v slovenščino.
AVTOR
Campe, Joachim
Heinrich6
Campe, Joachim
Heinrich
Podkrajšek, Fran
Harambaša7
Krásnohorská, Eliška8

NASLOV KNJIGE
Robinson mlajši
knjižica predragi slovenski
mladosti za uko in kratek čas
Odkritje Amerike: poučno
zabavna knjiga v treh delih: I.
Kolumbu, II: Kortesu, III: Pisaru
Jaromil: Češka narodna pravljica

Němcová, Božena

Pripovedka o Vetru: češka
narodna pravljica
V gradu in pod gradom

Němcová, Božena

Češke pravljice

PREVAJALEC
Cafov, Oroslav

LETO IZIDA
1849

Majar, Hrizogon

1883

Podkrajšek, Fran
(Harambaša)
Podkrajšek, Fran
(Harambaša)
Miklavec, Peter
(Petrovič)
1. zvezek slovenski
mladini priredil Janko
Osojnik, 2. zvezek
slovenski mladino
priredil Ljudevit Pivko

1886, ponatis
1904
1887
1887
1912, 1920 (2.
zvezek)

Tabela 1: Prikaz recepcije češke mladinske književnosti do 1920

Do leta 1920 je bilo iz češčine v slovenščino prevedenih 6 knjig. Med najbolj odmevne
prevode prav gotovo sodijo Češke pravljice zelo znane češke pisateljice Božene
Němcove (1820–1862). Njene Češke pravljice so bile v slovenščino prevedene v dveh
delih: leta 1912 (prvi zvezek) in leta 1920 (drugi zvezek). V Učiteljskem tovarišu
(glasilu avstrijskega jugoslovanskega učiteljstva) v rubriki Listek so predstavljene
pravljice Božene Nemcove z dne 23. avgusta 1912. Piše, da je Mariborski Sokol podaril
Joachim Heinrich Campe (1746–1818) je bil nemški pisatelj, jezikoslovec, založnik in pedagog. Ustvaril je vrsto del
za otroke in mladostnike. Njegovo najbolj znano delo je njegov Robinson der Jüngere (1779–1780). Preveden je v
angleščino kot Robinson mlajši v l.1781/82 in v druge evropske jezike. Pri nas ga je iz češkega jezika prevedel
Oroslav Cafov.
7
Slovenski avtor Podkrajšek, Fran-Harambaša je bil rodoljub in pisatelj, ki je že v dijaških letih vzljubil knjige in vse,
v čemer se je izražalo narodno življenje; povsod se je shajal z narodnjaki, bil predavatelj in deklamator po čitalnicah,
agitator pri volitvah in narodno obrambnih društvih, zlasti pri Sokolu. Pogosto je prevajal in predeloval tuje spise ali
prosto uporabljal narodno izročilo.
8
Eliška Krásnohorská (1847–1926) je bila češka feministična avtorica. Napisala je libreto za več oper Bedřicha
Smetane, liričnih pesmi, literanih kritik in dela. Običajno jo povezujemo tudi s prevodi in literaturo za otroke.
6
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naši mladini zopet knjigo lične oblike in lepe vsebine … V prvem zvezku so zbrane
pravljice: O zlatem kolovratu, Črna kraljična, Janko in Joško, Pravljica o labodu,
Pravljica o Jaromilu, Pravljica o treh zlatih psih. Prvi zvezek pravljic je priredil Janko
Osojnik. Prevajalec se je izogibal vsem krutim prizorom, ki jih je v teh čeških pravljicah
precej. Ker jih ni mogel izbisati, jih je vsaj malo ublažil. Pravljico o Jaromilu je bila že
drugič prevedena v slovenščino. Beremo jo lahko tudi v prevodu F. Podkrajška (1886,
1904), a Mladinoljub v Učiteljskem tovarišu (1912) pravi: »Pripetilo se nam je že
nekolikokrat, da smo dobili po več prevodov istega spisa, pri čemer pa drugi prevod ni
vselej boljši od prvega. Primerjajoč oba slovenska prevoda obsežne pravljice o
»Jaromilu« pa pridemo do prepričanja, da Osojnikovo delo ni bilo odveč. Glede jezika
… , v pričujoče Osojnikovi knjigi je pa jezik – to moramo poudariti – gladek, pravilen in
skoro brez tiskovnih hib, papir je lep in soliden, kakor je za mladinsko knjigo treba
(Mladinoljub, 1912, str. 1).
1. 4. 2 Recepcija češke mladinske književnosti od leta 1921 do leta 1950
AVTOR
Tille, Václav
(1867–1937)
Tille, Václav

Karafiat, Jan
(1846–1929)10
Krásnohorská, Eliška
(1847–1926)
Langer, František
(1888– 1965)
Tille, Václav
Wolker, Jiří
(1900–1924)
Wenig, Adolf
(1874–1940)
Langer, František
Karafiat, Jan
Němcová, Božena

Mazalek, Vladimir
Vojkuvková, Anna
Vojkuvková, Anna
Langer, František
Tittelbacghová, Libuše
(1908–1987)

NASLOV KNJIGE
V kraljestvu sanj: bajke

PREVAJALEC
Přibil, Karel

LETO IZIDA
1923

Povest o svatbi kralja Jana:
(knjiga za male in velike
otroke)/v češčini spisal V. Říha9
Kresničice za male in velike
otroke
Pripovedka o vetru: češka
narodna pravljica
Kamela skozi uho šivanke:
veseloigra v treh dejanjih
Palček
Pravljice

Přibil, Karel

1924

Bradač, Fran

1924

Podkrajšek, Fran

1925
(drugi ponatis)
1926

Živalce in roparji

Bradač, Fran

Šest, Osip
Bradač, Fran
Trdina, Silva

Pes druge čete
Holeček, Pavel
Kresnice: pravljica o ivanjščicah Kozak, Ferdo
za velike in majhne otroke (Drugi
naslov pravljica o ivanjščicah)
Pravljice Božene Němcove
Debeljak, Tine
Murek: vesela in žalostna
doživetja mačjega paglavčka
Kako sta se kužek in muca
igrala: igra za ročne lutke v
enem dejanju
Cicibanov rojstni dan
Upornik Jarka
Debela repa: igra za ročne lutke
v enem dejanju

1929

1931
(prva izdaja)
1932
1934
1938
1941

Budal, Andrej

1947

(neznan)

1947

(neznan)
Bradač, Fran
Holeček, Pavel

1947
1947
1950

Tabela 2: Prikaz recepcije češke mladinske književnosti od leta 1921 do leta 1950

Václav Tille je pogosto uporabljal psevdonim Václav Říha.
Je bil pastor evangeličanske cerkve. Zelo poznan je s svojim delom Kresničice (Broučci), ki so bile na Češkem
izdane leta 1876.
9

10
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V obdobju od leta 1921 do leta 1950 je bilo prevedenih 16 knjig. Med prevajalci kar
3-krat zasledimo ime Fran Bradač (1885–1970). Fran Bradač je bil slovenski klasični
filolog (od leta 1923 do 1945 je predaval klasično filologijo na ljubljanski Filozofski
fakulteti) in prevajalec. Veliko je prevajal iz češčine (predvsem bomo videli v
nadaljevanju K. Čapka in J. Haška) pa tudi iz nemščine. Napisal je tudi grško vadnico in
sestavil slovar tujk ter več čeških, latinskih in nemških slovarjev. Ostali prevajalci v tem
obdobju so bili: Andrej Budal, Tine Debeljak, Pavel Holeček, Ferdo Kozak, Fran
Podkrajšek, Karel Přibil, Osip Šest in Silva Trdina.
1. 4. 3 Recepcija češke mladinske književnosti od leta 1951 do leta 1980
AVTOR

NASLOV KNJIGE

PREVAJALEC

Malík, Jan

Žogica Nogica: pravljična igra
za najmlajše

Hroch, Karel
(1906−1982)
Erben, Karel Jaromír
Čapek, Karel
(1890–1938)
Bass, Eduard
(1888−1946)
Majerová, Marie

O goskici, ki se je učila peti

Holeček, Pavel
Adamič, Bojan
(napisal glasbene vložke)
Bradač, Fran

Majerová, Marie
Mareš, Mira

Skupa, Josef
(1892−1957)
Wenig, Frank
Šmahelová, Helena
Aškenazy, Ludvik
Šmahelová, Helena
Majerová, Marie
Aškenazy, Ludvik
Majerová, Marie
Hrubín, František
Lada, Josef
Aškenazy, Ludvik
Nový, Karel
Aškenazy, Ludvik
Santarová, Alena
Šafránek, Ota
(1911−1980)
Bezdĕková, Zdeňka
(1907−1999)
Říha, Bohumil
Erben, Karel Jaromír
Čapek, Karel
(1890–1938)
Bass, Eduard
(1888−1946)
Šmahelová, Helena

LETO
IZIDA
1951

Češke pravljice
Devet povesti in ena Josefa
Čapka
Nepremagljiva enajstorica

Bradač, Fran
Bradač, Fran

1952
(prvi izid)
1954
1954

Smolej, Viktor

1956

Robinzonka

Smolej, Viktor

1957

Tinček med žužki: pravljična
igra za lutke

Holeček, Pavel; Moder,
Janko

1958

Čarobni svet
Dvanajst pravljic

Smolej, Viktor
Bradač, Fran

1957
1957

Mladost na krilih
Indijansko poletje
Veliki križ

Kozinc, Branimir
Borko, Božidar
Jerman, Zdenka

Čudežna urica in nezadovoljni
zajček
Kako sva iskala srečo
Lakotni petelinček
Medenjakova hišica
Bavbavi in povodni možje
Pasje življenje
Zviti lovec
Popotovanje pravega palčka
Katja- Katrin- Katrica
Povestice za lahko noč

Bradač, Fran

1959
1959
1960 (prva
izdaja)
1960

Jerman, Zdenka
(neznan)
Brenkova, Kristina
Bradač, Fran
Škrlj Jerman, Zdenka
Berkopec, Oton
Brenkova, Kristina
Škrlj Jerman, Zdenka
Brenkova, Kristina

1961
1961
1961
1962
1963
1963
1964
1964
1965

Klicali so me Leni

Jerman, Zdenka

1966

Kapitan se menja
Lonček, kuhaj!
Devet povesti in ena (brailova
pisava)
Cirkus Humberto

Kozinc, Branimir
Bradač, Fran
Podjed, Ciril (prenesel v
braillov točkopis)
Špindler, Vekoslav

1966
1967
1967

Dobra volja

Koprivec, Bilka

1968
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1967

Němcová, Božena
Lada, Josef
Nečas, Jaroslav
(1913–1988)
Šafránek, Ota
(1911–1980)
Langer, František
Jarunková, Klára
Tanská, Nataša
Hroch, Karel
Sekora, Ondřej

Pravljice
Maček Mikeš
Valaške pravljice

Korošec, Tomo
Berkopec, Oton
Brožik Hribarjeva, Jiřina

1968
1968
1969

Kdo se skriva v temi?

Koprivec, Bilka

1971

Bratovščina belega ključa
Edinka
Muc in mac
O goskici, ki se je učila peti
Dogodivščine mravljinčka
Ferdinanda

1971
1972
1972
1972
1973

Langer, František

Kovček zamorja: Filatelistične
zgodbe
Zelena kapica
Lonček, kuhaj!
O psičku, ki je imel dečka
Lonček, kuhaj!
Dogodivščine mravljinčka
Ferdinanda
Brat molčečega volka

Koprivec Mate, Bilka
Škerlj Jerman, Zdenka
Rozman, Andrej
Bradač, Fran
Mušič, Janez;
Šali, Severin (prepesnil
v verze)
Berkopec, Oton

1973

Kozinc, Branimir
Bradač, Fran
Mušič, Janez
Bradač, Fran
Mušič, Janez

1973
1973
1974
1974
1975

Škerlj Jerman, Zdenka; Šali,
Severin (prevedel pesmi)
Škerlj Jerman, Zdenka

1975

Berkopec, Oton
Škerlj Jerman, Zdenka
Škerlj Jerman, Zdenka

1976
1977
1977

Škerlj Jerman, Zdenka
Baran, Dušan
Škerlj Jerman, Zdenka
Bradač, Fran
Škerlj Jerman, Zdenka
Škerlj Jerman, Zdenka

1978
1979
1979
1979
(1. ponatis)
1979
1980

Brenkova, Kristina

1980

Slabý, Zdeněk Karel
Erben, Karel Jaromír
Jarunková, Klára
Erben, Karel Jaromír
Sekora, Ondřej
Jarunková, Klára
Čapek, Karel
(1890–1938)
Nový, Karel
Jarunková, Klára
Němcová, Božena,
Korena, Daria
Šmahelová, Helena
Nesvadba, Josef
Jarunková, Klára
Erben, Karel Jaromír
Steklač, Vojtěch (1945−)
Riegrová, Alena
Petiška, Eduard

Devet pravljic Devet pravljic /
Karel Čapek, pa še ena za
nameček od Josefa Čapka
Ribiča v Modrem zalivu
Edinka
Kako je Jaromil našel srečo
(radijska igra za otroke)
Veliki križ
Tarzanova smrt in druge zgodbe
Edinka
Lonček, kuhaj!
Miro Dinamit et Comp
Pravljica o steklarčku (radijska
igra za otroke)
Stare grške bajke

1976

Tabela 3: Prikaz recepcije češke mladinske književnosti od leta 1951 do leta 1980

Od leta 1951 do leta 1980 je bilo v slovenščino prevedenih 55 knjig. V teh letih smo
dočakali prevod Žogice Nogice. Literarni lik zgodbe je doživel svojo veliko
prepoznavnost pri slovenskih otrocih z lutkovnimi uprizoritvami (prva je bila že leta
1951). Jan Malík je sprva napisal Žogico Nogico kot lutkovno igro. Zgodba je bila
večkrat izdana na kasetah in zgoščenkah, avtor je napravil tudi slikaniško upodobitev
igre. Prav gotovo ne moremo mimo: Ondřeja Sekora s svojo knjigo Dogodivščine
mravljinčka Ferdinanda, ki ga lahko vidimo tudi v obliki risank; Karla Jaromíra Erbena
in njegovo znano pravljico Lonček, kuhaj! ter Petiškovih Starih grških bajk, ki so bile
tudi velikokrat ponatisnjene.
V tem obdobju so bili prevedeni mladinski romani (namenjeni šolskim otrokom starim
od 9 do 14 let): Marie Majerove: Robinzonka, Helene Šmahelove: Mladost na krilih,
Veliki križ, Dobra volja, Alene Santarove: Katja- Katrin- Katrica, Zdeňke Bezdĕkove:
Klicali so me Leni, Kláre Jarunkove: Brat molčečega volka, Edinka … V tem obdobju so
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veliko prevajali: Dušan Baran, Fran Bradač, Kristina Brenkova, Oton Berkopec, Bilka
Koprivec, Janez Mušič, Zdenka Škerlj Jermanova, Viktor Smolej in drugi.
Na področju prevajanja iz slovenščine v češčino in obratno je bil eden najvidnejših
predstavnikov Oton Berkopec (1906–1988), ki je objavljal v češkem revialnem in
dnevnem tisku številne članke o slovenski literaturi in portrete književnikov. Berkopec
je kot lektor (to službo leta 1936 nasledil od Jožefa Skrbinška) vzgojil v Pragi nekaj
prevajalcev in tudi sam prevajal v oba jezika. Dajal je pobude za prevajanje, pripravil
več knjižnih izdaj slovenske poezije v češčini in sodeloval s češkimi pesniki pri
prevajanju. Prispeval je k temu, da je bil izbor prevodov iz slovenske proze dober. Po
zaslugi njegove izredno plodne publicistične dejavnosti je pred drugo svetovno vojno in
po njej dobro informiral bralce o slovenskem, jugoslovanskem kulturnem dogajanju,
literarnem dogajanju v češkem periodičnem tisku Československo-jihoslovanská in
Slovanský přehled, slovenski tisk pa je prinašal njegova poročila o čeških književnih
novostih (Urbančič, 1993, str. 50).
1. 4. 4 Recepcija češke mladinske književnosti od leta 1981 do leta 2010
AVTOR

NASLOV KNJIGE

PREVAJALEC

Erben, Karel Jaromír
Klevis, Vladimír
(1933−1998)
Sekora, Ondřej

Lonček, kuhaj!
Srečanje z Mihaelo

Bradač, Fran
Škerlj Jerman, Zdenka

Vyhlídal, Zdeněk
Jarunková, Klára
Aškenazy, Ludvik
Wolker, Jiří
Aškenazy, Ludvik
Aškenazy, Ludvik
Tafel, Jaroslav
Klevis, Vladimír
(1933−1998)
Bass, Eduard
(1888−1946)
Bass, Eduard
(1888−1946)
Jarunková, Klára

Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda Mušič, Janez; Šali, Severin
(prepesnil verze)
O človeku, ki je vse vedel
Škerlj Jerman, Zdenka
O Tomažu, ki se ni bal teme
Mušič, Janez
Ukradeni mesec, Rdeča zvezda
Matè, Bilka
Wolker
Ludvik, Dušan
To, česar še ni bilo (radijska igra za
Trekman, Borut
otroke)
Oh, ta prijatelj jeznoritež (radijska
Trekman, Borut
igra za otroke)
Počitnice s Sherlockom Holmesom
Škerlj Jerman, Zdenka
Srečanje z Mihaelo
Škerlj Jerman, Zdenka

LETO
IZIDA
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1984
1984

Nepremagljiva enajsterica

Smolej,Viktor

1984

Nepremagljiva enajsterica

Smolej,Viktor

Edinka

Škerlj Jerman, Zdenka

Erben, Karel Jaromír

Lonček, kuhaj!

Bradač, Fran

Škvorecký, Josef
Aškenazy, Ludvik

Vrnitev poročnika Borovnice
Črnobela zgodba: radijska igra za
otroke
Veliki križ
Žvižgavec v polžjem avtobusu, zbirka
sodobne češke proze za otroke
Divji konjiček Rin
Čriček in mravlje

Vidrih, Nives
Trekman, Borut

1984
(2. natis)
1984
(2. ponatis)
1985
(3. natis)
1986
1986

Škerlj Jerman, Zdenka
Jerman, Zdenka
Urbančič, Boris
Matè, Bilka
Bajt, Drago

1986
1987

Potepuška gos: poročilo o Jaroslavu
Hašku

Vogel, Herman

1987

Šmahelová, Helena
Matĕjovicová, Milada
(zbrala in uredila)
Říha, Bohumil
Novák, Jiří Zdeněk
(1912–2001)
Pytlík, Radko

20

1987
1987

Doskočilová, Hana

Diogen v sodu in dvajset znanih zgodb Škerlj Jerman, Zdenka
iz davnih in pradavnih dob
Dedek, Kilijan in jaz
Škerlj Jerman, Zdenka
Čarobna piščalka
Jakopin, Gitica

1987

Kako je krtek dobil hlačice
Barbka in lizike

Jerman, Zdenka
Samide, Marjana

1989
1990

Jerman, Zdenka
Brenkova, Kristina
Jerman, Zdenka

1991
1992
1992

Bradač, Fran
Repše, Vilanda in Vlado

1993
1994

Čapek , Josef
Macourek, Miloš
Hroch, Karel
Malík, Jan

Skokica in žabon Smolon
Stare grške bajke
Meseca v morju ne ujameš, eskimski
pregovor
Lonček, kuhaj!
Nekaj, česar še ni bilo / po radijski
igri Ludviga Aškenazija priredila
Vildana in Vlado Repše
O psičku in muci
Pravljice
O goskici, ki se je učila peti
Žogica Nogica

1994
1995
1996
1996

Macourek, Miloš
Macourek, Miloš
Petiška, Eduard
Škutina, Vladimír

Zofka
Odtrgana slušalka
Krtek in avtomobilček
Kje prebiva čas

Sekora, Ondřej
Zpĕvák, Jaromír
Zpĕvák, Jaromír
Zpĕvák, Jaromír
Macourek, Miloš
Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana
Petiška, Eduard
Langer, František
Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana

Dogodivščine mravljinčka
Ferdinanda
Dvoživke in plazilci
Ptice
Sesalci
Zofka, ravnateljica živalskega vrta
Krtek in orel
Kako je krtek pozdravil miško
Kako je krtek prišel do hlačk
Bratovščina belega ključa
Krtek in zelena zvezda
Krtek pozimi

Urbančič, Boris
Škerlj Jerman, Zdenka
Bradač, Fran
Holeček, Pavel; Dekleva,
Milan (priredil za slikanico)
Škerlj Jerman, Zdenka
Škerlj Jerman, Zdenka
Škerlj Jerman, Zdenka
Žnideršič, Milena
(prevedla iz nemščine)
Mušič, Janez

1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
2000
2000

Svĕrák, Zdenĕk
Češka ljudska
pravljica
Zpĕvák, Jaromír
Zpĕvák, Jaromír
Zpĕvák, Jaromír
Petiška, Eduard

Očka, ta je bila pa res prima
Lonček, kuhaj! Najlepše slovanske
ljudske pripovedi
Nevretenčarji
Ribe
Žuželke
Stare grške bajke

Šorgo, Andrej
Šorgo, Andrej
Šorgo, Andrej
Škerlj Jerman, Zdenka
Mušič, Janez
Mušič, Janez
Mušič, Janez
Matè, Bilka
Mušič, Janez
Mušič, Janez (pri besedilu
Krtek in božič sodeloval J.
A. Novotný)
Škerlj Jerman, Zdenka
Brenkova, Kristina
Šorgo, Andrej
Šorgo, Andrej
Šorgo, Andrej
Brenkova, Kristina

Bass, Eduard
(1888−1946)
Charvátová, Irena

Nepremagljiva enajsterica

Smolej, Viktor

2001
2001
2001
2001
(1. ponatis)
2002

Slika na tekmovanju: radijska igra za
otroke
Krtek in raketa
Dada & Co.
Fimfarum: pravljice
Žogica Nogica

Vidrih, Nives

2002

Mušič, Janez
Polajnar, Anka
Vidrih, Nives
Dekleva, Milan (priredil za
slikanico), Holeček, Pavel
(prevedel)

2002
2003
2003
2003

Ryska, Jan
Češka ljudska
pravljica
Petiška, Eduard
Macourek, Miloš
(1926−2002)
Červenková, Ružena
Petiška, Eduard
Doskočilová, Hana
(1936-)
Erben, Karel Jaromír
Aškenazy, Ludvik

Miler, Zdenĕk
Steklač, Vojtěch
Werich, Jan
Malík, Jan
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1988
1988

1997
1997
1997
1997
1997

2000
2001

Malík, Jan

Žogica Nogica

Petiška, Eduard
Hroch, Karel
Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana
Němcová, Božena
Hrubín, František
Ćeška ljudska
pravljica
Petiška, Eduard
Petiška, Eduard

Stare grške bajke
O goskici, ki se je učila peti
Krtek in pomlad
Krtek in poletje
Češke pravljice
Če sončeca ni ne bilo
Lonček, kuhaj!

Čech, Pavel
Dousková, Irena
Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana
Miler, Zdenĕk
Lovis Miler, Kateřina
Doskočilová, Hana
Miler, Zdenĕk
Doskočilová, Hana
Miler, Zdenĕk
Doskočilová, Hana
Miler, Zdenĕk
Müller, Ondřej
Tatíčková, Irena

Stare grške bajke
Stare grške bajke
Kristalna gora in druge pravljice
Čudežni vrt

Dekleva, Milan
(priredil za slikanico)
Brenkova, Kristina
Bradač, Fran
Fritz, Ervin
Virnik Kovač, Lina
Savnik, Samo
Brenkova, Kristina
Bradač, Fran

2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2009
2009
2009

Ponosni Smoker
Krtek in jesen
Krtek in zima
Krtek in mamica
Krtek in zima

Brenkova, Kristina
Brenkova, Kristina
Vidrih, Nives
Koprivec, Tjaša
(prevedla iz angleščine ob
upoštevanju češkega
izvirnika)
Vidrih, Nives
Virnik Kovač, Lina
Virnik Kovač, Lina
Virnik Kovač, Lina
Virnik Kovač, Lina

Krtek in jesen

Virnik Kovač, Lina

2010

Krtek in pomlad

Fritz, Ervin

2010

Krtek in poletje

Virnik Kovač, Lina

2010

Potujemo s krtkom

Virnik Kovač, Lina

2010

Tabela 4: Prikaz češke mladinske književnosti od leta 1981 do leta 2010

2009
2009
2009
2010
2010

V obdobju od leta 1981 do leta 2010 je največ del (14) za otroke in mladino prevedla iz
češčine v slovenščino Zdenka Škerlj Jerman (1933−2010), ki je bila priznana prevajalka
iz češčine in Sovretova nagrajenka leta 1970. Več del so prevedli še: Fran Bradač,
Kristina Brenkova, Janez Mušič, Andrej Šorgo, Nives Vidrih, Lina Virnik Kovač.
V tem obdobju dobimo ponatise knjig, ki so bile prevajane že v prejšnjem obdobju.
Veliko se prevaja Krtka risanega junaka večinoma izpod peresa Hane Doskočilove in
Edvarda Petiške. Omenimo še pisatelja Miloša Macoureka (1926−2002), ki je znan po
svojih knjigah Zofka, ravnateljica živalskega vrta, Odtrgana slušalka, znan pa je tudi po
televizijskih serijah, ki jih je napisal (Arabela).
1. 4. 5 Recepcija češke mladinske književnosti od leta 2011 do danes (marec 2016)
AVTOR
Svĕrák, Zdenĕk

Müller, Ondřej
Tatíčková, Irena
Petiška, Eduard
Petiška, Eduard
Petiška, Eduard

NASLOV KNJIGE
Gospod Klobasnik in gospod
Špila
Krtkovo pisano leto

PREVAJALEC
Juren, Jernej

LETO IZIDA
2011

Virnik Kovač, Lina

2011

Kako je krtek dobil hlačice
Stare grške bajke
Stare grške bajke

Virnik Kovač, Lina
Brenkova, Kristina
Brenkova, Kristina

2011
2011
2011
(2. ponatis)
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Březinová, Ivona (1964)

Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana
Doskočilová, Hana
Soukupová, Petra (1982)
Češka ljudska pravljica
Svĕrák, Zdenĕk (1936)
Čapek, Karel
Březinová, Ivona (1964)
Petiška, Eduard
Petiška, Eduard
Šrut, Pavel
Fišerová , Ilona
Březinová, Ivona (1964)
Miler, Zdenĕk
Miler, Zdenĕk
Kincl, Jaromír
Šplíchal, Antonin;
Šíchová, Romana;
Maráková, Ivana
Navrátilová, Jana

Ferrarová, Miroslava
Navrátilová, Jana
Březinová, Ivona (1964)
Pospichal, Josef
Nyklová, Radka
Šrut, Pavel
Dvořáková, Petra
Papoušková, Eva

Dušek, Jiří ( 1971);
Píšala, Jan
Lovis Miler, Kateřina;
Miler, Zdeněk

Doroteja in njena očala =
I Doroteja te lakre očaule =
Doroteja i lakare špeglja :
[trijezična slikanica]

Vonta, Tatjana
(prevajalka v slovenski
jezik), Baranja, Samanta
(prevajalka v prekmursko
romščino); Šajnovič,
Rajko (prevajalec v
dolenjsko romščino)
Krtek in pomlad
Fritz, Ervin
Krtek in jesen
Virnik Kovač, Lina
Kako je krtek ozdravil miško
Virnik Kovač, Lina
Morje
Belehar, Anjuša
Lonček, kuhaj!
Bradač, Fran
Zgodbe
Vidrih, Nives
Zgodbe iz enega in drugega žepa Vidrih, Nives
Začarani razred
Medvešek Rjavec, Mateja
Krtek in avtomobilček
Virnik Kovač, Lina
Stare grške bajke
Brenkova, Kristina
Lihožerci
Kuhar, Peter
Bratovščina orlovih kril
Vidrih, Nives
Fant in pes
Vidrih, Nives
Krtek in živali v naravi
Zgibanka
Krtek in živali na kmetiji
Zgibanka
Palček smuk in zvezde
Souček, Jurij

2011

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Velika knjiga iger za fantke in
deklice

Virnik Kovač, Lina

1000 nemških besed: ilustrirani
slovar
1000 italjanskih besed:
ilustrirani slovar
1000 nemških besed: ilustrirani
slovar
Bombonček za dedija Tedija
Album prvčka
Pravljice iz mravljinčje hiške
Lihožerci se vračajo
Julija med besedami

/

2014

/

2014

/

2015 (v tisku)

Pungeršič, Diana
Vidrih, Nives
Vidrih, Nives
Kuhar, Peter
Pungeršič, Diana

2015
2015
2015
2015
2016

Žnidaršič, Mojca

2016 (v tisku)

Vidrih, Nives

2016 (v tisku)

Kasprdec in Teletina: zgodbe iz
vrtca
Atlas vesolja: raziskovalno
popotovanje
Krtek in ribica

Vidrih, Nives

Tabela 5: Prikaz češke mladinske književnosti od leta 2011 do danes

2014

2016

V zadnjem obdobju, od leta 2011, je največ del prevedla Nives Vidrih. Sledijo ji Lina
Virnik Kovač ter Kristina Brenkova. Pojavljajo se tudi novi prevajalci: Jernej Juren,
Peter Kuhar, Mateja Medvešek Rjavec, Diana Pungeršič in drugi.
Nives Vidrih (1958) je ena najbolj znanih slovenskih prevajalk čeških del. Leta 1981 je
diplomirala iz slovenščine in primerjalne književnosti, poleg študija je obiskovala tudi
češki lektorat. Svoje znanje češčine je izpopolnjevala med dvakratnim bivanjem v Pragi,
kjer je bila lektorica za slovenski jezik na tamkajšnji Filozofski fakulteti11. Poleg njenih
Vidrih, Nives (2014). Praga 1981/1982 – Praga 1991−1994. V: Jensterle-Doležalová A. (et al.). Sto let slovenistiky
na Univerzitĕ Karlovĕ v Praze: pedagogové a vĕdci ve stínu dĕjin=Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi:
pedagogi in znanstveniki v senci zgodovinskih sprememb. Praha: Univerzity Karlovy. Filozofická fakulta.
11
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knjižnih prevodov lahko najdemo tudi prevode gledaliških ter lutkovnih iger, skoraj 30
radijskih iger, prevode literarnih oddaj o češki književnosti, prevode risank, 300 filmov
in nadaljevank. Rada piše članke o češki literaturi in kulturi, občasno prevaja tudi
strokovne članke. Sicer izvaja na bohemistiki Filozofske fakultete prevajalski tečaj, kjer
študentom predaja svoje izkušnje in znanje. Veliko tudi lektorira. Prevaja tudi iz
slovaščine.
Leta 2009 je prejela Sovretovo nagrado, najvišje priznanje na področju knjižnega
prevajanja (https://sl.wikipedia.org/wiki/Nives_Vidrih).

