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POVZETEK 

Naloga obravnava izvirne literarne like mumine finsko-švedske mladinske pisateljice 
Tove Jansson in kosovirje slovenske mladinske pisateljice Svetlane Makarovič. Ti 
izvirni literarni liki predstavljajo univerzalije humanističnih vrednot enakost, mir, 
prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda, ki so 
relevantne za sodobni prostor in čas.  

Pravljice s svojo močno simboliko vplivajo na podzavest učencev, spodbujajo 
otrokovo domišljijo, posredujejo vrednote, obenem  pa se otrok tudi jezikovno razvija. 
Slikanice so kombinacija verbalne in vizualne ravni komunikacije, branje le-teh 
mlademu bralcu omogoči izkušnje čustev, s tem pa oblikovanje lastnega 
vrednostnega sistema. Le-ta vpliva na moralni razvoj otroka. 

Naredili smo raziskavo, v katero je bilo vključenih 15 učencev 3. razreda devetletke. 
Izvedli smo jo na osnovi obravnave dveh srednje obsežnih sodobnih pravljic z 
naslednjimi metodami: branje v nadaljevanjih; dejavnosti za učence v obliki 
projektnega dne in intervjuja, namenjene ugotavljanju, ali učenci poznajo mladinski 
pisateljici že od prej, ali od prej poznajo tudi izvirne literarne like obeh pisateljic, jih 
prepoznajo kot univerzalije humanističnih vrednot (katerih in na kakšen način), ali 
poglobljeno doživljanje in vrednotenje literarnih likov motivira čustveno in socialno 
pismenost učencev. 

Raziskava dokazuje, da upoštevanje vseh štirih spoznavno-sprejemnih stopenj pri 
šolski interpretaciji književnega besedila (doživljanje, razumevanje, vrednotenje 
književnega besedila in izražanje ali ubesedovanje na nivoju rabe, in učenčevo 
lastno doživljanje književnega besedila, ki se dopolni z interpretacijo ali razčlembo 
besedila z doživetji drugih učencev) z učiteljevo interpretacijo in analizo na osnovi 
izbranih učnih oblik in metod dela spodbuja dejavnost čim večjega števila učencev ter 
njihovo poglobljeno doživljanje, razumevanje in vrednotenje literarnih likov kot 
univerzalij humanističnih vrednot. Interakcija vseh dejavnikov spodbuja razvoj čustev 
in empatije in socialni razvoj, s čimer tudi motivira razvoj čustvene in socialne 
pismenosti pri učencih. 

 

Ključne besede: mumini, kosovirji, humanistične vrednote, slikanica, čustveno 
opismenjevanje, socialno opismenjevanje. 

 

 

 

 

 

 

 





 

ABSTRACT 

The paper deals with original literary characters moomins of Finnish-Swedish youth 
writer Tove Jansson and kosovirs of slovenian youth writer Svetlana Makarovič as 
universals of humanistic values of equality, peace, friendship, loyalty, solidarity, 
respect, acceptance, tolerance, freedom, which are relevant to contemporary time 
and space. 

Fairytales with its strong symbolism subliminal pupils, they encourage the child´s 
imagination, share values, while children also develop language. The picturebooks 
are a combination of two levels od communication – verbal and visual, and the 
reading of picturebooks allows the young reader experience emotions, and thus 
designing their own value system. It affects the moral development of the child. 

We did a survey in which they were involved 15 pupils third grade of primary school 
and was carried out based on the reading of two contemporary medium extensive 
stories in the form of reading in sequels, activities of pupils in the form of project day 
and two interviews aimed at determining whether students know both writers since 
sooner, do they know the original literary characters of both since sooner, do they 
identify the literary characters as universals of humanistic values, which and in what 
way, or depth perception and evaluation of literary characters motivate the emotional 
and social literacy learners. 

Research shows that taking into account all four cognitive-admission rates in school 
interpretation or reading (listening) literary texts, which are experiecing, 
understanding and appreciation of literary texts and express or narration on the level 
of use, and pupils´ personal experience of a literary text is supplemented in the 
interpretation or parse text with the experiences of other pupils and the teacher´s 
interpretation and analysis in based on the selected teaching forms and methods of 
work activity promotes the greatest possible number of pupils and their depth 
perception, understanding and appreciation of literary characters as universals of 
humanistic values. The interaction of all factors encouraging the development of 
emotions and empathy, social development, and thus motivate development of 
emotional and social literacy among pupils. 
 

Key words: moomins, kosovirs, humanistic values, picturebook, emotional literacy, 
social literacy. 
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1 

UVOD 

Pričujoče delo je sestavljeno iz dveh sklopov, teoretičnega in empiričnega. Glavni cilj 
obeh je raziskati izvirne literarne like mumine in kosovirje kot univerzalije 
humanističnih vrednot na področju mladinske književnosti. 

Za razumevanje pomembnosti literarnih likov kot univerzalij humanističnih vrednost je 
potrebno opredeliti pojem vrednot kot tudi pojem humanističnih vrednot ter njihovo 
relevantnost za sodobni prostor in čas, zato v teoretičnem delu izhajamo iz Muskove 
(2010) integralne strukturne teorije vrednot, s katero opredeli in klasificira tudi 
humanistične vrednote.  

Ker so za potrebe empiričnega dela magistrskega dela v raziskavo vključeni učenci 
3. razreda, s katerimi smo obravnavali dve srednje obsežni sodobni pravljici 
Čarodejev klobuk Tove Jansson in Kosovirja na leteči žlici Svetlane Makarovič, v 
teoretičnem delu izhajamo iz literarne teorije o pravljici, klasifikaciji pravljic ter 
njihovem pomenu. Poudarimo pomen slikaniške knjižne oblike. Predstavimo 
slovensko in finsko-švedsko mladinsko pisateljico, kratek povzetek njunih v raziskavi 
obravnavanih sodobnih pravljic ter glavne in stranske literarne like obeh pravljic. 

Cilj prvega dela je prikazati izvirne literarne like mumine in kosovirje kot univerzalije 
humanističnih vrednot opirajoč se na književni deli avtoric ter izhajajoč iz njunih 
citatov o literarnih likih. 

V drugem, empiričnem delu raziskave predstavimo raziskovalni problem ter cilje 
raziskovanja, hipoteze in rezultate z interpretacijo avtorske primerjalne analize 
muminov in kosovirjev  

z vidika humanističnih vrednot ter analize intervjujev z učenci, ki so se opredelili do 
naslovne tematike. 



2 

I  TEORETIČNI DEL 



3 

1 VREDNOTE 

1.1 Opredelitev pojma vrednote 

Strokovnjaki različno opredeljujejo vrednote, večina jih je pri opredelitvi termina 
enotnih, da so vrednote povezane z motivacijo oz. so pomembni dejavnik motivacije 
privlačnosti (Ladinek, 2010).  

Po M. Kovač Šebart (2013) so vrednote »sistem prepričanj o tem, kaj je dobro, 
zaželeno in vredno. So najsplošnejše smernice za individualno in družbeno življenje 
in kot take vplivajo na naše vedenje ter doživljanje sebe in drugih« (str. 33). Vrednote 
so visoko cenjeni cilji oz. ideali, posplošena ter relativno trajna pojmovanja o le-teh. 
Usmerjajo naše interese in vedenje. Zanje je značilna vrednostna komponenta 
(Musek, 1993). Gre za kompleksen pojav, saj se vrednote povezujejo s čustvenimi, 
motivacijskimi (voljnimi) in kognitivnimi procesi. Za zrelo pojmovanje vrednot je 
pomembno  imeti razvito abstraktno mišljenje, te zmožnosti pa se razvijejo v času 
pubertete in zgodnje adolescence, čeprav je posameznik že veliko prej sposoben 
vrednotiti pojave in objekte. Z njihovo pomočjo ocenjujemo svoje ravnanje in ravnanje 
drugih. Vrednote so »generalna pojmovanja in prepričanja o pojavih, h katerim si 
prizadevamo« (Musek, 2000, str. 9), »so posplošena in relativno trajna pojmovanja o 
ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih 
objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese ter naše vedenje kot življenjska 
vodila.« (Musek, 2000, str. 9) Predstavljajo nam neke vrste motivacijske cilje.  

Musek (2010) nadgradi opredelitev pojma: »Če so vrednote resnično neke vrste 
kondenzacija posameznih motivacijskih ciljev in če veljajo telične teorije psihičnega 
blagostanja, potem je vsekakor pričakovati, da bo občutek izpolnjevanja in 
uresničevanja pomembnih vrednot spodbujal zadovoljstvo in dobro počutje ter tako 
vplival na zadovoljstvo z življenjem, pozitivno emocionalnost, občutje smiselnosti in 
druge sestavine psihičnega blagostanja« (str. 318). 

Ameriški kulturolog in sociolog Clyde Kluckhohn (1951) vrednote opredeli kot 
»pojmovanja zaželenega, ki vplivajo na to, kako se ljudje odločajo za akcije in kako 
ocenjujejo pojave« (Musek, 2009, str. 9), Schwartz in Bilsky (1987) pa poudarita 
motivacijski vidik vrednot in jih opredelita kot posebne vrste ciljev, povezane z 
različnimi interesi, motivacijskimi področji in domenami. 

V filozofskem utemeljevanju vrednot in morale predstavlja enega izmed vrhuncev 
Kantova filozofija praktičnega uma. Le-ta zagovarja tezo, da je osnova moralnega 
ravnanja in moralnosti zavest o dolžnosti, občutje, da se nekaj mora. Utemeljena 
mora biti na apriornih razumskih načelih. 

Psihološko raziskovanje vrednot temelji na izkustvenih, empirično ugotovljivih 
vprašanjih o le-teh, ne vrednote kot idealni tipi hotenja in čustvovanja. Ne torej, 
kakršne naj bi bile oz. bi morale biti po filozofski in logični presoji, temveč vrednote, 
kakršne so po doživljanju in po izjavah ljudi (Musek, 2000). 

1.2 Izvor, nastanek in razvoj vrednot 

Vrednote imajo relativno stabilno in trajno strukturo (Musek, 2000). Posameznikove 
izkušnje, ki si jih pridobi z učenjem v socialnih situacijah, so ključnega pomena pri 
oblikovanju vrednotnega sistema (individualne vrednote, vrednostne hierarhije in 
sistemi). V kulturi, v kateri živi, vrednostna merila že zgodaj začenja sprejemati, jih 
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sprejme in ponotranji. Postanejo njegova vrednostna merila. Na oblikovanje vrednot 
vplivajo tudi drugi dejavniki, to so področja in dejavnosti, ki se jim predano 
posvečamo iz lastnega interesa. 

Izvor, nastanek in oblikovanje vrednot se začne v obdobju osnovnega razvoja 
osebnosti, t.j. čas od zgodnjega otroštva do adolescence. Vrednote, vrednotne 
orientacije, sistemi in hierarhije se spreminjajo in razvijajo še kasneje v razvoju 
posameznika. Govorimo o razvoju vrednot skozi življenje, ki je odvisen od notranjega 
vrednostnega razvoja posameznika. Pomembnost vrednot je v tem, da nastajajo in 
se oblikujejo pod vplivom različnih dejavnikov. Nekateri sodijo v evolucijsko in 
biološko sfero, pri čemer je pomembno  tudi zorenje intelektualnih funkcij in socialni 
razvoj, brez katerih se vrednotni sistem ne more oblikovati. Pri vrednotnem razvoju 
posameznika so pomembne tudi socialna, kulturna in duhovna dimenzija. Vrednote 
ponotranjamo v procesu socializacije.  

V svojem osebnostnem razvoju se najprej usmerjamo k hedonskim ciljem, k čutnemu 
uživanju, igri, zabavi. Kasneje si vse bolj prizadevamo za materialne dobrine in 
dosežke, uspešnost, moč in uveljavljanje. V naslednjem razvojnem obdobju relativno 
večjo težo dobijo stvari, ki nam pomenijo dolžnost in odgovornost. Musek (2010) 
pravi:  

»Čeprav ves čas ocenjujemo apolonske vrednote za pomembnejše od dionizičnih, pa 
mladostniki hedonske vrednote bolj cenijo kot zreli odrasli. Relativni pomen 
hedonskih in dionizičnih vrednot postopno upada, medtem ko pomen apolonskih 
vrednot ostaja nespremenjen ali rahlo naraste« (str. 477–-478). 

Nazadnje tako najpomembnejše prioritetne življenjske naloge postanejo 
samooblikovanje, uresničenje potencialov in talentov, osebni razvoj, ustvarjanje, 
kulturna in duhovna rast, poglobljeni odnosi, iskanje višjega smisla. Temu rečemo 
iskanje življenjske izpolnitve (Musek, 2000).  

1.3 Klasifikacija vrednot 

Vrednote so šele pred  nekaj desetletji postale predmet empiričnega znanstvenega 
raziskovanja, čeprav so se v preteklosti z njimi ukvarjali misleci kot s pomembnim 
področjem našega duhovnega sveta. Ob tem se je zastavilo pomembno vprašanje o 
tem, katere so glavne kategorije vrednot. Avtorji, ki v so v novejšem času razvrščali 
vrednote, so bili filozofi: Veber (1924)1, Spranger (1930)2, Ingarden (1975)3, 
Hellerjeva (1981)4, in psihologi: Kluckhohn (1951)5, Morris (1956)6, Rokeach (1973)7, 
Petrovič (1973)8, Makarovič (1978)9, Hofstede (1980)10, Montgomery, Johansson 
(1986)11, Hui & Triandis (1986)12, Schwartz (1990)13, Schwartz & Bilsky (1990)14 
(povzeto po Musek, 2000). 

                                            
1 Veber, France (1924). Očrt psihologije. 
2 Spranger, Eduard (1930). Lebensformen. 
3 Ingarden, Roman (1975). Doživljaj, umetničko delo i vrednost. 
4 Heller, Agnes (1981). Vrednosti i potrebe. 
5 Kluckhohn, Clyde (1951). Values and Value Orientations in the Theory of Action. 
6 Morris, Charles (1956). Varieties of Human Value. 
7 Rokeach, Milton (1973). The Nature of Human Values. 
8 Petrovič, Milorad (1973). Vrednostne orientacije delikvenata. 
9 Makarovič, Jan (1978).  
10 Hofstede, Geert (1980). Culture`s Consequences: International Differences in Work-Related Values. 
11 Montgomery, H. in Johansson, U. – S. (1986). On the Classification of Life-Values.  
12 Hui, C. Harry & Trandis, Harry C. (1986). Individualism – Collectivism: A Study of Cross-cultural Researchers. 
13 Schwartz, Shalom H. (1990). Cultural Dimensions of Values: Toward an Understanding of National Differences. 
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»Novo in veliko obdobje v psihološkem raziskovanju vrednot se začenja z že 
omenjenim seminalnim delom Miltona Rokeacha. Rokeach (1973) je v svoj model 
vključil 18 terminalnih in 18 instrumentalnih vrednot (te vsebuje tudi njegov znani 
vprašalnik vrednot, Rokeach Value Survey). Schwartz je s pomočjo uporabe lastne 
lestvice vrednot SVS (Schwartz Value Survey) ugotovil dokaj univerzalno strukturo 
vrednotnega  prostora.« (Musek, 2010, str. 475) 

Vrednotne kategorije ali vrednotni tipi se po Schwartzu delijo  na samousmerjanje, 
stimulacijo, hedonizem, doseganje, status in varnost. V preglednici so predstavljeni 
primeri vrednot posameznega vrednotnega tipa. 

 

Preglednica 1: Schwartzova delitev vrednotnih kategorij ali vrednotnih tipov: 

Vrednotna kategorija ali vrednotni tip Primeri vrednot 

Samousmerjanje 
svoboda, ustvarjanje, neodvisnost, vedoželjnost, 
lastni cilji 

Stimulacija drznost, raznoterost, vznemirljivo življenje 

Hedonizem ugodje, uživanje v življenju 

Doseganje uspešnost, spodobnost, ambicioznost, vplivnost 

Status družbena moč, oblast, bogastvo 

Varnost 
družbena varnost, narodna varnost, družbeni red, 
čistost, vračanje uslug 

Tradicija 
ponižnost, sprejemanje usode, sprejemanje 
tradicije, zmernost 

Konformizem 
vljudnost, poslušnost, samodisciplina, spoštovanje 
staršev 

Benevolenca pripravljenost pomagati, poštenost, odpuščanje, 
lojalnost, odgovornost 

Univerzalizem velikodušnost, modrost, družbena pravičnost, 
enakost, mir v svetu, svet lepote, biti eno z naravo, 
varovanje okolja 

 

Schwartz kategorije povezuje v višjeredni dimenziji: samopoudarjanje nasproti 
samopreseganju in konservativnost nasproti odprtosti za spremembe (povzeto po 
Musek, 2010). 

Na podlagi empiričnega raziskovanja je v sodobnem času tudi Musek (2000) s 
pomočjo MLV (Muskova lestvica vrednot) oblikoval model strukturne hierarhije 
vrednot. Po Muskovem modelu imajo vrednotne kategorije največjega (dionizične in 
apolonske vrednote) in večjega obsega, t. i. vrednotni tipi (hedonske in potenčne 
vrednote ter moralne in izpolnitvene vrednote) univerzalni (splošni) pomen in jih 
                                                                                                                                        
14 Schwartz, Shalom H. & Bilsky, Wolfgang (1990). Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Human Values: 
Extensions and Cross-cultural Replications. 
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najdemo v mnogih kulturnih okoljih, manj kompleksne kategorije vrednot, to so 
vrednotne kategorije srednjega obsega in posamezne vrednote, pa so bolj odvisne 
od kulturnih vplivov in so manj univerzalne.  

Vrednote po Musku (2000, 2010) delimo v dve vrednotni kategoriji največjega 
obsega oz. dve vrednotni velekategoriji: dionizične in apolonske vrednote, ki se delijo 
naprej v štiri vrednotne kategorije večjega obsega ali t. i. vrednotne tipe: hedonski in 
potenčni vrednotni tip ter moralni in izpolnitveni vrednotni tip. Le-ti se po Muskovi 
klasifikaciji delijo na vrednotne kategorije srednjega obsega ter naprej na posamezne 
vrednote.   

Preglednica 2: Muskova strukturna hierarhija vrednot (2000, 2010) 

 

 

Dionizične vrednote so potenčne vrednote ali vrednote uspešnosti in hedonske 
vrednote. To so vrednote, povezane z uspehom, doseganjem, storilnostjo, delom, 
uveljavljanjem, reputacijo, torej so dobrine, ki imajo povezavo s koristnostjo 
(utilitarne, materialne vrednote, vrednote posedovanja) in uživanjem ter 
zadovoljstvom – od grobo čutnega in samoljubnega do bolj družabnega in 
poduhovljenega – ter dobrine varnosti in zaščitenosti. Gre torej za vrednote 
uspešnosti, ugleda, koristnosti, uživanja in zadovoljstva. 
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Primeri dionizičnih vrednot so: moč, ugled, denar, veselje in zabava, dobra hrana, 
zdravje, slava, privlačnost, spolnost, varnost, družabnost, prekašanje drugih, politični 
uspeh, udobje, prosti čas, vznemirljivo življenje, svoboda (prosto gibanje), 
neodvisnost, napredek, počitek, red, zakoni, narodnostni ponos. 

Po Musku (2000, 2010) se dionizične vrednote delijo na hedonske in potenčne. Med 
hedonske spadajo naslednje skupine vrednot: čutne (veselje, zabava, vznemirljivo 
življenje, udobje, uživanje), zdravstvene (zdravje) in varnostne vrednote (varnost). 
Potenčne vrednote deli na: statusne (moč, ugled, slava, denar, politični uspeh), 
patriotske vrednote (ljubezen do domovine, narodnostni ponos) in legalistične (red, 
zakoni).   

Apolonske vrednote predstavljajo ideale popolnosti oz. harmonije (moralne, etične, 
societalne, altruistične vrednote, demokratične in progresivne, tradicionalne, kulturne 
in humanistične vrednote (spoznavne, estetske), vrednote samooblikovanja, duhovne 
in religiozne). Gre za ideale, ki presegajo vrednosti osebnih zadovoljstev (ni vrednot, 
povezanih z uspehom in učinkom). V to skupino vrednot spadajo vrednote v zvezi z 
moralnimi normami, dolžnostmi, povezane z osebno in duhovno rastjo, 
uresničevanjem in transcendenco. 

Primeri apolonskih vrednot so: dobrota, sloga, poštenost, delavnost, razumevanje s 
partnerjem, otroci, družinska sreča, enakost, samo-izpopolnjevanje, pravica, narava, 
ustvarjanje, solidarnost, prijateljstvo, resnica, ljubezen, ljubezen do otrok, mir, sloga, 
altruizem, zdravje, navezanost, lepota, znanje, upanje, enakost, enakopravnost.  

V apolonskih vrednotah se združujejo moralne in izpolnitvene vrednote. Avtor 
moralne vrednote deli na: socialne/družinske (ljubezen, ljubezen do otrok, družinska 
sreča, razumevanje s partnerjem), societalne (mir, sloga, enakost, nacionalna 
enakopravnost, upanje, pravica, svoboda) in tradicionalne vrednote (poštenost, 
delavnost, dobrota). Izpolnitvene vrednote deli na: spoznavne (resnica, modrost, 
znanje, napredek), estetske (lepota, narava), kulturne (umetnost, kultura, 
ustvarjalnost), aktualizacijske (samo-izpopolnjevanje) in verske vrednote (vera) 
(Musek, 2000, 2010). 

Obe kategoriji vrednot odražata »dvojnost« oz. razpetost človekove narave, razpetost 
na telesno in duhovno, naravno in kulturno bistvo (Musek, 1993). 

Predstavili smo Schwartzov model vrednotnih kategorij ali vrednotnih tipov ter 
Muskov model strukturne hierarhije vrednot. Med dimenzijami obeh modelov prihaja 
do ujemanj, zato se je pojavila ideja o integraciji obeh modelov z namenom, da bi 
dosegli celovito in enotno strukturno teorijo vrednot. 

Z nadaljnjimi raziskavami je Musek (2010) oblikoval integralno strukturno teorijo 
vrednot, ki »nam končno omogoči jasen in pregleden vpogled v gornji del hierarhije 
vrednotnega prostora« (Musek, 2010, str. 496). Ugotovil je, da se pri integraciji obeh 
modelov potrdita veliki apolonski (vrednote tradicionalizma, demokratične vrednote, 
socialne vrednote, konformizem, patriotske vrednote itd.) in dionizični kompleks 
vrednot (čutne, statusne, hedonistične, stimulacijske, aktualizacijske idr.), pri čemer 
so nekatere vrednotne kategorije nasičene z obema komponentama (npr. varnostne 
in kulturne vrednote). Pokazala se je smiselnost delitve vrednot na t. i. vrednote 
prvega dejavnika (kulturne, aktualizacijske, socialne, spoznavne, demokratične in 
čutne, ki jih Musek združi v široko kategorijo humanističnih vrednot), vrednote 
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drugega dejavnika (vrednote benevolentnosti, univerzalizma, tradicionalne morale in 
konformizma), vrednote tretjega dejavnika (hedonistične vrednote) in vrednote 
četrtega dejavnika (potenčne vrednote). 

»Lahko torej zaključimo, da so najvišje kategorije novega, integralnega modela 
vrednot, zelo blizu kategorijam, ki smo jih ugotavljali v dosedanjih desetletnih 
raziskavah: apolonska in dionizična velekategorija sta identični, med štirimi širokimi 
kategorijami pa so: humanistična blizu kategoriji izpolnitvenih vrednot, moralni 
konformizem blizu moralni kategoriji vrednot, hedonska blizu hedonski kategoriji 
vrednot in potenčna blizu potenčni kategoriji vrednot.« (Musek, 2010, str. 488) 

Model te strukturne hierarhije sestavljajo vrednotne velekategorije (na vrhu), sledijo 
široke kategorije vrednot, nato še vrednotne kategorije, ki ustrezajo Rokeachevim 
domenam motivov in vrednot: 

Preglednica 3: Prikaz hierarhičnega modela človekove motivacije in vrednot (Musek, 2010) 

 

V raziskavi smo pri klasifikaciji humanističnih vrednot upoštevali Muskovo opredelitev 
humanističnih vrednot, upoštevajoč integralno strukturno teorijo vrednot. 

1.3.1 Humanistične vrednote  

1.3.1.1 Relevantnost 

Tranzicijske spremembe vnašajo v življenje ljudi novosti. »S tem se življenjske 
okoliščine spreminjajo tudi v tistih pogledih, ko postanejo pomembne in aktualne tudi 
spremembe v vrednotah in v vrednotnem sistemu.« (Musek, 2000, str. 251) Vrednote 
in cilji imajo za človeka pravi pomen le, če odražajo najgloblje želje in upanja (Musek, 
1995). 
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Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 smo Slovenci postali njeni 
enakopravni člani. Vlade podpisnice, članice Sveta Evrope (tudi Slovenija), so 
podpisale Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin15 in pri tem 
upoštevale Splošno deklaracijo o človekovih pravicah (razglasila jo je Generalna 
skupščina Združenih narodov dne 10. decembra 1948), ki si prizadeva zagotoviti 
splošno in učinkovito priznavanje in spoštovanje v njej razglašenih pravic. Upoštevale 
so cilj Sveta Evrope, ki je enotnost med članicami ter ponovno potrdile pomen 
temeljnih svoboščin, pravičnosti, miru, razumevanja in spoštovanja človekovih pravic, 
demokracije, svobode. S pristopom v EU so evropski interesi postali tudi naši skupni 
interesi. Humanistične vrednote enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, 
spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda temeljijo na priznavanju in spoštovanju 
človekovih pravic, zato so relevantne za sodobni čas in prostor. 

Razumevanje in spoštovanje človekovih pravic in življenje, ki temelji na humanističnih 
vrednotah, je lahko izhodišče in izziv za socialno, moralno in osebnostno vzgojo 
posameznika. 

1.4 Spremembe družbe in potreba po novi opredelitvi vrednot 

Družbene spremembe v današnjem obsegu posegajo na ekonomsko, politično 
področje, na področje ideologije in celotne miselnosti, na področje vsega, kar 
imenujemo »duh časa«. Politične in družbenoekonomske spremembe se odražajo v 
mentaliteti, v neki meri pa so lahko tudi posledica premikov v sferi miselnosti in 
njenem kristalizacijskem jedru, v vrednostnem sistemu (Musek, 2000). Tudi Divjak 
(2000) omenja hitre družbene spremembe, znanstveni, tehnološki, kulturni in politični 
razvoj ter širjenje množičnih medijev, preseljevanje ljudstev, turizem in množično 
begunstvo, kar povzroča spremembe družbenih norm in vrednot. Vedno več 
pozornosti posvečamo vzgoji za vrednote, ne samo zaradi krize pomanjkanja 
vrednot, temveč zaradi razvojnih potreb mladih in sodobne ter prihodnje družbe. 
Potrebna je vzgoja k etičnosti. Obče etične in druge vrednote lahko v družbi 
udejanjamo s spoštovanjem človekovih pravic. Po mnenju avtorja je pomembno, da 
vsak posameznik prispeva h globljemu razumevanju bistva človekovega 
dostojanstva. Vzgoja in izobraževanje za pravno ozaveščanje in kulturo, 
državljanstvo in demokracijo, za humanizem, tolerantnost, razumevanje med narodi 
in proti rasni, verski, jezikovni in drugi diskriminaciji, za multikulturnost, mir in 
nenasilje, zajema pomembne vrednote, ki jih sodobni človek potrebuje. 

Družina in šola sta celici, v katerih je potrebno spodbujati in živeti zaupanje v 
življenje, sposobnosti in pripravljenost za eksistenčni boj, realni pogled na življenje, 
srčno kulturo, samodisciplino, čut za skupnost, ljubezen do domovine in druge 
lastnosti, potrebne za življenje v pluralni, demokratični in dinamični družbi. Če želimo 
danes govoriti o etičnih razsežnostih vzgoje, o etični vzgoji, je nujen razmislek o 
človekovih pravicah, ki so temelj človekovega dostojanstva.  

Ker je sodobni človek vprašanja morale in vrednot podredil individualizmu in 
relativizmu, kar pa pomeni konec morale in vrednot (brez njiju pa ni vzgoje niti 
značaja) (Musek, 2000), je po Divjak (2000) potrebno oblikovati novo podobo šole. 
Le-ta naj bi temeljila na spodbujanju razvoja avtonomnosti, socialnosti, smisla za 

                                            
15 Dostopno na http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/svet-
evrope/evropska-konvencija-o-varstvu-clovekovih-pravic-in-temeljnih-svoboscin/ 
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pristne vrednote. V njej bi si bilo potrebno prizadevati za spodbujanje moralne 
občutljivosti in kritičnosti, za etiko pravičnosti v smislu skrbi za potrebe drugega, 
razvoj otrokove samozavesti, pozitivne samopodobe, ustvarjalnosti, s tem pa dobrih 
učnih rezultatov. To bi dosegli z dobrim poukom, v katerega bi bile v vseh predmetih 
vključene teme vzgoje za vrednote (vzgoja za mir) in pouk o človekovih pravicah. 
Težili naj bi k razvoju tolerantnosti in objektivnosti; od osebne do socialne in 
naddružbene, obče in univerzalne. 

Danes družba stremi k telesnemu, umskemu, socialnemu in moralnemu razvoju 
mladih, da bi bili etično kultivirani. Zato poudarjajo izobrazbo in kultiviranje čustev, 
oblikovanje čustvene inteligence, moralne in socialne zrelosti. S tem tako dobita 
večjo veljavo čustvena in etična pismenost, s pomočjo katere lahko ljudje ustvarjamo 
življenje in družbo sožitja in sodelovanje. 

Čustvene in socialne spretnosti so za življenje v družbi bistvenega pomena. 
Pomembne so sposobnosti nadziranja lastnih občutkov in občutkov ter čustev drugih, 
razločevanje med njimi in uporaba spoznanj za usmerjanje razmišljanja in dejanj, 
sposobnosti, da uporabljamo lastna čustva tako, da nam pomagajo pri reševanju 
težav in nas spodbujajo in usmerjajo k večji učinkovitosti v življenju v dobrobit vsem 
in h kvalitetnejšemu življenju v skupnosti. Za opredelitev teh spretnosti se pojavljata 
nova termina, čustvena in socialna pismenost.  
 
1.5 Čustvena in socialna pismenost 

Področji čustvene in socialne inteligence se prepletata, saj se tudi socialna območja 
možganov prekrivajo s čustvenimi središči. Psihologi tudi danes niso enotni pri 
vrednotenju, katere sposobnosti so socialne in katere čustvene (Goleman, 2010). 

Socialna inteligentnost je po Musku (2010) starejši pojem, ki ga ponovno raziskujejo 
tudi v sodobnem času (Hough, 2001; Riggio, Murphy & Pirozzolo, 2002). Vključuje 
sposobnosti razumevanja obnašanja in doživljanja drugih ter sposobnosti 
razumevanja in poznavanja samega sebe. V novejšem času se še bolj uveljavlja 
konstrukt emocionalne inteligentnosti, ki ga utemeljujejo različni avtorji (Bar-ON & 
Parker, 2000; Goleman, 1995, Mayer & Salovey, 1993; Salovey & Mayer, 1990). 

»Mayer in Salovey (1993, str. 433) jo definirata kot »tip socialne inteligentnosti, ki 
vključuje sposobnost nadzora lastnih emocij in emocij drugih ljudi, sposobnost 
razločevanja med emocijami in uporabe informacij za vodenje lastnega mišljenja in 
delovanja.« Za Bar-Ona (1997) je emocionalna inteligentnost splet nekognitivnih 
zmožnosti, kompetenc in spretnosti, ki vplivajo na posameznikov uspeh pri 
spopadanju z okoljem. Po Golemanu (1995) obsega čustvena inteligentnost tri 
kategorije spretnosti: čustvene, spoznavne (kognitivne) in vedenjske.« (Musek, 2010, 
str. 264) 

Konstrukt emocionalne inteligentnosti je kljub vsemu vprašljiv, ni razjasnjen niti 
teoretsko niti metodološko (Musek, 2010). Za lažje razumevanje tega področja je 
potrebno razumeti, kaj so čustva, kako se razvijajo, kako jih razumeti ter kako človek 
pozna in razume lastno čustvovanje, kako razume, vrednoti in se odziva na 
čustvovanje drugega, kako razume socialne situacije in se v njih odziva. 
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1.5.1 Čustva in čustveni razvoj 

Čustva so kompleksni psiho-fiziološki procesi, ki se v posamezniku sprožijo kot odziv 
na zanj pomembno dogajanje (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2004). So zaporedje 
zavestne in nezavedne zaznave sprememb v zunanjem svetu, pripisa pomena in 
pomembnosti zaznanim dražljajem, telesne obdelave informacij, aktivacije miselnih 
procesov in akcije (Milivojević, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2004). 

Morda je namesto termina »čustva« bolj smiselna uporaba termina »čustvena 
reakcija« (Milivojević, 2007), saj so čustva vedno reakcija bitja na neko dogajanje. 
Posebnost čustvene reakcije – za razliko od drugih načinov reakcije na dogodke – je 
v tem, da vsebuje neko osebno doživljajsko kvaliteto. Subjekt, ki na določeno 
dogajanje čustveno reagira, vzpostavlja neposreden odnos do tega dogajanja, hkrati 
pa tudi odnos do svoje reakcije na to dogajanje. V čustveni reakciji se torej zlijeta 
zaznavi dogajanja in lastne reakcije na dogodek. Čustvene reakcije so tako odgovori 
na dražljaje, ki jih subjekt ovrednoti kot pomembne.  

»Čustva vplivajo na vsa področja v našem življenju: na učni uspeh, na izboljšanje 
vedenja, na zdravje in na odnose.« (Panju, 2010) 

Vodijo naše vedenje, oblikujejo naše vrednote, usmerjajo našo presojo glede načina 
našega delovanja. Tako so čustvene in razumske spretnosti enako pomembne in so 
soodvisni sestavni deli človeške inteligence. Avtorica pove, da vsako močno čustvo 
spodbudi k delovanju, temelj čustvene inteligence pa se gradi z uravnavanjem teh 
pobud (Schilling, 2000). 

H. Smrtnik Vitulić je veliko raziskovala čustveni razvoj ter razvoj razumevanja čustev. 
Otroci z leti vedno bolj razumejo čustva. Pri oblikovanju vedno bolj zapletenih »teorij« 
o čustvih jim pomagajo pridobljene izkušnje in razvoj kognitivnih sposobnosti. Vedno 
bolj kompleksno so sposobni razumeti, kakšni so lahko razlogi za čustva ljudi, kaj 
pomeni doživljati čustva, kaj lahko ljudje razmišljajo ob posameznih čustvih, kako se 
lahko na čustva odzivajo, oblikujejo vedno bolj izdelane sisteme za prepoznavanje 
čustev, vedno bolj razumejo možnosti nadzora oz. prikrivanja čustev, ugotavljajo, da 
nimajo popolnega zavestnega nadzora nad svojim doživljanjem. H. Smrtnik Vitulić 
(2004) meni, da v srednjem otroštvu (podobno kot mlajši otroci) razumejo, da čustva 
sprožijo zunanji dejavniki, v večji meri razumejo, da so čustva odvisna predvsem od 
posameznikovih subjektivnih želja in pričakovanj. Čustva prepoznavajo na podlagi 
»zunanjih atributov« in povedo, da se ljudje na čustva odzovejo s telesnimi izrazi in 
dejavnostmi. Kot strategije nadzora čustev navajajo t. i. pasivne strategije, npr. umik 
iz situacije, zamenjava dejavnosti, hitra preusmeritev misli na druge vsebine, kot tudi 
aktivne načine upravljanja s čustvi, kot npr. dalj časa trajajoča sprememba dejavnosti 
in trajajoča miselna angažiranost. 