1. 5 Češka mladinska književnost pri pouku na osnovni šoli v Sloveniji
1. 5. 1 Češka mladinska književnost v učnem načrtu za slovenščino

V učnem načrtu za slovenščino iz leta 1984 so predlagana naslednja književna besedila
iz češke mladinske književnosti:
1. razred
6. razred

Karel Jaromir Erben: Lonček, kuhaj!; češki pravljici Rdeča
kapica in Trije metulji
Helena Šmahelová: Veliki križ.

Tabela 6: Prikaz čeških mladinskih del v učnem načrtu iz leta 1984

V učnem načrtu za slovenščino iz leta 1998 in 2008 so predlagana naslednja književna
besedila iz češke mladinske književnosti:
PRVO
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO
OBDOBJE
Zdeněk Florián: Tobija
(3. razred)

DRUGO VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO
OBDOBJE

TRETJE
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO
OBDOBJE
Marie Majerová: Robinzonka
(7. razred)
Jaroslav Hašek:
Kako sem si kuhal jajce v mehko
(8. razred)
Eduard Petiška: Stare grške bajke
(Tezejev boj z Minotavrom)
(7. razred)
Karel Čapek: Romeo in Julilja
(9. razred)

Tabela 7: Prikaz čeških mladinskih del v učnem načrtu iz leta 1998 in 2008

Na osnovi analize Učnega načrta za slovenščino z leta 1998 je ugotovljeno, da je med
15 kanonskimi besedili za devetletko eno besedilo iz svetovne mladinske književnosti
(H. C. Andersen), ostala besedila so s področja slovenske književnosti (Pegam in
Lambergar, slovenske narodne pravljice in pripovedke, Prešeren, Levstik, Cankar,
Tavčar, Župančič, B. A. Novak, Suhodolčan, dvakrat Pavček in Makarovič).
Podrobnejša analiza kaže, da so dela predlagana v naslednjem razmerju: dve tretjini
slovenske in ena tretjina svetovne književnosti. Od tega je svetovna ne/mladinska
književnost predstavljena z reprezentativnimi avtorji, kar samo po sebi zagotavlja
večkulturnost (Blažić, 2014, str. 186).
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V prenovljenem učnem načrtu za slovenščino iz leta 2011 so predlagana naslednja
književna besedila iz češke mladinske književnosti:
PRVO VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO
OBDOBJE
Mama Bršljanka (svetovne
znane pripovedi)
(1. razred)
Zdeněk Florián: Tobija
(3. razred)

DRUGO VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO
OBDOBJE
Sto najlepših pravljic iz
slovenske in svetovne literature
(5. razred)

TRETJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
Marie Majerová: Robinzonka
(odlomek)
(7. razred)
Eduard Petiška: Stare grške bajke
(Tezejev boj z Minotavrom)
(7. razred) 12
Jaroslav Hašek:
Kako sem si kuhal jajce v mehko
(8. razred)
Karel Čapek: Romeo in Julilja
(9. razred)

Tabela 8: Prikaz čeških mladinskih del v učnem načrtu iz leta 2011

V učnih načrtih je predlaganih zelo malo književnih besedil iz češke mladinske
književnosti, a glede na število književnih besedil iz drugih dežel, število ni
zanemarljivo.
1. 5. 2 Češka mladinska književnost pri pouku na osnovni šoli v Sloveniji

Nekaj književnih besedili iz češke mladinske književnosti zasledimo tudi v berilih za
književnost v osnovni šoli. Po pregledu sem ugotovila, da se ponavljajo večinoma ista
češka mladinska besedila, ki so predlagana v učnem načrtu.
Književno besedilo
Jan Malik: Žogica Nogica

Berilo
Grginič, Marija: Na mavrico po pravljico: berilo za 1. razred
osnovne šole in 2. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana:
Založba Izolit, 2000.
Češka pravljica: Lonček, kuhaj Grginič, Marija: Na mavrico po pravljico: berilo za 1. razred
osnovne šole in 2. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana:
Založba Izolit, 2000.
Zdenek Florian: Tobija
Grginič, Marija (et. al.): Moje branje svet in sanje: berilo za
2. razred osnovne šole in 3. razred devetletne osnovne šole.
Ljubljana: Založba Izolit, 2001.
Češka ljudska: Trije metulji
Veselko, Helena (et. al.): Prvo berilo. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 1996.
Trije metulji13
Hanuš, Barbara: Pozdravljene besede: berilo za prvi razred
osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2000.
Jan Malik: Žogica Nogica
Kordigel, Aberšek, Metka, Igor Saksida: Lili in Bine2. Berilo v
(radijska igra)
drugem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2013
Jan Malik: Žogica Nogica
(lutkovna predstava)
Jan Malik: Žogica Nogica
Kordigel, Metka: Jaz pa berem 2. Berilo za 2. razred osnovne
šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2008.
12
13

Stare grške bajke so predlagane tudi za domače branje v 7. razredu.
V tem berilu so Trije metulji označeni kot nemška ljudska.
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Hana Doskočilová: Ikarov
padec
Eduard Petiška: Herakles
Eduard Petiška: Vesoljni
potop
Helena Šmahelová: Dobra
volja
Josef Hanzlík: Kapitan
Neroda
Jaroslav Hašek: Kako sem
kuhal jajce v mehko
Josef Václav Sládek: Muhe
Marie Majerová: Robinzonka
Marie Majerová: Robinzonka
Jaroslav Hašek: Kako sem si
hotel prišiti gumb na hlače
Jaroslav Hašek: Kako sem
kuhal jajce v mehko
Karel Čapek: Romeo in Julija

Golob, Berta (et. al.): Na krilih besed: slovensko berilo za
4. razred. Ljubljana. Mladinska knjiga, 1999.
Kordigel Aberšek, Metka (et. al.): Na krilih besed: berilo 5: za
peti razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015.
Kenda, Jakob J. (et. al.): Svet iz besed 4: berilo za 4. razred
devetletne osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2007.
Blažić, M. (et. al.): Svet iz besed 6. Berilo za 6. razred osnovne
šole. Ljubljana:Rokus Klett, 2008.
Honzak, Mojca (et.al): Dober dan, življenje: berilo za sedmi
razred osemletne in osmi razred devetletne osnovne šole.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.
Blažić, M. (et. al.): Svet iz besed 7. Berilo za 7. razred osnovne
šole. Ljubljana:Rokus Klett, 2007.
Cirman, M. (et. al.): Ta knjiga je zate. Berilo za sedmi razred
devetletne osnovne šole, berilo za šesti razred osemletne
osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2002.
Mohor, Miha (et. al.): Sreča se mi v pesmi smeje: berilo 7: za
sedmi razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.
Cirman, Majda (et. al.): Spletaj niti domišljije: berilo za osmi
razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2000.
Blažić, M. (et. al.): Novi svet iz besed 8. Berilo za 8. razred
osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2012.
Honzak, Mojca (et. al): Skrivno življenje besed: berilo za osmi
razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

Tabela 9: Prikaz čeških mladinskih del v berilih

Učenci se z različnimi kulturami drugih narodov/držav srečujejo v obliki različnih
projektov.
Medkulturni projekt Comenius, ki je del programa Evropske skupnosti vseživljenjsko
učenje, je začel z dejavnostjo leta 2007. Kot njegovi predhodni programi Socrates,
Leonardo da Vinci in eLearning je njegov cilj med drugim promocija sodelovanja in
mobilnosti ter krepitev evropske razsežnosti v izobraževanju. Comenius se ukvarja s
šolskim izobraževanjem in ga usmerjata dva splošna cilja. Med mladimi in
izobraževalnim osebjem želi razvijati poznavanje in razumevanje raznolikosti evropskih
kultur in jezikov ter njene vrednosti. Poleg tega želi pomagati mladim pri pridobivanju
temeljnih življenjskih spretnosti in kompetenc za osebni razvoj, za prihodnje
zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo (Vir: http://www2.cmepius.si/
vzu/comenius/partnerstva.aspx). Tako je prihajalo tudi do izmenjav, obiskov med
češkimi in slovenskimi učenci.
Projekt Evropska vas je državni projekt, ki je nekaj časa deloval pod okriljem Šole za
ravnatelje in Evropske hiše Maribor, leta 2015 so ga prepustili izbiri šol in občin.
Namenjen je osnovnošolcem. Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno
razumevanje, spoštovanje, strpnost, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v
Evropski uniji ter okrepiti zavedanje lastne kulturne identitete. Učenci in učitelji
osnovnih šol iz različnih slovenskih krajev na inovativen način spoznavajo države
Evropske unije in njihove značilnosti ter ob obeležitvi dneva Evrope (9. maj) v več
slovenskih mestih postavijo Evropske vasi in predstavijo države članice Evropske unije
(Vir: http://evropskavas.splet.arnes.si/vzorcna-stran).
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Pri vključevanju v zgoraj naštete projekte učenci spoznavajo kulturo različnih dežel in se
srečujejo z besedili mladinske književnosti, jih spoznavajo in prebirajo.
S češkimi mladinskimi deli se prav tako lahko srečajo pri projektu Bralna značka
(slovensko bralno gibanje), ki se je začelo v šolskem letu 1960/1961. Danes bralno
značko v najširšem smislu označimo kot gibanje za razvoj bralne, knjižne in književne
kulture med slovensko mladino.
Bralna značka v šoli poteka večinoma kot interesna dejavnost, v katero je vključenih kar
dobra polovica osnovnošolcev. Mentorji jim predlagajo kakovostne, raznolike in tudi
poučne knjige.
Prednosti izbora knjig za bralno značko pred poukom slovenskega jezika in književnosti
so: hitreje sledi sodobnemu dogajanju na področju razvijanja bralne knjižne in književne
kulture, hitreje lahko sledi sodobni knjižni produkciji in mnogo bolj se prilagaja
posameznemu bralcu (Perko, 2006, str. 309).
Priporočilni seznami mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska knjižnica v Ljubljani,
so še danes v veliko oporo mentorjem pri sestavljanju seznamov. Vsako leto v Sloveniji
izide okoli 500 mladinskih del, ki zagotavljajo bralcem pestro možnost izbire. Tako
obsežno knjižno ponudbo težko spremlja še tako dober mentor.
Priporočilne sezname mladinskih knjig, ki jih za vsako leto pripravlja Mestna knjižnica
Ljubljana, Pionirska knjižnica – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo so
dostopni tudi na spletni strani (Vir: http://www.mklj.si/prirocnik/item/451,
http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=30).
Na spletni strani, http://www.bralnaznacka.si/ z dne 15. 11. 2014, lahko zasledimo tudi
tri češka mladinska dela.
Pavel Čech: Čudežni vrt
Pisatelj: Pavel Čech
Ilustrator: Pavel Čech
Prevajalka. Tjaša Koprivec
Založba: Ljubljana. Sanje, 2009
Delo namenjeno: šolskim otrokom starim od 5 do 10 let. Oznaka
v knjižnici C
Slika 6: Čudežni vrt, 2009

Čudežni vrt je avtorska slikanica. Avtor je delo napisal in ga obenem opremil z
ilustracijami v tehniki oljnega slikanja. Skozi pripoved spremljamo glavni literarni lik,
dečka Oskarja na njegovem pohajkovanju, raziskovanju in doživljanju mesta, v katerem
živi. Zelo je radoveden, kaj se skriva za zapuščenim, skrivnostnim in z veliko
ključavnico zaklenjenem vrtu, ki vsak dan znova zbudi njegovo domišljijo in željo po
vedenju, kaj se skriva za zapečatenimi vrati. Z ilustracijami nas avtor popelje skozi
Oskarjev otroški domišljijski svet vse do starosti, ko se vrne nazaj v mesto in ko komaj
najde svoj vrt.
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Zdeněk Svěrák: Gospod Klobasnik in gospod Špila

Pisatelj: Zdeněk Svěrák
Ilustrator: Jiří Votruba
Prevajalec: Jernej Juren
Založba: Radovljica: Didakta, 2011
Delo namenjeno: šolskim otrokom od 5 do 10 let. Oznaka
v knjižnici C
Slika 7: Gospod Klobasnik in gospod Špila, 2011

Priznani češki avtor je napisal tri zgodbe, v katerih srečamo dva komična literarna lika
gospoda Klobasnika in gospoda Špilo. Komični par tako srečamo v cirkusu, potem
zabavata prebivalce mesta s spuščanjem zmaja in pri vsem tem služita denar. Na koncu
ustvarita namesto lekarne lagarno.
Eduard Petiška: Stare grške bajke (knjiga je bila v Sloveniji izdana v letih 1980, 1992,
2001, 2005, 2007, 2009, 2011 (2x), 2014)

Pisatelj: Eduard Petiška
Prevajalka: Kristina Brenkova
Založba: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011
Prva izdaja in leta ponatisov: 1980, 1992, 2001, 2005, 2007,
2009, 2011 (2x), 2014
Delo namenjeno: šolskim otrokom starim od 9 do 14 let. Oznaka
v knjižnici P
Slika 8: Stare grške bajke, 2011

Sestavljajo jo bajke iz grške mitologije, ki jih je zbral češki pisatelj Eduard Petiška.
Naslovi bajk iz knjige: Prometej, Vesoljne potop, Prometej, Devkalion in Pira, Faeton,
Orfej, Ustanovitev mesta Tebe, Evropa, Kadem, Pentej, Midas, Tantal, Pelop, Nioba, O
zlatem runu, Friksos in Hela, Jazon in Medeja, Heraklej, Perzej, Dedal in Ikar, Tezej,
Sizif, Belerofont, Ojdip in Antigona, Filemon in Baucis, Eros in Psihe, Giges in čarobni
prstan, Trojanska vojna, Orest in Odisejeva popotovanja.
Ker je knjiga uvrščena na seznam bralne značke in domačega branja, je po njej veliko
povpraševanje v knjižnicah.
1. 5. 3 Medkulturna komunikacija pri pouku mladinske književnosti

Ker so se v zadnjih dveh desetletjih stiki med kulturami močno povečali, se je skladno z
zavestjo o problematiki srečevanja različnih kultur razvila oznaka medkulturnost.
Grosman v Književnost v medkulturnem položaju (2004) pravi, da je za obvladovanje
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vse bolj aktualnih medkulturnih okoliščin in uspešno medkulturno sporazumevanje,
potrebno razviti ustrezno stopnjo medkulturne zavesti. Medkulturna zavest poleg
poznavanja posebnosti lastne kulture zahteva tudi ozaveščanje družbeno kulturne
pogojenosti posameznikovih predstav in pričakovanj ter prav tako kulturno prilagojenih
vzorcev jezikovnega obnašanja (Grosman, 2004, str. 33).
Umetnostna besedila v Učnem načrtu za devetletko (1998) so tisto področje, kjer učenci
v prvem triletju pridobivajo pozitivno razmerje do slovenske književnosti; v drugem
triletju berejo slovensko in tujo književnost, si širijo obzorje in postajajo strpni do drugih
kultur. V tretjem triletju so splošni cilji usmerjeni k dejstvu, da je jezik najpomembnejši
del kulturne dediščine in s tem temeljna prvina človekove osebne in narodne identitete.
Poleg slovenske učenci spoznavajo tudi tujo (ponovno bi bilo boljše poimenovanje
svetovno) književnost, širijo svoja obzorja in si privzgajajo strpen odnos do drugih
kultur.
V prenovljenem učnem načrtu (2011) za slovenščino je zapisano:
»Pri književnem pouku se učenci srečujejo z umetnostnimi/književnimi besedili
ter tudi ob njih poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo doživljajsko,
domišljijsko ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Z zaznavanjem
kulturnih, etičnih, duhovnih in drugih razsežnosti, ki jih premore besedna
umetnost kot eden univerzalnejših civilizacijskih dosežkov, ki je za obstoj
slovenstva še posebno pomemben, se utrjujejo kulturna, domovinska in
državljanska vzgoja ter medkulturna in širša socialna zmožnost.« (UN
Slovenščina, 2011, str. 4).
V šolah je vedno več učencev, ki jim slovenski jezik ni prvi (materni jezik), zato mora
pouk slovenščine v svojo poučevalno paradigmo vključevati medkulturnost kot
pomembno sestavino kulture pouka.
Pomemben korak v učnem načrtu je storjen, pravi Marijanca Ajša Vižintin (2013), z
izpostavitvijo zavedanja, da je slovenščina za večino otrok v vzgojno-izobraževalnem
sistemu materni jezik – a ne za vse otroke. Med splošnimi cilji v prenovljenem učnem
načrtu (2011) najdemo cilje povezane tako s književnim poukom kot z razvojem
medkulturne zmožnosti in spodbujanjem kritičnega razmišljanja:
Razmišljajoče in kritično sprejemajo umetnostna/književna besedila slovenskih in
drugih avtorjev. Branje prepoznajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni
izziv. Stopajo v dialog s književnim besedilom in v dialog o književnem besedilu.
Branje jim daje priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenja
obzorja ter spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem
prostoru in širše. S spoznavanjem druge kulture in skupnih vrednot gradijo
strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in
medkulturno zmožnost (UN Slovenščina, 2011, str. 6).
Učni načrti za slovenščino in osnovnošolska berila vsebujejo nekaj besedil iz svetovne
književnosti, a kot ugotavlja Vižintinova (2013) nepovezano s slovensko
večkulturnostjo.
Didaktično gledano je pouk medkulturnih mladinskih besedil načrtovan kot tip
recepcijsko-ustvarjalnega pouka, ki uporablja didaktični instrumentarij z namenom
spodbujati recepcije medkulturnega književnega besedila z branjem in spodbujanjem
dvosmernega sporazumevanja z ustvarjalnim branjem in pisanjem (Blažić, 2014,
str. 175).
Književna besedila so izjemno pomembna za razvijanje medkulturnega sporazumevanja,
saj spodbujajo vživljanje, sposobnost vrednotenja književnega dogajanja in različnih
književnih perspektiv. Omogočajo odzivanje na prebrana književna besedila, ki
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upovedujejo izkušnje, konfliktne situacije nekega kulturnega okolja, v katerem živijo
tudi pripadniki večkulturnih ali drugačnih kulturnih identitet (Medved Udovič, 2008,
str. 32).
Didaktične inovacije poučevanja medkulturnega dialoga so še posebno učinkovite, če
jim je šola naklonjena. Monokulturno usmerjeni šolski sistemi v današnjem času ne
podpirajo izobraževalnih zmožnosti otrok priseljencev, tudi učenci iz domačega okolja v
takšnem sistemu ne pridobivajo zmožnosti sprejemanja in razumevanja učencev iz
drugačnih kulturnih okolij. Bistveno je, da medkulturni poučevalni pristopi spodbujajo
motivacijo za učenje, socialno interakcijo in življenjskost ter uporabnost učnih vsebin.
Le-te so lahko medij (sredstvo) v obliki literarnih besedil in didaktičnih gradiv, ki
sooblikujejo medkulturni dialog in pripomorejo k odpravljanju stereotipov v razredu.
Mladi bralec z branjem književnih besedil pridobiva izkušnjo presojanja ravnanj
književnih oseb različnih kulturnih okolij. Pričakovati je, da bomo z branjem književnih
besedil dokončno premagali kulturne stereotipe. Spodbujanje besedil, katerih avtorji
pripadajo različnim kulturam, in uporaba premišljenih pristopov polaga temelje
medkulturnega dialoga. Prav književnost omogoča razvijanje medkulturne
sporazumevalne zmožnosti, pa tudi samozavedanje lastne kulturne identitete in odnos do
lastne preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (Medved Udovič, 2008, str. 33, 34).
S sodobnim komunikacijskim poukom književnosti, ki je manj osredotočen na vsebine,
bolj pa na dejavnosti in procese, ki jih predvideva sodobni pouk branja, je bistveno
spoznanje, da je branje književnosti dialog; ta dialog pa poteka:
 Med učencem in književnim besedilom: branje književnega besedila je izhodišče
šolske interpretacije.
 Med učenci samimi ter učenci in učiteljem o književnem besedilu: ni dovolj, da
besedilo v šoli samo preberemo, o prebranem se je potrebno tudi pogovarjati,
besedilo in s tem svoje literarno estetsko doživetje vrednotiti, dograjevati,
preoblikovati (Saksida, 2008, str. 52, 53).
Marijanca Ajša Vižintin (2013) je v svoji doktorski disertaciji Vključevanje otrok
priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli podala
predloge za spremembo v učnem načrtu za slovenščino (književnost) z vidika modela
medkulturne vzgoje in izobraževanja.
Predlaga, da naj bi prenovljen učni načrt za slovenščino vseboval:
 književna besedila manjšin in priseljenskih skupnosti, upoštevajoč kulturno, etnično
in jezikovno raznolikost prebivalcev v Sloveniji;
 besedila slovenskih zamejskih in izseljenskih avtorjev;
 izbrana književna besedila, ob katerih in s katerimi razvijamo medkulturno zmožnost
pri učencih, ozaveščamo predsodke, izpostavljamo (prikrite) primere diskriminacije
z jasno izraženimi standardi znanja;
 spolno enakopravnost avtorjev in avtoric;
 spremembe naj bi se lotili načrtno in premišljeno, najprej raziskovalno, potem pa še
v učnih načrtih in berilih (sodelovanje z založbami);
 nujno je potrebno vzpostaviti stike s pripadniki ustavno priznanih manjšin
(italijanska, madžarska, romska) in priseljenskih skupnosti (albanske, afriške,
bošnjaške, hrvaške, kitajske, makedonske, srbske idr.) ter meddisciplinarno
sodelovanje strokovnjakov, ki bi izbirali besedila in spreminjali učni načrt
(strokovnjaki s področja kvalitetne mladinske književnosti, migracijskih študij,
medkulturne vzgoje in izobraževanja ipd);
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dokler učitelji nimajo pripravljenih učnih načrtov in beril, kritično obravnavamo
obstoječa besedila, sami v pouk književnosti uvrščamo besedila pripadnikov
manjšin, priseljenskih skupnosti, slovenskih izseljencev, zamejcev ipd.;
pri pripravi in izvedbi medkulturnih učnih ur in medkulturnih šolskih prireditev (ne
le ples, prehrana, ampak predvsem umetnost, znanost, gospodarstvo, kultura iz
izvorne države) sodelujemo z otroki in starši priseljencev ter z učitelji maternih
jezikov in kultur. Oni nam svetujejo klasična ali sodobna književna besedila, ki jih
obravnavamo ali predstavljamo, pri čemer smo pozorni, da je vsebina skladna z
našimi cilji, razvijati medkulturno vzgojo in izobraževanje;
sodelovanje s (starši) priseljenci, ki sodelujejo pri prenovi (izbor, prevajanje, analiza
besedil);
sodelovanje z lokalno skupnostjo (člani priseljenskih društev, splošne knjižnice,
ljudske univerze, veleposlaništva, ki lahko na podlagi prošnje podarijo sodobna
književna besedila iz izvornih držav in antologije, učitelji maternih jezikov in kultur,
aktivni posamezniki idr.) (Povzeto po Vižintin, 2013, str. 264–268).

Literarno izkustvo, ki ga otrok pridobi, ima občuten vpliv na njegovo kulturno
samopodobo. Literatura je pravzaprav pristna in temeljita posredovalka družbenih in
kulturnih vrednot, zato vsaka generacija na svoj način odpre polje njenega raziskovanja
z inovativnimi pristopi, iščoč aktualnega sprejemnika in premišljevalca (Cencič, Cotič,
Medved Udovič, 2008, str. 14).
Pri učencih lahko razvijamo medkulturno zmožnost z naslednjimi didaktičnimi pristopi:
 Pri razumevanju medkulturnega mladinskega besedila naj bi učenci razumeli
medkulturno besedilo v ožjem in širšem smislu.
 Razumevanje v ožjem smislu se kaže z učenčevo razlago, obnovo, povzetkom ali s
pripovedjo o književnem besedilu s svojimi besedami. Pri tem gre za prvo stopnjo
dialoškega poučevanja, ko zna učenec našteti bistvene medkulturne prvine (npr.
poimenovanje ljudi, bivališč, prehranjevanje, oblačenje, šege in navade, prazniki,
družbena ureditev, denar), izluščiti idejo, poanto, sporočilo besedila.
 Razumevanje v širšem pomenu besede pomeni nadaljevanje dialoškega poučevanja
književnosti in širjenja obzorja. Srečanje prvotne osebne interpretacije z
interpretacijami sovrstnikov. Širše razumevanje pomeni tudi spoznavanje različnih
pogledov, doživljanj in razumevanj književnega besedila, ki so odvisna od zornega
kota učencev in učitelja. Pomembno je spoštovanje ali tako imenovana politična,
kulturna in čustvena korektnost (Blažić, 2014, str. 177).
 Vrednotenje medkulturnega mladinskega besedila. Učenci povedo svoje mnenje, ga
utemeljijo in so spoštljivi do drugih kultur. Ugotavljajo podobnosti in razlike iz
obravnavanih besedil z lastno kulturo, spoznavajo in sprejemajo druge kulture in si
širijo obzorje.
 Izražanje ali ubesedovanje (interpretacija) na nivoju rabe. Gre za govorno izražanje
doživetij, razumevanje in vrednotenje medkulturnih besedil. Pri ubesedovanju se z
razvijanjem pojmotvornosti širi horizont pričakovanja; omogočen mu je razvoj
razumevanja in govornega izražanja. Pri učencih razvijamo sposobnost
posploševanja, na vse podobne primere ali splošno veljavne resnice (Blažić, 2014,
str. 178).
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1. 6 Analiza mladinskih književnih besedil

Pri pregledu vseh prevedenih čeških mladinskih del v slovenščino, sem ugotovila, da je
večina del proznih, zelo malo (samo 3 dela) je poezije, zato je v nadaljevanju narejena
analiza proznih čeških mladinskih del.
Mladinsko prozo delimo na kratke in dolge prozne vrste.
Med kratke prozne vrste se običajno uvrščajo:
 pravljice (ljudske, umetne),
 povedke,
 basni,
 bajke,
 kratke realistične zgodbe,
 kratke fantastične pripovedi (Haramija, 2006, str. 281).
Med daljša mladinska prozna besedila pa se uvrščajo:
 fantastične pripovedi,
 realistične pripovedi (povesti),
 realistični mladinski romani,
 fantastični mladinski romani (Haramija, 2006, str. 281).
Pravljice delimo na:
 ljudske pravljice,
 klasične umetne (avtorske) pravljice,
 sodobne pravljice,
 kratka sodobna pravljica,
 fantastična pripoved (Kobe, M., 1999).
Charles Perrault je v letih 1696–97 postavil pravljico za predmet resne literarne
obravnave. Globoki ljubezni romantike do pravljice se lahko zahvalimo za zbirko bratov
Grimm, ki je izšla v letih 1812 in 1815. Od takrat se je zbiranje pravljic vedno bolj širilo
ter v Evropi in po svetu prineslo nepregledno število zgodb. Vedno več znanstvenikov se
je pospešeno lotilo preučevanja pravljic; preučujejo njeno zgradbo, zgodovino, način, na
katerega se je širila. Pravljico so teoretično preučevali in iskali njene značilnosti spodaj
navedeni znanstveniki. Ruski raziskovalec Vladimir Propp (1928, Morfologija
pravljice/Morfologija e Skazki: Istoriceskie kornivolsebnojskazki) se je ukvarjal z
oblikovno platjo pravljice (ljudsko pravljico je razdelil na 31 funkcij – vrstni red in
povezava funkcij je za pravljico stalna in tipična).
Švicarski raziskovalec Max Lüthi pa v svoji knjigi (1947, Evropska ljudska pravljica:
oblika in narava/Das europäische Volksmärchen) skuša določiti, kaj je pravljica oz. kaj
je tisto, kar pravljico naredi pravljico. Določi pet značilnosti pravljic, dve značilnosti
doda še slovenska literarna zgodovinarka in raziskovalka mladinske književnosti
Marjana Kobe (ki je v Otrok in knjiga v letih 1999–2000 predstavila značilnosti sodobne
pravljice). V Avstriji rojen ameriški otroški psiholog, ki je preučeval Freudovo
psihoanalizo, Bruno Bettelheim (1976, Raba čudežnega: o pomenu pravljic/The Uses of
Enchantment) poudarja zdravilno moč, ki jo imajo pravljice na otrokov razvoj in
simbolično reševanje psiholoških kriz. Ameriški raziskovalec, profesor, pisatelj in
prevajalec Jack Zipes pa se ukvarja s sociopolitično razlago pravljic (2001, The great
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fairy tale tradition: from Straparola and Brasile to the brothers Grimm). Predstavnika
folkloristične teorije sta finska znanstvenika Antti Aarne in ameriški raziskovalec Stith
Thompson, ki sta skupaj zasnovala indeks motivov, ki jih je nazadnje leta 2004 dopolnil
nemški znanstvenik Hans - Jörg Uther (ATU sistem – Aarne – Thompson – Uther).
Najpogostejši motivi, ki se pojavljajo v pravljicah, so motivi o pametnih in neumnih
(185), čarobni motivi (158), čudežni (83) in mitološki motivi (33), (ne)srečni preobrati
(31), prevare (20)14 ...
Poststrukturalistično teorijo je razvila švedska znanstvenica Maria Nikolajeva, ki je
svojo teorijo gradila na teoriji Proppa, Greimasa in jo dopolnila z Jungovo teorijo. Njena
glavna misel je binarnost ali dvojnost v pravljicah (2000, From Mythic to Linear: Time
in Children's Literature).
1. 6. 1 Značilnosti pravljice
Ljudska pravljica

Marjana Kobe v knjigi Pogledi na mladinsko književnost (1987) opiše ljudsko pravljico
po podobnih značilnostih, kot jih opredeli Max Lüthi. Dodala je še dve kategoriji.
Ljudska pravljica sodi med krajša prozna dela, kjer celotno dogajanje poteka na eni
ravni, kjer sta prepleteni resničnost in čudežnost.
Značilnosti pravljice, kot jih opredeljuje Marjana Kobe, sem povzela po knjigi Pogledi
na mladinsko književnost in z zapiskov predavanj (študijsko leto 1996/1997):








Tipičen začetek in (srečen) konec (Nekoč davno sta živela, je živel …In potem sta
živela srečno do konca svojih dni.);
čas in kraj v pravljici nista določena (Nekje za devetimi gorami, za devetimi vodam
… Nekoč pred davnimi časi …);
literarni liki so tipi (brez individualnih, značajskih lastnosti in brez osebnega
doživljanja sveta, črno-bela konfrontacija likov in polarizacija: dober – hudoben,
pošten – nepošten, reven – bogat, brez lastnih imen (kralj, kraljica, trije bratje,
čarovnica, oz. imajo le tipična narodna imena));
borba med dobri in zlim (Dobro je vedno nagrajeno, slabo kaznovano. Literarni liki
se prav nič ne čudijo nadnaravnim pojavom in čudežem.);
v pravljici srečamo tipične rekvizite (čarobne oz. čudežne predmete, kot so čarobni
prstan, čarobna mizica …) in pravljična bitja (čarovniki, vile, povodni mož …);
v zgradbi dogajanja pogosto zasledimo ponavljanje (trikrat, dvakrat se ponovi
zaporedje dogodkov, uporaba pravljičnih števil (3, 7, 9, 12 …);
enodimenzionalnost dogajanja (dogajanje poteka ves čas na eni ravni − ravni
čudežev, ni preskoka iz doživljajskega v domišljijski svet.

Klasična umetna pravljica
V poimenovanju »klasična umetna pravljica« nam prilastek »klasična« pove, da gre za
starejši oz. prvotni vzorec avtorske pravljice 19. stoletja, izraz »umetna« nam pove, da
so dela avtorska (Kobe, 1999, str. 5). Klasična umetna pravljica je od modela ljudske
pravljice prevzemala motivno-tematske in morfološko-strukturne prvine.
Da se motiv lažje prepozna, k tej kratici ponavadi dodamo še njegovo številko, npr. ATU 709 (motiv Sneguljčice),
ATU 410 (motiv Trnuljčice).
14
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Prvi pravljičar, ki je zaznamoval klasično umetno pravljico, je bil danski pisatelj in
pesnik Hans Christian Andersen. Dotedanje pravljične motive je razširil, poleg tega pa
svojim pravljicam vdahnil subjektivna doživljanja in mišljenja.
Klasična avtorska pravljica je krajše prozno delo z naslednjimi značilnostmi:
 enodimenzionalost dogajanja,
 poglobljena karakterizacija likov,
 podrobnejši krajevni in časovni opis dogajanja,
 linearno stopnjevanje pripovedi (tradicionalni dvojni ali trojni ritem zaokroženih
epizod;
 jasno izpeljana pripovedna in kompozicijska struktura, ki temelji na bogati fabuli;
 privlačna zgodba z razvidnim vsebinskim jedrom in izpostavljenimi globoko
moralnimi občečloveškimi sporočili,
 poudarjena vloga pozitivnih vrednot,
 harmonični red sveta (končna pravična zmaga dobrega zaradi čudežev),
 čudežno, ki ga ustvarjajo preverjeni literarni postopki (animizem,
antropomorfizacija, metamorfoze …) (Tancer Kajnih, 1995, str. 41).
Sodobna umetna pravljica
Temin »sodobna« pravljica opozarja na dejstvo, da je dogajanje v zgledih tega
literarnega vzorca praviloma vpeto v sodobni prostor in čas. Termin sodobna pravljica
poimenujeta dva vzorca besedil, to sta: kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved
(Kobe, 1999, str. 5, 6).
Ključna značilnost sodobne umetne pravljice je dvodimenzionalnost dogajanja.
Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni in irealni, pri čemer prihaja do vdora
fantastičnih prvin v realni vsakdan glavnega otroškega literarnega lika. Irealna raven
dogajanja omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški
liki v realni vsakdanjosti niso kos (Kobe, 1999, str. 7).
Kratka sodobna pravljica je krajša v obsegu do 10 strani. Pojavlja se v slikaniški obliki
ali kot zbirka kratkih sodobnih pravljic namenjena predvsem bralcem začetnikom.
Kratka sodobna pravljica je razvila več različic glede na glavni literarni lik (z otroškim
glavnim literarnim likom, z oživljeno igračo ali oživljenim predmetom kot glavnim
literarnim likom, s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom, s poosebljeno
rastlino kot glavnim literarim likom, s poosebljenim nebesnim telesom ali pojavom kot
glavnim literarim likom, z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega
izročila).
Fantastična pripoved je za razliko od kratke sodobne pravljice obsežnejše besedilo, ki je
namenjeno starejšim bralcem, saj obsega 100 do 200 strani in je jezikovno-slogovno in
oblikovno-kompozicijsko zahtevnejše (Kobe, 1999, str. 6).
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1. 6. 2 Značilnosti evropske pravljice po Maxu Lüthiju

Lüthi je v svojem delu Evropska pravljica forma in narava (1947)15 orisal značilnosti
evropske pravljice.
Lüthi izpostavi pet značilnosti pravljic:
 enodimenzionalnost,
 ploskovitost,
 abstraktni slog,
 izolacija in univerzalna povezanost,
 sublimacija in vsevključenost.
Enodimenzionalnost
V pravljici se pojavljajo vsa mogoča čudežna bitja, ki bi jim lahko rekli bitja iz
onostranstva: čarovnice, vile, modre žene, hvaležni mrtveci, troli, velikani, škrati, dobri
in zlobni čarovniki, zmaji, bajeslovne živali. Na videz navadne živali, zvezde in vetrovi
govorijo in ukrepajo. Neznani starci in starke junaku podarijo čudežne darove in mu iz
neznanih vzrokov zmorejo dati ravno tisti nasvet, ki ga potrebuje. Vendar pa v pravljici
junak ravna s temi bitji, kot da med njim in njimi ne bi bilo razlik. Pravljični junak vidi
in doživi mnoge fantastične stvari, a ga to ne gane, o njih ne premišljuje, to ga ne začudi.
Pravljični junak se odpravi na stekleno goro, da bi rešil princesko, gre v pekel, h
krilatemu levu, da reši nalogo. Bitja iz onostranstva ne živijo s prebivalci tega sveta.
Junaki jih redko srečajo in vidijo.
V pravljicah so junaku bitja iz onostranstva geografsko daleč, toda duhovno in
doživljajsko blizu. Pravljica se nagiba, da svet in onostranstvo vsaj geografsko loči
(pojdi na konec sveta, tja na morsko dno, do oblakov …). Pravljični junaki se brez
pomisleka poročijo z nevesto iz onostranstva, z vilo, labodjo deklico, na njej ga nič ne
vznemiri.
Karakterji v pravljici ne dojemajo srečanj s pravljičnimi bitji kot srečanja s tujo
dimenzijo, zato lahko govorimo o enodimenzionalnosti pravljice.
Ploskovitost
Pravljica je popolnoma in v vsakem smislu brez globinske razsežnosti. Njeni liki so
figure brez vsebine, brez notranjega sveta, brez okolja in brez kategorije časa. V pravljici
srečamo predmete: palice, prstane, ključe, meče, puške, živalske dlake, peresa – ploske
zelo linearne figure.
Ni sledu o njihovi živi, vsakdanji rabi, temveč ostanejo izolirani v sebi. Ljudem in
živalim v pravljici manjka tudi telesna in duhovna globina. Zdi se, da so pravljične
figure iz papirja, iz katerih lahko poljubno izrežemo karkoli in se pri tem nič bistvenega
ne zgodi (ko si junakinja odreže prst, ne vidimo teči krvi, ne nastane rana, ni sledi o
telesni ali duševni bolečini).
Redkokdaj pravljice omenjajo čustva in lastnosti zaradi sebe same ali da bi ustvarila
določeno atmosfero. Omenja jih takrat, ko vplivajo na dogajanje. Lastnosti in čustva se
kažejo v dejanjih – se projicirajo na isto površino, kjer se odvija tudi vse drugo.
Pravljičnega lika žene zunanja pobuda, darovi, naloge, nasveti, prepovedi, čudežne
pomoči, sreča, težave, ne pa glas njegovega srca.
Osebe v pravljici nimajo notranjega sveta, pa tudi ne okolja, prav tako ni plastično
razčlenjen onstranski svet. Pravljica nam ne pove nič o mestu ali vasi, v kateri junak
V slovenščino prevedena leta 2011. Max Lüthi: Evropska pravljica: forma in narava. (prevedla Alenka Veler;
spremna beseda Milena Mileva Blažić).
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odrašča. Pogosto se mora odpraviti na pot, da se sreča s tem, kar je bistveno. Prav tako
tudi ni vtkan v družinsko strukturo. Med posameznimi liki ni trdnih in trajnih odnosov.
Manjka tudi dimenzija časa. Pravljični junaki so večno mladi, lahko so sto let začarani,
pa se zbudijo enako mladi. Pravljica se odreka globoki, prostorski, duhovni in psihološki
razčlenitvi. Prepletenost in zaporedje začara v sočasnost. Z občudovanja vredno
doslednostjo preslikava vsebine najrazličnejših področij na eno in isto raven: telesa in
predmete kot ploske figure, lastnosti kot dejanja, odnose me posameznimi bitji kot
fizično vidne materialne darove.
Abstraktni slog
Ostre obrise pravljice lahko opazimo v poimenovanju stvari. Pravljica nikoli ne opisuje
stvari, ampak jih le poimenuje. Pogosto so iz trdnih snovi (prstani, palice, meči, orehi,
jabolka …).
Prav tako kot obris, materiali in barva pravljičnih figur je stroga tudi dogajalna linija.
Popoln pregled nad dogajanjem v zgodbi omogočata sočasnost in zaporedje pripovednih
dogodkov, ne pa tudi njihovo prepletanje. Ko mora junak rešiti več nalog, mu pravljica
za vsako nalogo rada preskrbi posebnega pomočnika ali pa čudežni predmet. Vsestranski
čudežni predmeti, ki bi lahko pričarali čisto vse. Abstraktni slog pravljice se uresniči
skozi vrsto značilnosti, od katerih večino že dolgo preučujejo in so znane:
 Pravljica dela s stalnimi obrazci ali formulami. Pozna števila ena, dva, tri, sedem in
dvanajst, števila trdnega značaja, ki imajo izvirno čudežen pomen in moč.
 Junak ali junakinja sta ali sama ali zadnji člen trojice, najmlajša od treh sester ali
bratov.
 Pravljica ne pozna raznolikosti ali naključnosti števil tako kot resničnost, poskuša
doseči abstraktno določenost. To je očitno tudi takrat, ko dobesedno ponavlja cele
stavke ali odstavke. Strogo ponavljanje je tam, kjer se pojavi element abstraktnega
sloga.
 Trdnost forme zagotavljajo tudi stalni metrični in rimani izreki ter uvodni in končni
obrazci v pravljici.
 Dogajalna linija pravljice vsebuje večje število epizod. Stvari, ki se običajno
prepletajo in soobstajajo, so ločene in izolirane in njihova projekcija na dogajalno
linijo jih postavi v zaporedje. Tako enopomenskost in veččlenskost tvorita podlago
in pogoj za abstraktni slog.
 Pravljica vsebuje skrajnosti še posebno skrajne kontraste, njeni liki so popolnoma
lepi, dobri ali pa grdi in zlobni. So revni ali bogati, razvajeni ali izobčeni, zelo pridni
ali pa zelo leni.
 Utelešenje vsega skrajnega, zadnji vrhunec abstraktnega sloga je čudež (zaradi
čudežnega mazila slepec spet spregleda ali mrtvec oživi, medtem ko je spal, je iz
njegove klobuka pognala vrtnica in se spremenila v lepo dekle, živalski ženin mora
le odvreči iglasti kožuh in že je lep mladenič).
Abstraktna stilizacija daje pravljici sijaj in določenost, kar daje pravljici visoko moč
forme.
Izolacija in univerzalna povezanost
Prevladujoča značilnost abstraktnega sloga pravljice je izolacija. Izoliranost odnosov
med pravljičnimi liki se kaže že z odsotnostjo numinoznega čudenja, radovednosti,
hrepenenja, odsotnostjo strahu ob občevanju z bitji z onostranstva. Izolirana človeška
bitja iz onostranstva se srečajo, povežejo, razidejo. Med njimi ni trajnega odnosa.
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Pravljični liki nimajo notranjega sveta, nimajo okolja, odnosa do prednikov ali
prihodnjih rodov.
Pravljica ima rada vse, kar je redko, dragoceno, skrajno, to pomeni, izolirano (zlato,
srebro, bisere, žamet, najmlajši sin, sirota).
 Izoliran je tudi opis dogajanja. Pravljica predstavi le čista dejanja, opušča vsakršen
slikovit opis.
 Vsaka epizoda je v sebi zaključena. Pravljični liki se ne naučijo ničesar in si ne
pridobijo nobenih izkušenj.
Pravljica izolira ljudi, predmete epizode in vsak lik je sam sebi prav tako tuj, kakor so
drug drugemu tuji posamezni liki.
Razlikovati moramo med zunanjo in notranjo izolacijo. Vidna izolacija, nevidna
univerzalna povezanost – sta lahko poglavitni značilnosti forme pravljice. Izolirani liki
vodeni z nevidno roko, se združujejo v harmoničnem medsebojnem sodelovanju.
Popolno utelešenje izolacije in univerzalne povezanosti so zlasti dar, čudež in motivni
drobci.
Dar je osrednji motiv pravljice (iz nič mu pristopijo bitja iz onostranstva in mu ponudijo
svoje darove, pravljični junaki srečajo prave pomočnike ob pravem času, junak je
blagoslovljen). Istočasno pa dar zrcali izoliranost junakov. Pravljičnemu junaku je na
voljo tudi čudež. Toda ne spet tako, da bi čudež lahko nadziral. Tudi čudež si glavni
junak pusti podariti.
Pravljični junak sam ni čarovnik, čudežne predmete dobi od zunaj. Niti prosi ne zanje,
sploh ne misli nanje – toda takrat, ko jih potrebuje, jih je deležen. Čudežni dar je le
stopnjevanje pravljičnih darov na splošno. Čudežno je že samo to, da junak vedno dobi
le tisto, kar potrebuje.
V pravljici je čudež element zgodbe in ima v njej svoj določen smisel, zato se ga
sprejema brez začudenja in vznemirjenja, kot da bi bil samoumeven. Neprisiljeno se
prilagodi abstraktnemu slogu. Pravljica skoraj vse razume kot izolirano in sposobno
vzpostavljanja univerzalnih odnosov, čudež pa obe lastnosti izraža še posebno ostro in
intenzivno. Pravljica je tudi polna motivnih drobcev. Primeri, ki so za tehniko izolacije,
so istočasno tudi primeri za motivne drobce (npr. čudežna gora, ki jo naenkrat ne
uporabljajo več).
Osrednji nosilec izolacije in univerzalne povezanosti v pravljici je junak. Vsi liki v
pravljicah, tako osebe kot stvari, so izolirani in sposobni vzpostavljati vsestranske
odnose.
Sublimacija in vsevključenost
Abstraktni, izolirani in shematični slog pravljice zajame vse motive in jih spreminja.
Tako stvari kot osebe izgubijo individualno naravo in se spremenijo v breztežne,
transparentne figure.
Izpraznitev vseh motivov v pravljici pomeni istočasno izgubo in pridobitev. Izgubijo se
konkretnosti in realnost, globina doživljanja in odnosov, nianse in polnost vsebine, toda
pridobita se določenost forme in jasnost. Izpraznjenost je obenem sublimacija. Vsi
elementi postanejo čisti, lahki in transparentni in se spojijo v lahkotno součinkovanje, v
katerem zazvenijo vsi pomembni motivi človeškega obstoja. Moč sublimacije pravljici
omogoča, da vas sprejme v svet. Pravljica postane vsevključujoča. Pravljica vse motive
izprazni, sublimira in izolira, jim da formo. Pravih pravljičnih motivov ni, temveč
postane vsak, pa naj bo to motiv iz vsakdanjega življenja ali čudežni motiv, »pravljični
motiv« takoj, ko ga prevzame pravljica in ravna z njim na način, ki je za pravljico
značilen.
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1. 7 Analiza izbranih čeških mladinskih književnih besedil prevedenih v
slovenščino

Besedila sem analizirala v štirih kategorijah, kjer sem uporabila:
1. Klasično obliko analize književnih besedil, ki je v prenovljenem Učnem načrtu za
slovenščino (2011) in obravnava v prvi fazi besedilo po naslednjih kategorijah:
 književno dogajanje (vsebina),
 književni dogajalni čas in prostor,
 književni liki (književne osebe),
 pripovedovalec in avtor.
2. Analizo evropske pravljice po Maxu Lüthiju (1947) in Marjani Kobe (1999–2000)
pri ljudskih pravljicah in sodobni pravljici, za opredelitev
 značilnosti pravljic.
3. Opisala sem parabesedilne značilnosti slikanic, knjig po Gemmi Lluch, španski
znanstvenici in raziskovalki (Analiza otroških in mladinskih pripovedi, 2003)(Povzeto in
prirejeno po Govednik Lokar, 2012). Parabesedilni elementi naj bi pomagali seznanjati
bralca s knjigo in olajšali prvi pregled nad vsebino knjige (Lluch, 2003, str. 37. V
Govednik Lokar, 2012):
 parabesedila (format, zbirka, naslovnica, naslov dela, poglavja, prolog knjige,
število strani).
4. Opredelitev kulturnospecifičnih elementov po magistrskem delu Mateje Guzelj
(2008). Pri analizi sem želela tudi raziskati, koliko kulturnospecifičnih elementov se je
pri prevajanju ohranilo.
16
 kulturnospecifični elementi
Področje
Kategorija
zemljepis in kraji, reke, gore, zemljepisne značilnosti, rastlinstvo, živalstvo
naravoslovje
družba in
ljudje, bivanje, prehranjevanje, delo in prosti čas, šege in navade, vera in
kultura
ljudsko verovanje, umetnost, ljudska frazeologija
zgodovina
Elementi, ki so kulturnospecifični v zgodovinskem pomenu in pokrivajo
vsa področja človekovega življenja.
nerazvrščeni Dejanja, pojmi, stvari in predmeti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno
elementi
izmed kategorij, pa kljub temu predstavljajo značilnosti nekega kulturnega
okolja.
Tabela 10: Opredelitev kulturnospecifičnih elementov. Povzeto in prirejeno po Guzelj,
2008
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Klasifikacija je povzeta in prirejena po Brigite Nedergaard Larsen (1993) V Guzelj, 2008.
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1. 7. 1 Božena Nĕmcová: Češke pravljice; pravljica Čudežni meč

Pisateljica: Božena Nĕmcová
Ilustrator: Matjaž Poklukar
Prevajalec: Samo Savnik
Izvirnik, leto prvega izida: Národní báchorky a pověsti, 1845–
1847
Založba: Kranj: Zelolepo, 2006
Leta ponatisov, izdaj: 1912, 1920, 1941, 1968, 2006
Slika 9: Češke pravljice, 2006

Književno dogajanje (vsebina):
Kmet Vaver živi sam s sinom Vojtehom. Neke noči sin na polju med varovanjem
pridelka graha sreča belega konja (čarobnega pomočnika), ki mu pove, da je njegova
mati. Da bi mamo odrešil čarovnije, sebe pa osrečil, se odloči poslušati njene napotke.
Tako odjaha z belcem do gradu, v katerem živi knežna čarovnica. V gradu Vojteh
povpraša za delo, naložijo mu skrb za konje. Čarovnica mu naroči, naj s tretjim konjem
grdo ravna, ker pa je do konja prijazen, se mu ta zahvali ter razkrije, da je v resnici
začarani knežji sin. Vojtehu naroči, naj ga pelje na sprehod in izreče čarobne besede, ob
katerih čarovnici odleti glava, on pa se ob tem spremeni v človeka. V zahvalo mu podari
čudežni meč in ga bogato obleče. Vojteh s svojim belcem nadaljuje pot. V studencu si
po maminem navodilu umije glavo, ob čemer se mu pozlatijo lasje. Prideta v kraljestvo,
kjer želi kralj omožiti svojo edinko Milado. Priredi tekmovanje, kjer Vojteh s svojim
konjem trikrat zmaga, vendar po maminem navodilu vedno pobegne in pusti princeso
žalostno in samo, ker pa je zaljubljen in želi biti v princesini bližini, se v gradu zaposli
kot vrtnar. Kraljestvo napadejo sovražniki, a v boju, v katerega poseže s svojim
čudežnim mečem tudi Vojteh, reši kraljevino. Še vedno se po maminih navodilih ne da
prepoznati princesi in dela kot vrtnar na gradu. Ostareli kralj zaradi svoji pešajočih moči
prosi Milado, da si izbere moža. Izbere vrtnarja, ker je v njem po vezanju šopka z zlatimi
lasmi, prepoznala pobeglega junaka. Poročita se in na vrhuncu zabave se Vojteh vrne k
svojemu konju, ki mu ukaže, naj mu odseka glavo. Ob tem iz obglavljenega konja zleti
golobica, on se lahko vrne nazaj k svoji ženi in ji pove svojo zgodbo. Pošlje po očeta ter
živi skupaj z ženo srečno do konca svojih dni.
Književni dogajalni čas in prostor: Kraj in čas v pravljici nista točno določena. Je pa
to čas kraljev, kneževin. Dogaja se v kmečkem okolju in na knežjem oz. kraljevem
dvoru, deloma tudi na bojišču.
Književni liki: V pravljici je večina oseb imenovana z nelastnimi imeni: knežna
(čarovnica), kralj, knežji sin. Z osebnimi imeni so poimenovani le: glavni junak Vojteh,
princesa Milada in oče Vaver.
Pripovedovalec in avtor: Božena Nĕmcová je češka pisateljica rojena 1820 na Dunaju.
Umrla je leta 1862 v Pragi. 17-letna se je poročila s 15 let starejšim Josefom Nĕmcom, s
katerim sta imela štiri otroke. Je začetnica češke realistične povesti s podeželskega
življenja. Najbolj znano delo je povest Babica (češ. babička). Napisala je več zbirk
pravljic. S. Borovským, Tilom in Erbenom je bila na čelu češke literature v 40-ih in 50ih letih 19. stoletja. Na pisanje naj bi vplival tesen odnos z babico Magdaleno Novotno
(Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1).
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Značilnosti pravljic: V pravljici so uporabljene čudežne besede: Tebi, baba, glavo dol!;
Vsem, sovražnikom, glave dol! Nastopajo živali, ki imajo človeške lastnosti (npr. konja
govorita). Čudežen je meč, ki odseka vsako glavo. Dogajajo se nadnaravne stvari (npr. iz
obglavljenega konja prhne golobica, sadje se spremeni v zlato in diamante). Uporablja
pravljično število, ki se ponavlja: tri dni in tri noči sta potovala, princesa je trikrat
napravila zborovanje, trikrat je topotnila ob tla, da se je skala odprla, trije zlati lasje, s
katerim je povezal šopek.
Parabesedila: Pravljica Čudežni meč je ena od desetih zbranih v knjigi Češke pravljice.
Knjiga Češke pravljice je izšla v trdi vezavi. Njene dimenzije so 21 x 30 cm in ima 95
strani. Naslovnica in hrbtna stran sta zelene barve. Naslovnica ima zelen okvir, potem
sledi svetlo zelena senca in skozi celo prvo stran je ilustracija pravljice Zlati vrh, ki
prikazuje dva bela laboda, dvoje škornjev in skrinjo. V ozadju je na visoki gori grad. Čez
zgornji del ilustracije je naslov napisan z velikimi tiskanimi črkami v oranžni barvi.
Čisto na dnu naslovnice je logotip založbe. Na hrbtni strani je kratko spremno besedilo.
Pod spremnim besedilom je še ilustracija laboda. V knjigi je zbranih 10 pravljic:
Čudežni meč, Sedem krokarjev, Vragov svak, O treh zakletih psih, Povodna žena, O
ognjeni ptici in morski deklici, Zlati vrh, O princesi z zlato zvezdo na čelu, Kdo je
neumnejši, Pravični Bogomil.
Knjigo je ilustriral Matjaž Poklukar. Vsaka pravljica vsebuje eno celostransko črno-belo
ilustracijo.
Kulturnospecifični elementi: Imena Vojteh, Vaver in Milada naj bi bili slovanskega
izvora. Vojteh dela kot vrtnar.
1. 7. 2 Češka ljudska: Lonček, kuhaj!

Pisatelj: Češka ljudska pravljica
Ilustrator: Dušan Klun
Prevajalec: Fran Bradač
Izvirnik, leto prvega izida: neznan
Založba: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007 knjižica
čebelica 418
Leta ponatisov, izdaj: 1967, 1973, 1974, 1979, 1981,
1985, 2007, 2013
Slika 10: Lonček, kuhaj!, 2007

Književno dogajanje: Pravljica pripoveduje, kako je v vasi živela revna vdova s
hčerko. Pozimi je nabirala suhljad, poleti jagode, jeseni pa je pobirala klasje na polju.
Nekega poletja je mati zbolela in hčerko poslala v gozd po jagode. S sabo je vzela
lonček in kos črnega kruha za malico. Ko je nabrala poln lonček jagod, se je usedla k
studencu, da pomalica. Nenadoma se je prikazala stara ženička, ki je v roki držala
lonček. Prosila je deklico za košček kruha in ji v zahvalo dala čudežni lonček. Deklica je
doma skupa z mamo preizkusila lonček, ki jima je skuhal sladko kašo. Ko sta pojedli, je
šla deklica na trga prodajat jajca. Doma je mati postala lačna in ni mogla pričakati svoje
hčerke. Zato je vzela lonček in mu ukazala, naj kuha. Ker ga ni znala zaustaviti, se je
kaša valila po hiši in iz hiše na cesto in trg. Ko se je deklica vrnila domov, je ustavila
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lonček s čarobnimi besedami. Kmetje, ki so se vračali z njiv in travnikov, pa so se
morali pregristi skozi velik kup kaše, da so prišli do svojih hiš.
Književni dogajalni čas in prostor: Nista opredeljena natančno. Hči in mati živita v
vasi, občasno gresta v gozd in v mesto. V besedilu se da zaslediti, da je to čas, ko so hiše
pokrite s slamo. Zorijo jagode, torej je poletje. In je čas, ko je veliko ljudi lačnih ter
predstavlja lonček, ki kuha mlečno kašo, celo bogastvo.
Književni liki: mama, deklica, stara ženica. Omenjeni so kmetje, ki so se morali
pregristi skozi sladko kašo, ko so se vračali domov.
Pripovedovalec in avtor: Pravljica je opredeljena kot ljudska pravljica. Kot avtor je
ponekod naveden Karel Jaromir Erben, roj. 1811 v Rusiji, umrl 1870 v Pragi. Je znan
češki pisatelj basni ter zapisovalec pripovedk.
Značilnosti pravljic: Delo je uvrščeno med ljudske pravljice s tipičnim začetkom v neki
vasi, kjer je živela revna vdova s svojo edino hčerko in srečnim koncem. V pravljici je
uporabljen čudežni predmet: lonček ter čarobne besede: Lonček, kuhaj! Lonček, stoj!
Deklica in mama se ne čudita pretirano temu. Tudi kmetje, ki so se vračali s polja, so se
samo pregrizli skozi sladko kašo na drugo stran. Deklica je bila zelo dobrega srca, saj je
ženički odstopila cel svoj košček kruha in bila zato nagrajena.
Parabesedila: Knjiga ima dimenzije 20,5 x 20,5 cm. Ima 16 strani. Izšla je v zbirki
knjižica čebelica 418 pri Mladinski knjigi v Ljubljani. Knjigo je ilustriral Dušan Klun.
Knjigo krasijo zelo lepe enostranske ilustracije in na drugi strani še kakšen detajl iz te
ilustracije.
Knjiga je trdo vezana. Na platnicah je ilustracija z lončkom postavljenim na mizo, iz
katerega se kadi kaša, poleg sta pripravljena lesena žlica in lesen krožnik. Platnice so
oker barve. Zgoraj ima v umetelno izdelanem okvirčku s črno napisan odebeljen naslov.
Pod njim pa češka ljudska pravljica in ime ilustratorja. Na hrbtni strani je v rjavem
deltoidu čebelica, ki predstavlja zbirko ter nadaljevanje ilustracije s prve strani: valeča se
kaša. Spodaj in na sredini je črtna koda, logotip in zapis založbe. Lonček, kuhaj! je v
slovenski izdaji izšel večkrat (1967, 1973, 1974, 1979, 1981, 1985, 2007, 2013).
Kulturnospecifični elementi: V knjigi lahko najdemo kulturnospecifične elemente, ki
spadajo v kategorijo družba in kultura, predvsem jih je zaslediti v ilustracijah Dušana
Kluna: elementi zemljepisno-naravoslovnega območja: hiša krita s slamo in pred njo se
pasejo kokoši (lahko bi bilo to tudi v Prekmurju), gozd in studenec, kjer je stara ženica
nabirala suhljad in deklica jagode, elementi družbeno-kulturnega področja: ko mama in
deklica sedita za mizo in z leseno žlico in iz lesenega krožnika jesta kašo (žito, ki je
doma v Evropi), kuhinja je revna, na polički je leseno ali glineno posodje, zid je
ponekod neometan, stolice so lesene kot nekakšne pručke. V kotu je sirkova metla in
lesena smetišnica. Na zadnji ilustraciji vidimo, kako je mama zbežala na leseno streho in
krilila z rokami, v daljavi je cerkev (tipično slovenska), kmetje se vračajo s polja s
kosami, motikami, obračalniki za seno, na glavi imajo klobuke, žene imajo na glavi rute.
Oblačila so iz časa med obema svetovnima vojnama oz. po drugi svetovni vojni. Vse to
je razbrati z ilustracij.
V besedilu lahko zasledimo: pobirala je klasje in ga vezala v snopke; hčerka je v mesto
hodila prodajat jajca; nabirala je jagode; kos črnega kruha, zahvala: Bog ti poplačaj,
zlata moja; šla je v izbo; kmetje so se vračali z njiv in travnikov.
Zanimivosti: Slikanica je v Sloveniji doživela velik uspeh v prvih razredih osnovnih
šol, saj si jo učenci veliko izposojajo in predstavljajo za bralno značko. Izdaja iz leta
2007 vsebuje besedilo z veliki tiskanimi črkami.
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1. 7. 3 Karel Hröch: O goskici, ki se je učila peti