Razvoj razumevanja čustev je torej niz značilnosti, ki so odraz posameznega 
starostnega obdobja od zgodnjega otroštva do mladostništva. Bistvene značilnosti 
razvoja razumevanja čustev so uporaba manj kompleksnih razlag čustev, pogostost 
uporabe kompleksnejših razlag čustev s starostjo narašča, otroci postopno manj 
kompleksnim razlagam čustev dodajajo kompleksnejše, razvoj razumevanja čustev je 
specifičen glede na področje, na prehodu iz otroštva v mladostništvo se kažejo 
največje spremembe v razumevanju čustev in razvoj razumevanja lastnih čustev in 
čustev drugih ljudi poteka vzporedno. 
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Kako pomemben je čustveni razvoj za uspešen moralni razvoj nam pove ugotovitev 
Shapira (1999), da ravno čustva in vedenje, ki odsevajo skrb za druge, empatijo, 
skrb, pomoč, nesebičnost, strpnost, voljno spoštovanje družbenih pravil spodbujajo 
otrokov/posameznikov moralni razvoj.  

1.5.2 Čustvena inteligenca in pismenost 

1.5.2.1 Opredelitev pojma čustvena inteligenca 

Obstajata dva sistema (Schilling, 2000), ki uravnavata dve soodvisni vrsti inteligence, 
razumsko (IQ) in čustveno (EQ). Razum ne more dobro delovati brez čustvene 
inteligence, tej koristi premišljena razumska presoja. Ko pride do usklajenega in 
učinkovitega delovanja obeh, se dvigneta čustvena inteligenca in razumska 
sposobnost. Lahko rečemo, da je termin čustvena inteligentnost razmeroma nov.  

Po Milivojević (2007) je čustvena inteligentnost odprt način redefiniranja sodobnih 
spoznanj o lastni vrednosti in vrednosti drugih, izraženih s čutenji. Po Goleman 
(1997) in F. Wilks (2007) gre za koncept, ki vključuje čustvene spretnosti, kot so 
poznavanje svojih čustev, obvladovanje čustev (predvsem neprijetnih čustev), 
motiviranje samega sebe, prepoznavanje čustev drugih (čutimo z nekom, ne le 
sočustvujemo), sposobnost odnosov. Avtorica doda še kategorijo preoblikovanja 
čustev (osebna preobrazba, ki nam spremeni življenje, če razumemo svoja čustva). 

Čustvene sposobnosti so po prepričanju D. Schilling (2000) spretnosti in lastnosti, kot 
so zavedanje samega sebe, empatija, nadzor impulzov, poslušanje, sprejemanje 
odločitev, obvladovanje jeze, pri katerih stopnja njihove razvitosti določa višino 
čustvene inteligence in stopnjo naše čustvene sposobnosti. Pomembni veščini 
čustvene inteligentnosti sta učenje prepoznavanja in sporočanja čustev (Shapiro, 
1999) spoštovanje čustev drugega, zlasti za vzpostavljanje in oblikovanje zaupnih in 
izpolnjujočih prijateljstev. 

1.5.2.2 Opredelitev pojma čustvena pismenost in njen pomen 

Čustvena pismenost je pravzaprav čustvena inteligentnost v praksi, pravi F. Wilks 
(2007), Milivojević (2007) jo opredeli kot sposobnost prepoznati občutja in jih 
besedno izraziti (Milivojević, 2007), po D. Schilling (2000) je čustvena pismenost 
izraz za označevanje relativne sposobnosti za doživljanje in pravilno obvladovanje 
čustev. 

Obdobje čustvenega opismenjevanja poteka od zgodnjega otroštva do pozne 
starosti, in sicer spontano s pridobivanjem izkušenj čustev v vsakodnevnem življenju, 
lahko pa čustveno pismenost tudi razvijamo. Po M. Nikolajevi (2013) je pot za 
spodbujanje razvoja čustvene pismenosti uporaba oz. branje slikanic, saj le-te skozi 
slike in besede vzbujajo čustvene vezi z literarnimi besedili ter spodbujajo v mladih 
bralcih empatijo in razvoj teorije uma, saj jim še primanjkuje izkušenj s čustvi v 
življenju. Avtorica v nadaljevanju pove, da prav branje slikanic pripravlja otroke za 
ravnanje z empatijo in branje z razumevanjem v realnem življenju. 

Čustvena pismenost ni zgolj individualna kategorija, temveč tudi socialna, pove 
Milivojević (2007), saj kultura preko jezika doprinese k ravni zavedanja o čutenjih. 

 »Če se ne zavedamo ali ne razumemo svojega notranjega stanja, nas čustva lahko 
preplavijo in izgubimo nadzor, posledice pa so škodljive, lahko celo katastrofalne. 
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Goleman tak občutek »preplavljenosti« ali čustvene prevzetosti opiše kot »čustveno 
ugrabitev«, in manj ko se zavedamo samih sebe, bolj verjetno je, da nas bodo čustva 
»preplavila«.« (Panju, 2010, str. 44) 

Čustvena pismenost je verjetno nujno potrebna za razvoj bolj napredne in vedno bolj 
univerzalne družbe. 

1.5.3 Socialna inteligenca in pismenost 

Socialne spretnosti, ki so odraz posameznikove socialne inteligentnosti in jih 
razvijamo v medosebnih odnosih, so odločilne pri delu z ljudmi, s katerimi smo v 
odnosih. Povezane so z našo vzgojo, z lastnimi notranjimi občutki o nas samih, s 
samozaupanjem in našim zanimanjem za druge (Panju, 2010). V interakcijah z 
drugimi ljudmi se razvije socialno razumevanje, pove N. Skubic (2012), zato je 
bistvenega pomena proces učenja, ki temelji na sposobnosti  vživljanja in 
sočustvovanja. Pri moralnem presojanju je vživljanje zelo pomembno. Razvijati se 
začne že zelo zgodaj (pri manj kot dveh letih starosti), pove D. Schilling (2000). 

1.5.3.1 Opredelitev pojma socialna inteligenca 

Socialna inteligenca je stopnja uspešnosti v socialnih situacijah.  

Po Vidmar in Avsec (2011) lestvico socialne inteligentnosti sestavljajo tri področja: 1. 
področje je procesiranje socialnih situacij, sposobnost posameznika, da razume in 
predvideva misli, čustva, želje in vedenje ter odzive drugih v socialnem kontekstu, 2. 
področje so medosebne spretnosti,  veščine, ki posamezniku omogočajo, da se 
dobro znajde med ljudmi, in 3. področje socialno zavedanje, ki so vedenja, ki 
odražajo posameznikovo razumevanje vedenja drugih in sposobnost predvidevanja 
odzivov drugih na njegovo vedenje. 

Goleman (2010) loči socialno zavest, torej tisto, kar čutimo o drugih, osnovno 
empatijo, t.j. čutenje z drugimi, uglasitev, ki pomeni poslušanje s polnim dojemanjem 
in omogoča nastanek dobrega odnosa, pravilnost empatije, pod čemer razumemo 
razumevanje misli, čustev in namer druge osebe, poznavanje delovanja družbe, 
vedenja, kako družbeni svet deluje, in socialno sposobnost, kar so učinkovite 
interakcije: sinhronost (gladka interakcija na nebesedni ravni), samopredstavitev 
(učinkovito predstavljanje samega sebe), vpliv (oblikovanje izida socialne interakcije), 
skrb (upoštevanje potreb drugih in ustrezno ravnanje odražata človekovo sposobnost 
za sočutje). 

V vsako celovito obravnavo socialne inteligence je potrebno vključiti osnovne 
elemente gradnje odnosov, ki so sinhronizacija, uglašeno poslušanje in empatična 
skrb. Če bi iz socialne inteligence izvzeli človeške vrednote, bi to osiromašilo ta 
pojem. 

1.5.3.2 Opredelitev pojma socialna pismenost in njen pomen 

»Zmožnost, da razumemo, kako se nekdo drug počuti, je glavni temelj vseh socialnih 
spretnosti. Empatija nam omogoča, da ustvarimo in ohranimo stik s širšim okoljem. 
Učenci, ki znajo pokazati empatijo, so po navadi boljši v šoli, v socialnih situacijah, pa 
tudi kasneje na svoji poklicni poti in v odnosih v odraslosti.« (Panju, 2010, str. 62) 
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Kot eno najbolj bistvenih socialnih spretnosti M. Nikolajeva (2013) izpostavi empatijo, 
ki pomeni razumeti čustva drugih. Empatija je zmožnost, ki se bolj specifično nanaša 
na zmožnost razumevanja, kako drugi ljudje čutijo, in se razvija od 4. leta starosti do 
adolescence. Razvoj empatije se začne s prepoznavanjem osnovnih čustev, kot so: 
veselje, strah, jeza in stiska. Osnovna čustva so univerzalna in prepoznavanje le-teh 
načeloma ne zahteva posebnega učenja. Enakega mnenja o empatiji je Goleman 
(1997), ki pravi, da je ključna družbena spretnost, ki pomeni razumevanje čustev 
drugih in njihovih stališč ter spoštovanje različnosti v odnosu do stvari.  

Vživeti se v položaj drugega pomeni biti zmožen zaznati misli, občutke in obnašanje 
druge osebe (Panju, 2010). Gre za najosnovnejšo in najnujnejšo sposobnost v 
človeški komunikaciji, ki je glavni temelj vseh socialnih spretnosti. Empatija je 
pomembna za moralni razvoj otroka (Shapiro, 1999). Na osnovi razvojne psihologije 
ima dve sestavini, in sicer čustveni odziv na druge, ki se razvije v prvih šestih letih 
življenja, ter spoznavni odziv, ki določa stopnjo sposobnosti uvida in dojemanja 
stališča ali pogleda drugega človeka. Čustvena empatija se začne z razvojem 
zaznavnih in spoznavnih sposobnosti (v 6. letu starosti), ko otroci postanejo sposobni 
pogledati na stvari z gledišča drugega in ustreznega vedenja. Ne zahteva 
čustvenega sporazumevanja, saj ima otrok že razvito izhodišče, po katerem presoja, 
kako se drugi počuti. Izkustvo je tisto, ki spodbuja učenje veščin čustvenega 
količnika, predvsem tiste, ki vplivajo na razvoj socialne občutljivosti. 

Socialno sposobni otroci tako znajo razumeti besedna in nebesedna sporočila drugih 
ter se zavedajo, da njihovo vedenje lahko vpliva na druge. Za svoja dejanja znajo po 
mnenju D. Schilling (2000) prevzeti odgovornost. 

Za razvoj socialne pismenosti ima velik pomen tudi druga socialna spretnost, t. i. 
teorija uma. M. Nikolajeva (2013) jo utemelji kot zmožnost razumeti, kako drugi 
posamezniki razmišljajo. Po N. Skubic (2012) je otrokova sposobnost razumeti, da 
ima  vsak posameznik svojo mentalno sliko o realnosti, ki je lahko različna od t. i. 
»objektivne realnosti« in od mentalnih slik drugih ljudi. Po njenem mnenju je teorija 
uma ena najpomembnejših otrokovih socialno-spoznavnih sposobnosti. H. Smrtnik 
Vitulić (2004) doda, da je razvoj teorije uma  povezan s posameznikovo naraščajočo 
zavestjo o lastnih duševnih procesih in duševnih procesih drugih ljudi. Pove, da otroci 
že med 3. in 5. letom začnejo razumeti, da je mišljenje »notranji« (psihični) proces. 

Teorija uma se povezuje s socialnimi odnosi in otrokovo socialno kompetentnostjo. 
Po N. Skubic (2012) so pozitivni dejavniki za razvoj otrokove teorije uma  otrokove 
zgodnje kakovostne izkušnje o mentalnih stanjih, socialno-ekonomski položaj 
družine, vedenje in govor staršev in prisotnost ustrezno starega (zlasti starejšega) 
sorojenca. Med dejavnike, ki so pomembni za razvoj otrokove teorije uma in niso 
vezani na družinsko okolje, pa kot najpomembnejšega navaja pomen vrstnikov. Za 
razvoj otrokovega socialnega razumevanja so največjega pomena njegove 
vsakodnevne socialne izkušnje. Uspešni socialni odnosi v zgodnjem otroštvu so 
priložnost za otrokovo učenje o odnosu med posameznikovim mišljenjem in 
vedenjem (Walker, 2005, v Skubic, 2012). Pomembno je vedeti, da se socialno 
razumevanje povezuje z razumevanjem čustev in moralnim mišljenjem. Teorija uma 
in čustveno razumevanje sta v medsebojni interakciji dober napovednik višjih 
kategorij moralnega mišljenja. 
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2 PRAVLJICA 

2.1 Opredelitev pojma  

V literaturi je moč zaslediti opredelitev pojma z različnih vidikov, in sicer z literarno-
teoretskega, folklorističnega,  psihološkega, sociološkega, oblikovnega. 

V splošnih slovenskih literarnih priročnikih najdemo naslednje literarno-teoretske 
opredelitve. Kmecl (1996) pravljico opredeli kot besedilo, ki se pravi, pripoveduje. 
Kasneje se je pomen pojma spremenil v »krajšo prozno pripoved o 
čudežnih/fantastičnih dogodkih, predmetih in zmožnostih, brez časovne/krajevne 
opredelitve /…/, zoper izkustveno pamet in znanje o naravnih zakonitostih; vendar v 
lastnem pravljiškem svetu, ki ga ustvarja pravljičarski subjekt, je logična in 
koherentna.« (Kmecl, 1996, str. 185) Njena etična osnova je enostavno in pregledno 
nasprotje med dobrim in zlim, na koncu dobro zmaga, zlo pa je kaznovano. »Je ena 
najpogostnejših književnih vrst v ljudskem slovstvu, razširjena v antiki /…/, z 
naslonitvijo na ljudsko pravljico se je razcvetela za časa romantike (brata Grimm), 
takrat tudi kot rafinirana, manj naivna, »neotroška« književna tvorba.« (Kmecl, 1996, 
str. 185). Danes je pravljica ena najbolj razširjenih vrst otroške književnosti, ker je 
prvotna ljudska pravljica blizu otroškemu pojmovanju sveta. »V glavnem pa temelji 
predvsem na posebni, naivni oceni sveta, zato jo pojmujemo kot etološko vrsto, ki se 
ne pojavlja le kot pripoved, torej knjiž. vrstno, marveč tudi kot igra.« (Kmecl, 1996, 
str. 185). 

Nekaj let kasneje v Literarni teoriji Kos (2001) pravljico utemelji kot kratko zgodbo, ki 
je »sestavljena v verzih ali prozi. Njena posebnost v primerjavi s pripovedko je 
neverjetnost, čudežnost, nestvarnost likov in dogodkov, vendar pomešanih s 
stvarnostjo, ki je verjetna, to pa tako, da oboje ni lokalizirano v konkreten zgodovinski 
čas in prostor.« (Kos, 2001, str. 168) Avtor doda, da je to dvoje v pravljici splošno in 
abstraktno kot poseben svet poleg zgodovinsko stvarnega. Junaki pravljic so splošni, 
za razliko od pripovedk in bajk v pravljicah niso individualno določeni. Razlika med 
omenjenimi zvrstmi je pretežno motivna, ne pa strukturno-formalna. Po pisanju 
avtorja je večina pravljic ljudsko-tradicionalnega izvora; na tej osnovi so mogoče 
umetne pravljice. Kos predstavi delitev pravljic po motiviki in tematiki na resnobne, 
tragične, komične, simbolične, živalske idr. 

Kos (2009) v Leksikonu Literatura pojem pravljice razloži kot pripovedno formo, 
večidel v prozi, kot nerealno pripoved o čudežnih oz. fantastičnih dogodkih, v katerih 
nastopajo neindividualne književne osebe, ki je zakoreninjena v nezavednem in 
mitskem. Avtorji navajajo, da so zanjo »značilne ostra delitev dobrega in zlega, 
ponavljajoči se motivi in liki, mistična števila, povezanost celotne narave in 
nadnaravnega.« (Kos, 2009, str. 324) Dodajajo, da je dogajanje pogosto grozljivo, 
toda vedno s srečnim koncem, hudobni so kaznovani, dobri prejmejo plačilo. Na 
podlagi vsebine je pravljice mogoče razvrščati v podskupine, npr. čudežne, 
realistične, živalske. 

Vse definicije so si pri ugotavljanju pravljičnih lastnosti po Tancer-Kajnih (1993) 
enotne, da gre za literaturo s fantastičnimi in čudežnimi prvinami, v kateri besedilna 
realnost ni enaka resničnemu svetu, ki ga doživljamo preko lastnih izkušenj. 
Najznačilnejše kategorije pravljičnega so čudno (pogosto gre za skrivnostno 
presenetljivo dogajanje, čudežno (z naravnimi zakoni nerazložljivi dogodki in 
lastnosti) ter fantastično (območje iracionalnega, t.j. nemogočega). Opirajoč se na 
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literarno teorijo Kmecla, avtorica dopolni svojo tezo o pravljici, da je glede na svojo 
najbolj tipično zunanjo formo prozna pripoved. V teh primerih se pravljica pojavlja kot 
etološka književna vrsta, ki jo prepoznamo po značilnem notranjem slogu oz. po 
značilnem stališču literarnega subjekta do ubesedenega sveta. To imenujemo 
pravljična perspektiva. 

V nadaljevanju je pojem opredeljen kot literarna vrsta, ki jo odločilno zaznamuje 
tradicija, njen estetski princip je torej predvsem variiranje izhodiščnega modela na 
osnovi poetike istovetnosti. Ni zgolj literarnoteoretični pojem, ampak je močno 
zakoreninjena in razširjena tudi v vsakodnevni jezikovni rabi za označevanje nečesa 
lepega, harmoničnega, varnega, osrečujočega in hkrati komaj verjetnega, 
izmišljenega, minulega. Definicije pojma pravljice se delno razhajajo, zato se 
pojavljajo nekatere dileme, predvsem opredeljevanje književnovrstne pripadnosti, pri 
katerih so odstopanja med posameznimi definicijami največja. 

Pojem pravljice so strokovnjaki opredelili tudi s folklorističnega vidika. A. Goljevšček 
(1991) je pravljico opredelila kot sistem, ki raste iz določene stvarne osnove, saj niso 
dokončna danost, odlikuje jih dinamična struktura, ki je uniformirana. So svojevrstna 
združitev sprejemljivosti v okviru stalnosti. Zelo podobno opredelitev je podala tudi D. 
Haramija (2005):  

»Pravljica izhaja iz folklorne književnosti, vendar je odmik od le-te močno zaznaven; 
kaže se predvsem na snovno-tematski in motivni ravni, zanemarljiva pa ni niti izbira 
literarnih likov, s katerimi se mladi bralec zlahka identificira. Pravljica združuje plast 
fantastičnega in plast realnega besedilnega sveta v enovito celoto, v kateri se gibljejo 
literarni liki, katerih značaj in lastnosti so individualizirani, čeprav se tudi v sodobni 
pravljici pojavljajo nekateri stereotipi /…/, delno pa je še vedno ohranjena polarizacija 
pozitivnih in negativnih literarnih likov« (str. 28). 

2.2 Klasifikacija pravljic  

Potreba po mednarodni klasifikaciji pravljic se je pojavila v 19. stoletju, tudi v 
slovenskem prostoru. Po M. Kropej Telban (2015) je Matija Valjavec ob ljudski pesmi 
in povedki Mrtvec pride po ljubico16 nakazal na mednarodno razširjenost ljudskega 
izročila in motivike v pripovedih in ljudskih pesmi ter opozoril na to, da se v 
slovenskem prostoru premalo sistematično zbira ljudsko slovstvo in da ljudsko 
slovstvo presega nacionalne okvire. Poudaril je pomen primerjalnih študij. 
Najpogostejši poskusi tedanje klasifikacije so bili poskusi razvrščanja po tematiki, 
motivih in po literarnih likih. Te delitve so se izkazale kot neustrezne in neuspešne. 

Potrebi po sistematični ureditvi in klasifikaciji pripovednega gradiva je s svojim delom  
želel zadostiti Karel Štrekelj, ki se je lotil urejanja in klasificiranja gradiva (kot je to 
storil s slovenskimi narodnimi pesmimi), vendar zaradi smrti dela ni končal. S 
sistematičnim urejanjem in klasificiranjem pripovedi je ob ustanovitvi Inštituta za 
slovensko narodopisje pri Slovenski akademiji znanosti leta 1951 začel Ivan 
Grafenauer ob pomoči sodelavca Milka Matičetova in inštitutske knjižničarke Albine 
Štrubelj, ki je pretipkala gradivo in določila tipe mnogim pravljicam gradiva, ki se je 
zbiralo na inštitutu. Razmišljali so o pripravi Kazala slovenskih ljudskih pravljic.  

Ameriški folklorist Stith Thompson, ki je dopolnil Aarnejevo sistematizacijo (prvič leta 
1928, nato še leta 1961), je pripravljal mednarodni tipni indeks ljudskih pravljic. S 

                                            
16 Narodne pripovijedke skupio u i okoVaraždina M. Kračnamov, Varaždin 1858. 



17 

sodelavci inštituta je vključil slovenske ljudske pravljice v tipni indeks mednarodnih 
ljudskih pravljic in povedk (leta 1961). Milko Matičič je tudi kasneje nadaljeval s 
klasificiranjem pripovednega gradiva, vendar dela ni uresničil (Kropej Telban, 2015). 

V slovenskem prostoru je s folklorističnega vidika  pojem pravljice raziskovala Alenka 
Goljevšček. Z njenim delom Pravljice, kje ste? smo Slovenci leta 1991 dobili 
obsežnejšo monografijo o pravljici, vendar pa avtorske oz. umetne pravljice v njej 
niso bile predmet proučevanja (Tancer-Kajnih, 1994). 

V sodobnem času je delo urejanja in klasificiranja ljudskih pravljic v sodelovanju z 
Hansom-Jörgom Utherjem nadaljevala M. Kropej Telban (2015). 

»Zanimanje za ljudsko izročilo je močno zaznamovalo 19. st. in čas romantike, 
vendar tudi v 20. st. znanstveno preučevanje pravljic ni pojenjalo. Ob koncu 20. st. je 
celo naraslo, podkrepljeno s številnimi dejavnostmi in pripovedovalskimi festivali po 
vsem svetu in tudi v Sloveniji.« (Blažić, 2011, str. 101)  

Pri preučevanju pravljic v svetu so znani teoretični pristopi: »folkloristični (Antii Aarne, 
Stith Thompson), strukturalistični (Vladimir J. Propp), literarni (Max Lüthi), 
psihoanalitični (Carl Gustav Jung, Bruno Bettelheim, Marie-Louise von Franz), 
sociološki (Jack Zipes), feministični (Maria Tatar, Marina Warner, Clarissa Pinkola 
Estés) in polstrukturalistični (Maria Nikolajeva).« (Blažić, 2011, str. 101)  

Gledano zgodovinsko med prve raziskovalce, ki so z raziskovanjem pripomogli k 
poznavanju mednarodne razsežnosti ljudskega pripovedništva (Kropej Telban, 
2015), uvrščamo Reinholda Köhlerja (1898), Johannesa Bolteja (1900), Jiřija Polívko 
in Emmanuela Cosquina.  

Z izdelavo mednarodnega kataloga sižejev (ki sicer ni znanstvena klasifikacija) je na 
področje proučevanja pravljic veliko doprinesel finski etnolog Antii Aarne (1910)17, ki 
je popisal pravljice in oblikoval seznam pravljic na osnovi geografsko-historične 
metode leta 1910. Register še vedno nastaja in ima v mednarodnem prostoru veliko 
praktično vrednost, saj omogoča primerjave, ki nas opozarjajo na razširjenost 
posameznih motivov, hkrati pa na specifične značilnosti ožjih in širših etnično-
regionalnih področij ter na individualne značilnosti pripovedovalcev. Aarnejevo 
sistematizacijo je dopolnil Stith Thompson ter literarno in ljudsko slovstvo razvrstil po 
kriteriju motivov. Objavil je Motivni indeks slovstvene folklore (1955-1958) (Kropej 
Telban, 2015). 

Ker so pravljice pogosto sestavljene iz različnih pravljičnih tipov (kontaminirane), so 
folkloristi zaradi tega in drugih razlogov skušali razvrstiti pravljice tudi po 
strukturalističnih in morfoloških metodologijah, kot npr. Vladimir Jakovlevič Propp. 

Ruski teoretik Vladimir Jakovlevič Propp je k raziskovanju pravljice in njene 
klasifikacije pristopil na nov način. Po njegovem mnenju je pravljični žanr možno 
klasificirati le glede na formalne, oblikovne značilnosti ljudske pravljice, saj specifične 
pravljične strukture ne določata niti motiv niti siže. Edini stalni elementi, ki tvorijo 
tipično in stalno kompozicijsko strukturo ljudske pravljice, so funkcije likov, katerih 
število je omejeno (navaja jih 31). Njegova Morfologija pravljic (izšla je 1928)18 je 

                                            
17 Antti A. Aarne (1867 - 1925), Verzeichnis der Märchentypen, 1910. 
18 Vladimir Jakovlevič Propp (1895 – 1970), Morfologija skazi, Voprosy poètiki [Morfologija pravljice, Vprašanja poetike], 1928, 
prevod v slovenščino 1928, 1965, 
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danes ena najbolj priljubljenih knjig s področja svetovne folkloristike (Meletinski, 
1969, v Propp, 2005). 

Propp (2005) je pravljice proučeval glede na funkcije likov: »Pod funkcijo razumemo 
dejanje lika, ki je pogojeno z njegovim pomenom za razvoj dogajanja« (str. 35). Pove, 
da so »funkcije likov /…/ potemtakem osnovne prvine pravljice.« (2005, str. 35) Pri 
raziskovanju je bilo pomembno predvsem vprašanje, kaj pravljične osebe delajo. 
Avtor ugotavlja, da pravljice z istimi funkcijami sestavljajo pravljice istega tipa. Pri 
klasifikaciji pravljice se je Propp osredotočil predvsem na tako imenovane »čudežne 
pravljice« (ki imajo posebno strukturo), hkrati pa opozoril na to, da lahko zaradi 
medsebojnega vpliva posameznih žanrov podobne strukture najdemo tudi v drugih 
pravljicah. 

V nadaljnjem raziskovanju in klasificiranju pravljic je ameriški folklorist Alan Dundes 
za sporočilno poenotene motive ljudskega pripovedništva uvedel pojem »alomotivov« 
(»allomotifs). S pomočjo novega termina je odkrival zlasti psihološko sporočilnost 
pravljičnih vsebin (Kropej Telban, 2015). 

Za potrebe naše raziskave se bomo pri klasifikaciji pravljice naslonili na ugotovitve 
Marjane Kobe (1987), ki fantastično pripovedno prozo deli na: ljudske pravljice, 
klasične umetne pravljice in sodobne pravljice. 

Prikazali bomo značilnosti pravljic po vrstah, ljudske/folklorne in avtorske (klasične in 
sodobne) pravljice. 

2.2.1 Ljudska/folklorna pravljica 

Začetnika in utemeljitelja znanstvene metode zbiranja in zapisovanja ljudske pravljice 
sta brata Grimm, ki sta izraz pravljica vnesla v literarno vedo. Pravljice sta razumela 
kot pozabljeni in razkrojeni mit, v katerem sta odkrila prastari način ljudskega 
mišljenja ter ljudski jezik in stil. Ker so z začetkom 19. stol. ljudske pravljice postale 
otroško branje, sta ljudske pravljice predelala (izpustila seksualno simboliko, omilila 
prikazovanje socialnih konfliktov, vnesla meščansko-etične vrednote tedanjega 
časa). Tako predelane so postale temeljno delo nacionalne in internacionalne 
mladinske književnosti (Tancer-Kajnih, 1994). 

D. Haramija in J. Batič (2013) ljudsko pravljico poimenujeta folklorna pravljica. 
Elementi folklorne pravljice, ki jih navajata, so: črno-belo slikanje oseb (pri 
književnem liku je ena pomembna lastnost močno potencirana), literarni liki so 
poimenovani po poklicu, družbenem položaju ali drugi lastnosti, določen literarni lik 
hkrati predstavlja vedno isto lastnost (npr. mačeha je zlobna, lepa kraljična …), 
književni čas ni natančno opredeljen, književni prostor ni določen, v zgodbi nastopajo 
čudežna bitja ali čudežni predmeti, čudež je časovno in/ali krajevno omejen, vedno 
srečen konec. 

2.2.2 Avtorska pravljica 

V skupino tovrstnih besedil spadata »dva pravljična vzorca avtorskih besedil« 
(Haramija in Batič, 2013, str. 45), to so klasične in sodobne pravljice. 
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2.2.2.1 Klasična pravljica 

Po D. Tancer-Kajnih (1995) se klasična plavljica, ki v svoji zunanji in notranji strukturi v 
veliki meri ohranja značilne prvine ljudske pravljice, prav tako »neposredno zgleduje pri 
folklorni pravljici glede tem in motivov, od nje pa se najbolj loči po poetiki, ki je seveda 
avtorjev pečat povedanega« (Haramija in Batič, 2013, str. 45).  

»V terminu »klasična umetna pravljica« nam prilastek »klasična« pomeni predvsem 
to, da gre za starejši oz. prvotni vzorec avtorske pravljice iz 19. stol.; izraz »umetna« 
opozarja, da so dela avtorska, s tem pa obravnavani vzorec /…/ razmejuje od modela 
ljudske pravljice …« (Kobe, 1999, str. 5) 

Za klasični pravljični vzorec je značilen zgled Andersenovih pravljic, ki črpajo iz 
ljudskega izročila in mita, Njene značilnosti so, da je krajše prozno literarno delo, 
književni čas je sodobni čas, v katerem se še vedno pojavljajo temeljne bivanjske 
teme in odnosi, ki upodabljajo arhaizirano družbo (pravljični svet je vaška pokrajina 
ali naravno okolje živali, gozd, gozdne jase), enodimenzionalnost dogajanja, literarni 
liki niso v stiku z urbanim življenjem, glavni literarni liki imajo pogosto imena (niso 
poimenovani po stanu ali poklicu), standardizirani začetki (nekoč, pred davnimi časi), 
ki pa niso nujni, iracionalni literarni liki so najpogosteje pravljična bitja (škratje, vile, 
palčki, zmaji …) (povzeto po Haramija in Batič, 2013). 

Zgledi klasične umetne pravljice nastajajo še danes, vendar se je model v drugi 
polovici 20. stoletja umaknil novejšemu vzorcu sodobne pravljice (Kobe, 1999). 

2.2.2.2 Sodobna pravljica 

Pri opredelitvi termina sodobne pravljice se bomo naslonili na klasifikacijo M. Kobe 
(1999). 

Zgledi tega literarnega vzorca so umetna, t.j. avtorska dela, v katerih se dogajanje 
odvija v sodobnem prostoru in času. Pojem sodobna pravljica je krovno 
poimenovanje za dva vrsti besedil s specifičnimi iracionalnimi prvinami: fantastično 
pripoved in kratko sodobno pravljico. 

2.2.2.2.1 Fantastična pripoved 

Po M. Kobe (2000) je fantastična pripoved različica sodobne iracionalne proze, 
specifična različica sodobne pravljice, ki ji zunanji obseg (do 100, 200, 300 ali več 
strani) omogoča naratološko strategijo ter dogajalno širino in gostoto. Značilna 
žanrska stalnica tega modela sodobne pravljice oz. bistvena prvina dogajanja je 
kategorija potovanja glavnega junaka. 

Njene značilnosti so: v klasični podobi je daljše prozno besedilo, običajno razdeljeno 
na krajša poglavja, ki sestavljajo zaokroženo bralno celoto, človeški junak je sodoben 
otrok – ni anonimna, ploskovita in enodimenzionalna figura, temveč enkratno 
človeško bitje z lastnim imenom, razvitim značajem in razvidnimi osebnostnimi 
lastnostmi iz sodobnega realnega urbanega sveta, kategorija igre (igra je pomemben 
dejavnik, ki pogosto motivira fantastično potovanje otroškega junaka), čas in kraj 
dogajanja sta določena in razvidna, dvodimenzionalnost (dvoplastnost) dogajanja – 
dva paralelna svetova obstajata neodvisno drug ob drugem in tvorita celoto; med 
svetovoma pride do potovanja/prehoda otroškega junaka, simbol prehoda/meje so 
vrata, voda, morje. 
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2.2.2.2.2 Kratka sodobna pravljica 

2.2.2.2.2.1 Značilnosti 

Kratka sodobna pravljica je besedilo s specifičnimi iracionalnimi prvinami, ki ima 
skromen zunanji obseg, in sicer v povprečju od 1,5 do 10 strani. S tem sta povezani 
stopnja zgodbene razvitosti in bralna oz. doživljajska zahtevnost besedila (Kobe, 
1999). 

M. Kobe (1999) tipologijo kratke sodobne pravljice veže na glavne literarne like  in 
imenuje šest različic, M. Blažić (2011) pa uvede novo, sedmo različico (t. i. z izvirnim 
domišljijskim likom): z otroškim glavnim likom (ima osrednje mesto), z oživljeno 
igračo/oživljenim predmetom, s poosebljeno živaljo, s poosebljeno rastlino, s 
poosebljenim nebesnim telesom/pojavom, z glavnim literarnim likom iz ljudskega 
pravljičnega izročila (npr. škrat) (Kobe, 1999), z izvirnim domišljijskim likom (Blažić, 
2011). 

Zaradi razvoja izvirne slovenske mladinske književnosti M. Blažić (2013) vidi smisel v 
nadgradnji obstoječega modela M. Kobe. Na osnovi analize gradiva sodobne 
slovenske mladinske književnosti, predvsem v času 1980–2010, ga nadgradi s 
sedmo kategorijo – z izvirnim domišljijskim likom. Gre za kategorijo izvirnih likov, ki 
se pojavljajo od začetka slovenske mladinske književnosti, vendar so postali 
samostojna kategorija v času sodobne slovenske mladinske književnosti. Vsebujejo 
več inovativnih kot tradicionalnih prvin. Izvirna izmišljena bitja, pravi strokovnjakinja, 
temeljijo na jezikovni invenciji in besedotvorni nadgradnji (npr. kosovirja). Jezikovna 
izvirnost je sintagma znanega in novega v tvorjenko (primer: Glili in Glal – aliteracija 
in asonanca). 

Avtorica pove, »da v študiji o sodobni pravljici določi Kobetova  sodobno pravljico ali 
fantastično pripoved ne samo glede na motivno-tematske in morfološko-strukturne 
prvine, ampak tudi glede na obseg, ki naj bi bil za kratko sodobno od 1 do 5 oz. 10 
strani, za obsežne pravljice sodobne 200–300 strani. Ostaja vprašanje, kam uvrstiti 
besedila  v obsegu 10–200 strani.« (Blažić, 2011, str. 122) Mednje spadata tudi 
pravljica Tove Jansson Čarodejev klobuk (126 strani besedila z ilustracijami) in 
pravljica Svetlane Makarovič Kosovirja na leteči žlici (58 strani besedila z 
ilustracijami). 

V spodnji preglednici so povzete motivno-tematske in morfološko-strukturne 
značilnosti kratke sodobne pravljice po M. Kobe (1999). 

Preglednica 4: Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke sodobne pravljice (Kobe, 1999) 

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke sodobne pravljice (Kobe, 1999) 

Glavna tema oz. motiv sta otroški doživljajski svet in igra. 

Dogajanje je droben izsek iz otrokovega vsakdanjika, kar imenujemo sintetična dogajalna linija. 

Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok v starostnem razponu od predšolskega do zgodnejšega šolarskega 
obdobja. Za otroka sta realni in fantastični svet enakovredni resničnosti, igra je pomembna otrokova aktivnost. 

Liki odraslih ljudi so pogosto navzoči, imajo pa stransko vlogo oz. sekundarno funkcijo. 

Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni in irealni. To imenujemo dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost 
dogajanja, ki je katarzična. V njej pride do vdora fantastičnih prvin v realni vsakdanjik otroka. Začetek in sklep 
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dogajanja sta umeščena v resnični vsakdan otroka, medtem ko mu je irealni svet eksistencialno pomembnejši, 
saj omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos. 

Soočenje realne in irealne oz. fantastične ravni se zgodi na 2 načina: 

1. Dvodimenzionalno dogajanje v enem samem svetu – iracionalno raven dogajanja  ustvarja glavni otroški 
literarni lik (drzni prehodi iz realnosti v fantastični svet so omogočeni samo otroškim lit. likom, njihove bivanjske 
sposobnosti so neomejene, odrasli liki ostajajo v realnem svetu). 

2. Dvodimenzionalno dogajanje v dveh med seboj ločenih svetovih – otroški lik ni ustvarjalec irealne ravni 
dogajanja, ampak je z njim povezan vzrok za prehod dogajanja (fantastični svet je za otroka popolnoma 
neznano, tuje okolje, ki je v sebi zaključen svet in povsem ločen od dobro poznanega realnega sveta). 

Razlika med bivanjskimi sposobnostmi glavnega otroškega literarnega lika in liki odraslih ljudi – liki iz 
sveta odraslih so na realnem nivoju dogajanja, otroški liki pa prehajajo iz svojega realnega življenja na 
iracionalno raven dogajanja in se spet vrnejo v realnost (kot pri igri!). 

Neomejene bivanjske sposobnosti otroških likov so utemeljene z doživljajsko specifiko njihove starostne stopnje. 

Izjeme so redke. Včasih je odraslemu liku omogočen prehod z realne na irealno raven dogajanja, vendar le s 
pristankom otroškega lika, ki je z odraslim izjemno povezan. 

Vzrok oz. povod za vdor fantastičnih prvin v realni vsakdanjik je realen in povezan z glavnim otroškim likom 
– t.j. lahko psihična stiska ali problem, osamljenost, potreba po igri, bolezen, neuresničena želja. 

Pripovedovalec, pripovedovalna perspektiva je avktorialna: pisatelj preko vsevednega pripovedovalca 
vzpostavlja zaupno komunikacijo z otroškimi sprejemniki, s tem pa intenzivira doživljajski stik le-teh z dogajanjem 
v pripovedi. 

Otroški zorni kot se uveljavlja prek personalnega pripovednega položaja, tj. skozi oči glavnega otroškega 
literarnega lika – iz njegove subjektivne perspektive. 

Dogajalni prostor in čas je sodobnost, mestno okolje s specifičnim urbanim utripom, ki ga zaznamujejo 
dosežki sodobne civilizacije in tehnologije. 

Ne moralizira, ne pozna moralnega nauka. Drža piscev je ta, da so na strani otrok, zagovarjajo in z veliko 
empatijo osvetljujejo otroški način doživljanja sveta. 

 

Sodobne pravljice imajo lahko obliko slikaniške knjižne oblike. 

2.2.2.2.2.2 Slikaniška knjižna oblika 

2.2.2.2.2.2.1 Definicija slikanice 

Po M. Kobe (1987) je slikanica posebna zvrst otrokove prve knjige, kot specifičen 
knjižni pojav, v katerem likovna in besedna pisava kot neločljivo povezani, izražata 
skupno estetsko sporočilo, je »likovno tekstualna celota /.../, povsem samosvoja 
knjižna celota, ki sledi zakonitostim lastne, se pravi slikaniške zvrsti knjige.« (Kobe, 
2004, str. 42) 

D. Haramija in J. Batič (2013) pravita:  

»Slikanice so posebne oblike knjige, ki združujejo besedilo in ilustracijo v enovito 
celoto; slikanica ima torej tri pomembne sestavine: besedilo, ilustracije in vsebinsko-
oblikovni odnos med besedilom in ilustracijo. Ta odnos imenujemo interakcija, kajti 
besedilo vpliva na razbiranje pomena ilustracij in obratno, ilustracija spreminja ali 
dopolnjuje pomen besedila« (str. 23). 

»Širša definicija pojmuje slikanico kot obliko knjige, ki zajema različne književne zvrsti 
in vrste: od ilustrirane knjige, knjižnega slikarstva do slikanice brez besed. Ožja 
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definicija pojmuje slikanico kot sintezo besedila (kratke pripovedne proze) in 
ilustracij.« (Blažić, 2011, str. 121) 

Slikanice lahko delimo glede na različne dejavnike. Najpogostejša delitev slikanic je 
glede na stopnjo zahtevnosti in ustvarjalni postopek. 

Glede na stopnjo zahtevnosti slikanice delimo na leporello, kartonko oz. »pravo 
knjigo« s trdimi listi iz kartona in pravo knjigo s tankimi listi. Leporello je zvrst 
slikanice, ki še nima oblike knjige, saj so listi zloženi v obliki harmonike. Izdelana je iz 
različnih materialov: karton, blago, les, plastika. Predstavlja prehodno stopnjo med 
igračo in pravo knjigo. Namenjena je otrokom do tretjega leta starosti. Prevladuje 
likovni del, literarnega dela pogosto ni oz. je besedilo zelo kratko in preprosto. 
Kartonka je zvrst slikanice, ki ima obliko prave knjige in liste iz debelejšega kartona. 
Debelejši listi omogočajo, da dve ali tri leta stari otroci lažje samostojno rokujejo s 
knjigo. Zahtevnost je enaka kot pri leporellu. Prava knjiga s tankimi listi ima zunaj trše 
platnice, znotraj tanke liste. Slikanica je likovno, literarno in doživljajsko višje 
zahtevnostne stopnje kot prva dva tipa. Namenjena je otrokom, starejšim od treh oz. 
štirih let. 

Glede na ustvarjalni postopek slikanice delimo na: avtorska slikanica (Slikanico 
ustvari en sam avtor, ki je hkrati ilustrator in pisec besedila.), soavtorska slikanica 
(Slikanico ustvarita dva enakovredna avtorja. Prvi ustvari literarni, drugi pa likovni del 
slikanice. Avtorja lahko predstavljata stalni ali nestalni ustvarjalni tim. Literarni in 
likovni del lahko nastaneta: sočasno, pri čemer se avtorja sproti dopolnjujeta in 
spodbujata; najprej nastane literarni del in ilustrator slikovni del približa zamisli pisca 
besedila; najprej nastane likovni del in pisec besedilo približa zamisli 
ilustratorja.)(povzeto po Kobe, 1987). 

»Vsekakor je v slikanicah pomemben delež ilustracij, zato so vmesna stopnja med 
stripom, v katerem so pomembnejši likovni elementi, in ilustrirano knjigo, v kateri je 
pomembnejše besedilo, skrajna oblika so knjige brez ilustracij. Zelo enostavno se da 
prepoznati knjige brez besedila, stripe in knjige brez ilustracij, večja težava nastane 
pri razmejitvi, kdaj je neko delo slikanica in kdaj ilustrirana knjiga. Seveda čisto stroge 
meje ni, vendarle pa lahko teoretična soznanja dokaj dobro utemeljijo uvrstitev.« 
(Haramija in Batič, 2013, str. 23) 

 

Po D. Haramija in J. Batič (2013) glede na delež besedila in ilustracij ločimo: 

Preglednica 5: Oblike knjige glede na delež besedila in ilustracij (Haramija in Batič, 2013, str. 24) 

Slikanica brez 
besedila 
(tiha knjiga) 

Gledano s stališča besedila vsebuje naslov, vsi drugi elementi 
zgodbe so izraženi z likovno-oblikovnimi elementi. 

Strip 
Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, s stališča besedila 
je prisoten dialog med liki; uporabljena so posebna izrazna 
sredstva (vrste oblačkov, znaki …). 

Slikanica 
Vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 1.800 besed, 
ilustracija je povezana z besedilom in oblikovana v zgodbo. 
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Ilustrirana knjiga 
Vsebuje več kot polovico besedila, ki po dolžini ni omejeno, 
ilustrirani so posamezni prizori in ne zgodba. 

Knjiga brez ilustracij Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo. 

 

Slikanica brez besedila 

Slikanice brez besedila so t. i. »tihe knjige«, so skrajna oblika slikanice, ki zgodbo 
predstavijo samo skozi ilustracijo. Potrebno je bralčevo aktivno sodelovanje pri 
ustvarjanju pomena. Bralec o pomenu slik oblikuje lastna pričakovanja in ugotovitve o 
pomenu slik, odkriva temeljne odnose med slikami, upodobljenimi dogodki in 
pomenom, ki ga izražajo barve, perspektive, kadriranja, kompozicije. 

Slikanica 

Slikanica je sintetični medij dveh sporazumevalnih kod, jezikovne in likovne, ki imata 
svoje lastne zakonitosti in »na docela samosvoj način izžarevata skupno estetsko 
sporočilo.  

»Lahko rečemo, da slikanica, kadar doseže najčistejšo avtentičnost svoje knjižne 
zvrsti, postane pravi likovno-tekstovni monolit. /…/ prepletenost likovnega in 
tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto se zdi poglavitna značilnost slikanice.« 
(Kobe, 2004, str. 42) 

V slikanici je delež ilustracij večji od petdeset odstotkov. Glede na oblikovanje po D. 
Haramiji in J. Batič (2013)  ločimo klasične literarne slikanice, v katerih se besedilo in 
ilustracija bolj ali manj enakomerno dopolnjujeta in prepletata, iste informacije so 
ponovljene z dvema sporočevalnima kodama (literarno besedilo je moč brati brez 
likovne spremljave), in tematske ali avtorske slikanice, v katerih (kar je njihova 
osnovna tehnološka značilnost) besedilo in ilustracija »nastajata sinhrono v istem 
proizvodnem središču.« (Haramija in Batič, 2013, str. 27), in se že v samem 
oblikovalnem procesu literarna in likovna sestavina združujeta v nedeljivo celoto. To 
pomeni, da je interakcija med besedilom in ilustracijo bistveno bolj intenzivna. 

»Slikanica ima omejen obseg, zelo pogosto (ni pa nujno) je to ena avtorska pola (16 
strani) ali dve poli (32 strani) besedila in ilustracij, besedilo je /.../ ne glede na število 
strani in format dolgo največ 5 strani strnjenega besedila formata A4 in je seveda 
razporejeno skozi vso slikanico. Po Unescovi definiciji knjige, ki mora imeti najmanj 
49 strani (brez platnic), bi morebiti postavili zgornjo mejo slikanice na največ 48 
strani, ob tem pa bi upoštevali, da mora biti v slikanici več ilustracij kakor besedila.« 
(Haramija in Batič, 2013, str. 29) 

Ilustrirana knjiga 

Po D. Haramija in J. Batič (2013) je ilustrirana knjiga knjiga z dvema samostojnima 
celotama, t.j. besedilom in ilustracijo, ki sta vsaka zase »zaključena enota« in lahko  
delujeta samostojno. Prevladujoči del knjige je besedilo in ga je več kot 50 odstotkov, 
funkcija ilustracij pa je osvetljevanje posameznih prizorov in same ne tvorijo zgodbe. 
Ilustrirane knjige »so pogosto bogato ilustrirane, še posebej tiste, ki so namenjene 
otrokom ob koncu vrtčevskega obdobja in v začetnih razredih osnovne šole.« (str. 
25) 
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Format ilustrirane knjige je glede na format slikanice manjši, manjši od A4 formata, 
pogosto približek formata A5 ali malce večji, dolge so minimalno 49 strani (Kovač, 
2009, v Haramija in Batič, 2013) Kadar gre za daljšo zgodbo, so knjige večinoma 
razdeljene na poglavja ali pa so sestavljene iz več samostojnih kratkih poglavij z istim 
glavnim literarnim likom, več zaokroženih samostojnih poglavij z različnimi liki. 

Avtorici povesta, da so ilustrirane knjige v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju 
zelo primerne za branje v nadaljevanjih. 

2.2.2.2.2.2.2 Slikanica kot medij ali interakcija med besedilom in 
ilustracijami 

»Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja otroka: likovno tekstovna 
vsebina slikanice bogati njegov domišljijski svet in oblikuje njegovo estetsko 
senzibilnost s tem, ko ga spodbuja k estetskemu, domišljijskemu in čustvenemu 
doživljanju in hkrati s tem k aktivni lastni ustvarjalni domišljiji.« (Kobe, 1987, str. 44) 

Interakcija med besedilom in ilustracijo v slikanici vpliva na njeno zunanjo podobo, 
opredelitev dopolnita D. Haramija in J. Batič (2013). Vsaj načelno posledično določa 
primarnega naslovnika: otroka, mladostnika ali odraslega. S podptipi (odvisni so od 
otrokove starosti in dojemljivosti za likovno in jezikovno komponento) je najpogosteje 
namenjena otrokom v predbralnem obdobju bralnega razvoja (prb. do 9. leta 
starosti). 

»Na vlogo in pomen slikanic v otrokovem predbralnem in začetnem bralnem obdobju 
opozarjajo psihologija, pedagogika in literarna veda že z rabo mednarodno 
uveljavljenega strokovnega termina slikaniška starost otroka. /…/ Termin poudarja 
pomenljivi status, ki ga ima slikanica v očeh otroškega sprejemnika; in hkrati ozavešča 
odrasle o njenih potencialih, o produktivni funkciji te čisto posebne zvrsti knjige.« 
(Kobe, 2004, str. 41) 

Slikanice imajo kot umetnostne zvrsti edinstven značaj – so kombinacija dveh ravni 
komunikacije, verbalne in vizualne (interakcija). Prejemnik doživi celostni smisel šele 
skozi interakcijo različnih komunikacijskih sredstev. Nima ne kontinuitete ne 
določenega trajanja. So dvodimenzionalne. Ne predvidevajo ustne komunikacije, a 
jih vseeno pogosto tudi beremo na glas. Namenjene so občinstvu več generacij, 
dejanski bralec pa v komunikacijskem procesu ni tvorec besedila, temveč hkrati 
izvajalec in prejemnik ali vsaj so-prejemnik oz. so-bralec. 

Znakovna sklopa, s katerima slikanice kominicirajo, sta slikovni ali predstavni 
znakovni sklop, pri katerem je znak neposredna podoba označenca in za 
razumevanje preprostih sličic ne potrebujemo nobenega posebnega znanja, in 
konvencionalni znakovni sklop, v katerem sklopi znakov nimajo neposredne 
povezave s pojmi in stvarmi, ki jih označujejo. Temeljijo na dogovoru med uporabniki 
določenega jezika. Konvencionalni in slikovni znaki so podlaga za razvoj dveh 
različnih zvrsti komunikacije – verbalne in vizualne. Slike v slikanicah so kompleksni 
slikovni znaki, besede v slikanicah pa so kompleksni konvencionalni znaki. 

Funkcija slik kot slikovnih znakov je opisovati in predstavljati, funkcija besed kot 
konvencionalnih znakov pa je predvsem pripovedovati. Napetost med obema 
funkcijama v slikanici je vir neomejenih možnosti za interakcijo med besedo in sliko. 

Resnična dinamika slikanice je v tem, da se besedilo in slika, dve različni obliki 
komunikacije, spajata v novo zvrst. Glede na to se slikanice včasih obravnavajo 
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skrajno: kot pedagoško pomagalo, pri katerem je ilustracija tako iztrgana iz 
naravnega konteksta in prikazana ločeno od pripovedi, ali pa kot integralni del 
otroške literature: slikanico se obravnava s strogo literarnim pristopom, pri tem pa se 
ji znotraj literature pripiše zgolj drugotni pomen. Čeprav se v slikanicah odraža 
zapletenost odnosa med besedo in sliko, mnogi strokovnjaki še vedno ne priznavajo 
in ne proučujejo te bogate raznolikosti med bralcem in slikanico (povzeto po 
Nikolajeva, 2003). 

M. Nikolajeva (2013) pove, da so slikanice vedno uporabljali za spodbujanje razvoja 
otroških bralnih spretnosti in čeprav jim je bila sčasoma priznana vrednost 
pripomočka za razvoj vizualne pismenosti, je bila slikanica zanemarjena z vidika 
pomembne poti za spodbujanje otroškega čustvenega razvoja. Šele zadnje raziskave 
in odkritja kognitivne psihologije dokazujejo, da slikanice lahko uporabimo za 
spodbujanje otroške čustvene pismenosti. V slikanicah so pogosto čustveno 
zaznamovane (obarvane) ilustracije dopolnjene z besednimi trditvami, preprostimi ali 
kompleksnimi, literarnimi ali metaforičnimi. Besedne trditve so bolj natančne  in 
konkretne kot ilustracije. Po definiciji so čustva nebesedne prvine in jezik jih nikoli ne 
more izraziti popolnoma učinkovito. Prav v tem slikanice ponujajo edinstveno 
priložnost povezave empatije in  branja z umom, kar nadomesti pomanjkljivost jezika. 

Pri branju ilustracije po navadi prepoznamo osnovno čustvo in ne tudi njegovega 
odtenka. To nam ponuja večjo širino za interpretacijo in naš naknaden odziv. Nianse 
čustev so besedno utemeljene. Besedna izjava je bolj natančna, vendar hkrati tudi 
omejuje.  

Morda bi kdo lahko trdil, pravi M. Nikolajeva (2013), da so besedne izjave v 
slikanicah odveč, saj ilustracije že same po sebi vzbujajo čustva hitreje in bolj 
direktno. V resnici otroci nimajo težav pri odzivih na ilustracije, ki niso podprte z 
besedno utemeljitvijo. Najverjetneje so besedni opisi čustev in razpoloženj pedagoški 
pripomoček, s katerimi pomagamo majhnim otrokom ubesediti čustvo, ki ga bodo 
lahko kasneje prepoznali, kot tudi spodbuda za razvoj besednega zaklada. 

Slikanice spodbujajo čustveno sodelovanje s pomočjo slik/ilustracij in besed, poleg 
tega s slikami/ilustracijami oplemenitijo pomen besed. Interakcija besede in 
slike/ilustracije vzpostavi povezavo med nadomestno čustveno izkušnjo in njeno 
ubeseditvijo (besednim opisom le-te). 

Fiktivne pripovedi, vključujoč tudi slikanice, se nanašajo na medosebno 
komunikacijo, tako znotraj kot zunaj besedila. Zastopanje čustev v slikanicah 
omogoča komunikacijo, ko preprosti besedni opisi ne zadostujejo (Nikolajeva, 2013).  

Slikanice, v katerih  imajo besedilo in slikanice isto sporočilo, bralca ne spodbujajo k 
razmišljanju in uporabi domišljije, takoj pa, ko se sporočila besed in ilustracij 
razlikujejo ali si celo nasprotujejo, se možnosti različnih branj in razlag povečajo 
(Nikolajeva, 2003). 

Po M. Blažić (2011) so se ilustracije v mladinskih besedilih pojavile v prvi polovici 20. 
st., ko so bili izpolnjeni pogoji za razvoj mladinske književnosti: novo pojmovanje 
otroka in otroštva, nastanek šolstva in razvoj primarnega leposlovja. 

»Kako bo otrok pristopil k branju likovnega dela slikanice, je odvisno od stopnje 
njegovega razvoja.« (Haramija in Batič, 2013, str. 76) 
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Ilustracije spodbujajo razvoj empatije. Le-ta se začne s prepoznavanjem osnovnih 
čustev, kot so: veselje, strah, jeza in stiska. Osnovna čustva so univerzalna in v 
slikanici izražena z obrazno mimiko, telesno držo in gestami. Prepoznavanje le-teh 
načeloma ne zahteva posebnega učenja, treninga, ugotavlja M. Nikolajeva (2013). 
Vizualne slike/ilustracije so tako močna sredstva, ki bralce privabijo in jih povežejo z 
besedilom, slikanice pa so odlično »polje za vadbo« teorije uma in empatije mladim. 
Pomembno je vedeti, da je čustveni odziv na ilustracije v slikanici možen zaradi naših 
preteklih izkušenj z branjem fikcije, če življenjskih izkušenj z določenim čustvom 
nismo imeli. Ko beremo ilustracije, iščemo prepoznavne zunanje impulze čustev, ker 
na tak način tudi v realnosti uporabljamo teorijo uma. Kognitivne študije trdijo, da 
človeška čustva najbolj izražajo naše oči (odprtost, oblika) in usta (oblika). Čustva 
izražamo tudi z obrazno mimiko, telesnimi gibi in položajem v prostoru. 

Pomembna vloga slikanice je tudi motiviranje socialnih čustev, saj predstavijo vsaj 
dva literarna lika, ki sta v taki ali drugačni interakciji. Pri predstavitvi socialnih čustev 
imajo ilustracije pomembno vlogo, saj jih je težje slikovno (vizualno) izraziti. Za 
njihovo predstavitev se zato velikokrat uporabi simbole (Nikolajeva, 2013), kar 
spodbuja k razmišljanju, prepoznavanju socialnih situacij v slikanici ter spoznavanju 
socialnih odnosov med literarnimi liki v zgodbi. 

Zmožnost empatije do literarnih likov je v pomoč otroku pri racionalnem in intuitivnem 
doživljanju in razumevanju dogajanja v literarnem delu. Otrok se z literarnimi liki 
poskuša enačiti. Pozitivna čustva se globoko vtisnejo v otrokovo zavest in podzavest, 
dajo mu moč, da razvije svoje mišljenje, primerno  njegovi razvojni stopnji. Ob 
poslušanju pravljic odkrije nove odnose med svojimi izkušnjami, izboljša svoje 
besedno izražanje. Otrok se nauči doživljati vrednostni odnos do stvari, okolja, oseb 
in dogodkov, spozna posledice neustreznega ravnanja (konfliktna, včasih zapletena 
stanja), preko katerih se nauči zavestno odločati po svoji presoji in premisleku. 
Pridobi si določene vzorce obnašanja, v katere se vključi tudi njegova 
samodejavnost. 

Po M. Nikolajev (2002) proučevanje ontološkega statusa literarnih likov z 
zgodovinske perspektive pokaže, da postajajo sodobni literarni liki vedno bolj 
podobni »resničnim ljudem«. Premiki naših meril za presojanje »verjetnih« 
karakterjev so odvisni od nekaterih dejavnikov – naraščajoče poznavanje narave 
človeka, spreminjanje vrednot glede človeških vrlin in pristopov (primežev), 
raznolikosti človeškega vedenja. 

Sposobnost vživljanja se razvije skozi različne oblike zavzemanja stališč (Schilling, 
2000). Način sporazumevanja razumskega dela možganov so besede, čustvenega 
dela možganov pa je nebesedni način. Navdušenje, srečo, žalost, jezo in vsa druga 
čustva sporočamo in sprejemamo z izrazom obraza in gibi telesa. Uprizoritev 
različnih čustev in prepoznavanje le-teh na videoposnetkih, fotografijah in ilustracijah 
otrokom pomaga, da se bolj zavedajo nebesednega sporazumevanja.  

Značilnost sodobne slovenske mladinske književnosti v obdobju 1980–2010, posebej 
2000–2010, je problemska tematika, v kateri je poseben poudarek namenjen t. i. 
čustvenem opismenjevanju, kot pove M. Blažić (2011). Avtorji se v obliki kratkih 
sodobnih pravljic, najpogosteje v slikaniški knjižni obliki, posvečajo pozitivnim (sreča, 
veselje, zadovoljstvo) in negativnim (jeza, strah, žalost) čustvom. To novo 
senzibilnost so v mladinsko književnost vnesle različne avtorice (Bina Štampe 
Žmavc, Kristina Brenk, Saša Vegri, Anja Štefan …), med njimi tudi Svetlana 
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Makarovič. V skandinavskem kontekstu  je te prvine v svoje ustvarjanje vnesla Tove 
Jansson. 

Slikanice, ki vsebujejo zgodbo z več literarnimi liki, spodbujajo mlade bralce h 
kompleksnejšemu branju z umom. S tem so spodbujeni ne samo k temu, da 
razumejo, kaj literarni liki mislijo in čutijo, temveč tudi k temu, kaj mislijo in čutijo o 
mislih in čustvih drug drugega. Glavni spodbudi branja z umom sta predvidevanje in 
napovedovanje dejanj in reakcij drugih ljudi preko razumevanja njihovih misli. 

V slikanicah so po mnenju M. Nikolajeve (2013) upodobljeni in prikazani konflikti med 
literarnimi liki, ki temeljijo na nesporazumih, napačnih interpretacijah in zavajajočih 
čustvih. Upodabljajo tudi literarne like, ki v zgodbi razvijajo empatijo do drugih 
literarnih likov. Tako pri branju ilustracij prihaja do projekcije naših lastnih zapisanih 
čustev na literarne like. Slikanice ponujajo slike karakterjev, kar nam pomaga pri 
razumevanju čustev pri ljudeh v lastni realnosti. Tudi če so literarni liki živali, igrače, 
naprave in aparati, predmeti, naravni pojavi, jih lahko čustveno dojemamo oz. 
prepoznamo njihova čustva, ker jim pripisujemo človeške lastnosti, jih doživljamo, kot 
bi bili ljudje. Antropomorfizem je naš način oblikovanja smisla sveta. 

Socialna ali višja kognitivna čustva, kot so ljubezen, krivda, sram, ponos, zavist in 
ljubosumje niso prirojena oz. precej manj človeku lastna kot osnovna čustva. Zato 
ima slikanica, ki jih izraža, bistveno nalogo pri spodbujanju čustvene in socialne 
pismenosti pri otrocih (Nikolajeva, 2013).  

2.3 Pomen pravljic 

Obdobje »pravljične starosti« (nekako do 8., 9. leta) je obdobje, ko otrok razvija svojo 
domišljijo prav s pomočjo pravljičnih besedil, je mnenja M. Kobe (1987). 

»Pravljica mu vzburja in spodbuja fantazijo, obenem pa ga čustveno in tudi moralno 
poteši; pravljica mu bogati aktivni in pasivni besedni zaklad, ga umsko gradi in 
govorno artikulira ter mu bogati izkustvo. Seveda le tedaj, če je besedilo kvalitetno in 
če ga slikanica, kadar gre za prevod, posreduje v neoporečnem prevodu in smiselni 
priredbi.« (Kobe, 1987, str. 71) 

Robinzonova doba literarnega razvoja je doba, v kateri otroke zanimajo knjige, 
temelječe na resničnih dogodkih, npr. pustolovske zgodbe, zgodbe o raziskovanjih, 
odkritjih, potopisi, šolske zgodbe. Otroci so navdušeni nad junaškimi značaji literarnih 
likov (Kordigel, 1990). Nasloni se na C. Bühler, ki se je v svojem raziskovanju 
osredotočala na razmerja otrok: pravljica ter na to, kako deluje pravljica na otroka. 
Le-ta je otrokov razvoj razdelila na: Struwwelpetrovo dobo (2. do 4. leto), pravljično 
dobo (4. do 8. leto), Robinzonovo dobo (9. do 11./12. leto) in junaško dobo (12. do 
15. leto starosti). V vsaki od dob ima literatura posebno nalogo v razvoju otroka. V 
pravljični dobi imajo središčno vlogo pravljice, ki spodbujajo otroško fantazijo, ker ne 
poznajo jasne meje med resničnim in neresničnim. Ob pravljici otrok razvija lastne 
predstavne zmožnosti. Na osnovi lastnih predstav in življenjskih izkušenj v domišljiji 
zgradi novo celoto (ki je v realnosti ni), da se lahko vživi in si predstavlja pravljične 
like in njihova dejanja. V tej dobi otroci v pravljice še verjamejo. Termini C. Bϋhler se 
še danes uporabljajo v recepcijski teoriji mladinske književnosti po D. Tancer-Kajnih 
(1994). 

Z dopolnjenim 7. letom starosti otrok preide v obdobje konkretnih, logičnih 
intelektualnih operacij, način njegovega razmišljanja se precej spremeni. Postane 
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socialno bitje v pravem pomenu besede, sposoben je živeti v skupnosti, komunicirati 
z njo, sooblikovati življenje. Svet začne dojemati kot koherenten sistem objektivnih 
odnosov. Literatura, po kateri poseže otrok na tej stopnji bralnega razvoja, je še 
vedno nagnjena k čudežnemu, vendar mladi bralec v knjigi »želi doživeti kaj novega, 
razburljivega, izjemnega« (Kordigel, 1991, str. 12). Ima močno razvit občutek za 
pravičnost in »fair play«. Od literature zahteva, da to njegovo željo izpolnjuje, da v 
zgodbi zmaga dobro. 

O velikem pomenu simbolnega jezika pravljic za otroke, ki ga razumejo, spregovori 
Bettelheim (1999). Dodaja, da pravljica otroku sporoča intuitivno, nezavedno 
razumevanje njegove lastne narave in tega, kaj mu lahko prinese prihodnost, če bo 
razvil svoje pozitivne možnosti. S podobami in dejanji opisuje notranja duševna 
stanja in v njej se notranji procesi odvijajo v vidne slike. 

»Pravljice z uporabo psihoanalitičnega modela človeške osebnosti prenašajo 
pomembna sporočila zavestnemu, predzavestnemu in nezavednemu delu duševnosti 
– ne glede na to, na kateri ravni vsak od njih v nekem trenutku deluje.« (Bettelheim, 
1999, str. 10)  

Pravljice s svojo obliko in strukturo spodbujajo otrokovo domišljijo k novim odkritjem. 
Nek eksistencialni problem prikažejo jasno in konkretno. Otrok se zato lahko 
spoprime z bistvom problema, saj pravljica eksistencialne bojazni in probleme »jemlje 
zelo resno in se z njimi neposredno ukvarja: potreba po tem, da si ljubljen, in strah 
pred tem, da bi te imeli za ničvrednega; ljubezen do življenja in strah pred smrtjo.« 
(Bettelheim, 1999, str. 16) 

Pravljice so otroku razumljive. Vsak posameznik pa na njemu lasten način razume 
njen pomen, ki se lahko spreminja glede na različna življenjska obdobja. 

Odgovori, ki jih ponujajo pravljice, so prej fantastični kakor resnični. Kot taka pa 
pravljica ponuja tudi rešitve, »ki so prilagojene otrokovi stopnji razumevanja.« 
(Bettelheim, 1999, str. 16) Vendar pa realistične razlage otrokom običajno niso 
razumljive, ker še ne poznajo abstraktnega mišljenja, ki bi jim šele dalo smisel. 
Odgovor lahko da otroku občutek varnosti samo, če je prepričan, da zdaj razume, kar 
ga je prej begalo – ne pa, če izve za nova dejstva, ki porajajo nove negotovosti.  

»Zato si moramo zapomniti, da so za otroka prepričljive samo tiste trditve, ki so 
razumljive v okviru njegovega znanja in čustvenih problemov.« (Bettelheim, 1999, str. 
69)  

Ko otrokom z izbiro književnih besedil – tudi pravljic – posredujemo kvalitetno 
književnost,  je potrebno upoštevati dolžino besedila ter faze, ki jih preide otrok v 
predbralnem obdobju. Le-te so neločljivo povezane z usvajanjem otrokovega govora, 
njegovim kognitivnim razvojem in s tem povezanimi kognitivnimi sposobnostmi. 
Upoštevati je potrebno tudi spodbude in trud za ustvarjanje spodbudnega okolja v 
družini ter spoznavanje kánonskih in sodobnih književnih besedil v vrtcu in prvem 
triletju osnovne šole (Haramija in Batič, 2013). 
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3 IZVIRNI LITERARNI LIKI MUMINI V PRAVLJICI TOVE JANSSON ČARODEJEV 
KLOBUK (1948) 

3.1 Predstavitev avtorice Tove Jansson in njena bibliografija 

 

Slika 1: Tove Jansson 

(vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tove_Jansson_in_1967_(cropped).jpg) 

Finska umetnica Tove Marika Jansson se je rodila 9. avgusta 1914 v Helsinkih kot 
prvi otrok umetniškima staršema, očetu, kiparju Victorju Janssonu (1886), in mami, 
grafični oblikovalki in ilustratorki Signe Hammarsten Jansson (1882). Tove je bila 
vsestranska umetnica, pisateljica in karikaturistka, ki je najbolj ostala v spominu kot 
ustvarjalka muminov. Tudi njena dva brata sta postala umetnika – Per Olov Jansson 
(1920) je postal fotograf, Lars Jansson (1926) pa pisatelj in karikaturist. Njena 
družina je pripadala švedsko govoreči manjšini na Finskem. Umetniški način življenja 
je močno zaznamoval Tovejino umetniško filozofijo. Družina je mnoga poletja 
preživela v koči na otoku blizu mesteca Porvoo, 50 kilometrov stran od Helsinkov. 
Tudi kasneje je s svojo življenjsko sopotnico Tuulikki Pietila zgradila poletno hišico na 
otoku Klovharu, v kateri sta preživeli 30 skupnih poletij. Tove Jansson so otoki 
predstavljali simbol svobode. 

S petnajstimi leti se je preselila v Stockholm (1930–1933), kjer je študirala likovno 
umetnost (slikarstvo in risanje) na Stockholm College of Applied Art, kasneje je študij 
nadaljevala v Helsinkih (1933–1937) na Helsinki Art Society`s Drawing School ter v 
Parizu na L`Ecole d`Adrien Holy in na L`Ecole des Beaux-Arts (1938). V 30. in 40. 
letih je bila v svojem ustvarjanju zelo plodovita. Svoja dela je razstavljala na številnih 
razstavah, svojo prvo samostojno razstavo je imela v letu 1943.  

Njen umetniški talent se je pokazal že zelo zgodaj, ko je s štirinajstimi leti v 40. letih 
20. stoletja postala ilustratorka in glavna oblikovalka pri finski satirični reviji Garm (v 
reviji leta 1943 prvič objavi lik mumina), s katero je sodelovala 25 let. Svoje ilustracije 
je objavljala tudi v revijah Julen in Lucifer. Od leta 1947 do 1948 je objavljala za Ny 
Tid, od leta 1954 do leta 1959 pa za The London Evening News.  