Pisatelj: Karel Hröch
Ilustratorka: Jelka Reichman
Prevajalec: Fran Bradač
Izvirnik, leto prvega izida: neznan
Založba: Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005
Leta ponatisov, izdaj: 1952, 1972, 1996, 2005
Slika 11: O goskici, ki se je učila peti, 2005

Književno dogajanje: Stara gos je naučila šest goskic ščebetati in gagati, le sedma
goskica se ni marala učiti gosjega jezika. Odločila se je, da pojde v svet in se nauči peti,
kakor pojejo ptice v gozdu in na polju. Stara gos ji ni branila in goskica je šla. Najprej se
je pri vranah naučila krakati. Pri prepelici se je naučila klicati pet pedi, pet pedi. Pri sovi
se je naučila ukati in pri kukavici kukati. Ko je menila, da že dovolj zna, se je šla domov
pobahat mami in sestricam. Na poti domov je padla v jamo in ni mogla skočiti iz nje.
Pomoč je poskušala priklicati s krakanjem, posnemanjem prepelice, ukanjem, kukanjem.
Sama pri sebi si je rekla, da ji nič ne pomaga vse to petje, če ne morem priklicati mame.
In je poklicala po gosje. Mama gos je takoj pohitela za glasom, malo goskico rešila iz
jame in jo odpeljala domov. Stara gos je imela zopet vseh svojih sedem goskic skupaj.
Veselo so ščebetale in gagale, kakor se pač oglašajo gosi.
Knjževni dogajalni čas in prostor: nista točno določena. Pravljica se dogaja na polju,
na obmejkih, v gozdu, na dvorišču, v jami.
Književni liki: mama gos, sedma goskica ter šest ostalih mladih goskic, vrane,
prepelica, sova, kukavica.
Pripovedovalec in avtor: Karl Hröch (1906–1982) je bil pisatelj in pedagog. Rodil se je
v Ronově nad Dobravou in umrl v Chrudimi na Češkem, kjer je tudi pokopan.
Značilnosti pravljic: Besedilo lažje uvrstimo med sodobne fantazijske pravljice kot
med klasične pravljice o živalih. Je pravljica s tipičnim srečnim koncem. V pravljici
srečamo 7 goskic (pravljično število). Pripovedovalec je zunanje osredotočen. Ta tip
pripovedovalca označuje kot objektivnega, saj ne vpliva na dogajanje v zgodbi.
Parabesedila: Knjiga ima standardne dimenzije meri: 20 x 26,5 cm. Ima 17 strani. Izšla
je v zbirki Ciciban – Zakladi otroštva pri založbi Mladinska knjiga. Na hrbtni strani
platnic so naslovi knjig, ki so izšli v isti zbirki: Sovica Oka, Tri botre lisičice, Kekec in
Bedanec, Zlata ribica, Krojaček hlaček, Piko dinozaver, Mehurčki, Žogica Nogica,
Miškolin. Zanimivo, da sta se v zbirki Zakladi otroštva znašli med osmimi slovenskimi
pravljicami 2 češki pravljici. Vse knjige so ilustrirali slovenski ilustratorji. Naslovnica in
zadnja stran sta modre barve, na naslovnici je v okvirju (svetlo modre in zelene barve)
ilustracija mame goske in male goskice, ki plavata v vodi. Nad ilustracijo sta s svetlo
modro barvo in z velikimi tiskanimi črkami napisana avtor in ilustrator. Pod ilustracijo je
z oranžnimi in pisanimi črkami napisan naslov slikanice, ki mu sledi kar logotip zbirke.
V slikanici O goskici, ki se je naučila peti ne najdemo podatka, kdaj je prvič izšla,
slovenske izdaje, v prevodu Frana Bradača so izšle prvič leta 1952, druga 1972, tretja
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1996 in četrta 2005. Prve dve izdaji je ilustrirala Marlenka Stupica, zadnji dve pa Jelka
Reichman.
Kulturnospecifični elementi: V knjigi jih ni zaslediti.
Zanimivost: Slikanica je v Sloveniji doživela velik uspeh v prvih razredih osnovnih šol,
saj si jo učenci veliko izposojajo in predstavljajo za bralno značko. Izdaja iz leta 2005
vsebuje besedilo z velikimi tiskanimi črkami.
1. 7. 4 Hana Doskočilová: Diogen v sodu

Pisateljica: Hana Doskočilová
Ilustrator: Gabriel Filcík
Prevajalka: Zdenka Škerlj Jerman
Izvirnik, leto prvega izida: Diogenés v sudu Albatros Praha
1985, ilustracije Gabril Filcík
Založba: Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987
Slika 12: Diogen v sodu, 1987

Književno dogajanje:
V delu gre za predelavo enaindvajsetih znanih zgodb iz preteklosti. Pred začetkom je
spremna beseda Franeta Jermana, v kateri nam obrazloži, kako so nekoč v preteklosti
ljudje naravne pojave, ki si jih niso znali pojasniti s takratnim vedenjem, pripisovali
višjim bitjem (demonom, bogovom, vilam). Znanje se je širilo od ust do ust in nastali so
miti. V tej knjigi niso zbrane samo zgodbe o starih Grkih. Ljudje so si izmišljali zgodbe
o posebno pomembnih dogodkih (npr. bitka pri Waterlooju, kako je Newtonu padlo
jabolko na nos in ga prisililo k razmišljanju o sili). Človek si je zgodbe izmišljal zaradi
lepih besed, tudi da je vanje zapredel svoje misli, svoje izkušnje, da bi poučil svoje
otroke, druge ljudi, rodove, ki bodo prišli za njim. Večina teh zgodb je bila napisana v
stari grščini, zato je češka pisateljica Hana Doskočilova priredila 21 pripovedi, v katerih
je vtisnjena modrost tisočletij, spoznanja, ki so nastala v sivolasih glavah grških
modrijanov in pesnikov: Narcis in vila Eho, Trojanski konj, Babilonski stolp,
Kolumbovo jajce, Ikarov padec, Newtonovo jabolko, Diogen v sodu, Midasova ušesa,
Nürnberški lijak, Sfinga, Buridanov osel, Prokrustova postelja, In vendar se vrti,
Ahilova peta, Utopija, Atlasovo breme, Waterloo, Prometejev ogenj, Gordijski vozel,
Kocka je padla, Ariadina nit.
Književni dogajalni čas in prostor: Sta v zgodbah z resničnim zgodovinskim ozadjem
dokaj natančno opredeljena. Le deloma to drži za zgodbe, ki temeljijo na grški
mitologiji.
Književni liki: V vsaki posamezni zgodbi so glavni liki večinoma poimenovani z
osebnimi imeni. Liki so mitološka bitja (grški bogovi, pošasti) navadni ljudje, ki so prišli
v stik z božanstvi ali pa resnični ljudje, ki so v zgodovini človeštva pustili močno sled s
svojimi dejanji ali načinom življenja.
Pripovedovalec in avtor: Hana Doskočilová (1936–) je češka otroška pisateljica. Piše
predvsem za otroke 3–11 let. Je ena od vodilnih avtoric sodobne češke književnosti za
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otroke. Osredotoča se predvsem na pravljice in zgodbe za najmanjše, v katerih spremlja
vsakdanje življenje svojih likov v prizadevanju, da izrazijo svoje odnose s seboj in
odraslimi (Vir: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Dosko%C4%8Dilov%C3%A1).
Parabesedila: Knjiga je izšla v trdi vezavi pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani leta
1987. Njene dimenzije so 20,8 x 29 cm in ima 92 strani. Platnice so umazano bele barve.
V zgornjem delu imamo napisano z malimi tiskanimi črnimi črkami ime avtorice, pod
njo naslov z velikimi tiskanimi črkami v barvi soda (rjavi barvi) in pod njim podnaslov z
malimi tiskanimi črnimi črkami majhnega fonta: In dvajset znanih zgodb iz davnih in
pradavnih dob.
Pod naslovi je ilustracija Diogena pri sodu, ki spi z muco v naročju. Je bos, preprosto
oblečen in srečnega obraza. Na zadnji strani platnice je ilustracija, kako Diogen leze v
sod. V zgornjem levem kotu je ime založbe. Notranje platnice so bele. Besedilo se začne
na 5. strani. Ilustrator Gabriel Filcík je narisal ilustracije, ki so eno ali polstranske. Zelo
natančno prikazujejo, kaj se v besedilu dogaja.
Kulturnospecifični elementi: Zgodovinske osebe (npr. Krištof Kolumb, Napoleon,
Newtton), kraji (npr. Troja, Waterloo,) in zgodovinski dogodki.
1. 7. 5 Zdeněk Miler – Eduard Petiška: Kako je Krtek dobil hlačice

Pisatelj: Eduard Petiška
Ilustrator: Zdeněk Miler
Prevajalka: Lina Virnik Kovač
Izvirnik, leto prvega izida: Jak Krtek ke kalhotkám přišel,
1960
Založba: Preddvor: Narava, 2011
Leta ponatisov, izdaj: 1989, 1999, 2011
Slika 13: Kako je Krtek dobil hlačice, 2011

Književno dogajanje: V slikanici srečamo Krtka, ki si je želel, da bi imel hlače, kamor
bi spravil vse svoje zaklade. Spraševal je živali, kako bi prišel do hlač. Nekatere živali in
rastline so mu bile pri tem pripravljene tudi pomagati. Rak mu je naročil, naj prinese
blago, da mu jih bo vrezal; ptiček kovaček mu je obljubil, da mu bo hlačice sešil; lan se
mu je ponudil, da bo naredil tkanino; štorklja je lan strla; jež ga razčesal; pajki so spredli
nitke; rogač jih je rezal; borovnice so nitke pobarvale v modro; mravljice so naredile
statve in tkale ter stkale čudovito modro blago. Krtku so blago še zvile in ga je nesle k
raku, da mu ureže hlačke z žepki. Ptica mu je hlače sešila. Tako je Krtek dobil hlačice,
kamor je lahko spravil vse svoje zaklade.
Književni dogajalni čas in prostor: Pravljica se dogaja na travniku, v potoku.
Književni čas je neopredeljen. Tudi začetek se začne z Nekoč.
Književni liki: Likom iz živalskega in rastlinskega sveta so dodeljene vloge: krtek, rak,
ptiček kovaček, lan, žabica, štorklja, ježek, pajkci, rogač, borovnice, mravljice.
Pripovedovalec in avtor Eduard Petiška (1924–1987) je češki pisatelj, pesnik,
prevajalec in novinar. Med njegovimi knjigami, prevedenimi v slovenščino, je najbolj
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znana Stare grške bajke. Sodeloval je tudi pri ustvarjanju slikanice in risanke Krtek
skupaj z Zdeněkom Milerjem (Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Peti%C5%A1ka).
Značilnosti pravljic: Slikanico Kako je Krtek dobil hlačice lahko uvrstimo med
klasične sodobne pravljice. Pripovedovalec je zunanje osredotočen. Liki iz živalskega in
rastlinskega sveta dobijo človeške lastnosti in sposobnosti.
Parabesedila: Knjiga ima standardne dimenzije meri 19,5 x 26 cm. Ima 63 strani.
Izšla je pri založbi Narava v Preddvoru. Vse slikanice Krtkov so posebne zaradi
ilustracij, ki jih je naslikal idejni avtor Krtka Zdeněk Miler. Najdemo jih na vsaki strani
in tudi na naslovnici. Ilustracije so zelo barvite. Na naslovnici sta zgoraj s črno napisana
avtorja, pod njim z rdeče in veliki tiskanimi barvami napisano KAKO JE KRTEK, z
modro in malimi tiskanimi črkami pa je napisano DOBIL HLAČICE. Pod naslovom je
ilustracija Krtka na vzpetinici z modrimi hlačami, ko se gleda v košček ogledala.
Kulturnospecifični elementi: Opis pridobivanja lanenega blaga in orodjr, ki se pri tem
uporablja: vreteno, statve... Poudari pomen sodelovanja številnih členov, ki so potrebni,
da so hlačice nastale, kar odslikava tudi čas socializma (leto 1960), ko je zgodba nastala.
Zanimivosti: O Krtku je posnetih veliko risank. Prvi risani film se imenuje »Jak Krtek
ke kalhotkám přišel« (»Kako je Krtek dobil hlače«). Izšel je leta 1956. Produkcija za
nadaljnje epizode se je začela leta 1963 in od takrat je bilo ustvarjenih približno 50
epizod.
Krtek je animirani lik v seriji risank, češki animator Zdeněk Miler ga je ustvaril leta
1956. Od svoje ustanovitve risanke je postal priljubljen v mnogih srednjeevropskih
držav, pa tudi v Indiji, na Kitajskem, Kazahstanu, Rusiji, Iraku in na Japonskem. V prvi
epizodi se je pravljica pripovedovala, potem pa je Miler želel, da bi risanko razumeli v
vsaki državi na svetu, zato se je odločil, da uporabi glas svoje hčerke samo za vzklike, s
katerimi izrazi Krtkova čustva in njegovo dojemanje sveta.
1. 7. 6 Karel Čapek: Dašenka ali življenje psička /Minda ali o reji psov

Pisatelj: Karel Čapek
Ilustratorja: Karel Čapek in Josef Čapek
Prevajalec: Fran Bradač
Izvirnik, leto prvega izida: Minda čili o chovu psů, Orbis, Praha
1930
Založba: Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959
Slika 14: Dašenka ali življenje psička/Minda ali o reji psov, 1959

Književno dogajanje: Knjiga je razdeljena na poglavja. V prvem poglavju izvemo,
kako je bilo z Dašenko v prvih dneh življenja. V naslednjem poglavju, kako napreduje,
kako se uči sedeti, jesti, kako raste, v tretjem poglavju, kako dela lužice. V četrtem
poglavju spoznamo, da je Dašenki pomembno, da teka, kaj vse zgrize, kaj nateza, s kom
se gre rokoborbo, kako izvaja ritmične in proste vaje in kako gre v svet. Nato sledi
poglavje Kako fotografiramo psička in Pravljice za Dašenko, da bi mirno sedela: Zakaj
foksterierji grebejo, O Foksu, O Aliku, O dobermanih, O hrtih in drugih psih, O pasjih
navadah, O ljudeh.
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Drugi del knjige je Minda ali o reji psov.
Književno dogajalni čas in prostor: Nista posebej določena. Vendar je dogajanje
postavljeno v sodobni svet, v sedanjost, v pisateljev čas. Pripovedovalec je notranje
osredotočen.
Književni liki: V zgodbi so pisatelj, mama Iris in psička Dašenka.
Pripovedovalec in avtor: Karel Čapek (1890–1938) je češki pisatelj in scenarist. Je
eden najvplivnejših čeških pisateljev 20. stoletja. Znan je predvsem po tem, da je prvi
uporabil besedo robot, in sicer v gledališki igri R.U.R. (Rossumovi univerzalni roboti).
Pisal je znanstvenofantastična dela in je prepoznan kot pionir klasične evropske smeri
ZF, ki se bolj kot razvoju tehnike posveča sociološkim tematikam. Poleg
znanstvenofantastičnih del je pisal tudi romane drugih zvrsti, detektivske zgodbe,
pravljice, gledališke igre in celo knjigo o vrtnarjenju. Vse odlikuje njegov izjemen dar za
češki jezik, inteligenten humor in realizem. Pogosta tema njegovih del so etični in
sociološki vidiki hitrega napredka tehnologije – masovne proizvodnje, jedrskega orožja,
robotov idr. Zadnje obdobje njegovega ustvarjanja je zaznamoval strah pred nevarnostjo
nacizma in diktatorstva (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek).
Parabesedila: Knjiga je izšla v trdi vezavi pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani.
Njene dimenzije so 16 x 22,5 cm in ima 79 strani.
Naslovnica je z dvema črnima črtama razdeljena na štiri dele. V levem delu zgoraj je z
rdečimi črkami napisan avtor in ilustracija psa na rumeni lisi, ki si obira bolhe. V
drugem razdelku je na zeleni lisi ilustracija nekoga, ki se trudi fotografirati psičko, levo
spodaj je Minda in ilustracija, na kateri je gospodar, ki pelje Mindo na sprehod, za njima
gredo psi. Na zadnji strani so s črno črto narejeni štirje razdelki, v njih pa na različno
obarvanih lisah ilustracije bratov Čapek. Notri je napisan naslov Dašenka ali življenje
psička za otroke napisal, narisal in pretrpel Karel Čapek. Slikanico sta ilustrirala Josef
Čapek in Karel Čapek. Ilustracije srečamo skoraj na vsaki strani ali nad besedilom,
večinoma pa pod besedilom. So barvite, igrive, prikazujejo dogodke, se skladajo z
besedilom.
Kulturnospecifični elementi: Oznaka KČ (češki denar), navade sodobnega človeka,
povezane z življenjem psa (sprehodi, nega, hranjenje …).
Zanimivosti: Veliko je sodeloval s svojim bratom Josefom Čapkom, ki je pripoved tudi
ilustriral in se lotil pisanja.
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1. 7. 7 Ondřej Sekora: Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda

Pisatelj: Ondřej Sekora
Ilustrator: Ondřej Sekora
Prevajalec: Janez Mušič
Izvirnik, leto prvega izida: Knižka Ferdy Mravence, Albatros,
Praha 1972
Založba: Ljubljana. Mladinska knjiga 1973 Izšlo v Cicibanovi
knjižnici
Leta ponatisov, izdaj: 1973, 1975, 1981, 1998
Slika 15: Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda, 1973

Književno dogajanje: Knjiga je fantastična pripoved. Razdeljena je na tri večja
poglavja: Mravljinček Ferdinand, Ferdinand v tujih službah in Ferdinand v mravljišču.
Večja poglavja so razdeljena na manjša.
Dogodivščine poosebljenega literarnega lika mravlje, poimenovanega Ferdinand, se kar
vrstijo. Stranski literarni liki so poosebljene živali, s katerimi prihaja v stik (polž, muren,
pikapolonica, kobilica, komarji, rdeči škratki idr.) Tako se je pošalil s polžem, ki ga je
privezal k šipkovem grmu in ga s tem zelo razjezil; murnu je popravil radio;
pikapolonici je za konjička ujel zeleno kobilico, da se je vozila z njim idr.
Književno dogajalni čas in prostor: Čas je neposredno določen. Dogajanje postavljeno
v sodobni svet, v sedanjost, v pisateljev čas.
Glavni književni liki: V zgodbi so iz živalskega sveta: mravljinček Ferdinad s svojimi
žuželčjimi prijatelji (kobilica, murenčki, pikapolonice) in rdeča škratka s svojimi otroki.
Pripovedovalec in avtor: Ondřej Sekora (1899–1967) je češki slikar, ilustrator, pisatelj,
novinar in entomologist (žužkoslovec). Prepoznan je predvsem kot avtor otroških knjig.
Njegova prva knjiga Mravljinček Ferdinand je izšla leta 1936, pred tem je bila že leta
1932 objavljena po delih v časopisu Lidových novin. Leta 1966 je prejel nagrado Marie
Majerove (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Sekora).
Značilnosti pravljic: Dogajanje poteka v fantazijskem svetu.
Parabesedila: Knjiga je izšla v trdi vezavi. Njene dimenzije so 20 cm x 26,5 cm in ima
186 strani. Izdala jo je založba Mladinska knjiga v Ljubljani 1973, že eno leto po njenem
prvem izidu v Pragi. Na naslovnici je ilustracija, na kateri mravljinček Ferdinand sedi
pred hiško. Obdan je s svojimi prijateljicami: velikansko zeleno kobilico, pikapolonico,
ki leta nad njim, pred njim so rdeči škratki in druge žuželke. Vse so poosebljene (na
nogah imajo obuvala). Zgoraj levo je naprej z modrimi velikimi tiskanimi črkami
napisan avtor, pod njim pa z velikimi odebeljenimi rdečimi črkami naslov. Zadnja stran
platnice je svetlo zelene barve, spodaj v sredini je napis Založba Mladinska knjiga. Ko
knjigo odpremo, je na prvi strani zelo barvita ilustracija živali, ki igrajo na glasbila:
kobilica na gosli, komarja na klarinet, obad na trobento in čmrlj na boben in činele.
Na naslednji strani je znak založbe. Sledi notranja naslovnica, na kateri je na sredini
ilustracija mravljinčka Ferdinanda z odprto knjigo, ki jo kaže polžku, ki se mršči. Nad
njim sta napisana avtor in naslov, pod ilustracijo pa založba in letnica izida knjige. Na
zadnji strani je ilustracija mravljinčka, ki je vpregel polžka, ki zgleda jezen. Mravljinček
nad njim vihti bič, ostale živali opazujejo. Slikanico je ilustriral pisatelj Ondřej Sekora.
Ilustracije, ki so večje ali manjše, so na vsaki strani med, nad ali pod besedilom ter
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slikajo dogajanje v zgodbi. So barvite, igrive, prikazujejo dogodke, se skladajo z
besedilom. V knjigi je 28 celostranskih ilustracij.
Kulturnospecifični elementi: Omenjeni so kraji Koper, Rim, Ljubljana (ki jih prav
gotovo ni v izvirniku). Vendar se je hotel prevajalec približati slovenskim bralcem.
Zanimivosti: Po knjigi so na Češkem posneli tudi risanke. Knjižno predlogo za
priljubljeno risanko je sredi tridesetih let prejšnjega stoletja napisal češki pisatelj Ondřej
Sekora. Njegov Mravljinček Ferdinand je obkrožil in navdušil otroški svet, igrali so ga v
lutkovnih in drugih gledališčih kot opero in balet in celo na ledu, v drsalni reviji.
1. 7. 8 Pavel Šrut: Lihožerci

Pisatelj: Pavel Šrut
Ilustratorka: Galina Miklínová
Prevajalec: Peter Kuhar
Izvirnik, leto prvega izida: Lichožrouti. Prvič izdano na
Češkem pri založbi Paska, Praga 2008
Založba: Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014
Zbirka Zvezdogled
Slika 16: Lihožerci, 2014

Književno dogajanje: Knjiga je fantastična pripoved. Hihitkova starša sta odšla
pomagat lihožercem v Afriko, zato živi Hihitek s svojim dedkom pri gospodu Egonu, ki
je glasbenik. Gospodu Egonu je kar naprej manjkala leva nogavica. Ker je bil prepričan,
da mu nogavice kradejo miši, si je omislil past. Nekega dne sta na obisk k Hihitku prišla
njegova bratranca Ramzes in Tulamor junior ter začela uganjati norčije po stanovanju.
Domislila sta se, da bi z mišjo pastjo ujela palec gospoda Egona. Hihitek se ob reševanju
gospoda Egona sam ujame v past in z Egonom postaneta prijatelja. V knjigi nastopa tudi
gospod Kodravec, ki proučuje značilnosti lihožercev, za svoje raziskovalne namene
ujame Tulamor juniorja. V reševalno akcijo se podajo oče padre Tulamor, ki najame
svoje stare pajdaše, brat Ramzes in Hihitek. Hihitek se zaplete s Kudlo Razparačem, da
bi rešil amulet, ki mu ga je poklonila mama. Na koncu Hihitek s polnim tovornjakom
zdravil odide v Afriko na obisk k mami in očetu.
Književni dogajalni čas in prostor: Čeprav je zgodba v celoti fantastična pripoved, je
dogajalni kraj ponekod določen; npr. Egon je igral na Žalah; s tovornjakom se je
odpeljal v Afriko. Dogajanje je postavljeno v sedanjost, večinoma nedoločeno, a
sodobno. V knjigi zasledimo datum 6. junij 2008. Pripovedovalec je vseveden.
Književni liki: Hihitek, njegov dedek, Hihitkova starša, Tulamor senior ali padre alias
Veliki šef in njegova sinova Ramzes in Tulamor junior, Vasil, Čango Davitelj, Pepi
Žica, gospod Bono, Kudla Razparač in njegova banda, gospod Egon, profesor Rene
Kodravec, Cvetka Oračeva.
Pripovedovalec in avtor: Pavel Šrut je bil rojen leta 1940 v Pragi. Je češki pesnik,
dramatik in pisatelj. Pri pisanju otroških knjig je največkrat sodeloval s priznano
ilustratorko Galino Miklínovo. Za svoja dela je prejel mnoge nagrade in priznanja ter
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velja za enega najboljših čeških avtorjev. Eno najprestižnejših priznanj, nagrado
Manesia Litera, je za svoje ustvarjanje za otroke prejel že leta 2004 in 2005, leta 2009 pa
prav za Lihožerce, ki so bili nato na Češkem razglašeni za mladinsko knjigo desetletja
(Vir: .https://en.wikipedia.org/wiki/Pavel_%C5%A0rut).
Parabesedila: Knjiga je izšla v trdi vezavi. Njene dimenzije so 15,5 x 21,5cm in ima
227 strani. Knjiga je izšla v Ljubljani pri KUD Sodobnost International, 2014 v zbirki
Zvezdogled. Naslovnica je bele barve. Zgoraj levo je s sivo napisan avtor, pod njim je z
rdečo napisan naslov in na sredini pod naslovom je s sivo napisano ime ilustratorke. Čez
celo naslovnico je ilustracija vseh junakov – lihožercev (izmišljenih likov, ki nekoliko
spominjajo na nogavice). Upodobljeni so s sivo, črno ali belo barvo, na kupu barvastih
nogavic. Na hrbtni beli strani je napisana kratka spremna beseda. Pod spremno besedo
sledi še beseda o avtorju. Pod tema dvema besediloma je detajl zavite dolge, rdeče
nogavice. Na notranjih platnicah so narisani vsi lihožerci in v kakšnih razmerjih so (kot
nekakšno družinsko deblo). Na 229. strani imamo kazalo, kjer so napisani naslovi vseh
sedemdesetih zgodb. Večina zgodb je napisana na petih straneh. Začnejo se z inicialko v
obliki nogavice, poleg katere je podoba glavnega lika, predmeta ali živali, ki nastopajo
oz. so ključni v tisti zgodbi. Na zadnjih notranjih platnicah imamo tudi zemljevid, kje se
zgodbe dogajajo. Ilustracije so zelo domiselne, večinoma črtne risba, a tudi pobarvane.
Risane s tankim svinčnikom, ker je zelo dobro vidna tekstura nogavic. V knjigi je 20
enostranskih ilustracij obrobljenih z okvirjem. Pod ilustracijo pa je stavek iz besedila ter
v oklepaju, iz katere strani v knjigi je. Zelo duhovite so inicijalke.
Kulturnospecifični elementi: V zgodbi je omenjen pojem mafijske združbe, ki obstaja
v sodobnem času. Opisani so odnosi, ki se vzpostavijo v njih. Omenjena je tudi
dobrodelnost Hihitkovih staršev, zbiranje dobrin (zdravil) za revnejše. Egon igra pri
pogrebih na Žalah.
1. 7. 9 Zdenĕk Svĕrák: Gospod Klobasnik in gospod Špila

Pisatelj: Zdenĕk Svĕrák
Ilustrator: Jiří Votruba
Prevajalec: Jernej Juren
Izvirnik, leto prvega izida: Pan Buřtik a pan Špeljička 1971,
1972, 2010 c/o AURA-POINT; Praga
Založba: Radovljica: Didakta 2011
Slika 17: Gospod Klobasnik in gospod Špila, 2011