Kot umetnica (slikarka, ilustratorka in ustvarjalka stripov) in pisateljica je ustvarila 
bogato umetniško kariero. Priznanja ni dobila samo za knjige o muminih, temveč tudi 
za kratke zgodbe in romane. V času svoje kariere jih je napisala dvanajst. Čeprav je 
poznana kot zelo uspešna pisateljica, je na pisanje gledala kot na hobi ob svojem 
umetniškem ustvarjanju (ustvarila je slike, grafike, druga javna dela). Številne 
nagrade in priznanja ji niso bila tako pomembna kot to, da jo je potrdila njena 
družina.  

Kot pisateljica je najbolj znana po zgodbah o muminih za otroke. Prva knjiga o 
muminih The Moomins and the Great Flood je izšla leta 1945, prepoznavnost pa sta 
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ji prinesli naslednji dve knjigi: Comet in Moominland (1946), večkrat razumljena kot 
prva knjiga v seriji knjig o muminih, saj so v zgodbi prvič predstavljeni mnogi 
pomembni literarni liki, in Finn Family Moomintroll (1948), ki je bila prva knjiga, 
izdana v angleškem jeziku. Kasneje je napisala še 6 knjig o muminih, nekaj slikanic 
in komičnih stripov. Kmalu je postala najbolj brana finska avtorica v tujini. Za svoj 
trajni prispevek k mladinski književnosti je leta 1966 za pisanje prejela mednarodno 
nagrado Hansa Christiana Andersena. Njeno ustvarjanje zgodb o muminih je postalo 
redko po letu 1970. Risanje stripov o muminih je od leta 1960 naprej prevzel brat 
Lars Jansson. 

Leta 1968 je opisala svoje življenje v povesti Kiparjeva hči (švedski prevod:  
Bildhuggarens dotter). Za odrasle je napisala 5 romanov in 6 knjig kratkih zgodb. 

Rada je potovala, saj je takrat našla čas za ustvarjanje. V 70. letih je z življenjsko 
sopotnico Tuulikki Pietilä za  8 mesecev odpotovala okoli sveta. »Najpomembnejši 
vidik tega potovanja je bil občutek svobode, ki ga je prineslo. Tove je končno dobila 
priložnost za delo z njeno lastno hitrostjo, brez pritiskov slave ali ljudi, ki jo 
zasledujejo.«19 (Tove Jansson – virtual museum an life story, b.d.) 
 
V življenju so na njeno osebno doživljanje kot tudi na njeno ustvarjanje vplivali 
dogodki (prelomnice) v družini, profesionalnem življenju in v svetu. Eden takih je bil 
začetek 2. svetovne vojne, ko je občutila strah, ki ga doživljajo družine zaradi odhoda 
mož in sinov, bratov. Zaradi doživljanja vojne je želela napisati nekaj naivnega in 
nedolžnega. Dogodek, ki jo je močno zaznamoval, je bila smrt njene matere (umrla je 
leta 1970), na katero je bila zelo navezana. Kmalu po mamini smrti je pisala prijatelju 
Atosu: »Počutim se, kot bi živela v fantazijskem svetu, vse je mirno, vendar čudno«20 
(Tove Jansson – virtual museum an life story, b.d.). 

Predanost ustvarjanju komičnih stripov o muminih za časopis The London Evening 
News in publiki (pojavljanje v medijih, osebno odgovarjanje na pisma oboževalcem) 
jo je utrudilo. Dve leti njeno ustvarjanje ni bilo plodovito. Kasneje je zaradi sprememb 
v osebnem življenju (spozna življenjsko sopotnico Tuulikki Pietilä) dobila navdih za 
nadaljnje pisanje zgodb o muminih. 

Slikala in pisala je do konca svojega življenja. Umrla je 27. junija 2001 v Helsinkih v 
86.letu starosti. 

Njena bogata zapuščina je fantazijski svet priljubljenih literarnih likov muminov. Njene 
zgodbe o muminih so upodobljane na gledaliških odrih kot televizijske serije, lutkovne 
predstave, animirane serije (japonske). Danes je mumine mogoče kupiti v mnogih 
različicah; kot plišaste igračke, posteljnino, brisače, pripomočke za kuhinjo, podobe 
na razglednicah, podobe na zvezkih, pisalih itd. Na Finskem (Tampere)21 lahko 
obiščemo muzej, posvečen Tove Jansson in muminom, po svetu so zgradili tematske 
in zabaviščne parke po zgledu Mumindola. 

 

 

                                            
19 Prevod iz angleščine; dostopno na spletni strani http://www.tovejansson.com/eng/persoona.html 
20 Prevod iz angleščine; dostopno na spletni strani http://www.tovejansson.com/eng/persoona.html 
21 Muzej v Tamperah, Finska dostopno na http://muumilaakso.tampere.fi/ 
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Bibliografija22 

V slovenščino so prevedene zgodbe Zima v mumindolu, Čarodejev klobuk, Vražja 
kresna noč, Nevidni otrok in druge zgodbe, Komet v Mumindolu ter Mumintrolek in 
velika povodenj. Svet muminov je najprej prikazala v več delih. 

 

Preglednica 6: Zgodbe o muminih (kronološki in abecedni pregled) 

Kronološki pregled Abecedni pregled 

Zgodbe o muminih 
(1945–1970 avtorica in ilustratorka Tove Jansson) 

 (The Moomins and the Great Flood (1945)) -
Mumintrolek in velika povodenj (2015, prevedla 
Nada Grošelj),  

 (Comet in Moominland (1946)) – Komet prihaja
(2014, prevedla Nada Grošelj),  

 (Finn Family Moomintroll (1948)) – Čarodejev 
klobuk (1995, prevedla Darinka Soban), 

 [The Exploits of Moominpappa (1950)] –
Muminočkova junaštva*, 

 (Moominsummer Madness (1954)) – Vražja 
kresna noč (1995, prevedla Darinka Soban),  

 (Moominland Midwinter (1957)) – Zima v 
Mumindolu (2004, prevedla Darinka Soban)  

 (Tales from Moominvalley (1962)) – Nevidni otrok 
in druge zgodbe (2008, prevedla Nada Grošelj),  

 [Moominpappa at Sea (1965)] – Muminočka na 
morju*, 

 [Moominvalley in November (1970)] – Mumindol v 
novembru*. 

 (Comet in Moominland (1946)) – Komet prihaja
(2014, prevedla Nada Grošelj),  

 (Finn Family Moomintroll (1948)) – Čarodejev 
klobuk (1995, prevedla Darinka Soban), 

 (Moominland Midwinter (1957)) – Zima v 
Mumindolu (2004, prevedla Darinka Soban)  

 [Moominpappa at Sea (1965)] – Muminočka na 
morju*, 

 (Moominsummer Madness (1954)) – Vražja
kresna noč (1995, prevedla Darinka Soban),  

 [Moominvalley in November (1970)] – Mumindol v 
novembru*, 

 (Tales from Moominvalley (1962)) – Nevidni otrok 
in druge zgodbe (2008, prevedla Nada Grošelj),  

 [The Exploits of Moominpappa (1950)] –
Muminočkova junaštva*, 

 (The Moomins and the Great Flood (1945)) -
Mumintrolek in velika povodenj (2015, prevedla 
Nada Grošelj). 

 
Tove Jansson je največji uspeh doživela s knjigo Čarodejev klobuk (1948). Prevedli 
so jo v kar 34 jezikov.  
Napisala in ilustrirala je tudi nekaj slikanic. Prvo slikanico je objavila leta 1933 pod 
imenom Vera Haij. Po letu 1959 je vlogo ilustriranja knjig prevzel njen brat Lars. 

 

Preglednica 7: Slikanice (kronološki in abecedni pregled) 

Kronološki pregled Abecedni pregled 

Slikanice 
(1933–1959 avtorica in ilustratorka Tove Jansson; 

po letu 1959 avtorica Tove Jansson, ilustrator Lars Jansson (brat)) 

 [The Book about Moomin, Mymble ans Little My
(1952)] – Knjiga o Mumintrolku, Mimlovi hčeri in 
mali Mi*,  

 [Who will comfort Toffle? (1960)] – Kdo bo 
potolažil Tofflee?*,  

 [Moominvalley (1993)] – Mumindol* (zbirka pesmi)
 [Snark in Moomin House – An Unwanted Guest

(1980)] – Snork v Muminhiši* proza, fotoroman z 
zgrajenim modelom Muminhiše (design – T. 
Jansson),  

                                            
22 Poglavje o biografiji in bibliografiji avtorice je povzeto po internetnih straneh o Tove Jansson www.tovejansson.com in 
muminih www.moomin.com (5. 1. 2016) ter BBC dokumentarnem filmu Moominland Tales – The Life of Tove Jansson (4. 10. 
2015).  

* Prevodi originalnih literarnih del Tove Jansson so lastni delovni prevodi naslova v angleškem jeziku. 
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 [The Dangerous Journey (1977)] – Nevarno 
potovanje*,  

 [Snark in Moomin House – An Unwanted Guest
(1980)] – Snork v Muminhiši* proza, fotoroman z 
zgrajenim modelom Muminhiše (design – T. 
Jansson),  

 [Moominvalley (1993)] – Mumindol* (zbirka 
pesmi). 

 [The Book about Moomin, Mymble ans Little My
(1952)] – Knjiga o Mumintrolku, Mimlovi hčeri in 
mali Mi*,  

 [The Dangerous Journey (1977)] – Nevarno 
potovanje*,  

 [Who will comfort Toffle? (1960)] – Kdo bo 
potolažil Tofflee?*. 

 

V letih 1947–1960 je objavila številne komične stripe za otroke. Od tega leta naprej je 
pisal in risal komične stripe njen brat Lars Jansson, in sicer do leta 1974. 

Preglednica 8: Komični stripi (kronološki in abecedni pregled) 

Kronološki pregled Abecedni pregled 

Komični stripi 
(1947–1960 avtorica in ilustratorka Tove Jansson; 
1960–1974 avtor in ilustrator Lars Jansson (brat)) 

 [Moomintroll and the End of the World (1947–48)] 
– Mumintrolek in konec sveta*,  

 [Moomin and the Brigands (1954–55) – Mumin in 
razbojniki*,  

 [Moomin and Family Life (1955) – Mumin in 
družinsko življenje*,  

 [Moomin's Desert Island (1955) – Muminov 
puščavski otok*,  

 (Moomin on the Riviera (1955)) – Mumin na Azurni 
obali (2014, prevedla Nada Grošelj), 

 [Moomin's Winter Follies (1955)] – Muminove 
zimske neumnosti*,  

 [Moominmamma's Maid (1956)] – Služkinja 
Muminmame*,  

 [Moomin Builds a House (1956)] – Mumin gradi 
hišo*, 

 [Moomin Begins a New Life (1956)] – Mumin 
začne novo življenje*,  

 [Moomin Valley Turns Jungle (1956)] – Mumindol 
se spremeni v džunglo*,  

 (Moomin Falls in Love (1956)) – Mumin se zaljubi
(2014, prevedla Nada Grošelj), 

 [Moomin and the Martians (1957)] – Mumin in 
marsovci*,  

 (Moomin and the Sea (1957)) – Mumin in morje
(2014, prevedla Nada Grošelj), 

 [Club Life in Moomin Valley (1957)] – Klubsko 
življenje v Mumindolu*,  

 [Moomin Goes Wild West (1957)] – Mumin gre na 
Divji zahod*,  

 [Snorkmaiden Goes Rococo (1958)] – Baročna 
Smrkljica*,  

 [Conscientious Moomin (1958)] – Vestni Mumin*,  
 [Moomin and the Comet (1958)] – Mumin in 

komet*,  
 (Moomin and the Golden Tail (1958)) – Mumin in 

zlati rep (2014, prevedla Nada Grošelj), 
 [Moomin Winter (1959)] – Muminova zima*, 
 [Moomin under Sail (1959)] – Mumin in jadro*. 

 [Club Life in Moomin Valley (1957)] – Klubsko 
življenje v Mumindolu*,  

 [Conscientious Moomin (1958)] – Vestni Mumin*,  
 [Moomin and Family Life (1955) – Mumin in 

družinsko življenje*,  
 [Moomin and the Brigands (1954–55) – Mumin in 

razbojniki*,  
 [Moomin and the Comet (1958)] – Mumin in 

komet*,  
  (Moomin and the Golden Tail (1958)) – Mumin in 

zlati rep (2014, prevedla Nada Grošelj), 
 [Moomin and the Martians (1957)] – Mumin in 

marsovci*,  
 (Moomin and the Sea (1957)) – Mumin in morje

(2014, prevedla Nada Grošelj), 
 [Moomin Begins a New Life (1956)] – Mumin 

začne novo življenje*,  
 [Moomin Builds a House (1956)] – Mumin gradi 

hišo*, 
 (Moomin Falls in Love (1956)) – Mumin se zaljubi

(2014, prevedla Nada Grošelj), 
 [Moomin Goes Wild West (1957)] – Mumin gre na 

Divji zahod*,  
 [Moomin under Sail (1959)] – Mumin in jadro*, 
 [Moomin Valley Turns Jungle (1956)] – Mumindol 

se spremeni v džunglo*,  
 [Moomin Winter (1959)] – Muminova zima*, 
 [Snorkmaiden Goes Rococo (1958)] – Baročna 

Smrkljica*,  
 [Moominmamma's Maid (1956)] – Služkinja 

Muminmame*,  
 (Moomin on the Riviera (1955)) – Mumin na Azurni 

obali (2014, prevedla Nada Grošelj), 
 [Moomin's Desert Island (1955) – Muminov 

puščavski otok*,  
 [Moomin's Winter Follies (1955)] – Muminove 

zimske neumnosti*,  
 [Moomintroll and the End of the World (1947–48)] 

– Mumintrolek in konec sveta*. 
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Kljub temu, da je bila Janssonova pretežno otroška pisateljica, je pisala tudi literaturo 
za odrasle.  
 
Preglednica 9: Literatura za odrasle (kronološki in abecedni pregled) 

Kronološki pregled Abecedni pregled 

Literatura za odrasle 
(1947–1960 avtorica in ilustratorka Tove Jansson; 

po letu 1959 avtorica Tove Jansson, ilustrator Lars Jansson (brat)) 

 [Sculptor´s Daughter (1968)] – Kiparjeva hči*,  
 [The Listener (1971)] – Poslušalec*, 
 [The Summer Book (1972)] – Poletna knjiga*,  
 [Sun City (1974)] – Sončno mesto*, 
 [The Dolhouse and Other Stories (1978)] –

Umetnost v naravi*,  
 [True Deciever (1982)] – Resnični prevarant*,  
 [The Field of Stones (1984)] – Polje kamnov*, 
 [Traveling with Light Luggage (1987)] – Potovanje 

z lahko prtljago*, 
 [Fair Play (1989)] – Poštena igra*,  
 [Letters from Klara and Other Stories (1991)] –

Klarina pisma in druge zgodbe*,  
 [Notes from an Island (1996)] – Zapiski z otoka*. 

 [Fair Play (1989)] – Poštena igra*,  
 [Letters from Klara and Other Stories (1991)] –

Klarina pisma in druge zgodbe*,  
 [Notes from an Island (1996)] – Zapiski z otoka* 
 [Sculptor´s Daughter (1968)] – Kiparjeva hči*,  
 [Sun City (1974)] – Sončno mesto*, 
  [The Dolhouse and Other Stories (1978)] –

Umetnost v naravi*,  
 [The Field of Stones (1984)] – Polje kamnov*, 
 [The Listener (1971)] – Poslušalec*, 
 [The Summer Book (1972)] – Poletna knjiga*,  
 [Traveling with Light Luggage (1987)] – Potovanje 

z lahko prtljago*, 
 [True Deciever (1982)] – Resnični prevarant*. 

 

Umetniški opus avtorice Tove Jansson, namenjen mladim in odraslim naslovnikom, 
je zelo bogat. Kvaliteta pisanja avtorice je bila prepoznana doma in v tujini. 

3.2 Kratek povzetek srednje obsežne sodobne pravljice Čarodejev klobuk (1948) 

Glavni literarni lik Mumintrolek (Moomintroll), Njuhec (Snufkin) (stranski literarni lik) in 
Smrček (Sniff) (stranski literarni lik) na vrhu gore odkrijejo Čarodejev klobuk, ne da bi 
vedeli, da ima čarobno moč. Odnesejo ga domov. Notri odvržejo jajčno lupino, ki se 
spremeni v 5 mehkih oblačkov, na katerih se potem igrajo Mumintrolek, Smrkljica 
(stranski literarni lik), Smrk (stranski literarni lik) in Njuhec (stranski literarni lik). Med 
igro se Mumintrolek skrije v Čarodejev klobuk. Spremeni se v grdega spaka in 
prijatelji ga ne prepoznajo. Zahvaljujoč močnemu materinskemu čutu, ga prepozna 
šele Muminmama (glavni literarni lik), kar pa odreši Mumintrolka, ki se spremeni 
nazaj. 

Zaradi nevšečnosti, ki jih Čarodejev klobuk povzroči, se ga želijo znebiti. Vržejo ga v 
reko. Mumintrolek in Njuhec se odpravita po klobuk in ga skrijeta v jamo, kamor se je 
umaknil Pižmovec (stranski literarni lik). Ker misli, da je klobuk le koš za smeti, vanj 
spravi svojo zobno protezo. Zobna proteza se spremeni v nekaj groznega, vendar 
pisateljica v pravljici ne odkrije v kaj, le Pižmovec zaradi tega prestrašen zbeži iz 
jame. 

V želji po novi dogodivščini mumini s prijatelji odplujejo z ladjo Pustolovko na otok 
Protejcev (stranski literarni liki). Le-ti imajo letno srečanje, zato jih je na otroku veliko. 
Ker jim Samuh (stranski literarni lik) ukrade barometer, ga želijo nazaj. Zaradi nevihte 
se Protejci naelektrijo (njihova značilnost). Smrkljica z njimi ponoči v šotoru doživi 
neprijetno srečanje (ob dotiku z njimi se ji požgejo lasje), ker pridejo po barometer. 
Druščina doživi na otoku še dogodivščino zaradi viharja, ki ga preživijo skupaj v 
šotoru. Vrnejo se v Mumindol. 
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Mumindol zajame močno deževje. Literarni liki na ribolovu uspešno ulovijo 
mameluka, ribo velikanko. Zaradi močnega dežjevja se je domača hiša spremenila v 
džunglo. Postane prostor za igro in zabavo. 

V Mumindol prideta Tamslan in Živslan (stranski literarna lika), ki nosita kovček s 
skrivnostno vsebino – notri je Kraljevi rubin, simbol sreče. Zasleduje ju Mora (stranski 
literarni lik), ki si tudi sama želi te vsebine. Na sodni razpravi odločijo, da kovček 
ostane Tamslanu in Živsanu, v zameno za to pa Mora dobi Čarodejev klobuk. 

Ob koncu v zgodbo vstopi Čarodej (stranski literarni lik). Že dolgo išče Kraljevi rubin. 
Ko ugotovi, da je na zemlji, se odpravi v Mumindol. Mumini imajo s prijatelji ravno 
zabavo, ko Čarodej prileti na črnem panterju. Tamslan in Živslan se Čarodeja 
usmilita in mu vrneta kovček s Kraljevim rubinom. V zameno za prijaznost Čarodej 
vsakemu izmed navzočih izpolni željo. 

3.3 Predstavitev glavnih in stranskih literarnih likov 

Družino izvirnih literarnih likov muminov sestavljajo Muminmama, Muminočka in njun 
sin Mumintrolek. Izvirni literarni liki Tove Jansson, katerih zgodbe so začele na 
Finskem izhajati v 50. letih 20. stoletja (leta 1945 je izšla prva zgodba z naslovom 
Mumintrolčki in velika povodenj (originalno pimenovanje knjige: Småtrollen och den 
stora översvämningen; angleški prevod: The Moomins and the great flood)) danes 
predstavljajo globalni fenomen. Njihova ustvarjalka zato velja za eno najbolj uspešnih 
mladinskih pisateljic vseh časov. 

Izvirni literarni lik Muminmame (glavni literarni lik) je miren, prijazen in dobronameren, 
idealiziran lik matere (upodobljena z belo-rdeče črtastim predpasnikom in pogosto z 
žensko torbico v rokah), ki poskrbi za vsakega posameznika: »Mumintrolkova mama 
je odhitela pripravljat popotnico: Znosila je na kup odeje, kozice, brezovo lubje 
(najboljša stvar, če hočeš zakuriti v gozdu!), kavno ročko, neznansko dosti hrane, 
sončnično olje, zobotrebce in vse, kar lahko ješ na njih, z njih in z njimi; zraven pa je 
še naložila dežnik, tople obleke, prašek proti zgagi, metlice, blazine, mrežo proti 
komarjem, kopalne hlačke, namizni prt in svojo torbico. Brkljala je še tu in tam in si 
napenjala možgane, če ni še česa pozabila« (Jansson, 1970, str. 51)23. Muminmama 
predstavlja lik dobre gospodinje, ki otrokom zaupa, skrbi za dom in okusne obroke 
(vedno je dovolj hrane za vse), je potrpežljiva, zaupljiva, ne dela razlik med nikomer. 
Je lik gostoljubne skrbnice, ki želi, da bi bili vsi srečni in večkrat pomiri situacijo. 

»Mumintrolkova mama in očka sta mirno sprejemala vsa ta nova poznanstva. V hišo 
sta znosila nove posteljice in podaljšala mizo, pri kateri so jedli. Tako je hiša 
Muminovih postala živžavasto bivališče, v katerem je vsakdo počel, kar se mu je 
zahotelo, in si skoraj nihče ni delal skrbi za naslednji dan. Včasih so se godile 
vznemirljive in grozljive stvari, toda vsaj dolgočasiti se nihče ni utegnil, in to je največ 
vredno.« (str. 11) 

Izvirni literarni lik Muminočka (glavni literarni lik) je lik ponosnega očeta, ki je 
pustolovskega duha in prisustvuje nenavadnim stvarem. Muminočka predstavlja lik 
razmišljujočega očeta, ki rad razglablja, piše svoje spomine. Je lik sanjača. Ima se za 
poznavalca mnogih področij. Kot prezentacija očetovskega literarnega lika je za svojo 
družino pripravljen storiti vse. Dober varuh in skrbnik je: »Potem je Mumintrolkov oče 
                                            
23 Ker citate črpamo iz istega vira, t.j. Jansson, T. (1970). Čarodejev klobuk. Ljubljana: Mladinska knjiga., bodo za citati v 
nadaljevanju navedene samo strani iz vira. 
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obhodil vso hišo, zapahnil vrata in okna ter s cunjo zagrnil lestenec, da se ne bi 
zaprašil« (str. 8). Muminočka je po naravi radoveden in ima rad skrivnosti, rad ima 
morje in samega sebe doživlja kot odličnega in izkušenega mornarja ter ribiča. 
Pogosto je z avtoričinimi avtorskimi ilustracijami upodobljen s klobukom, pipo in 
ribiško palico kot njemu zelo ljubimi predmeti: »Mumintrolkov oče je dodal še svojo 
pipo in ribiško palico« (str. 52). Lik je prikazan kot spoštljiv mož: »Tiho, otroci!« se je 
oglasil oče. »Popolna tišina! Jasno je, da bo mama izbrala ime [za ladjo, veliko 
nasedlo jadrnico, ki so jo našli v zalivu, ko so se odpravili na izlet]. To je vendar njen 
izlet!«« (str. 55). 

Izvirni literarni lik Mumintrolek (glavni literarni lik) je lik sina, ki je po naravi 
dobrosrčen in pogumen, ki ima dar čudenja vsem stvarem in ima zelo rad 
dogodivščine: »Mumintrolkovo srce je poskočilo od veselja. Počasi se je splazil do 
okna in pogledal ven. Žvižg je pomenil: skrivnosti!« (str. 41) Izvirni literarni lik je po 
izgledu debelušnega telesa, kot so vsi Mumintroli, ima lepa mala ušesa, majhen, 
ljubek rep, prijazne oči, kratke noge: »Mumintrolek se je skobacal čez okensko polico 
in s kratkimi nožkami splezal navzdol« (str. 9). Mumintrolek predstavlja lik zvestega in 
dobrega prijatelja, ki vedno najde način, kako osrečiti prijatelje. Zaupa jim in ne 
prenese, da bi bil kdo žalosten ali nesrečen. Literarni lik se veseli življenja: »O, kako 
lepo je biti pravkar zbujeni Mumintrolek in poplesavati v stekleno zelenih valovih, 
medtem ko na nebu vzhaja sonce« (str. 73). Kot lik družini pripadnega sina je 
Mumintrolek prepričan, da je literarni prostor (prostor dogajanja) Dolina muminov 
Mumindol najvarnejše mesto na svetu, zato se ne ustraši nobene preizkušnje. 

Izvirni literarni lik Smrkljica (stranski literarni lik) je lik Mumintrolkove dobre in zveste 
prijateljice, vrstnice, ki o Mumintrolku pravi: »«On je najboljši trolček na svetu in mi ga 
imamo  presneto radi!«« (str. 30). Izvirni literarni lik je igrive, vesele, prijazne, 
sramežljive in energične narave, ki včasih s svojim spreminjanjem mnenj in odločitev 
ujezi ostale. Literarni lik mestoma predstavlja dekliško nečimrnost, ki jo T. Jansson 
(1970) opiše z besedami: »Toda Smrkljica se je vrgla v pesek in je obupano 
objokovala izgubo svoje očarljive pričeske« (str. 72), spogledljivost in romantičnost, 
ima rad cvetje, nakit in lepe stvari. Spada v rod druge skupine izvirnih literarnih likov 
Smrkov, ki se od muminov razlikujejo le po tem, da imajo literarni liki lase in 
spreminjajo barvo svojega telesa, če se spremeni njihovo razpoloženje: »Rod 
Smrkov pogosto spreminja barvo, kadar so razburjeni« (str. 38). 

Izvirni literarni lik Smrk (stranski literarni lik) predstavlja Smrkljičinega brata iz rodu 
literarnih likov Smrkov. Lik ima lase ter nosi očala, med prijatelji velja za pametnega, 
ki prijateljem rad ponudi nasvet: »Smrk je potuhtal, kako jih je [kosmičaste oblake] 
treba krmariti« (str. 19). Literarni lik je introvertirane, ustvarjalne narave, rad izumlja 
stvari, raziskuje: »Nič več ni bil raziskovalec obrežja, bil je kopač zlata!« (str. 77). 

Izvirni literarni lik Njuhec (stranski literarni lik) je lik Mumintrolkovega najboljšega 
prijatelja. Lik samotarskega popotnika z nemirno dušo je tihi in skrivnostni svetovljan. 
T. Jansson (1979) piše: »Naravnost čez otok prihaja [nevihta], si je mislil Njuhec in 
srh veselega vznemirjenja ga je spreletel. Mežikal je z očmi pod krajci klobučka in si 
zamišljal, da jadra visoko zgoraj na grebenu oblačne gmote. Kako veličastno bi bilo, 
če bi streljal z ostrimi bliski v morje pod sabo« (str. 65). Ima malo lastnine. Vse, kar 
potrebuje za življenje, nosi na sebi (površnik, zelen klobuk, čevlji) in v nahrbtniku, ki 
ga ima ves čas s seboj. Lik je izobražen,  mirne in neustrašne narave, rad ima glasbo 
(rad igra na orglice), naravo ter nočne pohode, posebej ob polni luni: »Njuhca še ni 
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bilo domov. Ob takih večerih je pogosto kolovratil naokrog sam s svojimi orglicami. 
Toda nocoj ni bilo slišati pesmi. Torej je bil na raziskovalnem popotovanju. Kmalu si 
bo ob reki razpel šotor in ne bo več hotel spati v hiši« (str. 41). Literarni lik je 
upodobljen s človeško postavo. 

Izvirni literarni lik Smrček (stranski literarni lik) ima živalsko podobo, njegovo telo je 
upodobljeno podobno kot kenguru – glava z gobčkom, brčice, daljši uhlji, dolg rep, 
trup z nogami in rokami. Z mumini živi v njihovi hiši. Literarni lik je strahopeten, 
neroden in dobrosrčen, rad se udeleži vsake dogodivščine, ne loteva pa se nevarnih 
stvari. V spanju smrči: »»Oh, Smrček tako grozno smrči,« je potožil Mumintrolek« 
(str. 7). Hitro se naveliča stvari in po navadi prvi želi prenehati z neko dejavnostjo. 
Smrček je upodobitev lika, ki ima rad dragocene stvari in sanja o tem, da bo 
obogatel: »Hud boj se je odigraval v njegovem srcu, ki je vedno hrepenelo po 
lastnini« (str. 78). 

Izvirni literarni lik Samuh (stranski literarni lik) je ljubitelj reda in zbiratelj stvari/botanik 
(znamke, rastline). Literarni lik je trmast in gospodovalen, opozarja na pravila, ki jih je 
potrebno upoštevati: »Dobro vesta, da se mi nihče ne sme nepričakovano približati. 
Srce mi tega ne prenese!« (str. 21), hkrati je nezbran poslušalec drugih literarnih 
likov, s katerimi je v interakciji. Samuh je prezentacija samotarskega lika, ki »je taval 
po gozdu z rokami na hrbtu, nos pa je imel žalostno povešen v tla« (str. 21) in mu 
primanjkuje smisla za humor. Rad zbira stvari. Njegova podoba spominja na po 
starosti starejši literarni lik (pleša), njegova posebnost je obleka. T. Jansson (1970) je 
v sprotni opombi zapisala: »Samuh je vedno hodil oblečen v krilo, ki ga je podedoval 
od svoje tete. Sumim celó, da vsi Samuhi hodijo v krilih« (str. 25). 

Izvirna literarna lika Tamslan in Živslan (stranska literarna lika) sta upodobljena kot 
drobni bitji, Tamslan ima na glavi rdečo kapo, Živslan v roki velik kovček. Njuno telo 
spominja na človeško (trup, noge in roke, glava), le namesto nosa imata trobljo. 
Literarna lika sta nerazdružljiva dvojčka, ki »o sebi nista dosti govorila. Navadno sta 
hodila okrog in se držala za roko« (str. 113). Literarna lika sta upodobitev dveh 
redkobesednih tujcev, ki govorita svoj jezik: »Začela sta se spuščati v dolino in sta se 
pogovarjala na čuden način, kot imajo navado vsi Tamslani in Živslani. Te govorice 
seveda vsi ne razumejo, poglavitno pa je, da sta sama vedela, o čem govorita« (str. 
109). Tamslan in Živslan predstavljata lika, ki sta sočutna do drugih in jih želita 
razveseliti, nimata občutka za to, kaj je prav in kaj ne, rada si sposojata stvari drugih 
ter spita na nenavadnih mestih (predeli omar). 

Izvirni literarni liki protejci (hatifnati) (stranski literarni liki) so upodobljeni kot nekakšni 
duhovi, so majhni, »tihi in resni s svojimi belimi, praznimi obrazki« (str. 57),  z velikmi 
očmi in rokami. Vsako leto se zberejo na samotnem otoku v morju, preden 
nadaljujejo nenehno potovanje okrog zemlje. Literarni liki so »vsi gluhi in nemi in ne 
gledajo nikamor drugam kot proti daljnemu cilju, h kateremu potujejo« (str. 57). 
Njuhec jih v zgodbi opiše: »Protejci ne morejo govoriti, ne slišati, vidijo pa zelo slabo. 
Zato pa izvrstno čutijo. /…/ Protejci bodo prav gotovo začutili tresljaje v zemlji in se 
bodo prestrašili. To jim gre na živce, boš videl! Taki so, kot radijski sprejemniki« (str. 
62). Ob nevihti se naelektrijo, zato svetijo v temi. So literarni liki, ki upodabljajo večne 
tihe popotnike, ki potujejo v velikih skupinah. 
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Tove Jansson: Čarodejev klobuk (1948) 

(uradno poimenovanje knjige: Finn Family Moomintroll)   

Prevod: Darinka Soban 

 

Glavni literarni liki: 

 Mumintrolek (Moomintroll ali Moomin) 
 Muminmama (Moominmamma) 
 Muminočka (Moominpappa) 

 

Stranski literarni liki: 

 Smrkljica (Snork Maiden) 
 Smrk (Snork) 
 Njuhec (Snufkin) 
 Smrček (Sniff) 
 Samuh (Hemulen) 
 Protejci (Hattifatteners) 
 Tamslan in Živslan (Thingumy in Bob) 
 Pižmovec (Muskrat) 
 Mora (Groke) 
 Čarodej (Hobgoblin) 

 

V preglednici bomo predstavili opis in oris literarnih likov srednje obsežne sodobne 
pravljice Čarodejev klobuk (1948). 
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Preglednica 10: Literarni liki v srednje obsežni sodobni pravljici Čarodejev klobuk 

Ime literarnega lika Ilustracija Opis      (deskripcija) Oris   (karakterizacija)

MUMINTROLEK 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

MUMINTROL 

(prevod Nade Grošelj) 

 

Slika 2: Mumintrolek

»Ima lepa mala ušesa.« (str. 27) 

»Mumintrolek ima majhen, ljubek 
rep.« (str. 28) 

»Mumintrolek se je skobacal čez 
okensko polico in s kratkimi 
nožicami splezal navzdol.« (str. 
10) 

 

»To kar meni prepusti,« mu je 
zašepetal Mumintrolek.« (str. 30) 

»Mumintrolkovo srce je poskočilo od 
veselja./.../ Žvižg je pomenil: 
skrivnosti!« (str. 35) 

»In navdušeno je odmeval čez reko 
njegov radostni bojni krik: »Pi –
ho!«« (str. 37) 

MUMINMAMA 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

MUMINTROLOVA 
MAMA 

(prevod Nade Grošelj) 
 

Slika 3: Muminmama

»Pokrila je otroke  z odejami, 
potem pa je še sama zaspala s 
torbico pod blazino.« (str. 59) 

»Moja torbica je izginila. Nič si ne 
morem brez nje pomagati.« (str. 
114) 

 »Skromnost sama sebe krasi«, je 
prijazno rekla Mumintrolkova 
mama.« (str. 15) 

»Pridi v moje naročje,« je rekla 
mama. »Vidiš, svoje malo dete pa 
vendar zmeraj spoznam!« (str. 28) 

»Pazi, da ne padeš!« (str. 18) 

MUMINOČKA 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

MUMINTROLOV 
OČKA 

(prevod Nade Grošelj) 
Slika 4: Muminočka

»Mumintrolkov oče je dodal še 
svojo pipo in ribiško palico.« (str. 
45) 

»Muminočka je natančno pregledal 
klobuk, potem si ga je v dnevni
sobi pred zrcalom posadil na 
glavo.« (str. 14) 

»Nato se je odpravil v zgornje 
nadstropje pisat svoje spomine …« 
(str. 15) 

»Pri mojem repu!« (str. 18) 

 »Tiho, otročad,« je odločno rekel 
oče Mumin. »Mama bi rada plavala. 
Alo, gremo!« (str. 45) 

»Branili vaju bomo!« (str. 100) 

SMRKLJICA 

(prevod Darinke Soban in 
Nade Grošelj) 

 

Slika 5: Smrkljica 

»Lepi laski nad njenim čelom so 
bili požgani!« (str. 63) 

»On je najboljši trolček na svetu
(Mumintrolek) in mi ga imamo 
presneto radi!« (str. 26) 

»Oh, kako bleščeče in lepo,« je 
vzkliknila Smrkljica.« (str. 55) 

»Toda Smrkljica se je vrgla v pesek 
in je obupano objokovala izgubo 
svoje očarljive pričeske.« (str. 64) 

SMRK 

(prevod Darinke Soban in 
Nade Grošelj) 

Slika 6: Smrk 

»Saj nisem jaz kriv, če ima moja 
sestra (Smrkljica) trapaste želje.« 
(str. 129) 

»Če pride vihar, sploh ne bomo 
mogli odpluti,« je premišljeno 
ugotovil Smrk.« (str. 56) 

»Smrk pa je okrog in okrog izkopal 
jarek, da bi se dež lahko odtekal.« 
(str. 56) 

»Smrk se je zavzel za stvar.« (str. 
103) 
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NJUHEC 

(prevod Darinke Soban in 
Nade Grošelj) 

 

Slika 7: Njuhec 

»Potegnil si je klobuk tesno čez 
ušesa in šel.« (str. 57) 

»Zaigral vam bom pesem 
jutranjico,« je rekel Njuhec pa 
zapiskal na orglice.« (str. 64) 

»Če ekperimentiraš, je treba zmeraj 
nekaj tvegati!« (str. 32) 

»Ob takih večerih je pogosto 
kolovratil naokrog sam s svojimi 
orglicami. /…/ Torej je bil na 
raziskovalnem popotovanju.« (str. 
35) 

 

SMRČEK 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

ŽVERČEK SNIF 

(prevod Nade Grošelj) 

 

Slika 8: Smrček 

»Čeprav je Smrček presneto 
majhen za tako veliko skrivnost.« 
(str. 38) 

»Smrček tako grozno smrči.« 

»Smrček je hotel sedeti v sredini, 
kjer je, kot je mislil, najbolj varno.« 
(str. 62) 

»Hud boj se je odigraval v njegovem 
srcu, ki je vedno hrepenelo po 
lastnini.« (str. 68) 

 

SAMUH 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

HEMUL 

(prevod Nade Grošelj) 

 

Slika 9: Samuh 

»Samuh je vedno hodil oblečen v 
krilo, ki ga je podedoval od svoje 
tete.« (str. 23) 

»Samuh je vzel lopatko za 
botaniziranje, zeleno torbo in lupo
ter se odpravil naravnost v gozd.« 
(str. 50) 

 

»Rastline! Botaniziral bom!« (str. 23)

»Saj smo bili že povsod. Nikjer ni nič 
novega.« (str. 43) 

 

 

PROTEJCI 

(prevod Darinke Soban) 

 
Slika 10: Protejci 

»Od vseh strani neba pripotujejo 
tihi, in resni s svojimi belimi, 
praznimi obrazki.« 

»Nevihta jih je naelektrila, zato se 
svetijo.« (str. 61) 

»Protejci ne morejo ne govoriti, ne 
slišati, vidijo pa zelo slabo. Zato pa 
izvrstno čutijo.« (str. 54) 

»Protejci bodo prav gotovo začutili 
tresljaje v zemlji in se bodo 
prestrašili. To jim gre na živce, boš 
videl! Taki so, kot radijski 
sprejemniki.« (str. 54) 

 

TAMSLAN IN 
ŽIVSLAN 

(prevod Darinke Soban) Slika 11: Tamslan  
in Živslan 

»Tamslan je imel na sebi rdečo 
kapo, Živslan pa je nosil velik 
kovček.« (str. 96) 

»Začela sta se spuščati v dolino in 
sta se pogovarjala na čuden način, 
kot imajo to navado vsi Tamslani 
in Živslani.« 

»O sebi nista dosti govorila. 
Navadno sta hodila okrog in se 
držala za roko.« (str. 99) 

»Še nikdar prej se Tamslan in 
Živslan nista pokazala tako 
pogumna.« (str. 125) 

 

MORA 

(prevod Darinke Soban) 

 

 

Slika 12: Mora 

»Nepremično je sedela na peščeni 
poti pred stopnicami in buljila vanje 
z okroglimi, brezizraznimi očmi.« 
(str. 101) 

»Ni bila posebno velika in tudi ne 
preveč nevarna na pogled.« (str. 
102) 

»Mesto, kjer je sedela, je bilo 
zmrznjeno!« (str. 102) 

»Le to so vsi čutili, da je strašno 
hudobna in da zna čakati brez 
konca.« (str. 102) 
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Povzeto po Jansson, T. (1995). Čarodejev klobuk. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

V srednje obsežni sodobni pravljici Čarodejev klobuk je Tove Jansson z avtorskimi 
ilustracijami in z besednimi sporočili upodobila izvirne literarne like mumine 
(Mumintrolek, Muminmama, Muminočka) kot univerzalije humanističnih vrednot (več 
v poglavju 5). 

 

PIŽMOVEC 

(prevod Darinke Soban in 
Nade Grošelj) 

 

Slika 13: Pižmovec

»Drugo jutro, ko je Pižmovec kot 
običajno vzel knjigo in šel ležat v 
visečo gugalnico, se je vrv 
utrgala.« (str. 40) 

»Še malo pa mi ni všeč, če se 
znajdem v smešnem položaju. To se 
filozofu ne spodobi!« (str. 41) 

 

ČARODEJ 

(prevod Darinke Soban) 

 

Slika 14: Čarodej 

»Postala je (bela miš) Čarodej v 
belih rokavicah in z rdečimi očmi.« 
(str. 125) 

»Medtem, ko je Čarodej jedel, so se 
vsi primaknili malo bliže. Če nekdo je 
palačinke z marmelado, že ne more 
biti tako strašno nevaren. S takim se 
že lahko pogovoriš.« (str. 125) 

»Drugim lahko čaram; zase pa imam 
le eno moč: da se lahko spremenim 
v različne stvari.« (str. 130) 

»Zdaj naj si pa vse, kar leze in gre v 
tej dolini, želi, kar kdo hoče, pa naj 
bo on, ona ali ono.! Izpolnjeval bom 
vaše želje do jutra.« (str. 131) 
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4 IZVIRNI LITERARNI LIKI KOSOVIRJI V PRAVLJICI SVETLANE MAKAROVIČ 
KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI (1974) 

4.1 Predstavitev avtorice Svetlane Makarovič in njena bibliografija 

 

Slika 15: Svetlana Makarovič 

 (vir: http://www.airbeletrina.si/clanek/lestvica-deset-najvplivnejsih-mack-iz-sveta-literature) 

Staršema Otiliji in Abdonu se je 1. 1. 1939 v Mariboru rodila slovenska mladinska 
pisateljica Svetlana Makarovič. Ima dva brata, Gorazda in Jana. Že v otroštvu 
zaznamovana s posebnostjo, drugačna od vrstnikov, izjema in izjemna doma, v šoli 
in med ljudmi se je tega s časoma navadila. Kot vrhunska umetnica živi unikatno 
umetniško življenje, svojo samost, prostovoljno prepustitev vseh odločitev in dejanj, 
odgovornosti zanje samemu sebi, kot sama pravi.  Samost vidi kot moralno kvaliteto, 
zanjo edini pravi način življenja in odločanja, čeprav je s takim načinom življenja 
izpostavljena.   

Po končani srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani se je vpisala na študij igre na igralski 
akademiji. Leta 1968 je zaključila študij. Kot gledališka igralka je bila zaposlena v 
Mestnem gledališču in v Drami. V 60. letih 20. stoletja je študirala humanistične vede 
(psihologija, pedagogika, etnologija in tuji jeziki), svojo ljubezen do glasbe je 
udejanjala kot pianistka in pevka v sodelovanju z različnimi glasbenimi zasedbami. 
Zaposlena je bila kot tajnica, tudi kot vzgojiteljica otrok s posebnimi potrebami. Z 
letom 1970 je postala svobodna književnica.  

Ustvarjalni opus Svetlane Makarovič je raznolik, mogočen in samosvoj, ki mu po 
imaginativni moči in izvirnosti v sodobni slovenski literaturi ni enakega (Ilc, 1997, 
137). Področja ustvarjanja Svetlane Makarovič so pesnenje, pisanje za mladino in 
odrasle, igralstvo, ilustratorstvo in glasbeno ustvarjanje (šanson).  

»Njena mladinska besedila so postala del sodobne klasike in mladinskega kanona 
ter imajo posebno mesto v zgodovini slovenske mladinske književnosti.« (Blažić, 
2011, str. 238) Za mlade je začela objavljati po letu 1970 (Miška spi, 1972; Kosovirja 
na leteči žlici, 1974; Kam pa kam, kosovirja? 1975; Pekarna Mišmaš, 1974; 
Sapramiška, 1976 idr.) (Blažić, 2011, 238). 

Sodobne živalske pravljice so izšle v slikaniški knjižni obliki (npr. Pekarna Mišmaš, 
1974; Sapramiška, 1976; Veveriček posebne sorte, 1994 idr.) oziroma v zbirki pravljic 
(npr. Take živalske, 1973; Mačja preja, 1992 idr.). 

Po Ilc (1997) je Svetlana Makarovič kot ena najbolj vsestranskih slovenskih umetnic 
do sedaj izdala že več kot 50 zbirk pravljic in pesmi oz. slikanic, ki so doživele več 
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ponatisov, prevedene so bile tudi v tuje jezike (v angleški, hrvaški, italijanski, nemški, 
slovaški jezik). Nekatere pravljice je sama likovno opremila (je avtorica ilustracij), 
večino pa so jih likovno opremila najbolj priznana imena slovenske ilustracije (Marija 
Lucija-Stupica, Jelka Reichman, Kostja Gatnik, Matjaž Schmidt idr.), v zadnjem času 
pa nova generacija mladih slovenskih ilustratorjev (Gorazd Vahen, Tomaž Lavrič, 
Suzi Bricelj). 

Pisateljica je številne lastne zgodbe predelala v gledališke, lutkovne in radijske igre, 
poleg dramatizacije pa vedno napiše in uglasbi tudi songe. Je tudi odlična 
šansonjerka in ena najbolj vznemirljivih sodobnih slovenskih pesnic, ki že od svoje 
prve pesniške zbirke Somrak (1964) razvija samobitno avtopoetiko (Ilc, 1997). Le-ta 
se izraža v pesniški zbirki Kresna noč (1968). Vrh svojega pesniškega ustvarjanja je 
dosegla s pesniško zbirko Srčevec (1973) in antologiji Izštevanja (1977). Leta 2002 je 
v samozaložbi izdala eno zadnjih pesniških zbirk Samost. Kasneje je zavestno 
nehala pisati poezijo, ker je z zadnjo pesmijo jasno čutila, da je z njo povedala vse, 
kar je želela. Svetlana Makarovič je v ustvarjanju plodovita še dandanes. 

Posebna pozornost velja njenim izvirnim poimenovanjem literarnih likov, družbeni 
angažiranosti, podobi glavnega lika (arhetip ranjenega otroka), problemski tematiki 
(drugačnost) in subverzivnosti oz. literaturi socialnega upora.Literarni lik se ne 
sprijazni z diskriminacijo v družbi na osnovi drugačnosti, pove M. Blažić (2011). 

V literarnih delih Svetlane Makarovič literarni junaki izražajo avtoričine nazore in so 
nosilci tradicionalno-humanističnih vrednot. Le-te kažejo na njeno dojemanje in 
doživljanje sveta in človeka samega. 

Zanjo je osnovna celica družbe posameznik, ne družina, prav tako ne par ali skupina, 
ne stranka ne tolpa.  

Sodobne družinske vzgoje, družbenih navad in konvencij ter moralnih norm se dotika 
tudi kot glasbenica. Tematiko je uporabila v svojih šansonih, le da je predstavljena 
bolj humorno glede na izraznost njene poezije. 

Bibliografija24 

Na področju ustvarjanja za odrasle njen opus vključuje poezijo in prozna dela za 
odrasle. 

Preglednica 11: Poezija za odrasle (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Poezija za odrasle 

 

 Somrak, Cankarjeva založba, Ljubljana (1964)  
 Kresna noč, Državna založba Slovenije, Ljubljana 

(1968) 
 Volčje jagode, Obzorja, Maribor (1972) 
 Srčevec: pesmi, Cankarjeva založba, Ljubljana 

 Bo žrl, bo žrt (1998)  
 Izštevanja, Cankarjeva založba, Ljubljana (1977)  
 Kresna noč, Državna založba Slovenije, Ljubljana 

(1968) 
 Krizantema na klavirju (šansonska besedila 

                                            
24 Poglavji o biografiji in bibliografiji avtorice sta povzeti po  Ilc, A. (1997). Svetlana Makarovič. Otrok in knjiga, 44, 133 – 140, 
internetni strani www.cobiss.si (29. 3. 2016) in  po dokumentarnih oddajah RTV Slovenija (23. 11. 2015). 

 



43 

(1973)  
 Pelin žena, Mladinska knjiga, Ljubljana (1974)  
 Vojskin čas, Založništvo Tržaškega tiska, Trst 

(1974)  
 Izštevanja, Cankarjeva založba, Ljubljana (1977)  
 Pesmi (besedila sodobnih jugoslovanskih 

pisateljev – Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, 
Tomaž Šalamun) (1979)  

 Sosed gora (1980)  
 Pesmi o Sloveniji za tuje in domače goste (1984)  
 Svetlana Makarovič, France Mihelič - Pesmi 

Svetlane Makarovič in Risbe Franceta Miheliča 
(1987)  

 Krizantema na klavirju (šansonska besedila 
Svetlane Makarovič) (1990)  

 Tisti čas (1993)  
 Bo žrl, bo žrt (1998)  
 Samost (2002)  

Svetlane Makarovič) (1990) 
  Pelin žena, Mladinska knjiga, Ljubljana (1974)  
 Pesmi (besedila sodobnih jugoslovanskih 

pisateljev – Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, 
Tomaž Šalamun) (1979)  

 Pesmi o Sloveniji za tuje in domače goste (1984)  
 Samost (2002)  
 Somrak, Cankarjeva založba, Ljubljana (1964)  
 Sosed gora (1980)  
 Srčevec: pesmi, Cankarjeva založba, Ljubljana 

(1973)  
 Svetlana Makarovič, France Mihelič - Pesmi 

Svetlane Makarovič in Risbe Franceta Miheliča 
(1987)  

 Tisti čas (1993)  
 Vojskin čas, Založništvo Tržaškega tiska, Trst 

(1974)  
 Volčje jagode, Obzorja, Maribor (1972) 

 
Preglednica 12: Proza za odrasle (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Proza za odrasle 

 

 Prekleti kadilci, Center za slovensko književnost, 
Ljubljana (2001)  

 S krempljem podčrtano, Center za slovensko 
književnost, Ljubljana (2004)  

 Saga o Hallgerd (2010) 

 Prekleti kadilci, Center za slovensko književnost, 
Ljubljana (2001)  

 Saga o Hallgerd (2010) 
 S krempljem podčrtano, Center za slovensko 

književnost, Ljubljana (2004)  

 

Zelo plodovita je tudi na področju ustvarjanje za otroke in mladino. 

Preglednica 13: Poezija za mladino (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Poezija za mladino 

 

 Maček Titi, samozaložba (1980)  
 Gal v galeriji, Mladinska knjiga (1981)  
 Dedek mraz že gre, Lutkovno gledališče (1982)  
 Krokodilovo kosilo: pesnitev – grozovitev (1983)  
 Čuk na palici, Delavska enotnost (1986)  
 Črni muc, kaj delaš?, Dokumentarna (1987)  
 Kaj bi miška rada, Dokumentarna (1987)  
 Poprtnjački (1988)  
 Kaj lepega povej, DZS (1993) 
 Show strahow: pesnitev grozovitev, DZS (1995 ) 
 Veliki kosovirski koncert (2001)  
 Strahec v galeriji (2003)  
 Smradek (2003) 
 Mačnice (2006)  
 Coprniški muc: pesnitev – coprnitev (2008)  

 Coprniški muc: pesnitev – coprnitev (2008)  
 Črni muc, kaj delaš?, Dokumentarna (1987)  
 Čuk na palici, Delavska enotnost (1986) 
  Dedek mraz že gre, Lutkovno gledališče (1982)  
 Gal v galeriji, Mladinska knjiga (1981)  
 Kaj bi miška rada, Dokumentarna (1987)  
 Kaj lepega povej, DZS (1993) 
 Krokodilovo kosilo: pesnitev – grozovitev (1983)  
 Maček Titi, samozaložba (1980)  
 Mačnice (2006)  
 Poprtnjački (1988)  
 Show strahow: pesnitev grozovitev, DZS (1995 ) 
 Smradek (2003) 
 Strahec v galeriji (2003)  
 Veliki kosovirski koncert (2001)  
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Preglednica 14: Poezija in proza za mladino (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Poezija in proza za mladino 

 

 Kosovirja na leteči žlici, Mladinska knjiga 
(1974)  

 Kam pa kam, kosovirja?, Mladinska knjiga 
(1975)  

 Mačje leto, Dokumentarna (1987)  
 Zajčkovo leto, Državna založba Slovenije 

(1993)  

 Mi, kosovirji, Miš (2009) 

 Kam pa kam, kosovirja?, Mladinska knjiga 
(1975)  

 Kosovirja na leteči žlici, Mladinska knjiga 
(1974)  

 Mačje leto, Dokumentarna (1987)  

 Mi, kosovirji, Miš (2009) 
 Zajčkovo leto, Državna založba Slovenije 

(1993)  
 

Preglednica 15: Pripovedništvo za mladino – zbirka pravljic (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Pripovedništvo za mladino – zbirke pravljic 

 

 Miška spi, Mladinska knjiga, Ljubljana (1972)  
 Take živalske, Borec, Ljubjana (1973)  
 Vrček se razbije, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(1975)  
 Glavni petelinček, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(1976)  
 Vrtirepov koledar: 1977, Partizanska knjiga, 

Ljubljana (1976)  
 Pravljice iz mačje preje, Borec, Ljubljana (1980)  
 Mačja preja, Mladika, Ljubljana (1992)  
 Smetiščni muc in druge zgodbe, Mladinska knjiga, 

Ljubljana (1999)  
 Svetlanine pravljice = Svetlana's fairytales, Miš, 

Dob pri Domžalah (2008) 

 Glavni petelinček, Mladinska knjiga, Ljubljana 
(1976)  

 Mačja preja, Mladika, Ljubljana (1992)  
 Miška spi, Mladinska knjiga, Ljubljana (1972)  
 Pravljice iz mačje preje, Borec, Ljubljana (1980)  
 Smetiščni muc in druge zgodbe, Mladinska knjiga, 

Ljubljana (1999)  
 Svetlanine pravljice = Svetlana's fairytales, Miš, 

Dob pri Domžalah (2008) 
 Take živalske, Borec, Ljubjana (1973)  
 Vrček se razbije, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(1975)  
 Vrtirepov koledar: 1977, Partizanska knjiga, 

Ljubljana (1976)  

 
Preglednica 16: Slikanice (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Slikanice 

 

 Zajček gre na luno, Partizanska knjiga, Ljubljana 
(1973)  

 Aladinova čudežna svetilka, Mladinska knjiga, 
Ljubljana (1974)  

 Kosovirja na leteči žlici, Mladinska knjiga (1974) 
 Pekarna Mišmaš, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(1974)  
 Škrat Kuzma dobi nagrado, Mladinska knjiga, 

Ljubljana (1974)  

 Aladinova čudežna svetilka, Mladinska knjiga, 
Ljubljana (1974)  

 Balada o Sneguročki, Mladinska knjiga, Ljubljana 
(2012) 

 Coprnica Zofka, Knjigoveznica tiskarna (1989) 
 Gal v galeriji, Mladinska knjiga, Ljubljana (1981) 
 Kaj lahko mleko postane, Centralni zavod za 

napredek gospodinjstva (1987) 
 Kam pa kam, kosovirja?, Mladinska knjiga, 
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 Kam pa kam, kosovirja?, Mladinska knjiga, 
Ljubljana (1975)  

 Pisano okno, Mladinska knjiga (1975) 
 Skozi mesto, Mladinska knjiga, Ljubljana (1975)  
 Lisjaček v Luninem gozdu, Mladinska knjiga 

(1976) 
 Sapramiška, Mladinska knjiga, Ljubljana (1976)  
 Živalska olimpijada, Mladinska knjiga (1976) 
 Potepuh in nočna lučka, Mladinska knjiga (1977) 
 Mačja predilnica, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(1978)  
 Teta Magda, Mladinska knjiga (1978) 
 Gal v galeriji, Mladinska knjiga, Ljubljana (1981) 
 Pekarna Mišmaš, Dokumentarna (1986) 
 Sapramiška, Dokumentarna (1986) 
 Kaj lahko mleko postane, Centralni zavod za 

napredek gospodinjstva (1987) 
 Vila Malina, Dokumentarna (1987) 
 Replja, Borec (1988) 
 Coprnica Zofka, Knjigoveznica tiskarna (1989) 
 Korenčkov palček, Mladika (1992) 
 Mali parkelj Malič, Mladika (1992) 
 Pek Mišmaš v Kamni vasi, Didakta (1992) 
 Kokoška Emilija, Mladinka (1993) 
 Veveriček posebne sorte, Zveza društev za 

cerebralno paralizo Slovenije (1994) 
 Medena pravljica, DZS (1995)  
 Tacamuca, Mladinska knjiga (1995)  
 Kokijeve pesmice in pobarvanke (1996) 
 Škrat Kuzma dobi nagrado, Mladinska knjiga 

(1996) 
 Maček Mačkursson (1997)  
 Sovica Oka, Mladinska knjiga (1997) 
 Ščeper in mba, Mladinska knjiga (1997) 
 Pod medvedovim dežnikom (1998)  
 Strahopetko (1999)  
 Strahec v galeriji (2003)  
 Šuško in gozdni dan (2008) 
 Balada o Sneguročki, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(2012) 

Ljubljana (1975)  
 Kokijeve pesmice in pobarvanke (1996) 
 Kokoška Emilija, Mladinka (1993) 
 Korenčkov palček, Mladika (1992) 
 Kosovirja na leteči žlici, Mladinska knjiga (1974) 
 Lisjaček v Luninem gozdu, Mladinska knjiga 

(1976) 
 Maček Mačkursson (1997)  
 Mačja predilnica, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(1978)  
 Mali parkelj Malič, Mladika (1992) 
 Medena pravljica, DZS (1995)  
 Pekarna Mišmaš, Dokumentarna (1986) 
 Pekarna Mišmaš, Mladinska knjiga, Ljubljana 

(1974)  
 Pek Mišmaš v Kamni vasi, Didakta (1992) 
 Pisano okno, Mladinska knjiga (1975) 
 Pod medvedovim dežnikom (1998) 
 Potepuh in nočna lučka, Mladinska knjiga (1977) 
 Replja, Borec (1988) 
 Sapramiška, Dokumentarna (1986) 
 Sapramiška, Mladinska knjiga, Ljubljana (1976)  
 Skozi mesto, Mladinska knjiga, Ljubljana (1975)  
 Sovica Oka, Mladinska knjiga (1997) 
 Strahec v galeriji (2003)  
 Strahopetko (1999)  
 Ščeper in mba, Mladinska knjiga (1997) 
 Škrat Kuzma dobi nagrado, Mladinska knjiga, 

Ljubljana (1974)  
 Škrat Kuzma dobi nagrado, Mladinska knjiga 

(1996) 
 Šuško in gozdni dan (2008) 
 Tacamuca, Mladinska knjiga (1995)  
 Teta Magda, Mladinska knjiga (1978) 
 Veveriček posebne sorte, Zveza društev za 

cerebralno paralizo Slovenije (1994) 
 Vila Malina, Dokumentarna (1987) 
 Zajček gre na luno, Partizanska knjiga, Ljubljana

(1973)  
 Živalska olimpijada, Mladinska knjiga (1976) 

 
Svetlana Makarovič je ustvarila odrska dela.  
 
Preglednica 17: Odrska dela (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Odrska dela 

 

 Sovica Oka (1972) –  avtorica, uglasbitev pesmi in 
priredba 

 Pekarna Mišmaš (1974) – avtorica, priredba 
besedila 

 Hiša tete Barbare (1975) –  avtorica 
 Igra o letu (1983) – avtorica 
 Mačja prodajalna (1984) – avtorica, glasba, vloga 
 Mrtvec pride po ljubico (1986) – avtorica 

 Gal med lutkami (1992) – avtorica, likovna 
zasnova lutk, glasba 

 Hiša tete Barbare (1975) –  avtorica 
 Igra o letu (1983) – avtorica 
 Kokoška Emilija (1997) – režija, avtorica, vloga 

/kokoška Kika/, glasba, glasbeni aranžma 
 Korenčkov Palček (1989) – avtorica, vloge 

/Sapramiška, Kukavec, Regica, Belouška Jarmila/, 
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 Sapramiška (1986) – avtorica, vloge /Sapramiška, 
Regica, teta Grizelda/, glasba 

 Mi, kosovirji (1988) – avtorica, priredba besedila 
 Korenčkov Palček (1989) – avtorica, vloge 

/Sapramiška, Kukavec, Regica, Belouška Jarmila/, 
glasba, likovna zasnova lutk 

 Gal med lutkami (1992) – avtorica, likovna 
zasnova lutk, glasba 

 Medena pravljica (1994) – režija, avtorica,vloge 
/Sapramiška, Regica, Zajček/, glasba, likovna 
zasnova lutk, likovna zasnova scen 

 Kokoška Emilija (1997) – režija, avtorica, vloga 
/kokoška Kika/, glasba, glasbeni aranžma 

 Maček Mačkursson (1997) – režija, prevod in 
priredba besedila, besedila songov in priredba 
islandskih glasbenih motivov, glasbena izvedba, 
vloge (Jartruda, Mačkursson, Gryla) 

 Tacamuca (1998) – avtorica, glasba 

glasba, likovna zasnova lutk 
 Maček Mačkursson (1997) – režija, prevod in 

priredba besedila, besedila songov in priredba 
islandskih glasbenih motivov, glasbena izvedba, 
vloge (Jartruda, Mačkursson, Gryla) 

 Mačja prodajalna (1984) – avtorica, glasba, vloga 
 Medena pravljica (1994) – režija, avtorica,vloge 

/Sapramiška, Regica, Zajček/, glasba, likovna 
zasnova lutk, likovna zasnova scen 

 Mi, kosovirji (1988) – avtorica, priredba besedila 
 Mrtvec pride po ljubico (1986) – avtorica 
 Pekarna Mišmaš (1974) – avtorica, priredba 

besedila 
 Sapramiška (1986) – avtorica, vloge /Sapramiška, 

Regica, teta Grizelda/, glasba 
 Sovica Oka (1972) –  avtorica, uglasbitev pesmi in 

priredba 
 Tacamuca (1998) – avtorica, glasba 

Avtorski prevodi in priredbe Svetlane Makarovič. 

Preglednica 18: Avtorski prevodi in priredbe (kronološki in abecedni pregled) 

 
Kronološki pregled 

 
Abecedni pregled 

 
Avtorski prevodi in priredbe 

 

 Picko in Packo, prevod Buscheve slikanice Max 
und Moritz, Založništvo tržaškega tiska (1980)  

 Maček Mačkursson, prevod dela Jólakötturinn 
Hallveiga Thorlaciusa, Mladinska knjiga (1997)  

 Strahopetko, prevod dela Fünfter sein Ernsta 
Jandla, Mladinska knjiga (1999) 

 Maček Mačkursson, prevod dela Jólakötturinn 
Hallveiga Thorlaciusa, Mladinska knjiga (1997)  

 Picko in Packo, prevod Buscheve slikanice Max 
und Moritz, Založništvo tržaškega tiska (1980)  

 Strahopetko, prevod dela Fünfter sein Ernsta 
Jandla, Mladinska knjiga (1999) 

Svetlana Makarovič je slovenska mladinska avtorica, ena izmed najbolj 
reprezentativnih, ki je s svojim bogatim umetniškim opusom pustila pomembno sled 
na področju mladinske književnosti v Sloveniji. Pravljica Kosovirja na leteči žlici je 
med predlaganimi besedili prvega in drugega triletja devetletke. Po učnem načrtu se 
tako obravnava pisatelje in pesnike iz starejše, novejše in sodobne slovenske 
književnosti, kanonski so predvsem iz obdobja novejše in sodobne književnosti (med 
njimi tudi Svetlana Makarovič) (Blažić, 2011). 
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4.2 Kratek povzetek srednje obsežne sodobne pravljice Kosovirja na leteči žlici 
(1974) 

Avtorica Svetlana Makarovič v uvodu srednje obsežne sodobne pravljice Kosovirja 
na leteči žlici karakterizira izvirna literarna lika kosovirja Glili in Glala, ki sta prebivalca 
domišljijske dežele Kosovirije. K raziskovanju in odkrivanju novih svetov ju 
spodbujajo otroška radovednost, čudenje, igrivost, vedoželjnost, želja po 
dogodivščinah, odkrivanju, novih prijateljstvih. Potovanje glavnih literarnih likov 
kosovirjev s prevoznim sredstvom letečo žlico (čarobni predmet), ki želita spoznati 
svet ljudi, v sodobnem pravljičnem vzorcu sestavljajo nepričakovane dogodivščine, 
preizkušnje, srečanja z izvirnimi in realističnimi stranskimi literarnimi liki (krokodili, 
goske, svizci, mački, vrabec, babica, otroci, ptič Kivik, Cepetalo in Vohljaček, 
Deževna teta, pajek Tutaja) ter spoznavanje drugih izvirnih domišljijskih prostorov 
(Sovirija, Krokodilija). 

Potovanje glavnih literarnih likov Glili in Glala poteka ciklično. Začne se z novim 
dnem ter se zaključi z nočjo in njunim počitkom (spanjem). 

Glavna literarna lika kosovirja, z izvirnim poimenovanjem Glili in Glal, se zjutraj  
prebudita. Glavni literarni lik Glili (pravljično živalsko bitje ženskega spola), ki je 
radovedne narave in prezentacija radovednega otroka, želi raziskovati in odkrivati. 
Glili za potovanje navduši tudi Glala (pravljično živalsko bitje moškega spola), ki prav 
tako predstavlja zvedavega otroka. Odpotujeta proti severojugovzhodu, deželi, v 
kateri živijo ljudje, ki ga želita odkriti in spoznati. Na poti se soočita z velikim črnim 
oblakom (stranski literarni lik), ki požre Glili in zaspi. Njihovo srečanje ni prijetno. 
Literarni lik Glal, prezentacija zvestega prijatelja, s pomočjo ukane reši Glili. 
Dogajanje doseže vrh na begu kosovirjev pred črnim oblakom, ko v zgodbo vstopi 
stranski literarni lik bel oblak. Le-ta črnega požre. Med spanjem sredi noči kosovirja 
prebudi snežna sova (stranski literarni lik). Snežna sova je kot stranski literarni lik 
upodobitev zvedavosti in smeha. Lačna je, vendar ju ne poje, ker sta predrobna. 
Proti jutru zaspi, kosovirja pa nadaljujeta s potovanjem in odkrivanjem novih dežel. 

Pomemben dejavnik, ki motivira potovanje glavnih literarnih likov Glili in Glala, je igra 
(njuna najljubša igra je obmetavanje s paradižniki). Med njo – obmetavanjem s 
paradižniki – se zgodi nesreča. Glili omahne čez rob žlice in pade v vodo. Izgubi 
lastno prevozno sredstvo, saj leteča žlica odleti naprej. Glavni literarni lik Glal se 
ponovno izkaže kot »rešitelj«. Prijateljico reši iz vode. Rešita se na obalo novega 
domišljijske dežele Krokodilije. Njeni prebivalci so stranski literarni liki krokodili. 
Zaradi Glalove nezgode (rani si tačko) ju opazi krokodilji mladič (stranski literarni lik).  

Čeprav se literarna lika kosovirja krokodilov bojita, v liku malega krokodila, ki 
upodablja prijaznega in dobronamernega vrstnika, spoznata prijatelja. Glili in Glal 
skupaj v eni žlici nadaljujeta potovanje proti sinjim goram, ko jima ob pomoči malega 
krokodila iz mivke uspe odkopati Glalovo letečo žlico. 

Dan novih dogodivščin zaključita s spanjem na drevesu. V novem dnevu potovanja 
se dogajanje zaplete. Glalu ne uspe zbuditi Glili. Ob tem doživlja občutke strahu in 
nemoči. Stranski literarni lik ptič Kivik, ki vstopi v dogajanje, mu pove, da je Glili 
najverjetneje pičil pajek Tutaja. To glavnemu literarnemu liku predstavlja veliko skrb. 
Prevzame ga obup, saj je mogoče, da se Glili ne bo več zbudila, razen, če bo kihnila. 
Pripetljaj navidezno ustavi potovanje kosovirjev, ko Glal pristane na gorskem 
travniku. Ob tem sreča nove znance svizce (stranski literarni liki), ki jih prosi za 
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pomoč. Ne najdejo rešitve, zato Glal v iskanju pomoči odleti naprej in pristane na 
pisanem polju. V dogajanje vstopita stranska literarna lika Cepetalo in Vohljaček, ki z 
idejo o popru Glalu pomagata rešiti Glili. Ko ji v nos nasujejo poper, se ob kihanju 
zbudi. Sledi druženje, skupno praznovanje literarnih likov ter skupna prenočitev. 
Cepetalo in Vohljaček predstavljata lika iskrenih in srčnih prijateljev (iskrenost, 
prijateljstvo), ki z veseljem priskočita na pomoč (solidarnost). 

Zjutraj naslednjega dne dežuje. Stranska literarna lika Vohljaček in Cepetalo slutita 
nevarnost. Poosebljata nemir in strah. V zgodbo vstopi nov stranski literarni lik 
Deževne tete, ki predstavlja hudobijo, grobost, gospodovalnost ter nevarnost za 
literarne like. Literarni liki kosovirja, Cepetalo in Vohlajček skupaj (so univerzalije 
vrednote edinost) premagajo poosebljeno »slabo« – Deževni teti vzamejo moč s tem, 
da uničijo njen čarobni predmet, dežnik, s katerim je povzročala deževno vreme. Na 
nebu posije sonce – simbolizira zmago dobrega. V nadaljevanju zgodbe se Glili in 
Glal srečata z vetrom prepirljivcem (stranski literarni lik). Kosovirja prepoznata njegov 
način delovanja (v kogar veter zapiha, postane prepirljiv in v odnose vnaša razdor). 
Pristaneta na vrbi. Z drevesa opazujeta mamo gos ter njene tri male goske (stranski 
literarni liki), ki ji nagajajo. Kosovirja ji pomagata prešteti male goske (sta univerzaliji 
vrednote solidarnost).  