Književno dogajanje: Knjiga je fantastična pripoved, v kateri srečamo komični par
gospoda Špila in gospoda Klobasnika. V prvem poglavju se preizkusita v cirkusu Evropa
v Žatcu. Pri cirkuških točkah se jima zatika, zato ju cirkuški direktor napodi. Odločita se,
da bosta preizkusila srečo drugje. V drugem poglavju Kako sta se otresla smole poleg
manjših dogodivščin izvemo, kako sta spuščala zmaja. V tretjem poglavju Lagarna pri
beli miški pa v lekarno spremenita v Lagarno.
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Književni dogajalni čas in kraj: Časovno je zgodba postavljena v sodobni čas, kar se
razbere v omenjanju določenih znamk predmetov (ustna harmonika Virtuos, žepna ura
Omega ...). Kot kraj dogajanja se ponekod navede ime ulice (Žižkova, Husova), mesto
Žatec, cirkus Evropa.
Književni liki: Glavna lika: gospod Špila in Klobasnik, strojevodja Prigoda, direktor
cirkusa, klovn Gustav, policijski oficir Vinko, ključavničar Viktor Panek, učitelj
Valenta, učenci (Kobal, Trček, Branka Kodeljeva), lekarnar Brukner, Jack in Pod.
Pripovedovalec in avtor: Zdeněk Svěrák, roj. l. 1936 v Pragi, je ena največjih, živečih,
čeških kulturnih osebnosti. Pisatelj, igralec in humorist, avtor scenarijev za mnoge filme,
med drugim tudi za z oskarjem nagrajenega Koljo, ki ga je režiral njegov sin Jan Svěrák,
Zdeněk pa je odigral glavno vlogo (Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/
Zden%C4%9Bk_Sv%C4%9Br%C3%A1k).
Značilnosti pravljice: Knjiga je fantastična pripoved.
Parabesedila: Knjiga je izšla v trdi vezavi. Njene dimenzije so 19, 5 x 26 cm in ima 61
strani. Izdala jo je založba Didakta v Kranju, leta 2011. Na naslovnici je čez celo stran
ilustracija, na kateri sta gospod Klobasnik in gospod Špila v policijski opravi bežita pred
nekom. Zgoraj na modrem nebu je z rdečo napisano ime pisatelja, pod njim pa je s črno
barvo napisan naslov. Pri gospodu Klobasniku je v oblačku vprašaj, nad tistim, ki teče za
njima, je v oblačku narisan klicaj. Pod sliko je siv trak z imenom ilustratorja, pod njim
še malo temnejši siv trak z imenom založbe. Na hrbtni beli strani je napisana kratka
spremna beseda. Pod spremno besedo sledi še beseda avtorja, napisana z odebeljenimi
črkami. Konča se z avtorjevim podpisom na desni strani. Pod tema dvema zapisoma je
še ilustracija, na kateri sta smejoča gospod Klobasnik in Gospod Špila ter med njima
pes. Na 61. strani imamo kazalo, ki nam pove, da ima knjiga tri poglavja: Kako sta se
spoznala, Kako sta se otresla smole in Lagarna Pri beli miški. Vsako poglavje se začne s
črnim odebeljenim naslovom.
Kulturnospecifični elementi: V knjigi so uporabljeni elementi iz kategorije zemljepis in
naravoslovje: mesto Žatec, Husova ulica, Žižkova ulica. Družba in kultura: ustna
harmonika Virtuos, žepna ura znamke Omega, Cirkus Evropa, stog, kup slame, kjer sta
prenočila, pašnik s kravami, kjer je gospod Špila pomolzel kravo, da je dal mleko
mladičkom, traktor, ki je izvlekel gospoda Klobasnika, 5. B razred z učiteljem
Valentom, teptanje kislega zelja v jesenskem času, obnavljanje notranjih premazov
ozkih vodovodnih cevi, osebni avtomobil avto Škoda, delo policista, delo lekarnarja,
lekarnar Brukner z rdečim metuljčkom, kazino, magister, problem debelosti. Gangsterja
Jack in Pot s tetovažo na rokah. Uporaba rekel: Bolje vrabec v roki kot golob na strehi.
Spodbujanje k dobrodelnosti, pomoči živalim; Gospod Klobasnik in Gospod Špila med
svojimi dogodivščinami še mimogrede pomagata drugim.
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1. 7. 10 Zdenĕk Svĕrák: Očka, ta je bila pa res prima

Pisatelj: Zdenĕk Svĕrák
Ilustrator: Peter Škerl
Prevajalka: Zdenka Škerlj Jerman
Izvirnik, leto prvega izida: Tatínku, ta se ti povedla 1991,
2000 c/o AURA- Pont, Praga
Založba: Ljubljana: DZS, 2000
Slika 18: Očka, ta je bila pa res prima, 2000

Književno dogajanje: V pravljici srečamo glavni književni lik zaposlenega očka
Šimeka, ki ima sina Peterčka, ki hodi v vrtec ter hčerko Petro, ki hodi v šolo. Utrujena
mamica naroči očku, da naj prevzame večerno pripovedovanje pravljic. Pripovedovanje
mu ne gre najbolje, zato se potoži kolegu, ki ga napoti v Češki raj – pravljično pokrajino.
Tam v družbi gospoda Sojka občuduje lepo pokrajino. Očka Šimek ob gledanju te lepote
sklene, da mora sem na izlet pripeljati otroka. Gospodu Sojki zaupa, kakšne težave ima s
pripovedovanjem pravljic. Ta mu svetuje, naj si kupi poldrag kamenček ter ga da v žep,
da bo tako ves čas nosil s seboj košček pravljičnega sveta. Naslednji večer sta Petra in
Peter oba v črtastih pižamicah čakala na pravljico. Peter si zaželi pravljico o gasilski
napravi. Očka Šimek stisne v roki poldragi kamen z vrha Kozakov in začne
pripovedovati pravljico o gasilski napravi. Otroka sta navdušena. Prav tako mamica, ki
je prisluškovala za vrati.
Književno dogajalni čas in prostor: Dogajanje je postavljeno v sodobni svet, v
sedanjost. Pripovedovalec je vseveden, gre za zunanje osredotočeno pripoved. Zgodba
se dogaja na večih krajih: avtobus številka 135, Praga, Lomnica nad Pepelko, Vršovice,
Podebradi, Sobotka.
Književni liki: Glavni književni liki v zgodbi so očka Šimek, mama, Petra, Peterček,
Frančišek Sojka.
Pripovedovalec in avtor: Zdenĕk Svĕrák (glej Prilogo 1.6.9.)
Značilnosti pravljic: Knjiga je realistična pripoved z izmišljenimi epizodami pravljic;
glavno dogajanje poteka v realnem svetu, epizode pravljic pa v paralelnem svetu.
Parabesedila: Knjiga Očka, ta je bila pa res prima je izšla v trdi vezavi. Njene
dimenzije so 21 x 28 cm in ima 32 strani. Knjiga je izšla pri založbi DZS v Ljubljani leta
2000.
Na naslovnici je čez celo stran ilustracija, na kateri oče Šimek hodi po ulici. Na glavi
ima čepico, na nosu očala, pod pazduho nosi aktovko in nekaj razmišlja. Na desni je s
črno napisano ime avtorja in naslov. Spodaj levo je napisano ime ilustratorja. Na hrbtni
strani je ilustracija z mestom in drevesom ter tlakovano potjo. Narisani so še pes, ki
preganja mucko, ki je na platnici spredaj spodaj ter lonček, iz katerega se je nekaj polilo.
Delo je razdeljeno na podnaslove. Slikanico je ilustriral ilustrator Peter Škerl. Ilustracije
so skoraj na vsaki strani nad besedilom, večinoma so pod besedilom. So barvite, igrive,
prikazujejo dogodke, se skladajo z besedilom, prikazujejo značaj oseb. Na zadnjih
notranjih platnicah je ilustracija kamnitih tal s sedmimi tačkami ter naslovi vseh knjig iz
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zbirke Velikanček št. 9. Na zadnji strani je ilustracija razglednice, na kateri Anton Šima
piše gospodu Frančišku Sojki in se mu zahvaljuje za dobro idejo.
Kulturnospecifični elementi: Iz kategorije zemljepis in naravoslovje srečamo
naslednje: toplice Luhačovice, Beroun, Klatove, Velka Biteš, Velke Popovice, Zdibe (v
pravljici pripoveduje, kje vse je Hortenzija potovala), Češki raj, Praga, toplice
Podebradi, kraj Sobotka, Prachovske skale, vrh Kozakov, grad Trosky, Vršovice,
Lomnica nad Pepelko, Vodičkova 15.
V kategorijo družba in kultura spadajo: imena (Šimek, Petra, Petrček, kolega Machaty,
muca Micka, kuža Pazi, Janko Frančišek Sojka, Rjasti – Pošusta (tovarna obešalnikov),
Jožef Berka); pri vojakih je očka nosil čepico ali čelado, zato so se mu lasje začeli
redčiti; pokrival se je samo z ostrim zelenim kocem in z rjuho; očka hodi v službo;
mamica hodi v službo, na roditeljske sestanke; očka ima srednjo obrtno šolo; pastir pase
ovce, poldragi kamni na vrhu Kozakov. Kulturnospecifični elementi s področja
zgodovine: V Podebradih na mestnem trgu sedi kralj Jurij na konju.
1. 7. 11 Miloš Macourek: Zofka

Pisatelj: Miloš Macourek
Ilustrator: Adolf Born
Prevajalka: Zdenka Škerlj Jerman
Izvirnik, leto prvega izida: Žofka Albatro, Praga1992
Založba: Ljubljana: DZS, 1997
Slika 19: Zofka, 1997

Književno dogajanje: Zapisano je na zanimiv način, kot da bi govoril otrok, ki se ne
more ustaviti, ko nekaj pripoveduje. Tako so povedi v zgodbah zelo dolge, ločene z
vejicami in se končajo po štirih, petih vrsticah besedila s piko. V knjigi je sedem
humornih zgodb iz živalskega vrta z naslovi: Kako je Zofka priredila ples v maskah,
Kako je Zofka priredila športni dan, Kako je Zofka priredila svečano predstavo, Kako je
Zofka dosegla nravno prevzgojo, Kako je Zofka rešila gospoda Leoparda, Kako je Zofka
uvedla varovalno barvo in Kako je Zofka omogočila gospodu Mrožu potovanje na sever.
V prvi zgodbi Zofka Orangutanova sliši, kako se mestni svetnik in njegova žena zgražata
nad smradom v živalskem vrtu in gorilo. Živali priredijo v ravnateljičini pisarni ples. V
drugi zgodbi srečamo živali v večernih urah med gledanjem televizije. Mimo priteče
Oskar, Emilov stric, in jih spodbudi k telovadbi. V naslednjih zgodbah Zofka priredi
svečano predstavo, s katero je krtku pomagala priskrbeti pavove oči, potem je dosegla
tudi, da se je Mirko poboljšal, rešila gospoda Leoparda, ki je jedel tjulnje in mu da
populit vse zobe in narediti protezo, ki si jo mora vsak večer potem sneti. V zgodbi, kjer
živalim želijo priskrbeti novega oskrbnika namesto gospoda Veverice, Zofka reši
situacijo z domislico z varovalno barvo. V zadnji zgodbi je gospodu mrožu omogočila
potovanje na sever, od koder se gospod mrož srečno vrne in s seboj pripelje tudi Berto,
svojo zaročenko.
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Književni dogajalni čas in prostor: Književni dogajalni čas večinoma ni določen, v
določenih zgodbah pa je bolj opredeljen (npr. ob petih popoldan, neko popoldne, jeseni,
nekoč v torek približno tri četrt na dve popoldan, poleti, julija). Kraj dogajanja je
živalski vrt, svetnik mestnega sveta, pohiti na tramvaj. Pripovedovalec je vseveden, gre
za zunanje neosredotočeno pripoved.
Književni liki: Glavni književni liki so živali s človeškimi značaji, navadami in oblačili,
celo imeni in priimki, npr: Zofka Orangutanova, Cvetoslav Slon, Stane Kenguru,
Karolina Miševa; lik najstnice z uhani, ki kadi, Emil Pingvin, Borivoj Panda in stranski
liki: gospa ravnateljica, gospodična blagajničarka in gospod Veverica (oskrbnik).
Pripovedovalec in avtor: Miloš Macourek (1926–2002), češki dramatik, pesnik, avtor
otroških knjig. Znan tudi kot scenarist večih čeških filmskih komedij in serij (Arabela).
Značilnosti pravljice: Knjiga je fantastična pripoved.
Parabesedilo: Knjiga Zofka je izšla v trdi vezavi. Njene dimenzije so 20,5 x 21,5 cm in
ima 106 strani. Knjiga je izšla pri založbi DZS v Ljubljani v zbirki Ristanc št. 18.
Na naslovnici je čez celo stran ilustracija, na kateri je ilustrator Adolf Born naslikal
živali s človeškimi lastnostm: na sredini je opica Zofka s pentljo na glavi in v krilcu in
spominja na Piko Nogavičko, ob njej stojijo prijatelji Cvetoslav Slon, Karolina Miševa,
Borivoj Panda, Stane Kenguru, Emil Pingvin. Okrog ilustracije je svetlo rumena obroba.
V zgornjem delu ilustracije je napisan avtor z oranžno barvo, v spodnjem pa z večjimi
črkami naslov, ki je obrobljen z belo barvo, spodaj z manjšimi črkami še ilustrator.
Spremna beseda je napisana ob levem delu zadnje strani. Na desni stani je ilustracija
Zofke Orangutanove.
Kulturnospecifični elementi: Kar nekaj živali na ilustracijah kadi pipo, nosi metuljčke,
kravato, so oblečeni v pižamo, Emilija ima uhanček v ušesu, kadi cigarete. Na ilustraciji
lev zarjove: maminko (ilustracija je ohranila svojo prvotno besedilo, ki ni prevedeno).
Kulturnospecifični elementi so še: Mravli Veliki Mravljinčar je iz Južne Amerike;
Doktor Rambousek; živali so najemniki, ki prihajajo iz vsega sveta, iz Afrike, Amerike
in iz Avstralije; gospod in gospa svetnik; priredili so zabavo v maskah; prižge cigareto;
gledajo otroško oddajo po televiziji; krt je slep; o tem je napisal že Aristotel; Mirko in
teta Neža; gospod Adamek; Pažout Voraček; učitelj Pacon; 3. b.; ravnatelj cirkusa
Sarasani; gospod Haptah; Mah; Šebesova; učenca 3. razreda.

1. 8 Pregled kulturnospecifičnih elementov v analizah izbranih čeških
mladinskih književnih besedil prevedenih v slovenščino

V prevodih izbranih čeških mladinskih del v slovenščino so določene besede, besedne
zveze, deli stavkov, povedi, ilustracije, ki izražajo kulturnospecifično vsebino, to je
značilnosti češkega kulturnega okolja.
Klasifikacijo kulturnospecifičnih elementov smo prevzeli od avtorice Brigit NedergaardLarsen (Culture-bound problems in subtitling, 1993) s področja prevodoslovja, ki govori
o zunajjezikovnih kulturnospecifičnih prevajalskih problemih pri podnaslavljanju filma.
Klasifikacija je razdeljena na tri predmetna področja, ki jih naprej delimo na kategorije:
 zemljepis in naravoslovje, ki vključuje kategorije: kraji, pokrajinske značilnosti,
rastlinstvo, živalstvo:
 področje družbe in kulture, ki vključuje kategorije: ljudje, bivanje, prehranjevanje,
oblačenje, delo in prosti čas, šege in navade, vera in ljudska verovanja, ljudska
frazeologija, umetnost;
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področje zgodovine, ki nima določenih kategorij, sodijo pa elementi v zgodovinskem
smislu in pokrivajo vsa področja človekovega delovanja;
v področje nerazvrščeni elementi sodijo dejanja, pojmi, stvari in predmeti, ki jih ni
moč uvrstiti v nobeno izmed kategorij, pa kljub temu predstavljajo značilnosti
češkega/slovenskega kulturnega okolja (Povzeto po Guzelj, M., 2008).

Kulturnospecifične elemente smo identificirali po področjih.
1. Zemljepis in naravoslovje (kraji, pokrajinske značilnosti, rastlinstvo, živalstvo)
Ti elementi so prisotni v velikem številu izbranih prevedenih čeških mladinskih del.
Tako so v delih prisotni kraji (Koper, Rim, Ljubljana, Žale, Žatec, Husova ulica, Žižkova
ulica, toplice Luhačovice in Podebradi, Beroun, Klatove, Velika Biteš, Velke Popovice,
Češki raj, Praga, Sobotka, Prachovske skale, vrh Kozakov, grad Trosky, Vršovice,
Lomnica nad Pepelko, Vodičkova 15, gozd, studenec, deklica nabira jagode …).
Prevajalci so slovenske kraje uporabili z namenom približati slovenskim bralcem
vsebino. V nekaterih delih je bilo prevajenje dosledno in niso spreminjali imen krajev,
toplic, ulic ter so ostala v originalu, tako kot jih je pisatelj zapisal.
2. Družba in kultura
Velik del kulturnospecifičnih elementov nosijo tudi ilustracije. Tako smo lahko videli
ilustracijo hiše, ki je bila krita s slamo, mati in deklica sta jedli z lesnimi žlicami iz
lesenih skled. Jedli sta kašo, kar kaže na čas lakote in revščine. Iz ilustracije se tudi
razbere, kako so kmetje kosili s kosami.
V to kategorijo sodijo tudi imena Vojteh, Vaver, Milada, ki naj bi bila slovanskega
izvora. Srečamo tudi imena Frančišek Sojka, Petra, Petrček, oče Šimek, gospod
Adamek, Zofka, Emilija, gospo Brukner idr.
Predmeti, ki kažejo na določeno družbo in kulturo: ustna harmonika Virtuos, žepna ura
znamke Omega, osebni avtomobil avto Škoda.
Dela, obredi: Gospod Špila je pomolzel kravo in dal mleko mladičkom, teptanje kislega
zelja v jesenskem času.
Poklici: kmet, policist, lekarnar.
Uporaba rekel: Bolje vrabec v roki kot golob na strehi.
3. Zgodovina
V knjigi Diogen v sodu (1987) so v obliki zgodb predstavljeni pomembni zgodovinski
dogodki, ki so se zgodili s pomembnimi zgodovinskimi osebnostmi. Ravno tako se tudi
v Starih grških bajkah (2011) prepletajo zgodovinski mitološki dogodki povezani z
bogovi.
Magistrsko delo se ni podrobno ukvarjalo s kulturnospecifičnimi elementi. Smo pa jih
zasledili v analizi. Lahko bi rekli, da niso tako tipični in se ne razlikujejo od slovenskih,
saj ležita Slovenija in Češka v Srednji Evropi. Imata podobne naravno geografske
značilnosti, povezuje ju podobna zgodovinska usoda. Nekoliko presenetijo kraji, ki jih
ne poznamo in si ne moremo predstavljati, koliko so med seboj oddaljeni. Če prevajalci
v književno besedilo vključijo slovenske kraje, je za bralca predstava lažja, se pa
izgubijo izvorni kulturnospecifični elmenti dela.
Številni strokovnjaki prevodoslovja opozarjajo, da moramo prevod obravnavati
kot besedilo z dvojnim avtorstvom, saj prevajalec besedilo v drugem jeziku tako
rekoč ponovno napiše in s tem oblikuje, a lahko tudi preoblikuje izvirno besedilo.
Prevajalci imajo pri prevajanju več možnosti, v glavnem se lahko odločijo
prevod čimbolj približati bralcu in njegovi domači kulturi in ponudi besedilo, ki
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je po jeziku in konvencijah tako podobno besedilom v bralčevem lastnem jeziku
in kulturi. Lahko pa napravi prevod, ki z ohranjanjem čimveč značilnosti izvirne
kulture in jezika poskuša bralca čimbolj pritegniti v različen in tuj svet. Pri
branju slednjih je koristno, če bralec nikoli ne pozabi, da bere v medkulturnem
položaju – s pomanjkljivim poznavanjem izvirnikovega kulturnega konteksta
(Grosman, 2006, str. 261).
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2 Empirični del
2. 1 Opredelitev in predstavitev raziskovalnega problema

V magistrskem delu sem raziskala in predstavila recepcijo češke mladinske literature v
slovenskem prostoru v obdobjih: do leta 1920; od leta 1921 do 1950; od leta 1951 do
1980, od leta 1981 do 2010; od 2011 do danes (marec 2016). V slovenski mladinski
literarni vedi do sedaj ni bilo narejene nobene podobne raziskave. Bile pa so narejene za
prevode slovenskih knjig v češčino. V raziskavi sem analizirala izbrana mladinska
književna besedila, ki so prevedena iz češčine v slovenščino v različnih obdobjih (glej
Poglavje 1.7) in tri češka mladinska besedila didaktično obravnavala pri pouku
slovenščine (književnost) v osnovni šoli Toneta Čufarja v Ljubljani. Tridnevnemu
projektu sta prisostvovali tudi češki študentki (Erasmus, maj 2015). S tem projektom
sem želela učencem prikazati jezik in kulturo druge dežele in spodbuditi obravnavo
medkulturnosti v književnih besedilih.

2. 2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja

Glavni cilji magistrskega dela so:
 raziskati, kateri češki mladinski avtorji so bili največkrat prevedeni v slovenščino;
 raziskati recepcijo čeških mladinskih del v slovenščino v obdobjih: do leta 1920; od
leta 1921 do 1950; od leta 1951 do 1980, od leta 1981 do 2010; od 2011 do danes
(marec, 2016);
 analizirati izbrana češka mladinska književna besedila, ki so jih napisali češki avtorji
in so prevedena v slovenščino v različnih obdobjih (glej Poglavje 1.7);
 na osnovi učnega načrta didaktično obravnavati prevedena češka mladinska besedila
(Češka ljudska: Lonček, kuhaj!, Zdenĕk Miler in Eduard Petiška: Kako je krtek dobil
hlačice in Karel Čapek: Dašenka) pri pouku književnosti v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju osnovne šole;
 evalvirati obravnavana češka mladinska dela in poznavanje češke mladinske
književnosti pri učencih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole.
Pričakujem, da bom z raziskavo in praktičnim delom v razredu odgovorila na naslednja
raziskovalna vprašanja (RV):
RV 1: Koliko je prevedenih čeških mladinskih del v slovenščino v obdobjih do leta
1920; od leta 1921 do 1950; od leta 1951 do 1980; od leta 1981 do 2010; od leta 2011 do
danes (marec, 2016)? Katera dela so bila največkrat prevajana in izdana?
RV 2: Ali so učenci poznavalci čeških mladinskih del pri nas?
RV 3: Na kakšen način bi bilo mogoče vključiti prevedena češka mladinska besedila pri
pouku slovenščine (književnosti) v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje?
RV 4: Ali je bila za učence velika motivacija prisotnost dveh čeških študentk?
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2. 3 Metodologija

Magistrsko delo vsebuje značilnosti kvalitativne in kvantitativne raziskave. Večinoma
temelji na kvalitativni analizi dokumentov. Analiza zbranih podatkov je izvedena po
načelih metode kvalitativne analize vsebine, ki jo opredeljujejo Corbin, Strauss (1990) ter
Glaser (1992). Z deskriptivno in analitično interpretativno metodo sem umestila prevedena
književna besedila v kontekst mladinske književnosti na Slovenskem. Z različnimi primeri
sem obravnavala izbrana češka mladinska dela pri pouku in jih evalvirala. Kvantitativna
raziskava pa vključuje grafične in slikovne prikaze: koliko čeških mladinskih besedil je
bilo prevedenih po različnih obdobjih, katera dela so bila največkrat prevajana ter
kolikokrat in koliko učencev pozna prevedena češka mladinska besedila.
2. 3. 1 Opis vzorca

Pri obravnavi prevedenih čeških mladinskih del pri pouku književnosti je bilo v raziskavo
vključenih: 21 učencev 1. razreda OŠ Toneta Čufarja iz Ljubljane in 50 učencev 2. razreda
OŠ Srečka Kosovela iz Sežane. Vzorec je bil namensko neslučajnostni.
2. 3. 2 Opis postopka zbiranja podatkov in njihova obdelava

Zbiranje dokumentov (književnih besedil) je potekalo na osnovi pisnih virov,
pridobljenih v splošnih knjižnicah s pomočjo COBISS-a. Z njim sem pregledala in
preštela vse prevode čeških mladinskih del v slovenščino in jih predstavila s tabelami in
z grafi. Pregledala sem učne načrte za slovenščino in berila za osnovno šolo, da sem
ugotovila, katera češka mladinska dela so predlagana oz. vključena. Pri analizi sem
uporabila teorije Marjane Kobe (1987, 1999–2000) in M. Lüthija (1947, prevod v
slovenščino 2011), iz katerih sem izluščila kodirne enote. Analize književnih besedil so
podane v pisni obliki (glej Poglavje 1.7).
S kratkim anketnim vprašalnikom sem dobila podatke o poznavanju čeških mladinskih
besedil. Rezultate ustnega anketnega vprašalnika sem predstavila s tabelami in z grafi. Z
obravnavanjem treh čeških književnih besedil v razredu in evalvacijo sem dobila bogato
izkušnjo, na kakšen način jih obravnavati pri pouku in vključiti v učni načrt.

2. 4 Prikaz rezultatov

RV 1: Koliko je prevedenih čeških mladinskih del v slovenščino v obdobjih do leta
1920; od leta 1921 do 1950; od leta 1951 do 1980; od leta 1981 do 2010; od leta 2011
do danes (marec, 2016)? Katera dela so bila največkrat prevajana in izdana?
OBDOBJE

obdobje do leta 1920
obdobje od leta 1921 do 1950
obdobje od 1951 do 1980
obdobje od leta 1981 do 2010
obdobje od leta 2011 do danes
SKUPAJ

ŠTEVILO PREVEDENIH MLADINSKIH
DEL IZ ČEŠKEGA JEZIKA V
SLOVENŠČINO17
6
16
55
93
34
204

Tabela 11: Število prevedenih čeških mladinskih del v slovenščino
17

Nekatera dela so bila tudi večkrat izdana in prevedena.
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Obdobje od leta 2011 do danes

Število
prevedenih
mladinskih del iz
češkega jezika v
slovenščino[1]

Obdobje od leta 1981 do 2010
Obdobje od 1951 do 1980

Obdobje od leta 1921 do 1950
Obdobje do leta 1920
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Graf 1: Število prevedenih čeških mladinskih del v slovenščino
Pregled, katera prevedena češka mladinska dela so v Sloveniji dosegla največ
izdaj/ponatisov:
AVTOR

NASLOV KNJIGE

Petiška, Eduard

Stare grške bajke

Erben, Karel Jaromir
Češka ljudska
pravljica18
Němcová, Božena

Lonček, kuhaj!

Sekora, Ondřej
Hröch, Karel

Pravljice Božene
Nemcove
(Pravljice
Češke pravljice)19
Dogodivščine
mravljinčka Ferdinanda
O goskici, ki se je učila
peti

LETO IZIDA

ŠTEVILO IZDAJ
/PONATISOV
1980, 1992, 2001, 2005,
9
2007, 2009, 2011 (2 x),
2014
1967, 1973, 1974, 1979,
8
1981, 1985, 2007, 2013
1912, 1920, 1941, 1968,
2006

5

1973, 1975, 1981, 1998

4

1952, 1972, 1996, 2005

4

Tabela 12: Največkrat izdana (ponatisnjena) prevedena češka mladinska dela v Sloveniji

18
19

Lonček, kuhaj! je bil izdan kot češka ljudska pravljica, drugič je kot avtor naveden Karel Jaromir Erben.
Izdane pod različnimi naslovi.
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O goskici, ki se je učila peti

Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda

Število
izdaj/ponatiso
v

Pravljice Božene Nemcove
Lonček, kuhaj!

Stare grške bajke
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Graf 2: Prikaz največkrat izdanih/ponatisnjenih čeških mladinskih del v Sloveniji po
naslovih

Karel Hröch

Ondřej Sekora

Število izdaj/ponatisov

Božena Němcová

Karel Jaromir Erben
Eduard Petiška
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Graf 3: Prikaz največkrat izdanih/ponatisnjenih čeških mladinskih del v Sloveniji po
čeških avtorjih
Odgovor 1: Po pregledu sem ugotovila, da je bilo največ del prevedenih v obdobju od
leta 1981 do 2010. Največkrat so bila prevajana in izdana dela Eduarda Petiške ((Stare
grške bajke),
), kar devetkrat, sle
sledi Karel Jaromir Erben z Lonček kuhaj!, Božena
Němcova s svojimi Češkimi pravljicami, Ondřej Sekora z Dogodivščinami mravljinčka
Ferdinanda in Karel Hröch s slikanico O goskici, ki se je učila peti.
RV 2: Ali so učenci poznavalci čeških mladinskih del p
pri nas?
Pri reševanju ustne ankete je sodelovalo 21 učencev 1. razreda OŠ Toneta Čufarja iz
Ljubljane in 50 učencev 2. razreda OŠ Srečka Kosovel iz Sežane. Anketo sem izvedla
pred začetkom tridnevnega projekta češka mladinska književnost pri pouku slovenšč
slovenščine
(književnost). Učencem sem brala naslove znanih čeških mladinskih del. Če so zanj že
slišali, ali knjigo že prebrali, so dvignili roko. Med izvajanjem ankete so učenci imeli
zaprte oči, tako da se niso gledali, ker bi to spremenilo verodostojnost rešev
reševanja ankete.
59

Najprej sem vprašala, če poznajo kakšno češko pravljico, češko mladinsko delo.
Učenci v 1. razredu niso podali nobenega odgovora na to vprašanje, ker ne poznajo
pravljic po kulturah narodov, ampak predvsem po naslovih, kar se je poznalo v
naslednjih
slednjih primerih, ko sem podala naslov.
Ena učenka iz 2. razreda se je spomnila češke ljudske pravljice: Lonček, kuhaj!.
NASLOVI ČEŠKIH MLADINSKIH DEL

ŠTEVILO
UČENCEV (f)
71
56
38
20
18
13
5
0
0

Žogica Nogica
Lonček, kuhaj!
Kako je Krtek dobil hlačice
O goskici, ki se je učila peti
Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda
Češke pravljice
Gospod Klobasnik in gospod Špila
Dašenka
Odtrgana slušalka, Zofka

F (%)
100
78
53
28
13
18
7
0
0

Tabela 13: Prepoznavanje čeških mladinskih del v prvem in drugem razredu

Odtrgana slušalka, Zofka
Dašenka

Gospod Klobasnik in gospod Špila

Češke pravljice

Dogodivščine mravljinčka…

O goskici, ki se je učila peti

Kako je Krtek dobil hlačice
Lonček, kuhaj!
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Graf 4: Prikaz prepoznavanja čeških pravljic v prvem in drugem razredu
Odgovor 2: Češke pravljice med otroci niso tako znane. Učenci najbolj poznajo Žogico
Nogico oz. njen literarni lik iz lutkovne predstave za otroke. Sledi Lonček, kuhaj!,
kuha Kako
je krtek dobil hlačice, O goskici, ki se je učila peti, Dogodivščine mravljinčka
Ferdinanda, Češke pravljice, Gospod Klobasnik in gospod Špila. Noben ni dvignil rok
pri Dašenki, Odtrgani slušalki in Zofki.
Na koncu sem jim postavila še 3 vprašanj
vprašanja:
a: Kje so slišali za češko mladinsko delo? Kaj
vedo o Češki in njenih prebivalcih? Kaj bi želeli izvedeti o Češki,oziroma kaj novega bi
radi spoznali? (Priloga 2).
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2. 5 Predstavitev projekta Spoznavanje čeških mladinskih besedil in
češke kulture
V maju sem izvedla tridnevni projekt pri pouku književnosti (po dve šolski uri) s ciljem
razvijanja medkulturnosti. Projekt sem na ljubljanski osnovni šoli izvedla skupaj z
dvema študentkama razrednega pouka iz Češke, ki sta bili na izmenjavi Erasmus
programa (maj, 2015).
Splošni cilji projekta so:
 seznaniti učence z nekaterimi izbranimi češkimi mladinskimi deli in njihovimi
avtorji;
 s spoznavanjem drugih kultur in skupnih kulturnih vrednot pri učencih graditi strpen
odnos do drugih in drugačnosti, tako razvijajo svojo socialno, kulturno in
medkulturno zmožnost;
 razvijati učenčevo domišljijo in bogatiti njegovo čustveno življenje;
 pri učencih razvijati pripravljenost za pogovarjanje, pisanje, govorno nastopanje in
tako izražati svoje znanje, misli, stališča, hotenja, čustva in izkušnje.
Za obravnavo sem izbrala tri češka mladinska besedila prevedena v slovenščino.
 Češka ljudska pravljica: Lonček, kuhaj! (2007, ilustriral Dušan Klun);
 Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Kako je krtek dobil hlačice (2011, ilustriral Zdeněk
Miler);
 Karel Čapek: Dašenka ali življenje psička (1959, ilustrirala Josef Čapek in Karel
Čapek).
Med načrtovanjem učnih ur sem se opirala na faze šolske interpretacije (Kordigel
Aberšek, M., 2008). Uporabljala sem različne oblike in metode dela. Prav tako sem
iskala nove oblike motivacije in novih nalog, s katerimi bi čim bolj približala otrokom
nova književna besedila.
Cilje posamezne ure sem določala s pomočjo prenovljenega učnega načrta za
slovenščino (2011).
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2. 5. 1 Obravnava čeških mladinskih besedil pri pouku književnosti
2. 5. 1. 1 Priprava Češke ljudske pravljice: Lonček, kuhaj!
Učitelj/ica: Barbara Starc
Šola: OŠ Toneta Čufarja Ljubljana
Projekt: Češka – spoznavanje čeških mladinskih besedil in češke kulture
Razred Predmet:
1. a
SLO

Teden:
Ura: 2 uri
Dan: 4. 5. 2015

Tema: Obravnava čeških mladinskih besedil
Češka ljudska pravljica: Lonček, kuhaj!