Glavna literarna lika kosovirja priletita v mesto. Spoznata svet ljudi, v katerem se 
srečata z mačko (stranski literarni lik), ki je vzvišene narave, in z otroki, »človeškimi 
mladiči« (stranski literarni liki). Otroci so nad drugačnostjo kosovirjev prevzeti. 
Zvedavi so, vsiljivi in ujamejo Glala. Deklica ga odnese domov. Tokrat Glili, zvesta in 
srčna prijateljica (je univerzalija vrednote pripadnost), iz sobe reši Glala. Ob 
ponovnem združenju sta literarna lika srečna. Dan preizkušenj se zaključi. Na strehi 
hiše (prostor miru) zaspita. 

Naslednji dan prinese srečanje s stranskima literarnima likoma mačko in staro gospo, 
ki je nejevoljna zaradi slabo rastočih paradižnikov na njenem vrtu. Kosovirja, 
univerzaliji vrednote solidarnost, priskočita na pomoč. Po vrtu zasadita paradižnike. 
Stara gospa je srečna, saj tako okusnih paradižnikov še ni jedla. Ptič Kivik (stranski 
literarni lik) jima prinese sporočilo o najdbi Gliline leteče žlice, ki jo kosovirja kasneje 
najdeta pri sraki.  

Na letečih žlicah (prevoznih sredstvih) se glavna literarna lika kosovirja, delno tudi ob 
pomoči letala, vrneta v domačo deželo Kosovirijo. Potovanje kosovirjev se sklene s 
srečno vrnitvijo. 

Za kosovirja je tipična želja po spoznavanju. Rada potujeta zato, da bi potešila  
potovalno iskro in zaradi dogodivščin, ki jih obožujeta, saj sta kosovirja radovedne 
narave. Zdi se, kot da bi se v svetu ljudi znašla popolnoma naključno. Milena Blažić 
pove, da Svetlana Makarovič kot izrazito sodobna avtorica piše za dvojnega 
naslovnika. Pri večnaslovniški mladinski književnosti moramo poznati tudi predtekst, 
in ravno razumevanje tega ustvarja zanj tako tipično ironično in humorno distanco 
(Blažić, 2011).  
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4.3 Predstavitev glavnih in stranskih literarnih likov 

Kosovir je izvirni literarni lik slovenske avtorice Svetlane Makarovič. Prvič nastopi v 
delu Kosovirja na leteči žlici (1974), kasneje pa v delih Kam pa kam, kosovirja? 
(1975) in Mi, kosovirji (2009). 

Avtorica Svetlana Makarovič (1994) izvirni literarni lik kosovirja predstavi kot zanimivo 
žival, »ki živi v Kosoviriji. /…/ Imajo rjav kožuh, ki se odlikuje po izredni mehkosti. 
Krasi jih dolg, košat rep, ki se navadno končuje v okroglast čop. V gobčku ima 
kosovir šestnajst ostrih zob, s katerimi razkosava paradižnike, ki so glavna 
kosovirska hrana. Kosovirji so večinoma ljubke in družabne živali, ne smemo pa jih 
dražiti ali celo prehitro zbujati iz spanja. Takrat pobesnijo, praskajo in glasno vreščijo 
ter kosovikajo.« (str. 3) Poznamo radovedno in neradovedno vrsto kosovirjev. Glili in 
Glal spadata v radovedno vrsto. 

Glavna literarna lika kosovirja Glili (ženski spol) in Glal (moški spol) sta literarna lika, 
ki predstavljata radovedna in pogumna otroka, željna odkrivanja in igre: »Prav, če 
nočeš, grem pa sama [Glili], je zamrmrala in se delala, ko da hoče oditi. Dobro je 
poznala Glala in vedela je, da je radovedne vrste. Kosovirji se namreč delijo na 
radovedno in neradovedno vrsto. /…/ Glal je bil radovedne vrste« (Makarovič, 1994, 
str. 5)25. Rada potujeta in obožujeta dogodivščine: »Grem, potujem, odšla bom, je 
rekla Glili, odšla bom tja daleč, kjer še nikoli nisem bila, in to bo krasno in mogoče se 
nikoli več ne vrnem« (str. 5). Glavna literarna lika sta po naravi iznajdljiva, solidarna, 
če se znajdeta v težavah, zanje najdeta rešitev, včasih tudi skupaj z drugimi 
literarnimi liki, s katerimi se v sodobni pravljici spoprijateljita. Kosovirja sta pripadna 
drug drugemu: »Mogoče Glili nikoli ne bo kihnila in se prebudila. Mogoče …Žalosten 
je bil [Glal]. In tako samega se je počutil, da bi najrajši kar malo zajokal« (str. 25) in 
literarna lika, ki sta univerzaliji vrednote prijateljstvo: »No, marsikaj so si imeli 
povedati. In potem se je Glili zahvaljevala [ko so ji Glal, Cepetalo in Vohljaček v nos 
nasuli poper in je bila primorana kihniti, s čimer se je zbudila] in zahvaljevala in čim 
bolj so se branili, bolj se je zahvaljevala. Vohljaček ji je bil sploh všeč, da ni mogla 
povedati, kako« (str. 30). Njuno potovanje je potovanje na severojugovzhod, saj tam 
živijo človeki in človekinje, pravi ljudje. Želita si spoznati svet ljudi, saj jih še nikoli 
nista videla. Glili izrazi veselo pričakovanje: »Potem je to res severojugovzhod! Glal, 
videla bova ljudi! Človeke in človekinje!«, Glal ji pritrdi z besedami: »Ampak midva 
nisva ljudi še nikoli videla, /…/ samo slišala sva o njih. To so take živali brez dlake, 
ne? Velike, ogromne in zmeraj hodijo po zadnjih nogah! To si morava ogledati!« (str. 
44). 

Glavni literarni lik Glal je pravljično bitje kosovir, ki je po naravi  trmast, vendar 
prijazen in zvest prijatelj. Večkrat je upodobitev lika, ki reši prijateljico Glili iz težav (s 
svojim ravnanjem pooseblja vrednote prijateljstvo, solidarnost, zvestobo). Lik 
predstavlja vrednoto mir/miroljubnost: »Preden ju je Glal utegnil pomiriti [Glili in 
mačko], sta že skočili druga v drugo. Ruvali sta se, praskali, si pulili dlako in vreščali 
kot obsedeni. Glal je bil čisto prestrašen. Mir! Mir, pomirita se, saj sta prismojeni! Glili, 
nehaj! Sploh ga nista slišali. Glal ju je komaj nekako ločil« (str. 45, 46). Oba glavna 
literarna lika sta prezentacija otroka, ki ju veže trdno prijateljstvo, želja po igri, humor, 
uživanje pri obmetavanju s paradižniki in ljubezen do odkrivanja: »Žlici sta se dvignili 

                                            
25 Ker citate črpamo iz istega vira, t.j. Makarovič, S. (1994). Kosovirja na leteči žlici. Ljubljana: Mladinska knjiga., bodo za citati v 
nadaljevanju navedene samo strani iz vira. 
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v mrzel zrak in odleteli proti severojugovzhodu. Glal in Glili sta od veselja vriskala, 
cvilila, lajala in kosovikala in se ves čas obmetavala s prezrelimi paradižniki« (str. 6). 
V zgodbi čustvujeta in reagirata kot otroka – večkrat se zmerjata in si nagajata, 
vendar se hitro spravita med seboj in pozabita na zamere: »Važič, je potihem 
zagodrnjala Glili. Kosovir se je zasmejal, rekel pa ni nič več. Čez čas je Glili sitno 
rekla: No, kaj? Greva iskat človeške mladiče, ali ne? Seveda greva, sitnica. Brž v 
žlico!« (str. 46). 
 
Glili je prezentacija literarnega lika (deklice), po naravi zvedavega in mestoma 
svojeglavega, ki večkrat zaide v težave. Izgubi svojo žlico, zaradi dekliške 
nečimrnosti ne mara mačk: »Taka domišljavost! Jaz sem prav gotovo lepša! Moj rep 
je veliko daljši in bolj košat kakor tvoj. In moji brki so bolj svilnati in moj kožušček bolj 
puhast. In večje uhlje imam. In večje oči. Pa še žlico imam!« (str. 45). Je igrive 
narave, včasih tudi previdna, zvesta prijateljica. Mestoma je prepirljiva, vendar kot 
nosilka humanističnih vrednot prijateljstvo in ljubezen in kot literarni lik tudi spravljiva. 
 
Na potovanju proti svetu ljudi srečujeta druge literarne like. Stranski literarni lik, s 
katerim se najprej soočita, je črn oblak, ki ju ogrozi s tem, da poje Glili. Črn oblak 
predstavlja sovražnika. Glavna literarna lika kosovirja sta na begu pred njim rešena 
ob pomoči belega oblaka (stranski literarni lik), ki po prepiru črn oblak poje. Beli oblak 
simbolizira zmago dobrega, ki premaga hudo. 

Kosovirja v deželi Soviriji spoznata snežno sovo, stranski literarni lik, ki je vesele 
narave z ljubeznijo do plesa: »Bila je vesela sova in je rada plesala« (str. 13). Telo 
snežne sove je belo, oči rdeče: »Zaradi snega sove skoraj ni bilo videti. Bilo je, ko da 
bi samo njene rdeče oči plesale sem in tja, tja in sem, gori doli, naokoli …« (str. 14). 
Čeprav je snežna sova lačna, ju ne poje, ker »sta premajhna in tudi preveč smešna.« 
(str. 16) Ob pripovedovanju dogodivščin Glili in Glala noč preide v dan in sova zaspi.  

Stranski literarni lik mali krokodil prezentira Glilinega in Glalovega vrstnika. 
Kosovirjema predstavlja grozo in nevarnost, vendar se izkaže za dobronamernega 
prijatelja, ki jima priskoči na pomoč (iz mivke izkoplje Glalovo letečo žlico). Glili in 
Glal sta hvaležna: »Vzemi vse [paradižnike], sta veselo zavpila Glal in Glili, in če 
prideš kdaj v deželo Kosovirijo, te bomo najprisrčneje sprejeli – o, če bi bili vsi 
krokodili takšni kakor ti!« (str. 21). 

V nadaljevanju zgodbe posredno spoznamo stranski literarni lik pajka Tutajo ter živo 
pisanega ptiča Kivika, ki je ime dobil po načinu oglašanja: »Čisto zraven je reklo 
»kivik, kivik« in živo pisan ptič je sedel na vejo zraven kosovirjev« (str. 23). Glala 
seznani z razlogom, zakaj se Glili ne zbudi: »Odkod pa si, da tega ne veš? Ponoči jo 
je pičil pajek Tutaja, pa spi. Kaj pa je to posebnega? Vsako noč Tutaja koga piči, 
nekoč bo tudi mene. In tebe. Kogar Tutaja piči, ta potem vse življenje spi. /…/ Ne bo 
se več zbudila, je neprizadeto rekel Kivik, razen če bi kdaj kihnila, to pa ni verjetno« 
(str. 24). Ob soočenju z literarnim likom, ki prezentira ravnodušnost, brezbrižnost, se 
Glal razjezi. 

Na poti iskanja rešitve za Glili, Glal spozna 3 brate svizce (stranski literarni liki), 
literarne like, ki radi razpravljajo (so filozofi), vendar se ne domislijo pametne rešitve 
ter stranska izvirna literarna lika Cepetalo in Vohljačka. Lika sta upodobitev pravih 
prijateljev, sočutnih in srčnih pomočnikov: »Cepetalo se je v hipu zresnilo in dobilo še 
večje oči. Gledalo je tako sočutno, da je Glalu kar dobro delo« (str. 29). Cepetalo je 
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»nekakšno bitjece z ogromnimi očmi in tenkimi nožicami«, ki ni niti za trenutek pri 
miru, cepeta in miga z rokami, poskakuje in vrti oči. Je literarni lik, ki je vesele in 
zadovoljne narave. Vohljaček je stranski literarni lik, ki je od Cepetala starejši in je 
zelo pameten: »Bil je zelo podoben Cepetalu, samo precej večji in še lepše kodrast. 
In zelo pametno je gledal, res« (str. 29). Vohlajček se domisli rešitve s poprom, ki ga 
nasujejo Glili v nosi. Le-ta kihne in se s tem zbudi – rešena je. 

Omenjenim literarnim likom nevarnost predstavlja Deževna teta, stranski literarni lik, 
ki je upodobitev hudobije, grobosti, nezaupanja, groze, strahu, neprijetnega vedenja 
ter tudi neprijetnega videza: »Vsi so molčali in se je bali. Kajti teta je imela podganji 
obraz, porasel s ščetinami, v ustih so ji tičali ostri, koničasti zobje. Joj, kako nemarna 
je bila videti! Velikokrat se zgodi, da je kdo na pogled prav grd, v resnici pa je 
dobrosrčen, pameten in prijeten. Ampak Deževna teta ni bila ne eno ne drugo ne 
tretje, bila je tudi zoprna. Stopila je v hišico, ne da bi potrkala, ne da bi voščila dober 
dan, ampak je najprej z dežnikom lopnila po glavi Vohljačkam, da je kar zabobnelo. 
Kar tako, brez vzroka ga je, iz same hudobije« (str. 34). Literarni liki, prijatelji, jo 
solidarno in s skupnimi močmi premagajo tako, da uničijo vir »njene moči« – čarobni 
dežnik, s katerim je ustvarjala slabo vreme in vzdušje strahu. Kot literarni liki so Glili, 
Glal, Cepetalo in Vohljaček univerzalije vrednot solidarnost, enakost, spoštovanje, 
prijateljstvo. Slovo jim je težko, zato raje verjamejo v skorajšnje ponovno snidenje: 
»Čas je, posloviti se bo treba [Glal]. Malo so se zresnili. Potem je pa rekel Vohljaček: 
Slovo je pri poslavljanju najbolj zoprna stvar. Res je. Delajmo se, ko da se čez pet 
minut spet vidimo, je predlagal Glal« (str. 37). 

Stranski literarni lik veter prepirljivec nastopa v zgodbi za kratek čas. Ime samo ga  
označi kot tistega, ki povzroča prepir in razdor med kosovirjema, ki prepoznata, kaj 
se v situaciji (začneta se prepirati) dogaja. Na poti srečata stranske literarne like 
goske – mamo gos, lik, ki prezentira odraslega skrbnika ter tri male goske, 
prezentacije igrivih otrok, ki ne upoštevajo pravil odraslega, avtoritete. Glavna 
literarna lika Glili in Glal se izkažeta s solidarnostjo in pomočjo mami goski: »Dober 
dan, gos, je rekel [Glal], ali lahko kaj pomagam? Gos ga je zviška pogledala. Ravno 
štejem otroke, pa nočejo biti pri miru. Lahko bi vsaj eno izmed njih držal, da ne bi 
tekala okoli, potem bi bilo laže. /…/ Glili, pridi pomagat, je poklical Glal in Glili je 
prišla, vzela v tačke eno goskico, Glal drugo, ena pa je lahko tekala naokrog, ker je 
gos rekla, da si jo bo zapomnila« (str. 42). 

Stranski literarni lik vrabec kosovirja usmeri v mesto, v katerem živijo živali in ljudje. 
Stranski liki, ki jih kosovirja spoznata v mestu, so lik bele mačke, ki prezentira 
domišljavost, konfliktnost, like otrok, t. i. človeške mladiče. Vrabec jih opiše: »Kakšni 
da so? Mehki in rožnati. In na vseh koncih teče iz njih, kar naprej. Zgoraj se slinijo, 
spodaj lulajo; vreščijo pa kot deset srak skupaj. Ni vredno besed« (str. 44). Kosovirja 
jih izkusita kot otroke, ki »so ju hoteli vsi držati v naročju, ju stiskati k sebi in 
žlobudrati z njima, vsi so hoteli poskusiti paradižnike, ki so zoreli na ročaju žlice, vsi 
so hoteli kosovirja odnesti s seboj domov! Ampak Glili in Glalu to še malo ni ugajalo« 
(str. 47). Pobegneta iz stanovanja deklice, ki je Glala odnesla domov, spoznata 
stranski literarni lik sive mačke, ki predstavlja umirjenost in modrost, ter lik stare 
gospe, ki jo osrečita z na novo posajenimi okusnimi paradižniki. Želita se vrniti v 
svojo deželo Kosovirijo. Pri tem jima na delu poti pomaga letalo, ki se ga primeta in je 
tako del njune poti domov hitrejši. 
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Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici (1974) 

Glavni literarni liki: 

 Glal 
 Glili 

Stranski literarni liki: 

 Snežna sova 
 krokodilček 
 3 svizci 
 Cepetalo in Vohljavček 
 Deževna teta 
 ptič Kivik 
 vrabec 
 mama goska in 3 male goske 
 veter Prepirljivec 
 mački (bela in siva) 
 človeki (človeški mladiči) 

 

V preglednici bomo predstavili opis in oris literarnih likov srednje obsežne sodobne 
pravljice Kosovirja na leteči žlici (1974). 
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Preglednica 19: Literarni liki v srednje obsežni sodobni pravljici Kosovirja na leteči žlici 

Ime literarnega 
lika 

Ilustracija 
(Matjaž Schmidt, 

1994) 
Opis (deskripcija) Oris (karakterizacija) 

GLAL 

 

Slika 16: Glal 

»[Kosovirji] imajo rjav kožuh, ki se 
odlikuje po izredni mehkosti.« 

»Krasi jih dolg, košat rep, ki se 
navadno končuje v okroglast čop.«

»V gobčku ima kosovir šestnajst 
ostrih zob, s katerimi razkosava 
paradižnike, ki so glavna 
kosovirska hrana.«  

(str. 3) 

»Glal je bil radovedne vrste.« (str. 5)

»S teboj grem, če greš ti z menoj, je 
zaklical, ker potem greva skupaj.« 
(str. 6) 

»Tedaj se je Glal spomnil, da je 
kosovir pametna žival.« (str. 7) 

GLILI 

 

Slika 17: Glili 

»[Kosovirji] imajo rjav kožuh, ki se 
odlikuje po izredni mehkosti.« 

»Krasi jih dolg, košat rep, ki se 
navadno končuje v okroglast čop.«

»V gobčku ima kosovir šestnajst 
ostrih zob, s katerimi razkosava 
paradižnike, ki so glavna 
kosovirska hrana.«  

(str. 3) 

»Grem, potujem, odšla bom, je rekla 
Glili, odšla bom tja daleč, kjer še 
nikoli nisem bila, in to bo krasno in 
mogoče se nikoli več ne vrnem.« 
(str. 5) 

»In sta se smejala in smejala.« (str. 
11) 

»Glili in Glal sta si z repom zakrila 
oči in čakala na konec.« (str. 16) 

SNEŽNA SOVA 

 

Slika 18: Snežna sova

»Ponoči se je prebudila snežna 
sova, velika stara bela snežna 
sova z rdečimi očmi.« (str. 13) 

»Bila je vesela sova in je rada 
plesala.« (str. 13) 

KROKODILČEK  

 

»/.../ čisto pravi krokodil! Bolj 
majhen sicer, mladič. Krokodili so 
vendar grozno nevarni.« (str. 19) 

»To pa že ne bi, je zazehal
krokodilček in spet zadremal.« (str. 
20) 

»Daj no, je rekel krokodilček, rajši 
bom požrl kakšno večjo žival, če 
bom lačen. Rajši povej, zakaj si 
stokal!« (str. 21) 

3 SVIZCI 

 

»Trije stari svizci, trije sivi svizci.« 
(str. 25) 

»Na pobočju so zborovali trije svizci, 
trije bratje. Stali so pokonci in z 
neznansko naglico klepetali.« (str. 
25) 

»/…/ ki so razpravljali in razpravljali 
in kimali, pa se niso mogli nič 
pametnega domisliti.« (str. 27) 

CEPETALO 

 

Slika 19: Cepetalo 

»/…/ nekakšno bitjece z 
ogromnimi očmi in tenkimi 
nožicami. In niti trenutek ni bilo pri 
miru, migalo je z rokami, 
poskakovalo in cepetalo in vrtelo 
oči.« (str. 28) 

»Gledalo je tako sočutno, da je Glalu 
kar dobro delo.« (str. 29) 
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VOHLJAVČEK 
 

Slika 20: Vohljavček 

 

»Bil je zelo podoben Cepetalu, 
samo precej večji in še lepše 
kodrast.« (str. 29) 

»Vohljačka grem vprašat, on je 
starejši od mene in grozno 
pameten!« (str. 29) 

»In zelo pametno je gledal, res.« 
(str. 29) 

»Vidva sedita tule v travo, jaz pa 
bom malo povohljal v veter, mogoče 
mi prinese kakšno pametno misel.« 
(str. 29) 

DEŽEVNA TETA  

Slika 21: Deževna teta

 

 

»Najprej so videli samo ogromen 
črn dežnik, izpod katerega so se 
kazale tenke sive noge.« (str. 34) 

»Kajti teta je imela podganji obraz, 
porasel s ščetinami, v ustih so ji 
tičali ostri, koničasti zobje. Joj, 
kako nemarna je bila videti!« (str. 
34) 

»/…/ bila je tudi zoprna.« (str. 34) 

»Stopila je v hišico, ne da bi 
potrkala, ne da bi voščila dober dan, 
ampak je najprej z dežnikom lopnila 
po glavi Vohljačka, da je kar 
zabobnelo. Kar tako, brez vzroka ga 
je, iz same hudobije.« (str. 34) 

»Teta je izgubljala moč, postajala je 
čisto mlahava. /…/ Deževna teta se 
je opotekala od slabosti.« (str. 36) 

»Ni je bilo več – kar izginila je, ko je 
posijal nanjo prvo sončni žarek!« 
(str. 36) 

PTIČ KIVIK 
 

 

»Čisto zraven je reklo »kivik, kivik« 
in živo pisan ptič je sedel na vejo 
zraven kosovirjev.« (str. 23) 

»Ne bo se več zbudila, je 
neprizadeto rekel Kivik, razen če bi 
kdaj kihnila, to pa ni verjetno.« (str. 
24) 

VRABEC 
 »Adijo, se bosta že znašla! Je 

zaklical vrabec, posmuknil še en 
paradižnik in odletel.« (str. 44) 

»Dajta mi paradižnik, pa vama 
povem.« (str. 43) 

VETER 
PREPIRLJIVEC 

 

 
»Okoli njiju pa je prepirljivi veter
divje zavijal, tulil in pihal z vso 
močjo.« (str. 39) 

»Ti, Glili, meni se zdi, da je veter 
kriv. Si videla, kadar zapiha, se 
prepirava, kadar pojenja, se pa 
pomiriva.« (str. 39) 

»Kakšen čuden veter.« (str. 39) 

»Okoli njiju pa je prepirljivi veter divje 
zavijal, tulil in pihal z vso močjo.« 
(str. 39) 

MAMA GOSKA 
IN TRI MALE 

GOSKE 

 
»Ena bela gos, tri rumene goskice, 
ena dve, ena dve v smeri jezerce.« 
(str. 41) 

»No, vidim že, da so tri, ampak
prešteti jih je vendarle treba. Red 
mora biti.« (str. 42) 

»Ampak mlade goskice so le težko 
pri miru.« (str. 41) 

MAČKI 

 

 »Tip tap, tip tap, je pritekla bela 
muca po strehi.« (str. 45) 

»/…/ velika siva mačka, ki je mirno 
čepela na strehi, mežikala v sonce 
in predla.« (str. 51) 

»Pravzaprav sta mi malo podobna, 
je pripomnila, ko si ju je dodobra 
ogledala, ampak jaz sem veliko 
lepša. In si je začela samovšečno 
lizati tačke.« (str. 45) 

»Taka domišljavost!« (str. 45) – je 
rekla Glili o beli mački 

»Saj si čisto pametna, je ušlo Glili, 
da sama ni vedela, kdaj.« (str. 52) –
siva mačka 

ČLOVEKI 
 

 

»To so take živali brez dlake, ne? 
Velike, ogromne, in zmeraj hodijo 
po zadnjih nogah.« (str. 44) 

»Glej jih, ljudi, kako so čudni! 
Vsakemu se nekam mudi in kako 
čudne barve imajo na sebi!« (str. 45)
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Citati so navedeni iz srednje obsežne sodobne pravljice Svetlane Makarovič 
Kosovirja na leteči žlici (1994). 
 

V srednje obsežni sodobni pravljici Kosovirja na leteči žlici (1994) sta Svetlana 
Makarovič z besednimi sporočili in Matjaž Schmidt z ilustracijami upodobila glavna 
literarna lika kosovirja (Glili in Glal) kot univerzalije humanističnih vrednot (več v 
poglavju 5).  

 

ČLOVEŠKI 
MLADIČI 

 

»Mehki in rožnati. In na vseh 
koncih teče iz njih, kar naprej. 
Zgoraj se slinijo, spodaj lulajo; 
vreščijo pa kot deset srak skupaj. 
Ni vredno besed.« (str. 44) 

»Seveda so ju hoteli vsi držati v 
naročju, ju stiskati k sebi in 
žlobudrati z njima, vsi so hoteli 
poskusiti paradižnike, ki so zoreli na 
ročaju žlice, vsi so hoteli kosovirja 
odnesti s seboj domov!« (str. 47) 

»Glala je neki deček tako močno 
stisnil k sebi, da bi mu bil skoraj 
polomil kosti, za Glili pa sta se dva 
stepla in eden malo da ji ni odtrgal 
glave!« (str. 47) 

»In od vreščanja so ju bolela 
ušesa.« (str. 47) 

DEKLICA 
 

Slika 22: Deklica 

»Žreb pa je čisto nepričakovano 
določil kosovirja punčki s kitkami.« 
(str. 48) 

»Punčka je govorila v človeščini, ki 
je zvenela njegovim ušesom 
čudno.« (str. 48) 

»Punčka je narahlo prijela kosovirja 
v roko in ga odnesla v hišo.« (str. 48)

»Nikar tako ne trepeči, /…/ nič ti ne 
bom naredila.« (str. 48) 

»Po glasu je sicer ugotovil, da je 
punčka prijazna, in poskusil ji je 
odgovoriti v živalščini, ampak mala 
je slišala tudi samo nekakšno 
žlobudranje in mijavkanje in 
skovikanje.« (str. 48) 

STARA GOSPA 
 

 

 

»Ali vaju zanimajo stare ženske?« 
(str. 52) 

»Še nikoli nisem jedla tako imenitnih 
paradižnikov, je kričala.« (str. 53) 

»Stara gospa je bila vsa iz sebe od 
veselja. /…/ Stara gospa je sedla na 
vrtno klopco in se basala s 
paradižniki.« (str. 53) 
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5 LITERARNI LIKI KOT UNIVERZALIJE HUMANISTIČNIH VREDNOT  

5.1 Mumini in kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot 

Izhajajoč iz teorije literarnih univerzalij po Hogan (2009), v literaturi poznamo različne 
tipe univerzalij: absolutne, statistične, posledične, tipološke itd. Za določitev 
univerzalije obstaja jasen kriterij, to je visok procent njihove pojavnosti v različnih 
tradicijah (višji, kot bi ga lahko napovedali). V grobem jih delimo na tehnike (obvezne 
in neobvezne), npr. asimilacija in aliteracija, in netehnične korelacije. Vse so 
ponujena orodja  za ustvarjanje.  

Univerzalije se lahko prepletejo v tipologije, ki jih sestavljajo nizi izključnih kategorij, ki 
vsaka zase koordinirajo številne pogojne univerzalije, in jih oblikujejo v informativne 
vzorce. Ena izmed literarnih univerzalij je identifikacija z literarnim likom. To je 
literarna univerzalija, ki ne more biti določena s sklicevanjem na skupne socialne in 
kognitivne lastnosti, pač pa na posamezne variabilne subjektivne pogoje. Hogan 
(2009) pove, da se bralci indentificirajo z literarnim likom na osnovi lastnosti, ki so 
tudi njim zelo pomembne. Rečemo, da je identifikacija z literarnim likom indeksikalna 
univerzalija, ker pomembne lastnosti (s tem literarne preference) variirajo od osebe 
do osebe. Maksimizacija vzorčenja slik (ilustracij) vpliva na izkušnjo literature, ki jo 
pridobi bralec.  

Univerzalije lahko delimo na tiste, ki prinašajo estetsko izkušnjo, in tiste , ki 
spodbujajo, prinašajo vrednotenje (kanonizacija, prevladujoča ideologija). Kognitivni 
mehanizem, ki nam omogoča zaznati (zavedno ali nezavedno) nekatere vidike 
zgodbe in jih ohraniti v spominu, glede na to, ali pritegnejo našo pozornost, je 
kodiranje. Vidiki, ki jih zaznamo in shranimo, so aspekti našega kodiranja. Več 
izkušenj literature poveča občutljivost za prepoznavanje določenih vzorcev (povzeto 
po Hogan, 2009). Literarni liki so po značajskih lastnostih kot tudi zanimanjih blizu 
mladim bralcem (glede na stopnjo njihovega kognitivnega in bralnega razvoja), tako 
vplivajo na izkušnje literature ter izkušnje čustev mladih bralcev. Kot prototipi, na 
katerih univerzalije velikokrat temeljijo, so, čeprav bolj konkretni in s tem manj 
abstraktni, kar bi pomenilo manj univerzalni, kot bi kdo lahko dejal, bolj univerzalni. 

Tako mumini kot kosovirji so kot izvirni literarni liki upodobitev družabnih, prijaznih, 
dobronamernih bitij, ki radi pomagajo in spoznavajo nove prijatelje – so univerzalije 
humanističnih vrednot, s katerimi se mladi bralci lahko identificirajo. V raziskavi smo 
se osredotočili na glavne literarne like kot univerzalije humanističnih vrednot enakost, 
mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost in 
svoboda. 

Namen pisanja obeh avtoric ni bilo poučevati bralca in mu vsiljevati sporočil, temveč 
govoriti o humanem svetu in humanih medsebojnih odnosih in sprejemanju.  

5.1.1 Mumini kot univerzalije humanističnih vrednot 

V srednje obsežni sodobni pravljici Čarodejev klobuk je Tove Jansson z avtorskimi 
ilustracijami in z besednimi sporočili upodobila izvirne literarne like mumine 
(Mumintrolek, Muminmama, Muminočka) kot univerzalije humanističnih vrednot. Za 
namen raiskave smo se osredotočili na avtoričine citate, s katerimi je predstavila  
glavne literarne like Mumintrolka, Muminmame in Muminočka kot univerzalije 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, 
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sprejetost, strpnost in svoboda. Preglednica prikazuje glavne izvirne literarne like 
mumine z vidika humanističnih vrednot našega nabora. Prikaz je utemeljen s citati iz 
književnega dela.  

Preglednica 20: Glavni izvirni literarni liki mumini v srednje obsežni sodobni pravljici Čarodejev klobuk kot 
univerzalije humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost in svoboda. 

Ime literarnega lika Ilustracija Univerzalija humanističnih vrednot 

 

MUMINTROLEK 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

MUMINTROL 

(prevod Nade Grošelj) 

 

Slika 23: Mumintrolek 

ENAKOST: 

»«Ljubi Mumintrolek, kaj si ne bi mogla deliti malega 
snežnega viharja [je vprašal Smrček]?« »Hm,« je rekel 
Mumintrolek. »Da bi ga jaz imel samo včasih?« je prosil 
Smrček. »Ob nedeljah?« Mumintrolek je malo pomislil. 
Potem je rekel: »Naj bo. Lahko ga imaš ob nedeljah in 
sredah.«« (str. 69) 

MIR: 

»«To ti lepo pristoji,« jo je [Smrkljico], po tem, ko so ji 
protejci osmodili sprednje lase] tolažil Mumintrolek. »Oh 
ne, ne jokaj!« (str. 64) 

PRIJATELJSTVO: 

»Nad vrhovi gozda je vzšlo sonce in jima [Mumintrolku in 
Njuhcu] posijalo v obraz. Mežikala sta vanj in bingljala z 
nogami nad vodo, ki je žuborela in se lesketala. Pri srcu 
jima je bilo prijateljsko in lepo. Kolikokrat sta že jadrala po 
tejle reki znamenitim dogodivščinam naproti! Na vsakem 
popotovanju sta srečala nove prijatelje in jih pripeljala 
domov, v Mumindol.« (str. 10) 

PRIPADNOST: 

»«Ti lahko kaj pomagamo?« je vprašal Mumintrolek 
[muminmamo], ko je bilo vse pripravljeno.« (str. 50) 

SOLIDARNOST: 

»Mumintrolek in Smrkljica sta se zaskrbljeno spogledala. 
Potrta zaradi Samuhovih težav sta malo zavrla svoja 
oblačka in sta mu sledila tik za hrbtom. Samuh je taval 
dalje, onadva pa sta čakala, da jima razodene, kaj mu teži 
srce.« (str. 20) 

SPOŠTOVANJE: 

»«Veselo pomlad!« je rekel starejši deževnik. »In kako ste 
preživeli zimo?« »Hvala, dobro,« je rekel Mumintrolek. »Pa 
vi, striček, ste dobro spali?« »Izvrstno,« je rekel deževnik. 
»Pozdravi očka in mamo!« Tako nekako so se pogovarjali 
z mnogimi, ki so jih srečevali.« (str. 12) 

SPREJETOST: 

»«Naučili se bomo njihovega jezika [govorice Tamslana in 
Živslana],« je rekel Mumintrolek. »Saj ne zveni težko. 
Otsla, atsla, utsla.«« (str. 98) 

STRPNOST: 

»Včasih človek mora biti sam [po tem, ko je Njuhec odšel 
na samotno potovanje],« je rekel Mumintrolek.« (str. 114) 

SVOBODA: 

»O, kako lepo je biti pravkar zbujeni Mumintrolek in 
polesavati v stekleno zelenih valovih, medtem ko na nebu 
vzhaja sonce!« (str. 65) 
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MUMINMAMA 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

MUMINTROLOVA 
MAMA 

(prevod Nade Grošelj) 

 

Slika 24: Muminmama 

ENAKOST: 

»Vsem sem že toplo pogrnila postelje.« (str. 7) 

MIR: 

»«No, ljubi otroci,« se je vdala mama. »Samo če se vam 
ne bo zdelo, da sem brez okusa in staromodna. Menim, da 
bi nas ime te ladje moralo spominjati na nekaj, kar bomo z 
njo počeli – in tako se mi zdi, da bi bilo dobro ime 
'Pustolovka'.« (str. 48) 

PRIJATELJSTVO: 

»«Kdo pa pravzaprav si, živalca moja [Mumintrolku, 
spremenjenemu v spaka]?«« (str. 27) 

PRIPADNOST: 

»Muminmama je dobro pogledala, poglobila se je v 
prestrašene, krožnikom podobne oči, potem je mirno rekla: 
»Res, ti si Mumintrolek.« In še isti trenutek se je 
Mumintrolek pričel spreminjati. Oči, ušesa in rep so se 
skrčili, nos in trenušček pa sta zrastla. Pred njimi je spet 
stal Mumintrolek v vsem svojem sijaju. »Pridi v moje 
naročje,« je rekla mama. »Vidiš, svoje malo dete pa 
vendar zmeraj spoznam!« (str. 28) 

SOLIDARNOST: 

»Mumintrolkova mama je žvrkljala testo za palačinke v 
kopalni kadi [v času priprave na véliki avgustovski praznik 
v Mumindolu], ker bi bilo v loncih premalo. Potem je iz kleti 
prinesla enajst nezaslišano velikih marmeladnih 
kozarcev.« (str. 118) 

SPOŠTOVANJE: 

»«Ali se mi prilega?« je vprašal Mumintrolkov oče. »Še 
kar,« je rekla žena. »Res, prav možat si videti v njem. 
Mogoče je le za trohico prevelik.« (str. 14) 

SPREJETOST: 

»Mumintrolkova mama in očka sta mirno sprejemala vsa ta 
nova poznanstva. V hišo sta znosila nove posteljice in 
podaljšala mizo, pri kateri so jedli.« (str. 11) 

STRPNOST: 

»Mama je zavzdihnila. »To je pa res nerodno 
[nepoznavanje govorice Tamslana in Živslana],« je rekla. 
»Kako bom pa zvedela, kakšno slaščico si želita za rojstni 
dan ali pa, koliko blazin želita imeti pod glavo.« (str. 98) 

SVOBODA: 

»«Danes me mika početi nekaj nevsakdanjega,« je rekla 
Muminova mama. »Prav zares je treba proslaviti, da smo 
se znebili tistega zoprnega klobuka; razen tega pa človek 
popolnoma otopi, če dan za dnem čepi na istem mestu.«« 
(str. 42-43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENAKOST: 

»«Dobro,« je rekel Muminov očka in se priklonil [Pižmovcu, 
ki se je odločil, da ne bo več živel z njimi, temveč se bo 
preselil v jamo]. »Ali naj vam pripeljemo kaj pohištva?«« 
(str. 41) 

MIR: 

»Očka Mumin se je usedel na skalo in vrgel trnek. Sonce 
se je počasi nagibalo v popoldan in nad morejm se je 
gostila zlata meglica.« (str. 50) 
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Citati so navedeni iz srednje obsežne sodobne pravljice Tove Jansson Čarodejev 
klobuk (1995). 

 

 

 

 

 

 

MUMINOČKA 

(prevod Darinke Soban) 

ALI 

MUMINTROLOV 
OČKA 

(prevod Nade Grošelj) 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Muminočka 

PRIJATELJSTVO:

»Bilo je grozno napeto. Mumintrolkov oče je potrkal na 
predal in rekel: »Branili vaju bomo [Tamslana in 
Živslana]!«« (str. 100) 

PRIPADNOST: 

»«Oborožiti se moramo in vrata zadelati s pohištvom,« je 
rekel oče Mumin. »Takale grozno velika Môra je lahko 
nevarna! V dnevno sobo bom postavil alarmni zvonec. 
Tamslan in Živslan pa naj spita pod mojo posteljo.« (str. 
100) 

SOLIDARNOST: 

»Po poti v sadovnjak je očka Mumin privalil velik sod 
sadnega soka [véliki avgustovski praznik v Mumindolu]. 
Vsi so priskakljali s kozarci in očka jih je vsem napolnil: 
čaše in skodelice, kozarčke iz lubja in školjke in iz listkov 
narejene škrniclje.« (str. 119-120) 

SPOŠTOVANJE: 

»«Tiho, otroci!« se je oglasil oče. »Popolna tišina! Jasno 
je, da bo mama izbrala ime [nasedle ladje, ki so jo našli v 
zalivu]. To je vendar njen izlet!«« (str. 47) 

SPREJETOST: 

»Mumintrolkova mama in očka sta mirno sprejemala vsa ta 
nova poznanstva. V hišo sta znosila nove posteljice in 
podaljšala mizo, pri kateri so jedli.« (str. 11) 

STRPNOST: 

»Smola pa taka!« je rekel Mumintrolkov oče [Pižmovcu] in 
prenehal zalivati svoj tobačni nasad. »Upam, da se niste 
potolkli?« /…/ »Vem, vem,« ga je sočutno prekinil 
Muminočka. »Mirna tale hiša res ni … Ampak z leti se vrv 
tudi izrabi…«« (str. 41) 

SVOBODA: 

»Na izlet se odpravimo, ali ne?« »Saj smo bili že povsod. 
Nikjer ni nič novega,« je rekel Samuh. »Gotovo je še kje 
kaj,« je rekel očka. »Če ni, se pa naredi! Kar nehajte jesti, 
otroci. Hrano bomo vzeli s sabo.« (str. 43) 
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5.1.2 Kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot 

V srednje obsežni sodobni pravljici Kosovirja na leteči žlici (1994) sta Svetlana 
Makarovič z besednimi sporočili in Matjaž Schmidt z ilustracijami upodobila glavna 
literarna lika kosovirja Glili in Glala kot univerzalije humanističnih vrednot. Za namen 
raziskave smo se osredotočili na avtoričine citate, s katerimi je predstavila glavna 
literarna lika kot univerzalije humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost in svoboda.  

Preglednica prikazuje glavna izvirna literarna lika kosovirja z vidika humanističnih 
vrednot našega nabora. Prikaz je utemeljen s citati iz književnega dela. 

Preglednica 21: Glavna izvirna literarna lika kosovirja v srednje obsežni  sodobni pravljici Kosovirja na leteči žlici kot 
univerzaliji humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost in svoboda. 

Ime literarnega lika Ilustracija Univerzalija humanističnih vrednot 

GLAL 

 
 

Slika 26: Glal 

ENAKOST: 

»Kako odlično leti moja žlica, se je veselila Glili. Seveda, 
spočita je, je pripomnil Glal, zdaj pa prosim pazi, da je spet po 
neumnem ne izgubiš. Glili je bila jezna: Pa kaj se ti kar naprej 
vmešavaš v moje stvari? Nisi zdrav, če ne sitnariš. To je moja 
žlica. Bom že sama pazila nanjo. Kot takrat, ja. Kdo pa ti je 
prihitel pomagat? Kdo te je povabil v svojo žlico, ko si svojo po 
svoji kriv [je rekel Glal]… No, saj, no, se je vdala Glili, nekaj s 
tem, saj imaš prav. Samo nehaj me že oštevati.« (str. 56) 

MIR: 

»Šele čez nekaj časa je Glili rekla: Mislim, da zdaj veva čisto 
dovolj o človeških mladičih. Ja, še preveč, je vzdihnil Glal. 
Rajši si jih bova ogledovala bolj od daleč, kajne [Glili]? Še zdaj 
me bolijo ušesa. Oh, Mislim, da kar vem, zakaj kosovirji ne 
živijo med ljudmi [Glal]. Že od samega hrupa bi poginili [Glili].« 
(str. 48) 

PRIJATELJSTVO: 

»Deževna teta je zamahnila z dežnikom, tedaj pa je Glal skočil 
prdnjo. Nehaj, pusti ga! je zatulil in oči so se mu bliskale. Tudi 
Glili je priskočila in zavpila: Zakaj si udarila Vohljačka, ti 
mrha?« (str. 34) 

PRIPADNOST: 

»Glal je skočil iz žlice. S teboj grem. Če greš ti z menoj, je 
zaklical, ker potem greva skupaj. Če si za to? No, končno, je 
zaploskala Glili.« (str. 6) 

SOLIDARNOST: 

»Kosovirjema so se goskice zasmilile in Glal se je spustil z 
vrbe. Dober dan, gos, je rekel, ali lahko kaj pomagam? Gos ga 
je zviška pogledala. Ravno štejem otroke, pa nočejo biti pri 
miru. Lahko bi vsaj eno izmed njih držal, da ne bi tekala okoli, 
potem bi bilo laž. /…/ Glili, pridi pomagat, je poklical Glal in Glili 
je prišla, vzela v tačke eno goskico, Glal drugo, ena pa je lahko 
tekala naokrog, ker je gos rekla, da si jo bo zapomnila.« (str. 
42) 

SPOŠTOVANJE: 

»Glal se je približal mački. Kar čedna mačka si, je vljudno 
rekel. Oh, ni take sile, se je nasmehnila mačka. Nekaj bi te 
vprašal, če lahko [Glal].« (str. 52) 
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SPREJETOST: 

»Vzemi vse, sta sta veselo zavpila Glal in Glili [malemu 
krokodilu], in če prideš kdaj v deželo Kosovirijo, te bomo 
naprisrčneje  sprejeli – o, če bi bili vsi krokodili takšni kakor ti!« 
(str. 21) 

STRPNOST: 

[Glili se ob srečanju s sivo mačko želi preprirati.] »Glili, je 
poklical, bi rada, da ti spet malo nategnem rep? To je 
pomagalo. Glili je sedla in sitno gledala mimo mačke na vrt.« 
(str. 51) 

SVOBODA: 

»Žlici sta se dvignili v mrzel zrak in odleteli proti 
severojugovzhodu. Glal in Glili sta od veselja vriskala, cvilila, 
lajala in kosovikala in se ves čas obmetavala s prezrelimi 
paradižniki.« (str. 6) 

GLILI 

 

  

Slika 27: Glili 

ENAKOST: 

»Kako odlično leti moja žlica, se je veselila Glili. Seveda, 
spočita je, je pripomnil Glal, zdaj pa prosim pazi, da je spet po 
neumnem ne izgubiš. Glili je bila jezna: Pa kaj se ti kar naprej 
vmešavaš v moje stvari? Nisi zdrav, če ne sitnariš. To je moja 
žlica. Bom že sama pazila nanjo. Kot takrat, ja. Kdo pa ti je 
prihitel pomagat? Kdo te je povabil v svojo žlico, ko si svojo po 
svoji kriv [je rekel Glal] … No, saj, no, se je vdala Glili, nekaj s 
tem, saj imaš prav. Samo nehaj me že oštevati.« (str. 56) 

MIR: 

»Šele čez nekaj časa je Glili rekla: Mislim, da zdaj veva čisto 
dovolj o človeških mladičih. Ja, še preveč, je vzdihnil Glal. 
Rajši si jih bova ogledovala bolj od daleč, kajne [Glili]? Še zdaj 
me bolijo ušesa. Oh, Mislim, da kar vem, zakaj kosovirji ne 
živijo med ljudmi [Glal]. Že od samega hrupa bi poginili [Glili].« 
(str. 48) 

PRIJATELJSTVO: 

»Deževna teta je zamahnila z dežnikom, tedaj pa je Glal skočil 
prdnjo. Nehaj, pusti ga! je zatulil in oči so se mu bliskale. Tudi 
Glili je priskočila in zavpila: Zakaj si udarila Vohljačka, ti 
mrha?« (str. 34) 

PRIPADNOST: 

»Glal je skočil iz žlice. S teboj grem. Če greš ti z menoj, je 
zaklical, ker potem greva skupaj. Če si za to? No, končno, je 
zaploskala Glili.« (str. 6) 

SOLIDARNOST: 

»Kosovirjema so se goskice zasmilile in Glal se je spustil z 
vrbe. Dober dan, gos, je rekel, ali lahko kaj pomagam? Gos ga 
je zviška pogledala. Ravno štejem otroke, pa nočejo biti pri 
miru. Lahko bi vsaj eno izmed njih držal, da ne bi tekala okoli, 
potem bi bilo laž. /…/ Glili, pridi pomagat, je poklical Glal in Glili 
je prišla, vzela v tačke eno goskico, Glal drugo, ena pa je lahko 
tekala naokrog, ker je gos rekla, da si jo bo zapomnila.« (str. 
42) 

SPOŠTOVANJE: 

»Saj si čisto pametna, je ušlo Glili, da sama ni vedela, kdaj. 
Oh, ni sile, je ravnodušno odgovorila mačka.« (str. 52) 

SPREJETOST: 

»Glili je vprašala: Ali si mi tisto prej kaj zamerila? Mačka jo je 
pogledala z enim očesom: Kaj pa je bilo prej? Ali je mogoče, 
da je mačka pozabila na Glilino izzivanje? /…/ Ta mačka je bila 
prav gotovo ena izmed pametnih. In tako so se gledali in sploh 
niso imeli nič drug proti drugemu.« (str. 52) 
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Citati so navedeni iz srednje obsežne sodobne pravljice Svetlane Makarovič 
Kosovirja na leteči žlici (1994). 
 

5.2 Primerjava glavnih literarnih likov muminov in kosovirjev z drugih zornih kotov 

5.2.1 Izvirnost 

Pravljici Čarodejev klobuk (1995) Tove Jansson in Kosovirja na leteči žlici (1994) 
Svetlane Makarovič sta srednje obsežni sodobni pravljici (prva obsega 126 strani 
besedila z ilustracijami, druga 58 strani), v katerih je glavni literarni lik izvirno 
(pravljično) bitje, podobno živali z imenom mumin in  kosovir. M. Blažić smiselno 
nadgradi literarni vzorec kratke (srednje obsežne) sodobne pravljice Marjane Kobe 
(ki kratko sodobno pravljico deli na 6 različic) s sedmo kategorijo – kratka sodobna 
pravljica z izvirnim domišljijskim likom (Blažić, 2013), glede izvirnega domišljijskega 
lika v to kategorijo spadata tudi srednje obsežni pravljici z izvirnimi literarnimi liki 
mumini kot kosovirji. 

Kosovirja je Svetlana Makarovič prvič upodobila v srednje obsežni sodobni pravljici 
Kosovirja na leteči žlici (1974). Njuni bližnji sorodniki so po S. Makarovič (1994) 
skovirji, polhi in zvijavti, sama pa sta pravljični bitji, ki imata mehek rjav kožuh, dolg 
košat rep, ki se konča z okroglastim repom, gobček s šestnajstimi ostrimi zobmi ter 
glavno, najljubšo kosovirsko hrano, paradižnike. Kot izvirna pravljična bitja so že 
ponarodeli in so postali del folklore (Blažić, 2011). 

Po K. Klopčič (2010) Svetlana Makarovič kosovirje zelo dobro pozna, kot da je z njimi 
v »daljnem sorodstvu«, saj so kosovirji značajsko zvesti samim sebi.  

»/…/ zaznamujejo jih svobodnost in divjost, ljubkost in neukrotljivost, tiha ranljivost in 
občutljivost, zvestoba in pogum ter seveda neizmerna radovednost« (Klopčič, 2010, 
str. 1143).  

Kot literarna lika sta univerzaliji humanističnih vrednot, kot taka ju prepoznajo tudi 
drugi literarni liki v pravljici. 

Prototip muminov je Mumintrolek, ki je po zunanji podobi prepoznan po kratkih 
nožicah in lepih malih ušesih (Jansson, 1995). Z avtorskimi ilustracijami ga je Tove 
Jansson upodobila kot belo debelušno pravljično bitje, čigar telo je podobno nilskemu 
konju. Literarni lik je prezentacija prijaznega in odprtega prijatelja, univerzalija 
humanističnih vrednot. Kot takega ga prepoznavajo tudi drugi literarni liki v pravljici. 
Smrkljica, literarni lik, ki prezentira Mumintrolkovo prijateljico vrstnico, zanj pravi: »On 
je najboljši trolček na svetu in mi ga imamo presneto radi!« (Jansson, 1995, str. 26). 
Mumintrolkova navada, kot je navada vseh muminov, je zimsko spanje v 

STRPNOST:

»No, saj, no, se je vdala Glili, nekaj s tem, saj imaš prav. Samo 
nehaj me že oštevati.« (str. 56) 

SVOBODA: 

»Grem, potujem, odšla bom, je rekla Glili, odšla bom tja daleč, 
kjer še nikoli nisem bila, in to bo krasno in mogoče se nikoli 
več ne vrnem.« (str. 5) 
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novembrskih dneh, »imenitna navada za vse tiste, ki ne marajo teme in mraza« 
(Jansson, 1995, str. 7). 

Prvo risbo mumina je Tove Jansson upodobila leta 1934, ko je bila v tujini. Z 
vodenimi barvicami je upodobila črnega mumina, ki »že močno spominja na tiste, ki 
se pojavijo v prvi zgodbi o muminih, objavljeni leta 1945.«26 (Tove Jansson – virtual 
museum and life story, b.d.) 

5.2.2 Izvirnost poimenovanja literarnih likov 

Tako pri Tove Jansson kot pri Svetlani Makarović (Blažić, 2011) je opaziti izvirno 
poimenovanje tako glavnih literarnih likov – mumini, kosovirji – kot tudi stranskih 
(Njuhec, Smrček, Smrk, Samuh, Protejci … pri Tove Jansson; človeki, človeški 
mladiči, ptič Kivik, pajek Tutaja pri Svetlani Makarovič). 

5.2.3 Domišljijski prostor 

Mumindol je v srednje obsežni sodobni pravljici Čarodejev klobuk mirna domišljijska 
dežela z idilično naravo: »Na vrhu je razposajeno poplesaval pomladni veter in vse 
okrog se je širilo modro obzorje. Na zahodu je valovilo morje, na vzhodu se je med 
Samotnimi gorami prebijala reka, na severu so veliki gozdovi razprostirali svojo 
pomladno preprogo, na jugu pa se je dvigal dim iz dimnika hiše, v kateri je 
Muminmama kuhala kavo za zajtrk« (Jansson, 1995, str. 12–13). Muminmama je 
literarni lik mame v družini muminov, prebivalcev Mumindola, ki v čudenju in 
občudovanju narave ter v sožitju z drugimi prebivalci živijo mirno družinsko življenje. 
Po naravi so družabni, gostoljubni in odprti do prišlekov. Izvirne literarne like mumine 
vodi želja po odkrivanju, dogodivščinah, zato je Mumindol tudi prostor njihovega 
raziskovanja. Z jamami, morjem, gorami, gozdovi, reko predstavlja Mumindol 
domišljijski prostor še neodkritih mest.  

Z menjavo letnih časov se življenje muminov spreminja. Pozimi spijo zimsko spanje, 
spomladi in poleti preživljajo čas z drugimi prebivalci (stranski literarni liki), se z njimi 
srečujejo in se zabavajo, večkrat se odpravijo na potovanje, tudi daleč stran od 
Mumindola. Ker je dolina Mumindol varen prostor, se radi vračajo domov:  »Na koncu 
se domače življenje muminov vedno ustali nazaj v običajnega varnosti in zgodbe se 
zaključijo z njihovim splošnim slavjem«27 (Ahola, b.d.).  
Jeseni se mumini pripravljajo na zimo. 

V srednje obsežni sodobni pravljici Kosovirja na leteči žlici je Kosovirija dežela 
izvirnih literarnih likov kosovirjev Glili in Glala. 

»Deželo Kosovirijo je izredno težko najti, ker ni ustreznih prometnih zvez, razen tega 
tudi ni označena na zemljevidih iz preprostega razloga, ker je zdaj tu, zdaj tam« 
(Makarovič, 1994, str. 3). 

Kosovirija je geografsko neopredeljen domišljijski prostor, od koder glavna literarna 
lika kosovirja, ki predstavljata otroško željo po odkrivanju, dogodivščinah, novih 
prijateljstvih in poznanstvih, igri in zabavi,  odpotujeta v druge domišljijske svetove, 
da bi zadostila otroški želji po tem. Njun cilj je severojugovzhod, dežela, v kateri  bi 

                                            
26 Prevod iz angleščine; dostopno na spletni strani http://www.tovejansson.com/eng/ura.html 
27 Prevod iz angleščine; dostopno na spletni strani http://www.kansallisbiografia.fi/english/?id=1395 
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spoznala ljudi (stranski literarni liki), ki jih še nikoli nista videla: »Grem [Glili], potujem, 
odšla bom, je rekla Glili, odšla bom tja daleč, kjer še nikoli nisem bila, in to bo krasno 
in mogoče se nikoli več ne vrnem. /…/ Proti severojugovzhodu« (Makarovič, 1994, 
str. 5–6). 

Po M. Blažić (2011) je Kosovirija domišljen in pogosto omenjen domišljijski prostor z 
izvirnim prevoznim sredstvom – letečimi žlicami. 

5.2.4 Raven dogajanja 

Glede na model kratke (srednje obsežne) sodobne pravljice M. Kobe z vidika ravni 
dogajanja lahko rečemo, da dogajanje v srednje obsežni sodobni pravljici Čarodejev 
klobuk poteka na dveh ravneh, realni in irealni, vendar pa lahko govorimo o različici, 
pri kateri realna raven dogajanja, svet ljudi (na videz), popolnoma umanjka. 
Dogajanje poteka na videz samo na irealni ravni, v resnici pa je zavest o realnem 
svetu ljudi nenehno navzoča v načinu bivanja izvirnih literarnih junakov muminov. 
Gre za odslikavanje sveta ljudi v življenju muminov. 

V srednje obsežni sodobni pravljici Kosovirja na leteči žlici poteka dogajanje 
dvoplastno. Pojavljata se sicer dva svetova, vendar je relacija med njima »obrnjena«. 
Izmišljena dežela Kosovirija je za glavna literarna lika kosovirja edina resničnost, 
edina realna raven, svet ljudi z njunega gledišča pa je izrazito fantastičen (Kobe, 
1987). Fantastični svet kosovirjev lahko imenujemo tudi »dežela onkraj – zunaj 
atlasa« (Blažić, 2011). Dogajanje poteka v enem (istem) svetu, v katerem pa irealno 
raven dogajanja vzpostavi glavni literarni lik kosovir (Kobe, 2000).  

5.2.5 Dogajalni čas 

Dogajalni čas srednje obsežne sodobne pravljice Tove Jansson v uvodu zajema 
zimo, ko mumini spijo zimsko spanje, zgodba pa se začne z nastopom pomladi v 
Mumindolu. Preteče poletje in zgodba se zaključi s prihodom hladne jeseni (povzeto 
po Jansson, 1995). Dogajalni čas v srednje obsežni sodobni pravljici Svetlane 
Makarovič ni določen.  

5.2.6 Počlovečenje ali antropomorfizacija 

Antropomorfizacija je pripisovanje človeških lastnosti živalim (Blažić, 2011), v našem 
primeru izvirnim (pravljičnim) bitjem, podobnim živalim.  

V obeh srednje obsežnih sodobnih pravljicah, ki smo ju obravnavali v okviru šolske 
interpretacije književnega besedila, gre za izvirna (pravljična) bitja kot literarne like, ki 
živijo (odkrivajo, raziskujejo, se prehranjujejo, spijo …), se obnašajo (igrivost, 
nagajivost, pogovor, čustvovanje in občutenje) kot ljudje (Blažić, 2011). Pri Tove 
Jansson opažamo, da imajo njeni izvirni literarni liki mumini (Muminmama in 
Muminočka) na sebi tudi kak kos človeških oblačil ali predmetov, npr. Muminočka 
ima na glavi klobuk, v roki pogosto knjigo ali ribiško palico; Muminmama nosi 
predpasnik, žensko torbico, izvirna literarna lika Svetlane Makarovič kosovirja pa 
uporabljata predmet, in sicer Glili in Glal uporabljata letečo žlico, na ročaju katere 
rastejo in stalno dozorevajo paradižniki kot prevozno sredstvo, sredstvo, ki jima 
omogoča potovanje v dežele, ki jih želita odkriti. Izvirna literarna lika žlice ne 
uporabljata z istim namenom kot ljudje, ki žlice imajo, vendar »take, ki ne letijo in ki 
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na njih ne rastejo paradižniki. Oni s svojimi žlicami jedo! Kako smešno! Kako 
neumno! Oba [Glili in Glal]« (Makarovič, 1994, str. 56). 

5.2.7 Model družine 

Za Tove je bil »dom absolutno ključnega pomena. V času njenega otroštva so se 
doma neizogibno izmenjevali umetniško navdušenje in kompromisi vsakodnevnega 
življenja, kar je razumeti kot kot enega izmed konstitutivnih elementov Janssonove 
filozofije, ki poudarja osnovno varnost na eni strani in ustvarjalno negotovost in 
relativnosti vsega na drugi strani.«28 (Ahola, b.d.) 
 
Menimo, da je model družine muminov idealiziran – popolna starša sta prikazana kot 
dobra skrbnika, varuha, »ravno prav« prisotna, odločna, ko je potrebno, drugače 
zaupljiva, gostoljubna, odprta, predana in prijazna:  

»Mumintrolkova mama in očka sta mirno sprejemala vsa ta nova poznanstva. V hišo 
sta znosila nove posteljice in podaljšala mizo, pri kateri so jedli. Tako je hiša 
Muminovih postala živžavasto bivališče, kjer je vsakdo počel, kar se mu je zahotelo, 
in si skoraj nihče ni delal skrbi za naslednji dan. Včasih so se godile tudi vznemirljive 
in grozljive stvari, toda vsaj dolgočasiti se nihče ni utegnil, in to je največ vredno« 
(Jansson, 1995, str. 11). 

Prepletanje otroških in odraslih vlog je eden izmed najpomembnejših razlogov za 
uspeh knjig o muminih. Močne vezi z družino (starši in bratoma) so postale podlaga 
za življenjsko delo Tove Jansson. Zgodbe o muminih odražajo konstitutivne elemente 
filozofije T. Jansson, ki poudarja osnovno varnost na eni strani ter ustvarjalno 
negotovost in relativnost vsega na drugi strani. Literarni liki poosebljajo pomen doma 
in staršev (povzeto po Ahola, b.d.)29. 

»Družina« kosovirjev odstopa od tradicionalnega modela družine (oče, mama, 
otroci). Skupnost kosovirjev v kratki sodobni pravljici Kosovirja na leteči žlici 
predstavljata vrstnika Glili in Glal – prijatelja. Kot je dejala Svetlana Makarovič sama, 
zanjo družina ne predstavlja osnovne celice družbe, temveč posameznik (Hren, 
2002). Svoje lastne družine se spominja kot družine, v kateri so bili prisotni očitki, 
prepir, sistematično gojenje občutka krivde (Hribernik, 2003). Tako tudi fabula in 
izvirni literarni liki kosovirji izražajo avtoričine nazore. 

5.2.8 Subverzivnost 

Za Svetlano Makarovič je značilen subverziven slog, neupoštevanje apriornih 
avtoritet (postavi se na stran otroka), problemska tematika (smrt, spolnost, telesne 
tekočine), nezaupanje odraslim. »Makarovičeva ne idealizira in ne romantizira 
podobe otroka in otroštva, še manj pa sveta odraslih, ampak ga problematizira, 
predstavlja t. i. problemsko tematiko.« (Blažić, 2011, str. 241) V primeru avtorice 
govorimo o subverzivni mladinski književnosti. Pri njej gre v kratkih sodobnih 
pravljicah »za drugačno literaturo od tradicionalne (didaktične) mladinske 
književnosti. /…/ Književne osebe Svetlane Makarovič so »večinoma samosvoje, 
učijo se na lastnih izkušnjah, razočarane so in hkrati bogatejše za spoznanja, na 

                                            
28 Prevod iz angleščine; dostopno na spletni strani http://www.kansallisbiografia.fi/english/?id=1395 

29 Glej biografijo Tove Jansson (zapis Suvi Ahola, prevod Roderick Fletcher), dostopno na 
http://www.kansallisbiografia.fi/english/?id=1395 



66 

osnovi katerih osebnostno dozorevajo na poti od egocentričnega narcizma do 
sociocentrične samorealizacije.« (Blažić, 2011, str. 241–242) 

Izvirni literarni lik kosovir je samosvoj. Na poti se srečuje s prijatelji, med katerimi 
nihče ne predstavlja avtoritete, razen stara Deževna teta, ki se ji literarna lika 
kosovirja Glili in Glal ne podredita, temveč se ji v imenu pravice in prijateljstva 
zoperstavita in zaščitita prijatelja. Kot literarna lika se z lastno držo apriori ne 
podrejata avtoriteti.  

Kot njeni starši tudi Tove Jansson ni verjela v oblast. Literarni lik mumin je spoštljiv in 
poslušen staršema (Muminmami in Muminočetu). Njuna »avtoriteta« temelji na 
zaupanju, svobodi, razumevanju in sočutju. Podobno kot literarni liki kosovirji  se tudi 
mumini učijo iz svojih izkušenj, živijo pa v bolj varnem okolju – idealizirana dežela 
Mumindol, dobrosrčna starša, ki otrokom po tem, ko sta jih opremila z zaupanjem in 
kakšnim dobronamernim nasvetom, pustita prostor in svobodo. 

5.2.9 Družbena kritika 

Družbene spremembe in dogodki v osebnem življenju so močno zaznamovali Tove 
Jansson. Pretresle so jo grozote 2. svetovne vojne in njene posledice. Večkrat se je 
družbeno kritično odzvala s svojim ustvarjanjem (npr. karikature) (Moyle, 2013).  

Tako Tove Jansson kot Svetlana Makarovič se svojim pisanjem dotikata bistvenih 
vprašanj sodobne družbe. Njuno pisanje je v funkciji humanističnega normativnega 
pogleda na svet. Avtorici ostajata pri tradicionalno-humanističnih vrednotah, ki so 
temeljna idejna podlaga v njenem razumevanju in doživljanju človeka, in njeni 
literarni liki izražajo kritičnost do družbe, ideologij in sveta odraslih.  

5.2.10 Naslovnik 

Tove Jansson je je pisala predvsem zase, morda zato, da bi ponovno pridobila nekaj 
prostih, pustolovskih in varnih poletij svojega otroštva. Včasih pa je pisala tudi za 
spregledane in plašne otroke. Ustvarjala je za mlade in odrasle bralce (povzeto po 
Ahola, b.d.). 

Svetlana Makarovič piše za mlade in odrasle bralce, ki jih z obravnavanimi temami 
svojih literarnih del nagovarja tako, da besedilo napiše za otroke, kontekst pa za 
odrasle (Blažić, 2011). 

5.2.11 Sodobna klasika avtoric  

S svojim izvirnim in bogatim prispevkom na področju mladinske književnosti sta 
avtorici postali del kanona na področju mladinske književnosti.  

Prav s – v raziskavi obravnavanima – pravljicama Čarodejev klobuk (1848), prvo v 
angleščino prevedeno knjigo o muminih, in Kosovirja na leteči žlici (1974), duhovito, 
dinamično zgodbo, sta avtorici dosegli svoj naječji uspeh pri mladih bralcih. 

Mladinski pisateljici sta si v svojem ustvarjanju in dojemanju sveta torej v marsičem 
podobni. Njuni izvirni literarni liki (glavni in stranski) odražajo njune nazore in 
nagovarjajo tako mlade kot odrasle bralce izven meja lastne domovine. Kot 
univerzalije humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, 
spoštovanje, sprejetost, strpnost in svoboda so literarni liki mumini in kosovirji 
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prezentacija pravih prijateljev, otrok/odraslih, ki živijo zdrave medsebojne odnose, 
zaznavajo in prepoznavajo lastna čustva ter čustva drugih. V socialnih situacijah 
izražajo sočutje, razumevanje, pripadnost, solidarnost, rešujejo napetosti, do katerih 
pride med njimi. So prezentacija odprtih in svobodnih ljudi, ki imajo močno voljo do 
življenja, vodi jih otroško čudenje nad odkrivanjem in raziskovanjem ter so pripravljeni 
sprejemati druge. Čeprav živeči v idealiziranem in varnem domišljijskem svetu (deželi 
Mumindol in Kosovirija), z odnosom drug do drugega soustvarjajo lep svet. Celostna 
podoba izvirnih literarnih likov (interakcija med besednim in vizualnim sporočilom o 
liku v zgodbi) v slikaniški knjižni obliki spodbuja bralčevo empatijo, da izvirne literarne 
like poglobljeno doživlja, razume in vrednoti, zaradi česar ob branju mladi bralec 
pridobiva izkušnje čustev, ki jih morda v življenju do sedaj še ni dobil. Izkušnje čustev 
in nakazane možnosti soočanja z njimi po zgledu  literarnih likov motivirajo čustveno 
in socialno pismenost učencev – mladih bralcev. 
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II EMPIRIČNI DEL 
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1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKOVANJA 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Raziskovalni problem, ki ga obravnavamo v magistrskem delu, so izvirni literarni liki 
mumini in kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot: enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost in svoboda. Ugotoviti želimo 
ali jih učenci 3. razreda devetletne osnovne šole na osnovi obravnave književnih del 
v slikaniški obliki srednje obsežne sodobne pravljice Čarodejev klobuk Tove Jansson 
in srednje obsežne sodobne pravljice Kosovirja na leteči žlici Svetlane Makarovič 
prepoznavajo kot univerzalije omenjenih humanističnih vrednot, po čem jih 
prepoznajo kot take, ali omenjene humanistične vrednote prepoznavajo kot 
relevantne za sodobni čas in prostor ter ali aktivnosti projektnega dne po obravnavi 
sodobnih pravljic v razredu z namenom poglobljenega doživljanja, razumevanja in 
vrednotenja izvirnih literarnih likov učence motivirajo k večji čustveni in socialni 
pismenosti. 

Zanima nas, ali učenci poznajo mladinski pisateljici Tove Jansson in Svetlano 
Makarovič ter njune izvirne literarne like mumine in kosovirje, ali so se z njimi 
seznanili že pred obravnavo izbranih književnih del pri pouku. Raziskujemo vpliv 
slikaniške knjižne oblike dveh srednje obsežnih sodobnih pravljic na prepoznavanje 
muminov in kosovirjev kot univerzalij humanističnih vrednot. V dosedanjih raziskavah 
so ugotovili (Nikolajeva, 2013) pomemben vpliv slikanice, ki kot medij s svojo 
verbalno in vizualno komunikacijo (komunikacijo na dveh ravneh) vpliva na bralca in 
posreduje vrednote (Nikolajeva, 2003), katerih univerzalije so literarni liki.  
Proučevanje ontološkega statusa literarnih likov iz zgodovinske perspektive pokaže, 
da postajajo sodobni literarni liki vedno bolj podobni »resničnim ljudem«, zato so tudi 
blizu današnjemu bralcu (Nikolajeva, 2002). V raziskavi smo se usmerili v 
raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na to, kako poglobljeno učenci doživljajo  izvirne 
literarne like mumine in kosovirje kot univerzalije humanističnih vrednot, saj z vidika 
humanističnih vrednot še niso bili raziskani. Osredotočili smo se na apolonske 
vrednote (po Muskovi klasifikaciji vrednot). 

Vrednote so področje, ki je dobro raziskano, vendar se raziskovanje nadaljuje. Ker se 
družbene razmere nenehno spreminjajo in se zaradi spremenjenih življenjskih razmer 
in perspektiv spreminja miselnost človeka modernega časa, se po Musku (2000) 
spreminjajo tudi vrednote. Vse spremembe je potrebno osmisliti, zato bi bilo smiselno 
vrednote na novo opredeliti. 

Začetno in poglavitno delo pri vzgoji za vrednote imata družina in šola (Divjak, 2000). 
Relevantne vrednote, ki jih sodobni človek potrebuje, zajemata vzgoja in 
izobraževanje za humanizem, tolerantnost, razumevanje za multikulturnost, mir in 
nenasilje. Humanistične vrednote so izhodišče in izziv za socialno, moralno in 
osebnostno vzgojo, za vzgojo za mir.  