Cilji:
 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;
 izražajo mnenja o besedilu, svoja doživetja, čustva, predstave, misli, ki se jim
vzbudijo pri poslušanju;
 spoznajo klasično češko ljudsko pravljico in prepoznavajo tipične lastnosti ljudske
pravljice;
 oblikujejo si domišljijsko čutno predstavo dogajalnega prostora in književnih oseb;
 oblikujejo si svoje stališče do ravnanja književnih oseb;
 spoznavajo mejo med realnim in domišljijskim svetom ter vedo, da je besedilna
stvarnost v pripovedi drugačna od sveta, v katerem živimo;
 obnavljajo zgodbo s pomočjo ilustracij iz knjig (postavijo ilustracije v pravilno
zaporedje);
 izražajo predstave dogajanja z risbo, dramatizirajo pravljico.
Metode: metoda pogovora, metoda pripovedovanja, branje ob slikanici, delo z
besedili, opisovanje, risanje, poročanje.
Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna, dvojice.
Učna sredstva: lonček, ilustracije iz knjige, A4 listi, barvice, flomastri.
Literatura:
 Kordigel Aberšek, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo.
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti:
priročnik za književno vzgojo. Trzin: Založba Different.
Viri:
 Češka ljudska pravljica: Lonček, kuhaj!. Ljubljana: Mladinska knjiga 2007.
Potek učne ure

I. UVODNA MOTIVACIJA
Z učenci se pogovorim o glinenem in poslikanem lončku, ki ga držim v rokah. Učence
povabim, naj si predstavljajo, da je ta lonček poseben lonček, ki lahko skuha, kar si
zaželijo. Učence vprašam, kaj bi si zaželeli, da bi jim lonček skuhal. Ima kdo v mislih
kakšno čarobno besedo, s katero bi lonček prepričal, da kuha? Kako bi ga ustavili? Kaj
če se lonček ne bi ustavil? Kakšno deželo bi dobili?
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Ustvarimo nove besedne tvorjenke:
dežela sladoleda – Sladoledarija
dežela gresa – Gresarija, Gresolina
dežela motovilca – Motovilka
dežela palačink – Palačinkarija …
II. DELO Z BESEDILOM
Najava besedila
Učencem povem, da bom danes prebrala češko ljudsko pravljico, ki jo je ilustriral
Dušan Klun. V njej bomo izvedeli, kaj je lonček kuhal.
Premor pred branjem
Učenci se umirijo in pozornost usmerijo na pripovedovanje ob ilustracijah.
Interpretativno branje
Pravljico doživeto preberem in pri tem z učenci ohranjam očesni stik.
Čustveni premor po branju
Malo počakam, da si učenci uredijo vtise o prebranem.
Izjava po čustvenem premoru
Učencem povem, da bi tudi jaz imela tak čaroben lonček, ki bi mi vsak dan skuhal
kosilo. Povprašam jih, če bi tudi oni imeli radi tak lonček in če imajo radi kašo,
kakšnega okusa je.
Razlaga neznanih besed
Z učenci skupaj poiščemo neznane besede in jih razložimo: stara bajta (stara hiša),
suhljad (suho odpadlo vejevje), dobrosrčna (dobrega srca), izba (manjša soba),
hudournik (potok s strmim padcem in spremenljivo strugo v hribovitem in gorskem
svetu), je vila roke (krilila z rokami).
Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila
Učencem postavim vprašanja: Kdo nastopa v pravljici? Kje sta živeli mama in deklica?
Kakšno delo je opravljala mama? Kaj se je zgodilo, ko je nekega poletja mama
zbolela? Koga je deklica srečala v gozdu? Kaj jo je stara ženica prosila? Kaj je deklica
naredila? Kaj ji je stara ženica dala? Kdaj in kaj je ta lonček delal? Kaj se je zgodilo,
ko je mati ostala sama z lončkom? Kaj pomeni, da se je kaša valila po tleh kakor
hudournik? Kako je mama izrazila svojo stisko (vila roke, tožila, stekla na podstrešje)?
Kako se je kaša ustavila? Kaj so morali storiti kmetje, ko so se vračali z njiv in
travnikov? Kaj mislite, zakaj je to ljudska pravljica?
Učencem povzamem: »Pravljico si je nekdo izmislil in jo povedal svojim otrokom.
Otrokom je bila pravljica všeč in so ga zmeraj znova prosili, naj jim jo še enkrat pove.
In ti otroci so jo pripovedovali svojim otrokom, ko so otroci zrasli, so jo povedali
svojim otrokom in tako so se najlepše pravljice ohranile do danes (povzeto Kordigel,
2008, str.183). In najlepše in najbolj pogosto pripovedovane pravljice so danes tudi
zapisane. Med njimi tudi češka ljudska Lonček, kuhaj!. Zapisal jo je Karel Jaromir
Erben, ki je ponekod zapisan kot avtor.«
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Sinteza in vrednotenje
Učence povprašam, kako bi oni ravnali pri studencu; tako kot deklica ali kako drugače.
Z mislimi jih povabim še naprej: »Kaj mislite, da bi se zgodilo, če deklica stari ženici
ne bi dala kruha? Kako bi kot vaščani rešili težavo s kašo?«
III. NOVE NALOGE
Učence povabim, da se razdelijo v šest skupin in vsaka skupina izžreba iz lončka
nalogo.
1. naloga: Učenci ilustracije uredijo v pravilnem zaporedju, tako kot si sledijo dogodki.
Povedo kratko obnovo. Napišejo, kdaj in kje se pravljica dogaja.
2. naloga: Učenci napišejo, katere osebe nastopajo v pravljici in zaigrajo prizor mame
in deklice pri mizi.
3. naloga: Narišejo čarobni predmet in napišejo čarobne besede. Zaigrajo prizor pri
studencu in povedo, da je dobro v pravljicah vedno nagrajeno.
4. naloga: Učenci nadaljujejo konec pravljice.
5. naloga: Učenci napišejo, kdo je ilustriral pravljico in si izberejo en del pravljice ter
ga tudi sami ilustrirajo.
6. naloga: Učenci napišejo, iz katere dežele prihaja pravljica in kaj vse vedo o tej
deželi. Napravijo miselni vzorec.
Na koncu se vsaka skupina predstavi (pove obnovo, zaigra prizore, nadaljuje konec
pravljice …).
Če ostane čas, z učenci iščemo nove možnosti, kaj bi lahko zadišalo iz čudežnega
lončka (po topli kavi …), kaj bi se lahko zgodilo, če bi deklica namesto Lonček, kuhaj!
izrekla Lonček kihaj! Lonček ukaj! Lonček pihaj! Učenci pripovedujejo nove zgodbice.
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Analiza izvedbe prvega srečanja in odzivi učencev
Učencem sem povedala, da se bomo srečevali tri zaporedne dneve. Prvi dan sem učno
uro književnosti izvedla sama, za naslednja dva dni sem jim napovedala presenečenja.
Na začetku sem izvedla kratko anketo o poznavanju čeških mladinskih del in poznavanju
Češke. Učenci so z zanimanjem odgovarjali na zastavljena anketna vprašanja. Rezultati
so vidni pri prikazu rezultatov (glej Tabelo 12). Izkazalo se je, da je učencem najbolj
znana Žogica Nogica, a ne po knjigi, ampak po lutkovni predstavi; sledi pravljica
Lonček, kuhaj! Kako je krtek dobil hlačice, O goskici, ki se je učila peti … Učenci so
povedali, da so se s knjigami srečali v knjižnici, nekatere so brali celo pri pouku.
Ker je bila prva učna ura po prvomajskih počitnicah, so bili otroci nemirni, zato so
potrebovali kar veliko motivacije. Sam glinen lonček jih sprva ni pritegnil. Povedala
sem, da je to čarobni lonček, ki skuha, kar si mi zaželimo. Vsak je dobil v roke lonček in
zanimivo, da je vsak pogledal vanj. Otroci so si zaželeli: sladoled, makarone, špagete (2
X), polno denarja, čokolado (4 X), govejo juho, krompir, pico (2 X), nekateri niso
povedali nič. Ko so vsi pogledali v lonček in videli, da je prazen, sem jim povedala, da
nam ni nič skuhal, ker nismo izrekli čarobnih besed. Učenci so jih hitro našli kar nekaj:
Lonček, prosim skuhaj!, Lonček, speci!, Lonček, prosim, lepo te prosim, da mi kaj
skuhaš!. Učenci so bili pri postavljanju čarobni besed zelo vljudni. Z učenci sem se
naprej igrala z besedami, iskali smo nove besedne tvorjenke. Povedala sem jim, da
lonček ni nehal kuhati in je ustvaril deželo Sladoledarijo. Vprašala sem jih, kaj bi se
zgodilo s to deželo. Ena deklica je rekla, da bi se stopila. Pri kovanju novih tvorjenk,
novih besed so imeli kar nekaj težav. So pa ustvarili nekaj novih (Palačinkolinka je bila
ena najboj zanimivih). Na vprašanje, kako bi ustavili lonček, so predlagali: Lonček,
nehaj!, Lonček, stoj!, Lonček, nehaj, nehaj lepo te prosim nehaj!, Lonček, prosim, ustavi
se!. Po motivaciji sem napovedala pravljico in jo najprej pripovedovala. Pravljico so z
zanimanjem poslušali, kljub temu da so jo nekateri že dobro poznali.
Potem sem pravljico prebrala in ob tem pokazala ilustracije. Z zanimanjem so jih
opazovali. Vsi učenci so želeli videti ilustracije, zato je kolegica kazala ilustracije eni
skupini, jaz pa drugi, tako da se niso prerivali in so vsi dobro videli.
Po branju sem malo počakala, da so si uredili misli in sledila je analiza neznanih besed.
Brez težav so znali razložiti besede in besedne zveze: izba, stara bajta, dobrosrčna,
suhljad, je vila roke. Učencem sem postavljala vprašanja, povezana z razumevanjem
besedila in ugotovila, da jim je padla motivacija, da niso imeli več želje odgovarjati
nanje. Zato sem jih raje povabila, da so razporedili ilustracije v pravilnem vrstnem redu
na tablo in ob njih sami pripovedovali pravljico. Potem so se učenci razdelili v šest
skupin (skupine imajo že določene tako kot sedijo pri mizah, zato z delitvijo ni bilo
težav). Vsaka skupina je iz glinenega lončka izžrebala nalogo. Vsi so se jih z veseljem in
navdušenjem lotili.
Hodila sem od skupine do skupine in jim svetovala pri nalogah. Bili so zelo samostojni
in ustvarjalni.
Ob koncu šolske ure so se skupine predstavile, poročale o svojem delu in celo zaigrale
odlomke pravljic.
Učenci 1. naloge so ob ilustracijah povedali kratko obnovo pravljice in napisali, kdaj in
kje se je pravljica dogajala. Kraj dogajanja so nekateri celo ilustrirali.
Učenci 2. naloge so napisali, katere osebe nastopajo v pravljici in zaigrali prizor mame
in deklice pri mizi. V vlogah sta se preizkusili dve deklici, ki sta prizor zelo dobro
zaigrali. Prizor so želele zaigrati tudi deklice iz drugih skupin.
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Učenci 3. naloge so narisali čarobni predmet, tak, kot so si ga predstavljali in ob njem
zapisali čarobne besed. Zaigrali so tudi prizor pri studencu med staro ženico in deklico.
Zelo dobro so se vživeli v vloge. Na koncu so povedali, da je v pravljicah dobro vedno
nagrajeno.
Učenci 4. naloge so nadaljevali konec pravljice. Ta skupina je imela kar nekaj težav, saj
je bilo potrebno pri tej nalogi biti najbolj ustvarjalen, uporabiti lastno domišljijo.
Pravljico so nadaljevali: Kmetje so pregrizli čez kašo tako, da so jo kar pojedli. Potem so
jih boleli trebuhi in so zaspali. Naslednje jutro so se zbudili, a kaše ni bilo več.
Spraševali so se, kje je. Prišla sta Maša in medved in sta vso kašo spravila v kozarce.
Lepo so povezali sodobnost s preteklostjo.
Učenci 5. naloge so napisali, kdo je ilustriral pravljico, si izbrali en del pravljice in ga
ilustrirali. Opazila sem, da učenci tega razred radi izražajo predstave dogajanja z
ilustracijami.
Učenci 6. naloge so napisali, iz katere dežele prihaja pravljica in ker niso vedeli veliko o
Češki, sem jih usmerila, da napišejo, kaj bi si želeli izvedeti o tej deželi. Napisali so:
Kaj jejo in pijejo na Češkem? Kaj radi delajo? Kako tam govorijo? Če so dobili
kakšnega novega predsednika? Kaj radi delajo v prostem času? Kakšno je njihovo
obnašanje, navade? Kakšna je okolica? Kako se igrajo otroci na Češkem? V katerih
športih so dobri? Kako se obnašajo otroci in starši?
Predstavitev je potekala zelo mirno. Otroci so se usedli v obliko, ki jo v razredu
imenujemo gledališče, vsaka skupina je predstavila svojo nalogo.
Otroci bi še kar risali, ustvarjali, a z uro je bilo potrebno končati. Napovedala sem, da se
bomo naslednji dan srečali z risanim junakom.
Ura je bila uspešno izvedena. Realizirani so bili vsi cilji. Učenci so zelo dobro spoznali
značilnosti pravljic.

Sliki 20 in 21: Spoznavamo češko ljudsko pravljico in njene značilnosti
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2. 5. 1. 2 Priprava Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Kako je krtek dobil hlačice
Učitelj/ica: Barbara Starc
Mentorica na šoli OŠ Toneta Čufarja Ljubljana: Marina Doblekar
Mentorica na PeF: dr. Milena Mileva Blažić
Razred
1. a

Predmet:
SLO

Teden:
Ura:
Dan: 5. 5. 2015

Tema: Obravnava čeških mladinskih besedil

Zdeněk Miler, Eduard Petiška: Kako je krtek
dobil hlačice

Cilji:
 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;
 izražajo mnenja o besedilu, svoja doživetja, čustva, predstave, misli, ki se jim
vzbudijo pri poslušanju;
 oblikujejo si svoje stališče do ravnanja književnih oseb;
 spoznavajo mejo med realnim in domišljijskim svetom ter vedo, da je besedilna
stvarnost v pripovedi drugačna od sveta, v katerem živimo;
 izražajo predstave dogajanja z risbo, dramatizirajo pravljico.
 otroci prepoznavajo govorni položaj poslušanja umetnostnih besedil (povezava
domišljijske stvarnosti z risankami);
 prepoznajo različne risane junake;
 ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi in izvirnim besedilom;
spoznavajo temeljne značilnosti medijev.
Metode: didaktična igra, razlaga, pripovedovanje, opis, poročanje, pogovor, delo z
besedilom, risanje.
Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna.
Učna sredstva: kartice z različnimi risanimi junaki, DVD, plišasta igračka Krtek,
računalnik.
Literatura:
 Kordigel Aberšek, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod
Republike Slovenije za šolstvo.
 Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti:
priročnik za književno vzgojo. Trzin: Založba Different.
Viri:
 Zdeněk Miler, Eduard Petiška (2011). Kako je krtek dobil hlačice. Preddvor:
Narava.
Potek učne ure

I. UVODNA MOTIVACIJA
Učencem predstavim dve češki študentki. Povem jim, da sta s seboj s Češke prinesli …
Ustvarim občutek pričakovanja, da učenci postanejo radovedni.
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Študentki se predstavita po češko (dobrý den) in po češko predstavita tudi svojega
prijatelja Krtka (mehka igračka). Igračka krtek potuje po krogu, učenci ga prijemajo v
roke in se mu po češko predstavijo (Dobrý den. Jsem _________.).
Vodim pogovor s Krtkom (igračo), ki ga drži ena od čeških študentk. Med Krtkom
(češko študentko) in menoj poteka dialog. Krtku postavim vprašanja, ki so jih učenci
postavili včeraj: Od kod prihajaš? Kakšno zastavo imate? Tipična češka hrana in
pijača. Naštej nekaj znanih in uspešnih čeških športnikov. Nam lahko zapoješ kakšno
pesmico, poveš kakšno izštevanko?Ali s Češke prihajajo še kakšni risani junaki? Češkim
študentkam postavljam vprašanja v slovenščini in angleščini, študentka s Krtkom
odgovarja v češčini in angleščini. Učencem prevedem v slovenščino, še prej jih
povprašam po razumevanju odgovorov.
II. DELO Z BESEDILOM
Najava risanke/besedila
Krtku se zahvalimo za lepo predstavitev dežele in potem z njim in z učenci skupaj
odpotujemo nazaj v pravljico in risanko. Krtek nam pove, da ga je narisal češki
ilustrator Zdeněk Miler prvič za risanko, da je bil najprej risani junak, šele potem je šel
v knjigo.
Učencem najavim, da bomo Krtka danes videli tudi v risanki Kako je krtek dobil
hlačice. Risanka je v češkem jeziku.
Čustveni premor po ogledu risanke
Učenci uredijo svoje vtise ob ogledu risanke.
Izjava po čustvenem premoru
Učencem povem, da bi bila rada na Krtkovem mestu, ker je imel okoli sebe toliko
prijateljev, ki so mu pomagali sešiti hlačice. Povprašam jih, če jih risanka spominja na
kakšno slovensko pravljico.
Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila in vrednotenje
Učenci ob ilustracijah pravljico še enkrat obnovijo. Učencem pokažem slikanico.
Učenci ugotovijo, da so ilustracije popolnoma iste kot v risanki. V knjižni obliki je za
besedilo poskrbel znan češki pisatelj Eduard Petiška, ki je tudi sodeloval pri nastajanju
risank o Krtkih.
Učencem za pomoč ob obnavljanju pravljice postavim naslednja vprašanja:
 Katere živali in rastline so pomagale Krtku, da je prišel do hlačic?
 Kakšne so bile živali, ki so pomagale Krtku napraviti hlačice?
 So bile vse prijazne?
 Kaj pa polžek, miška, metuljček in muha?
 Krtek si je zelo želel hlačic, da bi pospravil svoje zaklade. Ima kdo od vas podobne
želje kot Krtek?
 Je v pravljici, kaj resničnega? Morda kdo ve, kako se pridobi npr. laneno blago? Ste
že slišali za vreteno, statve, lan, kako barvamo blago?
 Ali vas morda slikanica spominja na kakšno slovensko slikanico? (Kdo je Vidku
napravil srajčico)
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III. NOVE NALOGE
Učencem napovem nove naloge. Povem jim, da jih bo Krtek danes razdelil v tri skupine
in da bo delo potekalo po postajah. Vsi se bodo zadržali na postaji 10 minut.
1. postaja: Učenci pobarvajo Krtka in napišejo Krtku, kar želijo.
2. postaja: Si na računalniku ogledajo znamenitosti Češke skupaj z eno od študentk.
3. postaja: Naučijo se dva češka plesa in še nekaj čeških besed.
S Krtkom nadaljujejo še pri pouku likovne vzgoje. Oblikujejo ga z glinomola; ko se
posuši, ga probarvajo.
Analiza izvedbe drugega srečanja in odzivi učencev
Na torkovem srečanju sta bili z menoj dve češki študentki pedagoške fakultete, Vendula
in Magdalena, ki sta bili na mednarodni izmenjavi študentov v programu Erasmus (maj,
2015). Prvomajske počitnice sta preživeli na Češkem in od doma prinesli mehko igračko
Krtka in nekaj čeških knjig. Veliko presenečenje za učence sta bili že študentki, ki sta
govorili češki jezik (tuji jezik), še večje presenečenje pa je bil Krtek. Učenci so se ga
zelo razveselili in takoj bi ga vsak hotel zase, zato je vsak lahko Krtka prijel v roke in se
mu predstavil v češčini. Zelo hitro so vsi učenci osvojili, kako se predstavimo v češčini.
Tako je zaokrožil med njimi. Nekateri so ga celo stisnili v objem.
Potem je sledil kratek intervju. Vprašanja sem postavljala v slovenščini, Krtek
(študentka) je odgovarjal v češčini. Učenci so z zanimanjem sledili intervjuju in veliko
stvari razumeli.
Zaradi tehničnih težav si nismo mogli ogledati risanke Kako je krtek dobil hlačice.
Napovedala sem, da se bo Krtek vrnil v pravljico/slikanico in da bomo poslušali
pravljico v češkem jeziku. Magdalena je pravljico prebrala v češkem jeziku, Vendula pa
je kazala ilustracije iz knjige. Ilustracije so popolnoma enake kot v risanki, zato se nam
je zdelo, kot da gledamo risanko. Učenci so pozorno spremljali branje knjige v češčini in
si ogledovali ilustracije. Pri preverjanju vprašanj, koliko so razumeli, so bili vsi odgovori
ustrezni. Razumeli so bistvo pravljice, nekatere besede, ki so jim bile razumljive ali
malce smešne, so ponavljali za bralko oz. na koncu so prosili, če jim lahko še kakšno
besedo ponovi oz. prebere. Veliko pripovedno moč so imele tudi ilustracije, ki so zelo
nazorne. Učenci so bili pri poslušanju tiho, koncentracija se je ohranila do konca.
Vlogo učitelja je potem prevzel Krtek. Razdelil jih je v tri naključno izbrane skupine
(izštel jih je na 1., 2., 3.). Učenci se niso nič pritoževali in so sprejeli naključno izbrane
skupine. Potem je sledilo delo po skupinah kot nekakšno delo po postajah. Krtek je
povedal, da ga bodo na 1. postaji narisali in pobarvali in mu kaj lepega zapisali, na 2.
postaji so si na računalniku ogledali značilnosti države Češke, na 3. postaji so zaplesali
češke plese in se naučili nekaj čeških besed.
Učencem so se zdele vse postaje zanimive. Na prvi so Krtka narisali ali pobarvali. Na
drugi postaji sta češki študentki pripravili predstavitev dežele Češke s fotografijami.
Učenci so preko fotografij spoznali češko zastavo, kdo je predsednik, katero je glavno
mesto, njihovo tradicionalno hrano in pijačo, naravne znamenitosti. To postajo je vodila
ena študentka, druga pa, ki je tudi članica folklorne skupine, je učence naučila dva plesa,
ki sta na Češkem zelo poznana: polko in kolo. Dve skupini sta z veseljem plesali, ena
skupina ni bila tako motivirana, Študentki sta imeli z učenci tudi kratek jezikovni tečaj
češkega jezika in jih naučila nekaj besed (dobrý den = dober dan, hlava = glava, učitel =
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učitelj, ahoj = živijo, spisovatel = pisatelj). Spoznali smo tudi češke črke (ě, ř, ý …). Na
koncu smo se slikali skupaj s Krtkom in zaplesali kolo in polko.

Sliki 22 in 23: Učence je obiskal Krtek
2. 5. 1. 3 Priprava Karel Čapek: Dašenka ali življenje psička
Učitelj/ica: Barbara Starc
Mentorica na šoli OŠ Toneta Čufarja Ljubljana: Marina Doblekar
Mentorica na PeF: dr. Milena Mileva Blažić
Razred
1. a

Predmet:
SLO

Teden:
Ura:
Dan: 6. 5. 2015

Tema:
besedil

Obravnava

čeških

mladinskih

Karel Čapek: Dašenka ali življenje psička

Cilji:
 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila;
 izražajo mnenja o besedilu, svoja doživetja, čustva, predstave, misli, ki se jim
vzbudijo pri poslušanju;
 oblikujejo si domišljijsko čutno predstavo dogajalnega prostora in književnih oseb;
 oblikujejo si svoje stališče do ravnanja književnih oseb;
 učenci se vživijo v vlogo psičke in uprizorijo prizore iz njenega življenja.
Metode: metoda pogovora, metoda pripovedovanja, delo z besedili, poročanje, metoda
igre.
Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna, dvojice.
Učna sredstva: fotografije Dašenke, plišasti kužek, igračka fotoaparat.
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Potek učne ure

I. UVODNA MOTIVACIJA
Učence vprašam, ali ima kdo doma majhnega psa. Kakšni so majhni kužki? Kako jih
lahko še drugače poimenujemo? (Psički, kužki, cucki, ščeneta …)
Na tablo napišem lastnosti malih kužko, kaj delajo mali kužki (spijo, pijejo mleko,
cvilijo, bevskajo, tekajo, se kotalijo, grizejo, kopljejo luknje, vohljajo s smrčkom, igrajo
se s svojim repkom in so silno zabavni).
Pokažem jim slike (fotografije) pisateljevega kužka. To je čistokrven kužek resastega
foksterierja, ki pa ima ime, tega povem malo kasneje. Sprva učenci dajo predloge, kako
bi mu oni dali ime. S seboj imam tudi plišasto igračo, kužka, ki je zelo podoben kužku v
knjigi. Predloge imen napišemo na tablo.
II. DELO Z BESEDILOM
Najava besedila
Povem jim, da je češki pisatelj Karel Čapek svojo psičko poimenoval Dašenka. Vse
zgodbe je zapisal v knjigi Dašenka ali življenje psička.
Najprej jim pripovedujem, kaj je Dašenka najraje delala. (Naredim kratek povzetek 4.
poglavja). Potem jim preberem Kako fotografiramo psička.
Premor pred branjem
Učenci se udobno namestijo in prisluhnejo.
Čustveni premor po branju
Učenci uredijo svoje vtise ob pripovedovanju in branju.
Izjava po čustvenem premoru
Učencem postavim vprašanje: »Kdo vse bi imel to majhno »kepico« doma? Zakaj bi jo
imeli? Zakaj je ne bi imeli?«
Vprašanja za razvijanje razumevanje besedila in vrednotenje
Za boljše razumevanje besedila učencem postavim vprašanja:
 Kakšne rekorde postavlja Dašenka?
 Koga vse je pogrizla?
 Kako so se počutili, ko je Dašenka morala od hiše v svet?
 Kako bi se počutili vi? Bi čutili olajšanje?
 Kakšne prigode so se zgodile ob fotografiranju Dašenke?
 Kako napeto je fotografiranje psička?
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Kaj vse so naredili, da bi Dašenko fotografirali?
Kaj pride pri razvijanju v temnici najprej na plano?
Imate kakšno idejo, kako bi vi fotografirali mladega psička?
Kako bi ravnali, če bi bili vi mama Iris?

III. NOVE NALOGE
Učenci se razdelijo v dvojice. Vsaka dvojica dobi svojo nalogo. Uprizoriti morajo
prigode iz življenja Dašenke. Pri tem uporabijo svojo domišljijo. V spremenjeni vlogi se
med seboj pogovarjajo, opisujejo svoje gospodarje, svoja doživetja, hrano …
MAMA IRIS IN DAŠENKA. Mama Iris Dašenko uči lepega vedenja.
FOTOGRAF IN DAŠENKA. Fotograf se na vse možne načine trudi, da bi bila Dašenka
pri miru in da bi jo lahko fotografiral.
DAŠENKA IN NJEN GOSPODAR. Gospodar pripoveduje, kaj vse Dašenka počne.
DAŠENKA ODHAJA Z NOVIM GOSPODARJEM V SVET.
Analiza izvedbe tretjega srečanja in odzivi učencev
Učenci sedijo na preprogi, tako da so frontalno obrnjeni proti tabli. Pred seboj imajo
preprogo, preko katere ne smejo. S seboj sem imela maskoto psa, ob kateri so se vsi
raznežili. Najprej sem jih vprašala, ali ima kdo doma majhnega psa. Nekaj jih je
odgovorilo pritrdilno. Potem sem postavila vprašanje, kaj mali kužki delajo. Učenci so s
tehniko »nevihta možganov« pripovedovali, da psi: grizejo, spijo, lulajo in kakajo,
vohljajo, žvečijo, se slinijo, praskajo, divjajo, se crkljajo. Vse to smo v obliki miselnega
vzorca zapisali na tablo. Učencem pokažem slike (fotografije) psa iz knjige in jih
poprosim, da izberemo ime za njega. Predlagali so imena za pse: Herkul, Tilk, Tin, Čili,
Mitko, Oskar, Lana, Zap, Fig, Reks.
Povedala sem jim, da je češki pisatelj Karel Čapek imel psičko, ki ji je dal ime Dašenka.
Dašenka je bila zelo nagajiva. S pomočjo plišaste igrače učencem pripovedujem in
pokažem, kaj je Dašenka delala (tekala, grizla, skakala, vlekla raztegovala, z mamo je
imela rokoborbe, podirala lončke ...) Na kratko obnovim 4. poglavje iz knjige. Učenci so
se smejali ob pripovedovanju Dašenkinih norčij.
Potem je sledilo branje odlomka Kako fotografiramo psička. Najprej je češka študentka
prebrala stavek v češčini, potem jaz v slovenščini. Kar nekaj besed so takoj prepoznali
(fotograf, smrček, črno, kristal …).
Otroci so z zanimanjem poslušali. Ob koncu sem jih povprašala po razumevanju. Otroci
niso razumeli izraza ekspozicija.
Učenci so se po lastni želji razdelili v pare, v katerih so se igrali pse in lastnike. Vsi so
hoteli biti psi in težko so se odločili, kdo bo lastnik psa. Kot pripomoček sem jim pri igri
ponudila tudi igračo (fotoaparat), ki so jo vsi želeli imeti. Igra je bila pričakovano
hrupna, saj so se igralci zelo vživeli v svoje vloge. Dogovorili smo se za čas igre (10
minut). Učenci so protestirali, ker bi se še radi igrali. Za konec smo češkima
študentkama zapeli še pesmi Kuža pazi in Ringa ringa raja in se poslovili.
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Sliki 24 in 25: Dašenka na obisku
2. 5. 2 Končna analiza projekta Spoznavamo češka mladinska besedila in češko
kulturo in pregled rezultatov
S projektom smo v pouk vnesli nove, sveže vsebine, ki so jih učenci z zanimanjem
sprejeli.
Realizirali smo vse cilje:
 Učenci so bili seznanjeni z izbranimi češkimi mladinskimi deli in njihovimi avtorji.
 Učenci so razvijali domišljijo in bogatili svoje čustveno življenje.
 Učenci so razvijali pripravljenost za pogovarjanje, pisanje, govorno nastopanje in
tako izražali svoje znanje, misli, stališča, hotenja, čustva in izkušnje.
 Učenci s spoznavanjem drugih kultur in skupnih kulturnih vrednot pri učencih
gradijo strpen odnos do drugih in drugačnosti. Tako razvijajo svojo socialno,
kulturno in medkulturno zmožnost.
Po izvajanem projektu smo lahko odgovorili še na dve raziskovalni vprašanji.
RV 3: Na kakšen način bi bilo mogoče vključiti prevedena češka mladinska
besedila pri pouku slovenščine (književnosti) v prvo vzgojno-izobraževalno
obdobje?
Odgovor 3: Prevedena češka mladinska besedila sem vključila v tridnevni projekt pri
pouku književnosti v prvem razredu. S tem sem želela spodbuditi obravnavo
medkulturnosti v književnih besedilih in utemeljiti obravnavo mladinskih del tujih
kultur. Učenci so vsa tri besedila in risanko z zanimanjem sprejeli. Dve od njih (Lonček,
kuhaj! in Kako je Krtek dobil hlačice) so poznali že od prej, eno knjigo (Dašenka ali
življenje psička) so spoznali na novo. Za učitelje bi bilo dobro, da bi imeli izbiro, katera
književna besedila lahko izbirajo in jih vključijo v različne projekte. Ob njih smo
spoznali tudi kulturo in jezik druge dežele, ki sta sorodna našemu. V naslednjem
poglavju bom podala nekaj didaktičnih priporočil, kam vse bi se dalo vključiti prevedena
češka mladinska besedila.
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RV 4: Ali je bila za učence velika motivacija prisotnost dveh čeških študentk?
Odgovor 4: Prisotnost dveh čeških študentk je bila za učence zelo velika motivacija. Še
posebej, ker sta s seboj prinesli Krtka in češke knjige, ki so jih učenci zelo radi listali in
prebirali. Nekatere češke besede so zelo podobne slovenskim, tako da so učenci veliko
razumeli brez prevajanja. Študentke so v učni proces vnesle sproščeno dinamiko druge
kulture, še posebno pri spoznavanju njihove države ob slikah na računalniku in učenju
čeških plesov in besed.
Učencem sem na koncu postavila dve vprašanji: Kaj vam je bilo v teh treh dnevih
najbolj všeč? in Kaj ste se novega naučili?
Odgovorili so, da jim je bilo najbolj všeč, ko:
 smo brali pravljico o lončku;
 smo imeli goste iz Češke;
 smo delali zanimive naloge;
 vse mi je bilo všeč;
 ko smo se učili češke besede;
 všeč mi je bila maskota igračke Krtek;
 všeč mi je bil kužek;
 smo barvali Krtka;
 smo spoznali pravljico z naslovom Kako je Krtek dobil hlačice;
 smo se igrali igro kužki;
 smo se učili in plesali kolo in polko;
 smo spoznali Češko.
Kaj ste se novega naučili?
Odgovori učencev:
 izvedel sem, kaj radi jejo na Češkem;
 da so na Češkem dobri nogometaši;
 da je glavno mesto Praga;
 da imajo gradove;
 da je dober vratar Petr Čech;
 da smo spoznali pravljico o Dašenki;
 da smo spoznali pravljico o Krtku;
 da smo plesali njihove plese;
 da sem spoznal nove besede.
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2. 6 Didaktična priporočila
2. 6. 1 Bralna značka

Prevedena češka mladinska književna dela lahko uporabimo na priporočilnih seznamih
za bralno značko. Poznamo predšolsko bralno značko, ki spodbuja družinsko branje in
poteka večinoma v vrtcih, knjižnicah in doma. Za spodbujanje družinskega branja
mentorji pripravijo sezname kakovostnih knjig. Tako bi lahko uvrstili na seznam
predšolske bralne značke pravljico O, goskici, ki se je učila peti. Zaradi svoje prisrčnosti
bi lahko na ta seznam uvrstili tudi vse knjigice o Krtku (Krtek in pomlad, Krtek in zima,
Krtek in jesen, Potujemo s Krtkom, Krtek in mamica, Krtek in avtomobilček …), saj
otroke k zanimanju za književnost lahko spodbudijo tudi kakovostne risanke, filmi in
gledališke predstave. Ob slikah lahko spodbujamo otroško kreativnost in jih spodbujamo
k pripovedovanju o svojih lastnih izkušnjah. Otroci radi v povezavi z branjem rišejo,
plešejo, pojejo, se igrajo in tako pokažejo, kako doživljajo, kar smo jim prebrali.
Bralna značka v šoli poteka večinoma kot interesna dejavnost, v katero je vključena
dobra polovica osnovnošolcev. Mentorji jim predlagajo kakovostne in raznolike knjige,
med njimi tudi poučne. Izbor knjig je ves čas eno ključnih vprašanj in tista točka, kjer
ima bralna značka kot prostovoljna izbira za branje v prostem času naslednje prednosti
pred poukom slovenskega jezika in književnosti: hitreje lahko sledi sodobnim
dogajanjem na področju razvijanja bralne knjižne in književne kulture, hitreje lahko
sledi sodobni knjižni produkciji in mnogo bolj se lahko prilagaja posameznemu bralcu
(Perko, 2006, str. 309). Vsako leto v Sloveniji izide okoli 1000 mladinskih del, kar
zagotavlja bralcem pestro možnost izbire, a tako obsežno knjižno ponudno težko
spremlja še tako dober mentor.
Prevedena češka mladinska književna dela lahko uporabimo na priporočilnih seznamih
za bralno značko, ki ga vsako leto pripravlja Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska –
center za mladinsko književnost in knjižničarstvo in je dostopen tudi na spletni strani
(http://www.mklj.si/prirocnik/item/451).
Na njem so že tri dela češke mladinske književnosti:
 Pavel Čech: Čudežni vrt;
 Zdeněk Svěrák: Gospod Klobasnik in gospod Špila;
 Eduard Petiška: Stare grške bajke.
Na priporočljiv seznam za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje bi lahko
uvrstili tudi knjige, ki so primerne za učence te starosti:
 Češka ljudska: Lonček kuhaj!;
 Božena Nĕmcová: Češke pravljice;
 Hana Doskočilová: Diogen v sodu;
 Zdeněk Miler – Eduard Petiška: Kako je Krtek dobil hlačice;
 Karel Čapek: Dašenka ali življenje psička /Minda ali o reji psov;
 Ondřej Sekora: Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda;
 Zdenĕk Svĕrák: Očka, ta je bila pa res prima;
 Miloš Macourek: Odtrgana slušalka;
 Miloš Macourek: Zofka;
 Pavel Šrut: Lihožerci.
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2. 6. 2 Češka mladinska besedila pri pouku književnosti v prvem in drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju
V prvem izobraževalnem obdobju lahko učitelji iz zbirke knjig o Krtku izpeljejo veliko
različnih dejavnosti. Tako lahko Kako je Krtek dobil hlačice uporabimo kot
medpredmetno povezovanje slovenščine (književnosti) in spoznavanje okolja; tema:
kako se sešije laneno oblačilo. Tako lahko slikanico preberemo na dnevih dejavnostih
(tehniških dnevih, naravoslovnih dnevih, kulturnih dnevih) in v okviru različnih
projektov.
Krtka bi lahko povezali tudi z risankami, kot je zastavljen cilj v prenovljenem učnem
načrtu:
 učenci: primerjajo svoje razumevanje zgodbe v risanki z razumevanjem sošolcev;
 ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi in izvirnim besedilom;
spoznavajo temeljne značilnosti medijev. (UN Slovenščina, 2011, str.18).
Slikanico O, goskici, ki se je učila peti lahko učenci samostojno preberejo (vsebuje
velike tiskane črke) in je primerna za učence, ki se učijo brati. Pravljico lahko tudi
dramatizirajo.
Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda bi priporočala kot branje v nadaljevanju. Lahko
jo uporabimo pri branju v nadaljevanjih v podaljšanem bivanju. Z učenci lahko po
branju tudi ustvarjamo na to temo, spoznavamo žuželke, se pogovarjamo o njih in smo
pri tem ustvarjalni.
Delo Pavla Šruta Lihožerci je napisano na duhovit način, ki mlade pritegne. Napeta,
skoraj detektivska zgodba je zaradi obsežnosti (števila strani) primerna za bralce v petem
in šestem razredu. Z odlomkom lako dobijo čudovit primer fantazijske pripovedi. S tem
spodbudimo tudi kreativnost pri pisnem in ustnem izražanju.
Besedilo iz knjige Dašenka ali življenje psička lahko uporabimo tudi pri medpredmetni
povezavi spoznavanje okolja in športna vzgoja. Uporabimo jo lahko kot motivacijo za
iskanje različnih načinov naravnega gibanja in pri spoznavanju okolja. Dašenka je tudi
ekranizirana. O njej so bili posneti kratki filmi.
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3 Zaključek

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljena kratka zgodovina češkega naroda,
ki nakazuje vzporednice z zgodovino Slovencev. To omogoči razumevanje leposlovnih
del čeških piscev ter razloži v nadaljevanju opisane kulturne stike in druge oblike
povezovanja med Slovenci in Čehi. Tako imamo prvi knjižni prevod iz češčine v
slovenščino že leta 1805, ki je strokovna in kmetom namenjena brošurica. Jarnik je v
svoji knjižici Zber lepih ukov za slovensko mladino leta 1814 objavil 14 basni iz zbirke
V. M. Krameriusa Obnovený Ezop in 100 pregovorov, prve pesniške prevode pa M.
Kastelic v Kranjski čbelici 1833 iz Kraljedvorskega rokopisa in eno pesem F.
Čelakovskega. Novice so prinesle leta 1845 prevod pesmi Kde domov můj, ki je kmalu
postala češka narodna himna.
Slovenci so dobili v prevodu najprej nekaj odlomkov iz Kraljedvorskega rokopisa,
konec leta 1855 je rokopis v celoti izšel v prevodu F. Levstika, ki je nekaj časa (v letih
1854–1855) živel v Olomoucu. Prevod je prva samostojna knjižna izdaja kakšnega
češkega literarnega dela v slovenščini. Od mladinskih del je O. Caf prevedel iz češčine
Campejevega Robinzona mlajšega (1849, 1851); B. Potočnik je v berilu k svoji slovnici
1849 objavil prevod J. A. Komenskega Orbis pictus (ponovno 1858).
Čehi so bili bolj pozorni do slovenske poezije. Leta 1863 je izšla Anthologije
jihoslovanká (sestavil V. Křížek) ter vsebuje nekaj ljudskih pesmi in verze F. Prešerna,
J. V. Koseskega, M. Vilharja, F. Levstika idr. Od 70-ih let devetnajstega stoletja izhajajo
prevodi Prešernovih pesmi v raznih revijah. Pri Čehih je kot prvi knjižni prevod iz
slovenščine izšel leta 1882 Penížkov izbor Prešernovih pesmi z obširnim prevajalčevim
uvodom. Istega leta je prevedel tudi Jurčič Levstikovega Tugomirja.
Mladinska književnost se je razvijala počasneje. Njen razvoj je bil tako kot drugje po
Evropi povezan z razvojem pojmovanja otroštva (P. Aries). Zato ni naključje, da je češki
avtor Jan Amos Komenský z Orbis Pictus (1658) napisal prvo besedilo, ki je bilo
namenjeno samo otrokom. Sredi 19. stoletja sta Božena Nĕmcová (1820–1862) in Karel
Jaromír Erben (1811–1870) z zbirkami čeških in slovaških ljudskih pravljic postala del
literarnega kanona češke mladinske literature. Božena Nĕmcová je v letih 1845–1847
objavila zbirko Národní báckorky a povĕsti (Narodne pravljice in legende) in 1857–
1858 Slovenské pohádki a povĕsti (Slovaške pravljice in legende). Prav tako je treba
omeniti še mladinske pisatelje: Ludvik Aškenazy, Eduard Bass, Zdeňka Bezdĕková,
Ivona Březinová, Karel Čapek, Josef Čapek, Hana Doskočilová, František Hrubín, Klára
Jarunková, Josef Lada, František Langer, Jiří Mahen, Marie Majerová, Zdenĕk Miller,
Vítězslav Nezval, Eduard Petiška, Bohumil Říha, Alena Santarová, Ondřej Sekora,
Helena Šmahelová, Pavel Šrut, Irena Tatíčková, Rudolf Těsnohlídek, Vladislav Vančura,
Jan Werich idr.
V magistrskem delu je predstavljena recepcija češke mladinske književnosti po
obdobjih. Ugotovili in odgovorili smo na prvo raziskovalno vprašanje, da je bilo največ
knjig (93 knjig) prevedenih in izdanih v obdobju od leta 1981 do 2010, saj je bil v tem
obdobju velik napredek v razvoju mladinske književnosti pri nas in na Češkem. Ni pa
zanemarljiv tudi podatek, da je bilo od leta 2011 do marca 2016 prevedenih že 34 knjig.
Do sedaj je bilo v slovenščini izdanih okrog 200 knjig češke mladinske književnosti.
Največkrat so bila prevajana in izdana dela Eduarda Petiške Stare grške bajke
(devetkrat), sledi Karel Jaromir Erben z Lonček, kuhaj (osemkrat), Božena Nĕmcova s
svojimi Češkimi pravljicami (petkrat), Ondřej Sekora z Dogodivščinami mravljinčka
Ferdinanda in Karel Hröch s slikanico O, goskici, ki se je učila peti (štirikrat).
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Po pregledu učnih načrtov za slovenščino in osnovnošolskih beril je ugotovljeno, da so v
njih zastopana tudi češka mladinska besedila. Glede na vključenost leposlovja drugih
evropskih narodov to niti ni tako malo. V prenovljenem učnem načrtu iz leta 2011 je
sedem predlogov čeških mladinskih besedil (za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje sta
dve predlagani besedili, za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje eno in za tretje
vzgojno-izobraževalno obdobje štiri besedila češke mladinske književnosti). Učni načrti
vsebujejo kar nekaj besedil iz svetovne književnosti, a kot ugotavlja Marjanca Ajša
Vižintin (2013) v svoji doktorski disertaciji, so nepovezana s slovensko večkulturnostjo
in zahtevajo večjo vključenost medkulturnih vsebin (tudi leposlovja) povezanih z
večkulturnostjo slovenskega prostora. Potrebno bi bilo raziskati, koliko mladinskih del
narodov, ki živijo v Sloveniji, je vključenih v učnih načrtih, berilih, priporočilnih
seznamih za bralno značko idr.
Magistrsko delo ima namen izboljšati pregled nad češkim leposlovjem za mladino,
prevedenim v slovenščino in ga s tem približati slovenskim šolarjem, učiteljem in
knjižničarjem. Posledično bi lahko prišlo tudi do večjega vključevanja v učne načrte ali
sezname za šolsko bralno značko. Narejen je bibliografski knjižnični pregled prevedenih
čeških mladinskih del na Slovenskem in 11 analiz čeških književnih del. Kode za analizo
so izluščene iz klasične analize književnih besedil (UN Slovenščina, 2011), po teoriji
pravljic Maxa Lüthija in Marjane Kobe. Dodani so še parabesedilni elementi po
znanstvenici Gemmi Lluchi in kulturnospecifični elementi, ki so pomembni za
raziskavo, kako so bila dela prevajana (ali so se ohranile kulturnospecifični elementi
izvirnika). Za nadaljne raziskave bi bilo potrebno prebrati knjige v češkem jeziku in
njihove slovenske prevode ter jih primerjati.
V empiričnem delu je predstavljen tridnevni projekt Spoznavanje čeških mladinskih
besedil in češke kulture, ki je bil izveden na eni od ljubljanskih osnovnih šol.
Obravnavana so bila tri dela češke mladinske književnosti, ki veljajo za reprezentativna
češka književna dela in so primerna za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
Učenci so se srečali z medkulturnostjo, saj sta pri projektu sodelovali tudi dve češki
študentki (Erasmus, maj, 2015), ki sta predstavili svojo deželo in knjige brali v češkem
jeziku. Dela so bila sprejeta z velikim zanimanjem. Pred začetkom projekta je bila
izvedena kratka anketa o poznavanju čeških mladinskih del, primernih za prvo vzgojnoizobraževalno obdobje. Kratka anketa je bila izvedena tudi na OŠ Srečka Kosovela v
Sežani. Rezultati kratke ankete kažejo, da je med najbolj znanimi češkimi mladinskimi
besedili Žogica Nogica oz. njen literarni lik, ki je poznan predvsem iz lutkovne igre,
sledi ji pravljica Lonček, kuhaj! ter pravljice o Krtku (Krtek in pomlad, Krtek in mamica,
Krtek in raketa idr.), ki so jim znane tudi preko risank (Odgovor na drugo raziskovalno
vprašanje).
S projektom Spoznavanje čeških mladinskih besedil in češke kulture smo odgovorili še
na tretje in četrto raziskovalno vprašanjeje. Tri dnevni projekt je bil zelo lepo sprejet. Z
njim smo želeli spodbuditi obravnavo čeških mladinskih književnih besedil in s tem
spodbuditi obravnavo medkulturnosti oz. utemelji obravnavo mladinskih del tujih kultur.
Učenci so spoznali kulturo in jezik druge dežele. K temu sta veliko prispevali dve češki
študentki, ki sta prinesli češke knjige, plišasto igračo Krtka, brali pravljice v češčini, jih
naučili češke besede, češke plese in pokazali fotografije. Študentki sta v učni proces
vnesli sproščeno dinamiko druge kulture, kar predstavlja zelo veliko motivacijo in večje
sodelovanje učencev, posledično si učenci tudi več zapomnijo.
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Na koncu so dodana tudi didaktična priporočila, kje vse lahko prevedena češka
mladinska književna besdila uporabimo. Lahko jih uvrstimo na priporočilne sezname za
bralno značko, lahko jih beremo kot branje z nadaljevanjem v času podaljšanega bivanja,
lahko pa jih učitelji izberejo tudi kot pripomoček pri pouku, še posebno pri
medpredmetnemu povezovanju.
Številni projekti, v katere so vključene tudi naše šole, spodbujajo spoznavanje različnih
dežel in hkrati tudi spoznavanje leposlovnih del tiste dežele. Znanstvenica Ritta
Oittinova (2000) nas opozarja na pazljivost pri obravnavi mladinskih književnih del kot
sredstva za spoznavanje tujih kultur, saj izhaja iz strahu odraslih, da se otroci ne bi
naučili dovolj, kar pa izraža že preživeto pojmovanje uporabe mladinske književnosti
kot zgolj sredstva za poučevanje.
Mladinska književna besedila naj otrokom nudijo lepoto pisane besede, podoživljanje
njihovega sveta. Naj jim bo branje v užitek in sprostitev, naj bodo zaradi njega boljši.
Naj segajo po slovenski ali svetovni literaturi in si s tem širijo pogled na življenje. Naj
najdejo veliko dobrih pisateljev/pesnikov, ki bi jim to omogočili.
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6 Priloge
Priloga 1: Bibliografija knjižnih prevodov slovenske literature v češčino
Bibliografie knižních překladů slovinské literatury do češtiny
KNIHY/ KNJIGE

PREŠEREN, France: Básně. Přel. Josef Penížek, Jičín: Ladislav Sehnal 1882.
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SKET, Jakob: Miklova Zíta. /Miklova Zala./ Přel. V. Ševčík, Brno: P. Placidus, J. Mahon 1885.

JURČIČ, Josip: Desátý bratr. /Deseti brat./ Přel. Vojtěch Pakosta, Praha: Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské
knihtiskárny 1886.
GREGORČIČ, Simon: Básně. /Poezije I., 2. vyd., Ljubljana 1885./ Přel. Vojtěch Pakosta: Praha : CyrilloMethodějská knihtiskárna 1887.
JURČIČ, Josip: Sousedův syn. /Sosedov sin./ Přel. František Štingl, Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna
(V. Kotrba) 1890.
VOŠNJAK, Josip: Dva sousedé. /Dva soseda./ Přel. V. Úhlavský, Třebíč: J. F. Kubeš 1891.

JURČIČ, Josip: Jurij Kozják, slovinský janičar. Historická povídka z 15. století. - Jurij Kobila. /Jurij Kozjak,
slovenski janičar. - Jurij Kobila./ Přel. Alois Koudelka, Brno: J. Barvič 1894.
BEDENEK, Jakob: Od pluhu ke koruně./Od ploga do krone/ Přel. Josef Koněrza. Praha: Cyrillo-Methodějská
knihtiskárna V. Kotrba 1896.
JURČIČ, Josip: Padělané bankovky. /Ponarejeni bankovci./ Přel. Jaroslav Hradecký, Praha: J. Otto 1896.

ERJAVEC, Fran: Husaři na Polici. /Huzarji na Polici./ Přel. František Štingl, Praha: Cyrillo-Methodějská
knihtiskárna V. Kotrba 1897.
ROJC, Milan: Malá mýlka. Veselohra. /Mala bludnja./ Přel. František Ladislav Jelínek, Knapp: Praha 1898.
JURČIČ, Josip: V rozkvětu života. /Cvet in sad./ Přel. Josef Paulík, Praha : Přítel domoviny 1900.

TAVČAR, Ivan: Mezi horami a lidmi. /Med gorami aj./ Přel. Josef Paulík, Praha: E. Beaufort 1902.

BRINAR, Josip: Lov medvěda. - Výrova hostina. /Medvedji lov, Čukova gostija/ Přel. František Ladislav
Jelínek, Praha: Alois Hynek 1903.
KVEDER-JELOVŠEK, Zofka: Povídky. Přel. Zdenka Hásková, Praha: Tiskový výbor českoslovanské
sociálně demokratické strany dělnické 1904.
CANKAR, Ivan: Na příkrých cestách. /Na klancu./ Přel. Josef Tměj, Praha: Tiskový výbor českoslovanské
sociálně demokratické strany dělnické 1906.

KVEDER-JELOVŠEK, Zofka: Povídky. Přel. Zdenka Hásková, Praha: Tiskový výbor českoslovanské
sociálně demokratické strany dělnické 1906.
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CANKAR, Ivan: Vidiny. /Podobe iz sanj/ Přel. Bohuš Vybíral, Praha: A. Neubert 1920.
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TAVČAR, Ivan: Podzimní kvítí. /Cvetje v jeseni/ Přel. Bohuš Vybíral, Olomouc: R. Promberger 1923.
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KERSNIK, Janko: Květ noci svatojanské. /Ciklamen/ Přel. E. Pilná, Praha: Českomoravské podniky tiskařské
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KETTE, Dragotin: Dětské pohádky. /Pravljice/ Přel. Vojtěch Měrka, Košice: T. Štanglerová 1924.

KETTE, Dragotin: Pohádky. /Pravljice/ Přel. Vojtěch Měrka a Jiří Wolker. Košice: Tereza Štanglerová 1924.
KMET, Marija: Helena. /Helena/ Přel. Bohuš Vybíral, Prostějov: J. F. Buček 1924.

PIVKO, Ljudevit: Proti Rakousku I., Carzano. Díl I. Kniha I.-II. /Proti Avstriji. Carzano./ Přel. František
Roubík. Praha : Památník odboje. Kniha druhá: Jabloně mezi frontami /Jablane med frontama/ 1924.
ŽUPANČIČ, Oton: Veronika Desenická. Tragedie. /Veronika Deseniška/ Přel. Otto F. Babler. Praha: Alfa
1924.
CANKAR, Ivan: Čeledín Jernej a jeho právo. - Milan a Milena. Pohádka lásky. /Hlapec Jernej in njegova
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LEVSTIK, Vladimir: Zápisky Tiny Gramontové. /Zapiski Tine Gramontove/ Přel. Bohuš Vybíral, Olomouc:
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MEŠKO, Fran Ksaver: Matka. /Mati/ Přel. Antoš Horsák, Uherské Hradiště: Slovácká knihtiskárna Karla
Novotného 1926.

MEŠKO, Fran Ksaver: Náš život. /Naše življenje/ Přel. Antoš Horsák. Ilustrace Rajko Šubic, Brtnice: Jos.
Birnbaum 1926.

PIVKO, Ljudevit: Proti Rakousku II. Bok po boku. Díl I. Kniha I.-II. /Proti Avstriji. Rame ob ramenu/ Přel.
František Roubík, Praha: Památník odboje 1926.
FEIGEL, Damir: Psí kůže. /Pasja dlaka/ Přel. Vilém Novák, Praha: Ant. Svěcený 1927.

LEVSTIK, Vladimir: Zákon kladiva. /Pravica kladiva/ Přel. František Malík, Praha: Šolc a Šimáček 1927.
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KRAIGHER, Lojz: Kontrolor Škrobar. /Kontrolor Škrobar/ Přel., Bohuš Vybíral, Olomouc: R. Promberger
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MEŠKO, Fran Ksaver: Legendy o sv. Františku. /Legende o svetem Frančišku./ Přel. Antoš Horsák, Olomouc
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MEŠKO, Fran Ksaver: Mladým srdcím. /Mladim srcem/ Přel. Antoš Horsák. Brtnice: Jos. Birnbaum 1928.
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Roubík. Praha: Vydavatelství Za svobodu 1934.
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HIENG, Andrej: Fragment o neklidných nebožtících. /Výbor z novel/ Přel. Bedřich Jičínský a Viktor Kudělka.
Praha: Odeon 1966.

INGOLIČ, Anton: Vrátím se. /Kje ste, Lamutovi?/ Přel. Zdeňka Bezděková-Pavlíková. Praha: Nakladatelství
politické literatury 1966.

KRALJ, Vladimír: Muž, který stříhal ušima. /Mož, ki je strigel z učeši/ Přel. Zdeňka Bezděková-Pavlíková.
Praha: Naše vojsko 1966.
INGOLIČ, Anton: Tajný spolek PGC. /Tajno družstvo PGC/ Přel. František Benhart. Praha: SNDK 1967.
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PEROCI, Ela: Můj deštník je jako balón. /Moj dežnik je lahko balon/ Přel. Oton Berkopec. Ilustr. Marlenka
Stupica, Spoluvyd. Mladinska knjiga, Ljubljana, Praha: SNDK. 1967.

ZUPANČIČ, Beno: Chlapec a stožár. /Deček Karbol/ Přel. Oton Berkopec, Spoluvyd. Mladinska knjiga,
Ljubljana, Praha: SNDK. 1967.

ZUPANČIČ, Mirko: Dům na okraji města. Hra. /Hiša na robu města/ Přel. Milena Koliášová a Olga
Bartošková, Praha: DILIA 1964.
INGOLIČ, Anton: Cibuláři. /Lukarji./ Přel. Bohuš Vybíral, Verše přel. Jaroslav Tafel. Praha: Odeon 1968.

JURCA, Branka: Karlička a bílý koník. /Okoli in okoli; Hišica ob morju/ Přel. Jaroslav Pánek, Praha: SNDK
1968.
PEROCI, Ela: Pohádky žijí ve velikém starém městě. /Pravljice žive v velikem starem mestu/ Přel. Oton
Berkopec. Ilustr. Marlenka Stupica, Praha: SNDK 1968.
BEVK, France: Tonda /Tonček/ Přel. Míla Mellanová a Oton Berkopec. Praha: Albatros 1969.

INGOLIČ, Anton: Večírek u Ady. /Gimnazijka/ Přel. František Benhart, Praha: Mladá fronta 1969.

KOSMAČ, Ciril: Tantadruj a tři blázni. /Tantadruj a tři blázni v mrazivé noci. -Balada o trubce a oblaku/
/Tantadruj. - Balada o trobenti in oblaku/ Přel. František Benhart. Praha: Mladá fronta 1970.
BRENK, Kristina: Železný prsten. Přel. Zdenka Bezděková, Praha: Albatros 1970.

MIHELIČ, Mira: Novoluní. /Mladi mesec/ Přel. František Benhart, Praha: Mladá fronta 1971.

ROZMAN, Smiljan: Bomby nad městem. /Ruševine/ Přel. Jaroslav Pánek, Praha: Naše vojsko 1971.

KOCBEK, Edvard: Kruté kruhy. /Výbor z básnických sbírek Groza a Poročilo/ Přel. Josef Hiršal, Praha:
Odeon 1972.
PREŽIHOV, Voranc: Semeno větru. /Samorastniki/ Přel. František Benhart, Praha: Odeon 1972.
PREŽIHOV, Voranc: Spálenisko. /Požganica/ Přel. František Benhart. Praha: Práce 1973.

KOSOVEL, Srečko: V malém plášti slov. /Výbor z básní./ Přel. Vilém Závada a Oton Berkopec. Praha: Odeon
1974.
SVETINA, Tone: Lest. /Ukana/ Přel. František Benhart, Praha: Naše vojsko 1974.

LEVSTIK, Vladimir - Grün, Herbert: Kastelka. Přel. Brigita Hertlová, Praha: DILIA 1975.
CANKAR, Ivan: Vidiny. /Podobe iz sanj/ Přel Viktor Kudělka, Praha: Odeon 1976.

HIENG, Andrej: Nepravá Jana. /Lažna Ivana/ Přel. Valtr Řehoř, Praha: DILIA 1976.

MIHELIČ, Mira: Duha nad městem. /Mavrica nad mestom/ Přel. František Benhart, Praha: Práce 1976.
SVETINA, Tone: Osidla. /Ukana II./ Přel. František Benhart, Praha: Naše vojsko 1976.
KOSMAČ, Ciril: Jarní den. /Pomladni dan/ Přel. František Benhart. Praha: Práce 1977.

MAKAROVIČ, Svetlana: Večerní beseda a jiné básně. /Výbor./ přel. O. F. Babler. Blansko: Závodní klub
ROH ČKD Blansko 1977.
SVETINA, Tone: Zúčtování. /Ukana III./ Přel. František Benhart. Praha: Naše vojsko 1977.

JURCA, Branka: Katka. /Čuj in Katka/ Přel. Jaroslav Pánek. Praha: Albatros 1978. MAKAROVIČ, Svetlana:
Šotek Kuzma vyhrává cenu. /Škrat Kuzma dobi nagrado/ Přel. Kateřina Benhartová. Praha: Albatros.
Spoluvyd. Mladinska knjiga, Ljubljana 1978.
PREŠEREN, France: Můj sen šel po hladině. /Delo Franceta Prešerna/ Přel. Viktor Kudělka. Praha : Odeon
1978.
ZUPANČIČ, Beno: Zvony před bouří. /Plat zvona/ Přel. František Benhart, Praha: Mladá fronta 1978.

SUHODOLČAN, Leopold: Krejčík Kalhotka. /Krojaček Hlaček; Kam se je skril krojaček Hlaček/ Přel.
Jaroslav Pánek. Spoluvyd. Mladinska knjiga, Ljubljana, Praha: Albatros 1979.

UDOVIČ, Jože: Ostrovy jasu. /Ogledalo sanj; Darovi./ /Výbor z básní./ přel. František Benhart, Praha:
Melantrich 1979.
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JURCA, Branka: Když zrají jahody. /Ko zorijo jagode/ Přel. Kateřina Benhartová. Praha: Albatros 1980.
KOVIČ, Kajetan: Ani bůh, ani zvíře. /Ne bog ne žival/ Přel. František Benhart, Praha : Melantrich 1980.
POTRČ, Ivan: Poslouchej řeku. /Zločin; Onkraj zarje/ Přel. František Benhart, Praha: Odeon 1980.

SUHODOLČAN, Leopold: Piko Dinosaurus. /Piko Dinozaver/ Přel. Kateřina Literová-Benhartová. Ilustr.
Marjanca Jemec- Božič. Spoluvyd. Mladinska knjiga : Ljubljana, Praha: Albatros 1981.
MIHELIČ, Mira: Dům večera. /Hiša večera/ Přel. František Benhart, Praha: Práce 1982.

PREGL, Slavko: Výprava zeleného draka. /Odprava zelenega zmaja/ Přel. Kateřina Literová-Benhartová,
Praha: Albatros 1982.
SUHODOLČAN, Leopold: Piko Dinosaurus. /Piko Dinozaver/ Přel. Kateřina Literová-Benhartová. Ilustr.
Marjanca Jemec- Božič. 2. vyd., Spoluvyd. Mladinska knjiga : Ljubljana, Praha: Albatros 1983.
ZORMAN, Ivo: Drahá moje Izo. /Draga moja Iza/ Přel. František Benhart, Praha: Naše vojsko 1983.
ZORMAN, Ivo: V sedmnácti. /V sedemnajstem/ Přel. Kateřina Litrová, Praha: Práce 1983.

ZUPANČIČ, Beno: Holubník. /Golobnjak/ Přel. František Benhart Praha: Melantrich 1984.

GRUM, Slavko: Událost v městečku Goga. /Dogodek v mestu Gogi/ Přel. Dušan Karpatský. Praha: DILIA
1985.
KOVIČ, Kajetan: Medvědí škola. /Moj prijatelj Piki Jakob/ Přel. Kateřina Literová, Praha: Albatros 1986.
HOFMAN, Branko: Noc až do rána. /Noč do jutra/ Přel. František Benhart. Praha: Naše vojsko 1987.

ROZMAN, Smiljan: Příhody obláčka Nezbedy. /Oblaček Pohajaček/ Přel. Jaroslav Pánek. Praha: Albatros
1987.
DOLENC, Mate: Upír z Gorjanců /Vampir z Gorjancev/ Přel. František Benhart, Praha: Melantrich 1988.

JANČAR, Drago: Velký brilantní valčík./Veliki briljantni valček/ Přel. František Benhart, Paříž: 150 000
SLOV 1988.
MURNIK, Rado: Krásný janičár. /Lepi janičar/ Přel. Milada K. Nedvědová. Ilustr. Praha: Albatros 1989.
JANČAR, Drago: Galejník /Galjot/ Přel. František Benhart, Praha: Odeon 1990.
HOFMAN, Branko: Ringo Star Přel. František Benhart, Praha: Albatros 1990.

MIKUŽ, Jure: Obrazy Gallusovy doby /Podobe Gallusove dobe/ Přel. František Benhart, Ljubljana 1991.
MINATTI, Ivan: Prohlubeň ticha, /výbor/ Přel. František Benhart, Jinočany: H&H 1995.

JANČAR, Drago: Pohled anděla, /výbor/ Přel. František Benhart, Praha: Volvox Globator 1995.

JANUŠ, Gustav: Uprostřed věty, / Sredi stavka, P(e)s(m)i, Pesmi/ Přel. František Benhart, Praha:
Melantrich 1996.
ŠALAMUN, Tomaž: Ambra, Přel. František Benhart, Praha: I. Železný 1996.

DEBELJAK, Aleš: Soumrak idolů /Zaton idolov/, Přel. František Benhart, Olomouc: Votobia 1996.
DEBELJAK, Aleš: Katalog prachu, /výbor/ Přel. František Benhart, Olomouc: Votobia 1996.

DOLEŽAL – JENSTERLE, Alenka: Přeludy, Přel. Alemka Jensterle – Doležalová, Luděk Marx, Praha:
Euroslavica 1996.
JESIH, Milan: Sonety /Soneti, Soneti drugi/ Přel. František Benhart , Olomouc: Votobia 1997.

ZLOBEC, Ciril: Kvadratura kruhu, / Skoraj himna, Stopnice k tebi/ Přel. František Benhart a V. Daněk,
Praha: Brody 1997.
KOVAČ, Polonca: Byliny malé čarodějky /Zelišča male čarovnice/ Přel. Kateřina Literová, Klobouky u
Brna: František Ráček l997.
JANČAR, Drago: Krátká zpráva z dlouho obléhaného města, Přel. František Benhart, Olomouc: Votobia
1997.

FRBEŽAR, Ivan: Kamenuj kamenné… /Kamnaj kameno kamen besedo/, Přel. Lubor Kasal, Praha:
Volvox Globator 1997.

PETAN, Žarko: Všecko je v nejlepším nepořádku /výbor aforismů/ Přel. František Benhart a Ivan
Dorovský, Brno: Společnost přátel jižních Slovanů 1998.
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JANČAR, Drago: Prodloužená minulost, /výbor esejů/ Přel. František Benhart, Praha: Lidové noviny
1998.

PETAN, Žarko: Ideální léčba: Dva denně … /výbor aforismů/ Přel. Ivan Dorovský, Boskovice: Albert
1999.

DEBELJAK, Aleš: Svěrací kazajka anonymity, /výbor/ Přel. František Benhart a J. Špirudová, Praha:
Volvox Globator 1999.

NJATIN, Lela, B.: Obrovo srdce /Velikanovo srce/. Přel. Kateřina Literová, Klobouky u Brna: F. Ráček
1999.
DEBELJAK, Aleš: Město a dítě /Mesto in otrok/ Přel. František Benhart, Praha : Mladá fronta 1999.

JANČAR, Drago: Chtíč chtíc nechtíc /Posmehljivo poželenje/, Přel. František Benhart, Praha: Volvox
Globator 1999.
JANČAR, Drago: Halštat /Halštat/, Přel. František Benhart, Praha: Divadelní ústav 2000.

DEBELJAK, Aleš: Temné nebe Ameriky /Temno nebo Amerike/, Přel. Martina a Pavel Šaradínovi, Brno:
Host 2000.

ŠÖMEN, Branko: Motýlí efekt aneb Sametové sny /Metuljev efekt/, Přel. Dušan Karpatský, Praha: Gallery
2001.
BLATNIK, Andrej: Proměny kůží /Menjave kož/, Přel. Pavel Šaradín, Martina Šaradínová, Olomouc:
Periplum 2002.
STROJAN, Marjan: Výlety do přírody, Přel. František Benhart, Bratislava: Drewo a srd 2002.

TAUFER, Veno: Odysseus & syn aneb svět a domov /Odisej & sin ali Svet in dom/, Přel. František
Benhart, Brno: Větrné mlýny 2003.
ŠTEGER, Aleš: Někdy je leden uprostřed léta /Včasih je januar sredi poletja/, Přel. František Benhart,
Brno: Větrné mlýny 2003.
BARTOL, Vladimir: Alamut /Alamut/, Přel. Aleš Kozár, Praha: Albatros 2003.

JANČAR, Drago: Kateřina, páv a jezuita /Katarina, pav in jezuit/ Přel. František Benhart, Praha: Paseka
2003.
JANČAR, Drago: Přízrak z Rovenské, Přel. František Benhart, Brno: Host 2003.

ŠALAMUN, Tomaž: Stromořadí naděje /výbor básní/ Přel. František Benhart, Jinočany: H&H 2003.

PETAN, Žarko: O revoluci a o smrti / Hoja za očetom/ Přel. Libor Doležán, Boskovice: Albert 2004.
ARKO, Andrej: Počestné příběhy. Přel. František Benhart, Marek Turňa: Zlín 2004.

ČATER, Dušan: Taťka je zase opilej /Ata je spet pijan/, Přel. Libor Doležán, Brno: Větrné mlýny 2004.
KOCBEK, Edvard: Slovinská píseň /výbor/ Přel. Ivan Dorovský, Brno – Boskovice: Albert 2004.

KOSOVEL, Srečko: Moje píseň /výbor/ Přel. Ivan Dorovský a Michal Przybylski, Brno – Boskovice:
Albert 2004.
HUDOLIN, Jurij: Mluví žena /Govori ženska/, Přel. Hana Chmelíková, Brno: Větrné mlýny 2004.
LAINŠČEK, Feri: Halgato /Namesto koga roža cveti/, Přel. Aleš Kozár, Praha: Dauphin 2004.
KOKELJ, Nina: Hedvábínka /Sviloprejka/, Přel. Alena Šamonilová, Brno: Větrné mlýny
2005.

SKUBIC, Andrej: Fužinské blues /Fužinski bluz/, Přel. Petr Mainuš, Brno: Větrné mlýny
2005.

JANČAR, Drago: Brioni /výbor esejů/, Přel. František Benhart, Volvox Globator: Praha 2005.

MAZZINI, Miha: Já, Tito a gramofon /Kralj ropotajočih duhov/, Přel. Kristina Pellarová, Argo: Praha
2005.
PODLOGAR, Gregor: Závrať extáze /výbor z básní/, Přel. Petr Mainuš, Brno – Boskovice: Albert 2005.
OSOJNIK, Iztok: V tobě ožiju /výbor z básní/, Přel. Aleš Kozár, Marek Turňa: Zlín 2005.
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PAVČEK Tone: Krajina na návštěvě /výbor básní a esejů/, Přel. František Benhart, Volvox Globator:
Praha 2005.
TRATNIK, Suzana: Jmenuji se Damián /Ime mi je Damjan/, Přel. Alena Šamonilová, One woman press:
Praha 2005.
JANČAR, Drago: Hřebíky z Jákobova žebříku /výbor esejů/, Přel. Petr Mainuš, CDK: Brno 2006.

DOLENC, Mate: Moře v čase zatmění slunce /Morje v času mrka/, Přel. Hana Mžourková, Dauphin :
Praha 2006.
VÝBORY A ANTOLOGIE OBSAHUJÍCÍ DÍLA SLOVINSKÝCH AUTORŮ/
IZBORI IN ANTOLOGIJE, KI VSEBUJEJO DELA SLOVENSKIH AVTORJEV
Básně cizokrajné. Přel. Hermenegild Jireček. Obsah: Miroslav Vilhar. Praha 1876.

Kvítí z luhů slovanských. Přel. M. Ježek. Obsah: Ivan Tavčar, Anton Martin Slomšek. Brno 1882.

Kvítí z luhů jihoslovanských. /Povídky slovinských autorů./ Přel. J. K. Kačer, František Pohunek, O b s a h: Igo
Kaš, Anton Koder, Josip Stritar, J. Podgrajski, Pavlina Pajk, Anton Koder. Praha: Cyrillo-Methodějská
knihtiskárna (V. Kotrba) 1893.
Povídky a pověsti, Přel. V. Úhlavský, Třebíč: Kubeš 1893.

Jihoslovanština. Přel. Josef Skrbinšek. Obsah: Fran Ksaver Meško. Holešov: Fr. Malota : Jan Konečný 1919.

Všeslovanská čítanka lípa, Přel. Josef Páta, Bohuš Vybíral a A. Bortulin, Obsah: Ivan Cankar, Fran Ksaver
Meško, Zofka Jelovšek – Kveder. Praha: Unie 1920.

Bratrská poesie. /Překlady slovinské poezie./ Přel. Jiří Wolker. Spolupracoval Vojtěch Měrka, Ivan Cankar,
Dragotin Kette, Alojz Gradnik. Košice: Terezie Štanglerová 1924.

Jihoslované svým dětem. Přel. Otto František Babler. Obsah: Oton Župančič, Vida Jeraj, Dragotin Kette, Fran
Milčinski, Fran K. Meško, Josip Stritar. Plzeň: Ranná setba 1924.
Dvě slovinské dětské hry. Fran Milčinski: Hra o veselé úloze. /Igrica o veseli nalogi./ Josip Ribičič: Mládež.
/Mladina./ Přel. Otto F. Babler, Praha: B. Kočí 1925.
Knížka o slunečnici. Přel. Otto F. Babler. Obsah: Oton Župančič. Olomouc 1928.

Růženec útěchy. Přel. František Tichý. Obsah: France Prešeren. Beroun: Antonín Šefl 1929.

Dílo Jiřího Wolkra. Mladistvé práce a zlomky. Přel. Jiří Wolker a Vojtěch Měrka. Obsah: Ivan Cankar,
Alojz Gradnik, Dragotin Kette. Praha: Václav Petr 1930.
Slovinské romance a balady, /Slovenske narodne pesmi, I. sv.(1895) Karla Štrekelja/. Přel. Otto F. Babler.
Samotíšky 1933.
Torsa. Přel. Emanuel Lešehrad. Obsah: Oton Župančič. Praha 1934.

Lyrická duše Jugoslávie. Přel. František Čuberka, František Hrbek a Adolf Veselý. Obsah: Anton
Debeljak, Cvetko Golar, Alojz Gradnik, Miran Jarc, Oton Župančič. Praha: A. Veselý 1934.

Jihoslovanská lyrika. Přel. Karel Hádek. Obsah: Oton Župančič a Anton Vodnik. Praha: Karel Reichel
1935.
Jadran v soudobé jihoslovanské lyrice. Přel. František Čuberka, František Hrbek a Adolf Veselý. Obsah:
Dragotin Kette, Oton Župančič, Alojz Gradnik, Janko Samec a Igo Gruden. Praha: A. Veselý 1935.
Čtyři zpěvy od jihoslovanského moře. Přel. Anna a Jaroslav Urbanovi. Obsah: Oton Župančič. Praha 1935.
Vánoční knížka. Přel. Otto F. Babler. Obsah: Silvin Sardenko. Nový Jičín 1935.

O bratrské Jugoslávii. Přel. Otto F. Babler. Obsah: Oton Župančič. Praha: Státní nakladatelství1935.

Oslavujeme Jugoslávii, Přel. Jan Severin, Obsah: Ivan Cankar, Fran Levstik. Praha: Československá
grafická Unie1938.
O němé tváři, Přel. Otto F. Babler, Obsah: Pavel Golia. Svatý Kopeček 1939.

Pohádky o Pánu Bohu a jeho svědcích, Přel. Otto F. Babler. Samotíšky 1939.
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HVĚZDY nad Triglavem. /Antologie./ Vybrali a uspoř. Oton Berkopec a Josef Hora. Přel. Kamil Bednář, Jan
Čarek, Josef Hora, František Nechvátal a Karel Nový. O b s a h: Ivan Cankar, Oton Župančič, Josip Murn
Aleksandrov, Dragotin Kette, Silvin Sardenko, Alojz Gradnik, Pavel Golia, Janko Glazer, Fran Albrecht, Igo
Gruden, Joža Lovrenčič, France Bevk, Miran Jarc, Tone Seliškar, Anton Vodnik, Vida Taufer, Srečko
Kosovel, Jože Pogačnik, France Vodnik, Edvard Kocbek, Mile Klopčič, Božo Vodušek, Bogomil Fatur.
Praha: Melantrich 1940.
HVĚZDY nad Triglavem. /Antologie./ Vybrali a uspoř. Oton Berkopec a Josef Hora. Přel. Kamil Bednář, Jan
Čarek, Josef Hora, František Nechvátal a Karel Nový. 2. vyd., Praha: Melantrich 1946.
Slovinské národní pohádky, Přel. J. Dědičová, Praha 1947.

Zpěvy hrdinství a lásky. Přel. Oton Berkopec a František Halas. Obsah: Mladá Breda, Pegam a
Lambergar, Král Matyáš zachránil ženušku a Krásná Vida. Praha: Československý spisovatel 1954.
Mladistvé práce veršem. Přel. Jiří Wolker, Vojtěch Měrka. Obsah: Ivan Cankar, Alojz Gradnik, Dragotin
Kette. Praha : SNKLHU 1954.
Deset novel, Přel. František Benhart, Obsah: Ciril Kosmač. Praha: Československý spisovatel 1957.
Devět pávů /výbor pohádek/ Přel. Jaroslav Závada. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy 1958.
Hlubší než smrt. Přel. Petr Kopta. Obsah: Ivan Minatti. Praha: Mladá fronta 1958.

Svítání za tmavých nocí, Přel. František Benhart a A. Žukovská, Obsah: Anton Ingolič, Ciril Kosmač,
Prežihov Voranc, Miško Kranjec, Ivan Potrč, France Bevk, Beno Zupančič a Vladimir Kavčič. Praha :
Naše vojsko 1964.

K 60. výročí smrti Simona Gregorčiče (15. X. 1844 - 24. XI. 1906) a k 90. výročí narozenin Ivana Cankara
(10. V. 1876 - 11. XII. 1918). Přel. Jiří Wolker, Vojtěch Měrka a J. Kamenář, O b s a h: Simon Gregorčič, Ivan
Cankar. Ostrava 1966.
Snímky krajiny poezie. Přel. Josef Hiršal a Ludvík Kundera. Obsah: Alojz gradnik, Igo Gruden, Anton Vodnik,
Srečko Kosovel, Edvard Kocbek, Jože Udovič, Matej Bor, Cene Vipotnik, Lojze Krakar, Ivan Minatti, Dane
Zajc. Praha : Československý spisovatel 1966.

Sto moderních básníků. /Antologie/. Přel. Josef Hiršal a Viktor Kudělka. Obsah: Edvard Kocbek. Praha:
Československý spisovatel 1967.
VÝZNAMNÁ výročí čtyř slovinských spisovatelů v r. 1968. Přel. Vojtěch Měrka. O b s a h: Ivan Cankar, Igo
Gruden, Ivan Lah, Ivan Rob. Ostrava 1967.
Rok v kruhu. Básně o měsících. Přel. Otto F. Babler. Obsah: Srečko Kosovel, Lojze Krakar. Olomouc 1970.
Ještě další hrst básní. Přel. Otto F. Babler. Obsah: Tone Kuntner, Kajetan Kovič. Olomouc 1971.

Deset jugoslávských novel, Přel. František Benhart, Obsah: Andrej Hieng, Edvard Kocbek. Praha:
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Makarovič, Ervin Fritz, Tone Kuntner, Saša Vegri. Praha: Odeon 1983.
Věčný den, Přel. František Benhart, Obsah: Beno Zupančič, Praha: Mladá fronta 1985.

Skleněné město, Přel. František Benhart, Obsah: Branko Gradišnik. Praha: Mladá fronta 1985.

Duhová křídla, Přel. František Benhart, Obsah: Gregor Strniša, Branko Gradišnik a Vid Pečjak. Praha:
Práce 1985.

Lyrické konfrontace. Přel. Otto F. Babler. Obsah: Ivan Minatti, Ciril Zlobec, Edvard Kocbek, Niko
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SLOVINSKÉ DRAMA NA ČESKÝCH JEVIŠTÍCH/
SLOVENSKA DRAMA NA ČEŠKIH ODRIH
FUNTEK, Anton: Pro dítě / Za hčer/ Přel. G. K. Hoffmeister. Č. p. 10. 2. 1898 – Národní divadlo v Praze (
režie Edmund Chvalkovský).

AŠKERC, Anton: Řád svatého Jiřího /Red sv. Jurija/ Přel. F. L. Jelínek. Č. p. 25. 2. 1904 – divadlo Urania
(režie Václav Spurný).

KVEDER-JELOVŠEK, Zofka: Láska /Ljubezen/ Přel. F. L. Jelínek. Č. p. 25. 2. 1904 – divadlo Urania (režie
Václav Spurný).

CANKAR, Ivan: Pro blaho národa. /Za narodov blagor/ Přel. Zdenka Hásková, Praha: Tiskový výbor
českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické 1907. Č. p. (a zároveň světová premiéra) 28. 2. 1905 Pištěkovo lidové divadlo na Královských Vinohradech (režie Jan Pištěk).
FINŽGAR, Fran, Saleški: Divý lovec /Divji lovec/ Přel. A. Šustr. Č. p. 30. 1. 1908 – divadlo Urania (režie
Václav Spurný).
CANKAR, Ivan: Král na Betajnové /Kralj na Betajnovi/ Přel F. Lier. Č.p. 4. 1. 1910 – Intimní divadlo na
Smíchově (režie Josef Lukavský).
FINŽGAR, Fran, Saleški: Naše krev /Naša kri/ Přel. A. Šustr. Č. p. 22. 2. 1914 – divadlo Urania (režie Václav
Spurný).
CANKAR, Ivan: Pro blaho národa. /Za narodov blagor/ Přel. Zdenka Hásková, Praha: Tiskový výbor
českoslovanské sociálně demokratické strany dělnické 1907. 25. 4. 1914 – Národní divadlo v Brně (režie
Alois Urban).

CANKAR, Ivan: Král na Betajnové /Kralj na Betajnovi/ Přel. Růžena Nasková, 11. 10. 1916 – Městské
divadlo v Plzni (režie Josef Fišer).
CANKAR, Ivan: Král na Betajnové /Kralj na Betajnovi/ Přel. F. Lier, 18. 8. 1918 – Žižkovská činohra (režie
Josef Lukavský).

NOVAČAN, Anton: Veleja. /Veleja./ Přel. Bohuš Vybíral, Prostějov: J. F. Buček 1923. Č. p. 1. 12. 1923 České divadlo v Olomouci (režie Drahoš Želenský).
CANKAR, Ivan: Pohoršení v dolině svatoflorianské. /Pohujšanje v dolini šentflorjanski/ Přel. Jan Hudec,
Praha: Zora 1926. Č. p. 1. 12. 1926 - České divadlo v Olomouci (režie František Salzer).

NOVAČAN, Anton: Heřman Celjský. /Herman Celjski./ Přel. Bohuš Vybíral,1928. Č.p. 30. 6. 1928 v
Olomouci (režie František Salzer)
GOLAR, Cetko: Vdova Rošlinka. /Vdova Rošlinka./ Přel. Nikola Kadlec, Praha : Evžen J. Rosendorf 1934. Č.
p. 7. 1. v divadle Urania v Praze (režie Rudolf Kautský), 20. 2. 1929 - Městské divadlo v Plzni (režie Josef
Fišer).
CANKAR, Ivan: Pohoršení v údolí sv. Floriána. /Pohujšanje v dolini šentflorjanski/ Přel. Rajmund Habřina.
30. 6. 1934 v Zemském divadle v Brně - divadle Na hradbách (režie Branko Gavella).KREFT, Bratko: Celjská
hrabata. /Celjski grofje./ Přel. Josip Borko a Otto Minářík, Praha : Matice divadelní 1935. Č. p. 19. 2. 1934 Umělecká beseda - Scéna dobrých autorů (IV. cyklus her slovanských autorů, pořádá Jednota slovanských
žen, režie Otto Minářík).

LIPAH, Fran: Hlavní výhra. /Glavni dobitek/ Přel. Josip Borko a Otto Minářík, Praha: Matice divadelní 1935.
Č. p. 20. 11. 1934 - Umělecká beseda v Praze (režie Otto Minářík).
ŠORLI, Ivo: Bludné ohně /Blodni ognji/ Přel. Oton Berkopec, Č. p. 19. 11. 1935 – Umělecká beseda v Praze
(režie Otto Minářík).

GOLIA, Pavel: Princezna a pasáček /Princeska in pastirček/ Přel. Jan Hudec. Č. p. 25. 4. 1937 – Brněnské
Zemské divadlo (režie Oldřich Lukeš).
KREFT, Bratko: Velezrádce. /Kreature./ Přel. Gabriel Hart /1935/.Č. p. 27. 10. 1937 - Městské divadlo na
Královských Vinohradech (režie Bratko Kreft).
CANKAR, Ivan: Pacholci /Hlapci/ Přel. Rajmind Habřina. Č. p. 27. 10. 1935 – divadlo Unitaria. Pod názvem
Učitel Jerman. (režie František Spitzar).

BOR, Matej: Noc v Hlubokém. (Trhani.) /Noč v Globokem - Raztrganci/ Přel. Zdeňka Bezděková. Praha:
Svoboda 1948. Č. p. 28. 11. 1946 - Stavovské divadlo v Praze (režie Aleš Podhorský).
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MIHELIČ, Mira: Svět bez nenávisti. /Svet brez sovraštva./ Přel. Míla Mellanová a Vsevolod Pánek, Praha:
AGSYND 1946. Č. p. 15. 11. 1946 - Zemské národní divadlo v Brně - Mahenovo divadlo na Veveří (režie
Vladimír Vozák).

KREFT, Bratko: Balada o poručíkovi a Marjutce. /Balada o poročniku in Marjutki/ Přel. Viktor Kudělka a
Bedřich Jičínský, Praha : DILIA 1965. Č. p. 7. 11. 1964 - Divadlo Julia Fučíka v Brně (režie Libor Pleva).
LEVSTIK, Vladimir - Grün, Herbert: Kastelka, Přel. Brigita Hertlová, Praha: DILIA 1975. Č. p. 8. 5. 1976 Severomoravské divadlo Šumperk (režie F. Čech).

Priloga 2: Kratek nestandardiziran intervju med učiteljico in učenci.
Vsi tisti učenci, ki ste dvignili roke, da poznate Žogico Nogico, kje ste se srečali z
njo, jo spoznali?
Učenci: Spoznali smo jo v lutkovnem gledališču, ob poslušanju CD- ja.
Je kdo prebral že knjigico?
Učenci: Ne, nismo. (Nihče ni imel knjige v rokah).
Kdo je dvignil roko, da je slišal za Krtka? Od kod ga poznaš?
Učence: Poznam ga iz risank.
Učenec: Doma imamo nekaj njegovih slikanic Krtek in pomlad.
Učenec: Sposodil sem si v knjižnici, veliko jih imajo.
Kdo pozna Lonček, kuhaj!?
Učenci: Smo jo že brali pri pouku, knjigo imamo doma.
Kdo je slišal že za Dogodivščine mravljinčka Ferdinanda?
Učenec: Sem samo slišal. Mislim, da je tudi risanka.
Kdo pozna Dašenko?
Učenci: Kdo je to? Ne poznamo.
Kaj veste o Češki in njenih prebivalcih?
Učenec 1: Vem, da je glavno mesto Praga.
Učenec 2: Imajo zastavo podobno naši.
Učenec 3: Imajo dobrega hokejista. (Učenec je bil v času prvomajskih počitnic s starši
na Češkem.)
Kaj bi želeli izvedeti o Češki?
Učenci so naštevali:
Kaj jejo in pijejo?
Kaj delajo? Kako tam govorijo?
Če so dobili kakšnega novega predsednika?
Kaj radi delajo v prostem času?
Kakšno je njihovo obnašanje, navade?
Kakšna je okolica?
Kako se igrajo otroci na Češkem?
V katerih športih so dobri?
Kako se obnašajo otroci in starši?
Povedala sem jim, da bosta v tridnevnem projektu z nami tudi dve češki študentki, ki
bosta odgovorili na vsa njihova vprašanja.
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