Pravljica spodbuja otrokovo domišljijo, ga zabava in predrami njegovo radovednost, 
neposredno dosega otrokovo nezavedno, mu govori v jeziku simbolov in spodbuja 
oblikovanje vrednostnega sistema (Bettelheim, 1999), sploh, če je kvalitetna, zato 
smo kot medij za spodbujanje učencev k razmišljanju o humanističnih vrednotah 
preko vživljanja v izvirne literarne like mumine in kosovirje uporabili slikaniški obliki 
dveh sodobnih pravljic. Pri izbiri književnih besedil za obravnavo v razredu smo 
upoštevali njuno kvaliteto, stopnjo čustvenega in literarnega razvoja učencev ter 
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dejstva, da v tej fazi razvoja še vedno verjamejo v pravljice, čeprav so fazo klasične 
pravljice že prerasli, da jih pritegnejo pustolovske zgodbe ter da imajo na tej stopnji 
razvoja zelo močan občutek za pravičnost in »fair play«. 

Ob upoštevanju štirih spoznavno-sprejemnih stopenj pri šolski interpretaciji 
književnega besedila, ki se dopolni z interpretacijo ali razčlembo besedila z doživetji 
drugih učencev ter ob pomoči učiteljeve interpretacije in analize na osnovi izbranih 
učnih oblik in metod dela smo z obravnavo dveh srednje obsežnih sodobnih pravljic, 
katerih avtorici Svetlana Makarovič in Tove Jansson sta del sodobnega kanona na 
področju mladinske književnosti, želeli spodbuditi učence k poglobljenemu doživljanju 
izvirnih literarnih likov muminov in kosovirjev. Želimo ugotoviti, ali bo sprejemanje 
pripovedne proze v slikaniški knjižni obliki učinkovito in se bo (kot pogosto) izkazalo 
kot učinkovito motivacijsko učno sredstvo, še posebej pri sprejemanju, interpretaciji in 
vrednotenju književnega besedila (Blažić, 2011). 

1.2 Cilji raziskovanja 

Cilji raziskave so naslednji: 

Raziskovalni cilj 1 (RC1): ugotoviti, ali učenci poznajo obe pisateljici (Tove Jansson in 
Svetlano Makarovič), ki sta del sodobnega kanona mladinske književnosti, ali ne; 
 
Raziskovalni cilj 2 (RC2): ugotoviti, ali učenci poznajo izvirne literarne like mumine in 
kosovirje, na kakšen način so se z njimi seznanili; 
 
Raziskovalni cilj 3 (RC3): ugotoviti, ali učenci prepoznavajo izvirne literarne like kot 
univerzalije humanističnih vrednot ter katerih vrednot (enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda); 

Raziskovalni cilj 4 (RC4): ugotoviti, po čem učenci prepoznavajo izvirne literarne like 
mumine in kosovirje kot univerzalije humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda (verbalno 
sporočilo – opis vedenja, reakcije …, vizualno sporočilo – mimika obraza literarnega 
lika, obleka …); 

Raziskovalni cilj 5 (RC5): ugotoviti, ali učenci humanistične vrednote enakost, mir, 
prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda 
prepoznavajo kot relevantne za sodobni čas in prostor; 

Raziskovalni cilj 6 (RC6): ugotoviti, ali izvedene dejavnosti projektnega dne na temo 
analize muminov in kosovirjev v kontekstu srednje obsežnih sodobnih pravljic 
Čarodejev klobuk in Kosovirja na leteči žlici za učence prispevajo k poglobljenemu 
dojemanju in vrednotenju izvirnih literarnih likov kot univerzalij humanističnih vrednot 
ter s tem spodbudijo k večji čustveni in socialni pismenosti, saj tako mumini kot 
kosovirji spodbujajo k enakosti, miru, prijateljstvu, pripadnosti, solidarnosti, 
spoštovanju, sprejetosti, strpnosti, svobodi. 
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2 HIPOTEZE 

V skladu s predstavljenim problemom in opredeljenimi raziskovalnimi cilji smo 
definirali hipoteze. 

H1: Predvidevamo, da večina učencev pozna slovensko mladinsko pisateljico S. 
Makarovič že od prej (pred obravnavo srednje obsežne sodobne pravljice). Redki pa 
od prej, pred obravnavo srednje obsežne sodobne pravljice, (po imenu) poznajo tudi 
finsko-švedsko mladinsko pisateljico T. Jansson.  
 
H2: Predvidevamo, da večina učencev 3. razreda pozna izvirne literarne like 
kosovirje ali iz knjig (ilustratorji: Lidija Osterc (1974), Matjaž Schmidt (1994), Gorazd 
Vahen (2001), Suzi Bricelj (2009)), iz glasbene pravljice (zgoščenka) ali 
gledališke/lutkovne igre. Redki poznajo tudi izvirne literarne like mumine, če že, 
mogoče iz kratkih animiranih filmov (japonski). 
 
H3: Predvidevamo, da učenci na osnovi značajskih lastnosti in avtoričinega sporočila 
(besedilo) literarne like prepoznajo kot univerzalije humanističnih vrednot enakost, 
mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda. 
 
H4: Predvidevamo, da učenci prepoznajo izvirne literarne like kot univerzalije 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, 
sprejetost, strpnost, svoboda zaradi njihove celostne podobe (verbalno sporočilo, 
vizualno sporočilo). 

H5: Predvidevamo, da učenci prepoznajo mumine in kosovirje kot univerzalije 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, 
sprejetost, strpnost, svoboda, ki so relevantne tudi danes. 

H6: Predvidevamo, da bodo učenci po izvedenih dejavnostih projektnega dne 
poglobljeno dojemali in vrednotili kosovirje in mumine kot univerzalije humanističnih 
vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost, svoboda. 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 Raziskovalne metode 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili  eksplikativno metodo pedagoškega 
raziskovanja. Podatke smo pridobili z analizo dokumentov (zapisi učencev po branju 
– zapis obnove in napoved dogajanja pri naslednjem branju, tabelske slike; literarna 
analiza muminov in kosovirjev na osnovi književnih del) in z individualnim 
strukturiranim intervjujem. Uporabljena sta bila kvalitativni in kvantitativni raziskovalni 
pristop.  

3.2 Opis udeležencev in dejavniki za vključitev v raziskavo 

Pri raziskavi smo izhajali iz priložnostnega vzorca učencev 3. razreda OŠ Spodnja 
Šiška v Ljubljani, ki so v času pouka v obdobju 3 mesecev v šolskem letu 2015/2016 
sodelovali pri načrtovanih dejavnostih. V razredu je 19 učencev. V raziskavo je bilo 
vključenih 15 učencev – 8 učenk in 7 učencev. 

V raziskavo niso bili vključeni 4 učenci – 2 učenca zaradi odsotnosti od pouka v času 
izpeljave strukturiranega intervjuja (2 vprašalnika – 1. in 2. del intervjuja) ter 2 učenca 
iz Albanije, ki sta v razred vključena s šolskim letom 2015/2016 in sta do sedaj 
usvojila zgolj preživetveno raven slovenskega jezika. 

3.3 Merski instrumentarij 

Za namen raziskave smo oblikovali učne liste za učence, tabelske slike v obliki 
miselnega vzorca, strukturirani intervju (2 vprašalnika) in pripravili delavnice v sklopu 
projektnega dne (kiparska, risarska), ki smo ga izpeljali z učenci v razredu.  

3.3.1 Intervju – vprašalnik 1 in vprašalnik 2 

1. del intervjuja, ki temelji na vprašalniku 1, je zajemal 27 vprašanj30, ki so bila za vse 
učence enaka. Začetni del intervjuja je vseboval splošna vprašanja o poznavanju 
dveh pisateljic srednje obsežnih sodobnih pravljic, njunih drugih literarnih del, o 
poznavanju izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov, všečnosti prebranih dveh 
pravljic, mnenju o dogodivščinah literarnih likov. Z drugim delom intervjuja smo  
raziskovali razumevanje vsebine, sporočila, značaja, lastnosti in odziv izvirnih 
literarnih likov in osebno vrednotenje učencev. 

Vprašalnik 1 je bil vezan na RC 1, RC 2, RC 3 in RC 6. 

2. del intervjuja, ki temelji na vprašalniku 2, je zajemal 32 vprašanj31, ki so bila za vse 
učence enaka. Začetni del intervjuja je vseboval vprašanja o vsebini, sporočilu, 
značaju, lastnostih in odzivu izvirnih literarnih likov, osebnem vrednotenju učencev. Z 
drugim delom intervjuja smo raziskovali učenčevo prepoznavanje humanističnih 
vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost, svoboda, katerih univerzalije so izvirni literarni liki, njihovo razumevanje le-
teh ter mnenje, ali so te vrednote relevantne za sodobni čas in prostor. 

Vprašalnik 2 je bil vezan na RC 3, RC 4, RC 5 in RC 6. 

                                            
30 Prikaz vprašanj intervjuja 1 je v prilogi ii. 
31 Prikaz vprašanj intervjuja 2 je v prilogi ii. 
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Vprašalnik 1 in vprašalnik 2 strukturiranega intervjuja sta v poglavju »Priloge«. 

3.4 Postopek zbiranja podatkov 

Raziskava je potekala v času pouka v tretjem razredu osnovne šole v obdobju treh 
mesecev v šolskem letu 2015/2016. Raziskavo sem izvajala avtorica magistrskega 
dela. 

Obravnava književnih del - analiza pisnih del učencev 

Učenci so prostovoljno pristopili k raziskavi na osnovi vabila in pridobljenega soglasja 
za sodelovanje s strani njihovih staršev – motivirano so sodelovali pri obravnavi dveh 
srednje obsežnih sodobnih pravljic Kosovirja na leteči žlici (Svetlana Makarovič) in 
Čarodejev klobuk (Tove Jansson), pri pripravljenih nalogah zanje (učni listi – zapis 
obnove in napoved dogajanja pri naslednjem branju, skupno oblikovanje tabelske 
slike). 

Obravnava srednje obsežnih sodobnih pravljic T. Jansson z naslovom Čarodejev 
klobuk (1948, 1968) in S. Makarovič z naslovom Kosovirja na leteči žlici (1974) je 
potekala v obliki t. i. branja v nadaljevanjih (obnova prebranega in napoved vsebine) 
ter nalog za učence (tabelska slika, učni listi). Sodobno pravljico Kosovirja na leteči 
žlici smo obravnavali v 3 delih, sodobno pravljico Čarodejev klobuk pa v 5 delih, ker 
je bila po obsegu daljša. Branju in pogovoru so sledile naloge za preverjanje 
doživljanja in razumevanja branja, samorefleksijo in vživljanje v prebrano (učni listi) s 
pisanjem obnove in napovedjo vsebine prihodnjega branja ter skupno oblikovanje 
tabelske slike (miselni vzorec, ki je imel enako zasnovo po vsakem branju), katere 
tvorci so bili učenci. Vsako branje je trajalo približno dve šolski uri. 

 
BRANJE V NADALJEVANJIH – KOSOVIRJA NA LETEČIH ŽLICAH 

 
 

Slika 28: 1. branje 



74 

 

 
 

Slika 29: 2. branje 

 

 
 

Slika 30: 3. branje 
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BRANJE V NADALJEVANJIH – ČARODEJEV KLOBUK  

 

 

Slika 31: 1. branje 

 

 

Slika 32: 2. branje 
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Slika 33: 3. branje 

 

 
 

Slika 34: 4. branje 
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Slika 35: 5. branje 
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Slika 36: »Reševanje učnega lista po branju – zapis obnove in napoved vsebine pri prihodnjem branju« 

 

 
Slika 37: »Reševanje učnega lista po branju – zapis obnove in napoved vsebine pri prihodnjem branju« 

 

 
Slika 38: »Reševanje učnega lista po branju – zapis obnove in napoved vsebine pri prihodnjem branju« 

  

 

Slika 39: »Oblikovanje tabelske slike po delu branja v nadaljevanju« 

 

Skupnemu pogovoru po prebranem delu knjižnega besedila je sledila primerjalna obravnava o 
doživljanju književnega besedila, razumevanju in vrednotenju le-tega. Učenci so skupaj oblikovali 
tabelsko sliko. 
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Primerjalna literarna analiza muminov in kosovirjev kot univerzalij humanističnih 
vrednot  

Avtorsko analizo glavnih izvirnih literarnih likov muminov v srednje obsežni sodobni 
pravljici Čarodejev klobuk (1948) in kosovirjev v srednje obsežni sodobni pravljici 
Kosovirja na leteči žlici (1974) smo izvedli ob pomoči književnih  del. Črpali smo iz 
citatov avtoric, ki sta upodobili glavne literarne like kot univerzalije humanističnih 
vrednot.  

 

Strukturirani individualni intervju in projektni dan 

Učenci so sodelovali pri strukturiranem intervjuju pred izpeljavo projektnega dne 
(vprašalnik 1), dejavnostih projektnega dne, katerega cilj je bil preko dejavnosti v 
obliki kviza in delavnic (skupinsko delo) učence spodbuditi k poglobljenemu 
razmišljanju o izvirnih literarnih likih kosovirjih in muminih na temo raziskave ter pri 
strukturiranem intervjuju po izpeljavi projektnega dne (vprašalnik 2). 

Po obravnavi sodobnih pravljic smo izpeljali 1. del individualnega poglobljenega 
strukturiranega intervjuja (vprašalnik 1). Čas pogovora z učencem je trajal približno 
pol ure (30 minut). 

Izpeljali smo projektni dan (cel šolski dan – 5 šolskih ur) v obliki dela v skupinah, 
kviza in delavnic. 

Po izpeljanem projektnem dnevu smo izpeljali 2. del individualnega poglobljenega 
strukturiranega intervjuja (vprašalnik 2). Čas pogovora z učencem je trajal približno 
pol ure (30 minut). 

Intervjuje smo posneli s kamero in diktafonom. 

 

Projektni dan  

Načrtovane dejavnosti projektnega dne za učence smo izvedli v razredu (5 šolskih 
ur) po obravnavi dveh srednje obsežnih sodobnih pravljic Čarodejev klobuk Tove 
Jansson in Kosovirja na leteči žlici Svetlane Makarovič v obliki branja v nadaljevanjih. 
Namen načrtovanih dejavnosti je bil spodbuditi učence k poglobljenemu doživljanju, 
razumevanju in vrednotenju izvirnih literarnih likov muminov in kosovirjev kot 
univerzalij humanističnih vrednot ter motivirati njihovo čustveno in socialno 
pismenost. Pred projektnim tednom in po njem  smo z učenci izvedli individualni 
strukturirani intervju.  

Dejavnosti projektnega dne smo razdelili v dveh delih: 1. del – uvodna motivacija, 
delo v skupinah (opisovanje literarnih junakov; »branje ilustracij« – kaj ilustracije 
povedo o literarnem liku; ugotavljanje značilnosti in osebnostnih lastnosti 
posameznega literarnega lika; kviz »Kako dobro poznam mumine in kosovirje?«) in 
2. del – delavnice s ciljem poustvarjati na temo poznavanja literarnih likov (učenci so 
si sami izbirali, pri kateri delavnici/-ah bodo sodelovali). 

Za potrebe magistrske naloge smo potek projektnega dne fotografirali. V 
nadaljevanju so vse fotografije avtorske. 
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Kvalitativno in kvantitativno raziskavo smo naredili  z učenci 3. razreda (priložnostni 
vzorec), s katerimi smo obravnavani dve književni deli v slikaniški obliki, srednje 
obsežni sodobni pravljici Čarodejev klobuk Tove Jansson in Kosovirja na leteči žlici 
Svetlane Makarovič. Književni besedili smo obravnavali v obliki branja v 
nadaljevanjih, ki so mu sledile dejavnosti za učence (zapis obnove in napovedi 
dogajanja, oblikovanje tabelske slike). Po obravnavi obeh sodobnih pravljic smo z 
učenci izpeljali individualni struktrurirani intervju (1. vprašalnik), za tem izvedli 
dejavnosti projektnega dne z namenom spodbuditi poglobljeno dojemanje, 
razumevanje in vrednotenje izvirnih literarnih likov muminov in kosovirjev s strani 
učencev ter motivirati njihovo čustveno in socialno pismenost. Izpeljanim dejavnostim 
projektnega dne je sledila izpeljava individualnega strukturiranega intervjuja (2. 
vprašalnik). Namen individualnega intervjuja s pomočjo dveh vprašalnikov je bil 
primerjati odgovore posameznega učenca in sklepati na njegovo večjo čustveno in 
socialno pismenost po izpeljavi dejavnostih projektnega dne. Raziskava je motivirala 
nekaj učencev za spontano poustvarjanje (nastala je nova slikanica na temo 
muminov, kratek animirani film Kosovirja na leteči žlici, slika, risbe, miselni vzorec). 

3.5 Postopek obdelave podatkov 

Ob pomoči književnih del smo izpeljali avtorsko analizo literarnih likov, ob pomoči 
vizualnih in avdioposnetkov pa smo odgovore učencev na vprašanja pri 
individualiziranem strukturiranem intervjuju kvalitativno in kvantitativno obdelali. 
Pridobljene odgovore učencev smo analizirali glede na cilje raziskave. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

4.1 Predstavitev in interpretacija rezultatov primerjalne literarne analize literarnih likov 
z vidika humanističnih vrednot 

Avtorska analiza izvirnih literarnih likov muminov v srednje obsežni sodobni pravljici 
Čarodejev klobuk (1948) in kosovirjev v srednje obsežni sodobni pravljici Kosovirja 
na leteči žlici (1974) z vidika humanističnih vrednot pokaže, da so tako mumini kot 
kosovirji univerzalije vseh humanističnih vrednot, ki smo jih zajeli v raziskavo, to so 
enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost in 
svoboda. Med njimi prihaja do majhnih razlik. Prikazane so v spodnji preglednici. 

 

 

Preglednica 22: Primerjava muminov in kosovirjev kot univerzalij humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost in svoboda. 

 

Vrednota 

Mumini 

(Mumintrolek, Muminmama, 
Muminočka) 

Kosovirja 

(Glili in Glal) 

Primerjava 

Podobnosti (P) in 
razlike (R) 

E
N

A
K

O
S

T
 

Živijo mirno življenje, v sožitju drug 
z drugim in ostalimi prebivalci. So 
pripadniki iste vrste. Enakost 
temelji na medsebojnem 
spoštovanju, ljubezni, 
prijateljstvu. 

Upoštevajo mišljenje in želje drug 
drugega, potrebo po umiku 
posameznika: 

Mumintrolek: 

»«Včasih človek mora biti sam,« je 
rekel Mumintrolek. »Ti si še 
premajhen, da bi to razumel.«« (str. 
114) 

 

Kosovirja sta pripadnika iste 
živalske vrste radovednih 
kosovirjev. Sta približno enake 
starosti, druži ju enaka miselnost, 
želja po igri, odkrivanju … 

Kot prijatelja upoštevata mišljenje 
drug drugega: 

Glili in Glal: 

»Kako odlično leti moja žlica, se je 
veselila Glili. Seveda, spočita je, je 
pripomnil Glal, zdaj pa prosim pazi, da 
je spet po neumnem ne izgubiš. Glili 
je bila jezna: Pa kaj se ti kar naprej 
vmešavaš v moje stvari? Nisi zdrav, 
če ne sitnariš. To je moja žlica. Bom 
že sama pazila nanjo. Kot takrat, ja. 
Kdo pa ti je prihitel pomagat? Kdo te 
je povabil v svojo žlico, ko si svojo po 
svoji kriv [je rekel Glal] … No, saj, no, 
se je vdala Glili, nekaj s tem, saj imaš 
prav. Samo nehaj me že oštevati.« 
(str. 56) 

P: Literarni liko so med 
seboj enaki, enakopravni.  

 

R: Mumini so družina. 

Kosovirja sta par 
prijateljev. 
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M
IR

 

Kot literarni liki so mumini
prezentacija miroljubnih bitij, ki 
živijo med seboj v sožitju, 
sprejemanju. Njihovo ustvarjanje 
miru temelji na zaupanju in 
medsebojnem spoštovanju –
skupaj ustvarjajo kulturo miru. 

Miroljubni in sprejemajoči so tudi 
do drugih: 

»Mumintrolkova mama in očka sta 
mirno sprejemala vsa ta nova 
poznanstva. V hišo sta znosila nove 
posteljice in podaljšala mizo, pri kateri 
so jedli.« (str. 11) 

 

Med Glili in Glalom se občasno 
pojavi napetost (odraz njunih 
osebnih karakternih lastnosti; npr. 
Glili je po značaju svojeglava), 
vendar jo znata pomiriti in se 
spraviti med seboj. 

Sta miroljubna, želita potovati 
skupaj. Cenita mir: 

Glili in Glal: 

 »Šele čez nekaj časa je Glili rekla: 
Mislim, da zdaj veva čisto dovolj o 
človeških mladičih. Ja, še preveč, je 
vzdihnil Glal. Rajši si jih bova 
ogledovala bolj od daleč, kajne [Glili]? 
Še zdaj me bolijo ušesa. Oh, Mislim, 
da kar vem, zakaj kosovirji ne živijo 
med ljudmi [Glal]. Že od samega 
hrupa bi poginili [Glili].« (str. 48) 

 

 

 

P: Literarni liki so miroljubni 
po naravi drug do drugega 
in do novih 
znancev/prijateljev. 

 

R: Izrazitejše univerzalije 
vrednote mir so mumini.
Sklepamo, da zaradi 
varnega domačega okolja, 
občutka varnosti in 
ljubljenosti znotraj družine, 
zaradi značajskih lastnosti. 

Kosovirja sta po naravi 
miroljubna, čeprav se kot 
vrstnika tudi večkrat 
sporečeta. Sklepamo, da 
so razlogi njuna starost 
(otroka), potujeta v nove 
svetove (ne poznata vseh 
okoliščin), sta bolj previdna.
V primeru prepira se hitro 
spravita, tudi do drugih sta 
tako naravnana. 

P
R

IJ
A

T
E

L
JS

T
V

O
 

So dobri prijatelji med seboj. 
Zaupajo si, si pomagajo, se 
sprejemajo, so pripadni drug 
drugemu in družini, vdani, 
zaščitniški, če je potrebno: 

Mumintrolek: 

 »Nad vrhovi gozda je vzšlo sonce in 
jima [Mumintrolku in Njuhcu] posijalo v 
obraz. Mežikala sta vanj in bingljala z 
nogami nad vodo, ki je žuborela in se 
lesketala. Pri srcu jima je bilo 
prijateljsko in lepo. Kolikokrat sta že 
jadrala po tejle reki znamenitim 
dogodivščinam naproti! Na vsakem 
popotovanju sta srečala nove prijatelje 
in jih pripeljala domov, v Mumindol.« 
(str. 10) 

Kosovirja sta kot sovrstnika dobra 
prijatelja, ki se poznata, si 
zaupata in si priskočita na pomoč. 
V situacijah sta literarna lika 
vdana in zvesta zaveznika, ki 
želita drug drugemu dobro, želita 
deliti navdušenje in veselje drug z 
drugim: 

Glal: 

»Ko se je Glal prebudil, je ravno 
vzhajalo sonce in gorsko pobočje je 
sijalo kot zlato. Glal je že hotel 
poskočiti od navdušenja, pa se je 
spomnil, da Glili te lepote ne more 
videti [ker jo je pičil pajek Tutaja, je 
spala] in se je kar brž spet zresnil.« 
(str. 28) 

P: Literarne like mumine in 
kosovirje povezuje iskreno 
močno prijateljstvo, 
pripadno, zaupno, 
solidarno in zaupljivo. 

 

R: / 
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Družina muminov (model 
sestavljajo mama, oče in otrok –
sin) je varno okolje, zavetje, v 
katerem sta starša dobra 
skrbnika in varuha. 

Muminmama: 

»Vsem sem že toplo pogrnila postelje.« 
(str. 7) 

Muminočka: 

»Potem je Mumintrolkov oče obhodil 
vso hišo, zapahnil vrata in okna ter s 
cunjo zagrnil lestenec, da se ne bi 
zaprašil.« (str. 8) 

Starša otroka in njegove vrstnike 
sprejemata, jim zaupata. 
Medsebojno čutijo pripadnost 
družini (domu) in deželi 
Mumindolu, ki je mirna dežela. Po 
dogodivščinah se radi vračajo nazaj 
domov.  

Glili in Glal sta kosovirja iste 
radovedne živalske vrste. Družijo 
ju enaki interesi (želja po 
potovanju, odkrivanju, 
dogodivščinah, igri) in enaka 
miselnost, sta par prijateljev. 

V situacijah sta zaveznika, 
prijatelja, pomočnika in 
rešitelja drug drugemu, 
partnerja pri igri. 

Glal in Glili: 

»S teboj grem, če greš ti z menoj, je 
zaklical, ker potem greva skupaj. Če 
si za? No, končno, je zaploskala 
Glili.« (str. 6) 

Čutita pripadnost drug 
drugemu (vse delata skupaj) ter 
domači deželi Kosoviriji, kjer je 
njun dom, ki je varno okolje (na 
potovanju jima grozi tudi 
nevarnost – krokodili, sova, pajek
Tutaja). Rada se vrneta domov: 

»Kje sva? Glal! Glal, saj to je – Ali je 
ali ni [govori Glal]? Je! Je [Glili]! Živijo 
Kosovirijaaaaa!« (str. 59) 

P: Pripadnost 
družini/pripadniku iste 
živalske vrste in domači 
deželi Mumindolu/Kosoviriji.

 

R: Mumini predstavljajo 
model družine, kosovirja 
sta vrstniška otroka. 
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V družini so mumini solidarni drug 
do drugega, si pomagajo, prav 
tako so solidarni do prijateljev in 
drugih prebivalcev Mumindola: 

Mumintrolek: 

»[Ob prihodu na otok protejcev je 
Mumintrolek vprašal mamo] Ti lahko kaj 
pomagamo?« (str. 50) 

Muminočka: 

»Po poti v sadovnjak je očka Mumin 
privalil velik sod sadnega soka. Vsi so 
priskakljali s kozarci in očka jih je vsem 
napolnil…« (str. 119-120) 

 

Kosovirja sta na potovanju 
solidarna drug do drugega: 

»Glili pa je padala in padala. Z repom 
si je zakrila oči in čakala na konec. To 
je pri kosovirjih znamenje obupa. Zdaj 
jo je tudi Glal zagledal in se začel 
spuščati za njo, a Glili je bila že 
globoko spodaj. /…/ Oba sta se 
skobacala v Glalovo žlico…« (str. 19) 

Tudi do drugih sta solidarna in 
jim pomagata (npr. stari gospe): 

»Kosovirja pa sta trgala paradižnike z 
žlice in jih polagala na grmičke. Vsak 
sadež se je takoj prijel! Imenitno! 
Stara gospa se je tako čudila, da 
sploh ni mogla govoriti…« (str. 53) 

P: Solidarnost med seboj in 
do drugih (sodelovanje, 
pomoč, zaščita). 

 

R: Kosovirja sta glede na 
mumine v tujem svetu 
(stran od domače 
Kosovirije) mestoma malo 
bolj previdna, zadržana. 
Mumini na pomoč solidarno 
priskočijo takoj. 
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Spoštovanje izražajo drug do 
drugega in drugih. Njihov odnos 
do drugih je prikazan idealizirano –
apriori je odprt in spoštljiv: 

»Mumintrolkova mama in očka sta 
mirno sprejemala vsa ta nova 
poznanstva. V hišo sta znosila nove 
posteljice in podaljšala mizo, pri kateri 
so jedli.« (str. 11) 

Mumindol je varna dežela, kjer 
muminom in prijateljem ne grozi 
nobena nevarnost, zato pri 
navezovanju stikov z novimi bitji 
niso zadržani. 

Čeprav sta prijatelja in spoštljivo 
naravnana drug do drugega
(sta skladna v odločitvah in 
ravnanju), se kot majhna otroka 
tudi spreta, vendar ne vztrajata v 
zamerah: 

»Glili je bila jezna: Pa kaj se ti kar 
naprej vmešavaš v moje stvari? Nisi 
zdrav, če ne sitnariš. To je moja žlica. 
Bom že sama pazila nanjo. Kot takrat, 
ja [Glal]. Kdo pa ti je prihitel pomagat? 
Kdo te je povabil v svojo žlico, ko si 
po svoji krivdi… No, saj, no, se je 
vdala Glili, nehaj s tem, saj imaš prav. 
Samo nehaj me že oštevati.« (str. 56) 

Spoštljiva sta tudi do drugih, 
mestoma zadržana, ker situacij 
ne poznata. 

P: Spoštljiva naravnanost 
do drugih in sveta. 

 

R: Mumini so spoštljivi in v
tem bolj izrazito strpni 
(malo sporov med 
literarnimi liki). Kosovirja se 
kot vrstnika večkrat spreta, 
vendar ostajata spoštljiva 
drug do drugega. 
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Mumini in njihovi medsebojni 
odnosi so prezentacija idealnih 
medsebojnih odnosov – popolnoma 
sprejemajo drug drugega. Vsak 
ima prostor biti to, kar je. Ker je 
njihov dom odprt in gostoljuben 
prostor tudi za druge,  se drugi 
literarni liki pri njih počutijo
sprejete in zaželene: 

»Tako je hiša Muminovih postala 
žuvžavasto bivališče, kjer je vsakdo 
počel, kar se mu je zahotelo, in si skoraj 
nihče ni delal skrbi za naslednji dan.« 
(str. 11) 

 

Kosovirja sprejemata drug 
drugega. Kot literarna lika sta 
prezentacija dveh otrok vrstnikov, 
ki sta karakterno različna, zato sta 
mestoma nestrpna, prepirljiva, 
vendar napetosti hitro pomirita. 

Glili: 

»Glili je sedla in sitno gledala mimo 
mačke na vrt.« (str. 51) 

Glal: 

»Nisi zdrav, če ne sitnariš [Glili Glalu]. 
/…/ Če pa v tem uživam.« (str. 56) 

Sprejemata tudi druge, čeprav 
sta včasih zadržana (krokodili 
jima predstavljajo nevarnost, 
Deževna teta je negativni literarni 
lik v pravljici). 

P: Literarni liki se 
medsebojno sprejemajo, 
sprejemajo tudi nove 
znance oz. prijatelje. 

R: Pri muminih je zaznati 
več odprtosti, manj 
zadržanosti kot pri 
kosovirjih. Mumini se 
večinoma gibljejo v varnem 
domačem okolju 
Mumindola (odpravijo se na 
izlet), kosovirja pa sta na 
poti v neznanih svetovih, 
zato mestoma zadržana. 
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So strpni drug do drugega, 
prizanesljivi. Strpnost temelji na 
njihovi odprtosti, gostoljubnosti, 
občutku varnosti v domačem 
ljubečem okolju. Mumindol je varna 
dežela, v njej na mumine ne prežijo 
nevarnosti. 

Muminočka Pižmovcu: 

»Smola pa že taka!« je rekele 
Mumintrolkov oče in prenehal zalivati 
svoj tobačni nasad. »Upam, da se niste 
potolkli?« »Ne gre za to,« je mračno 
odvrnil Pižmovec in se vlekel za brke. 
/…/ »Pa saj sem vas samo jaz videl, 
kako ste štrbunknili,« je rekel 
Muminočka.« (str. 41) 

Sta strpna drug z drugim, 
vendar sta zaradi karakternih 
potez občasno nestrpna, 
prepirljiva. Literarna lika nista 
zamerljiva, hitro se spoprijateljita 
nazaj.   

»Glili se je zdaj čisto zares ujezila. 
Utrgala je največji paradižnik, dvignila 
šapico in ga vrgla v Glala s takšno 
močjo, da jo je zamah vrgel iz žlice. 
/…/ Glal pa je ni slišal, ker mu je 
zmečkani paradižnik prekril vso glavo. 
Počasi si je očistil smrček in uhlje in 
zavpil: Le čakaj, smrklja!« - ko za tem 
sledi padec Glili v reko, si takoj 
pomagata. 

P: Jasna spoštljiva 
naravnanost do drugih. 

 

R: Mumini so izraziteje 
strpni med seboj in 
prinašalci miru (živijo v 
številčnejši skupnosti) 
Kosovirja se kot vrstnika 
hitreje sporečeta (sta dva). 
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Citati so vzeti iz srednje obsežnih sodobnih pravljic Čarodejev klobuk (1995) in 
Kosovirja na leteči žlici (1994). 

Mumini in kosovirji so kot izvirni literarni liki univerzalije vseh omenjenih vrednot. 
Razlikujejo se v modelu skupnosti, v kateri bivajo in soustvarjajo medsebojne odnose 
(mumini predstavljajo model družine, kosovirja pa sta par prijateljev vrstnikov). 

Način življenja literarnih likov usmerja močna notranja želja po dogodivščinah, 
odkrivanju novega, raziskovanju, radovednost, vedoželjnost, ki literarne like spodbudi 
za akcijo – mumini se odpravijo na izlet, kosovirja odpotujeta proti severojugovzhodu. 
V socialnih situacijah ter medosebnih interakcijah se pokažejo nekatere karakterne 
lastnosti likov ter njihova splošna naravnanost do sveta in drugih bitij. So spoštljivo 
naravnani, solidarni, zaradi občutka pripadnosti in sprejetosti (mumini v družini, 
kosovirja s strani drug drugega), svobodomiselnosti in zvedavosti so odprti (mumini 
bolj), bolj ali manj zaupljivi ter navezujejo nova poznanstva in prijateljstva. Bolj 
izrazito v dotičnih sodobnih pravljicah kulturo miru ustvarjajo mumini, med 
kosovirjema pride večkrat do napetosti in prepirljivosti, zato sta glede na mumine 
manj spravljiva. Oboji literarni liki napetosti rešijo oz. se hitro pomirijo in se spravijo. 

V deželi Mumindolu se mumini počutijo varne, sprejete, v družini in s strani prijateljev 
ljubljene, ne ogroža jih nobena nevarnost, zato so do prišlekov odprti in gostoljubni. 
Kosovirja odpotujeta v njima še neznan svet, zapustita domače varno okolje 
Kosovirije. Mestoma je opaziti rahlo zadržanost do novih znancev ter v novih okoljih, 
vendar sta tudi sama prijateljska med seboj in do drugih. 

Literarne like povezuje močno prijateljstvo, ki temelji na pripadnosti, solidarnosti, 
enakosti in sprejetosti.  

Izvirni literarni liki mumini in kosovirji so prezentacija aktualnih humanističnih vrednot. 
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Kljub varnemu domačemu okolju, v 
katerem se počutijo dobro, imajo 
močno željo po odkrivanju, 
raziskovanju, dogodivščinah. Želja 
sproži akcijo (odidejo na izlet z 
ladjo Pustolovko)  – so 
svobodnega duha, odprti za 
odkrivanje novega.  

Muminmama: 

»«Danes me mika početi kaj 
nevsakdanjega,« je rekla Muminova 
mama. »Prav zares je treba proslaviti, 
da smo se znebili tistega zoprnega 
klobuka; razen tega pa človek 
popolnoma otopi, če dan za dnem čepi 
na istem mestu.««(str. 42-43) 

Muminočka: 

»«Na izlet se odpravimo, ali ne?« /…/
»Gotovo je še kje kaj [kar niso videli],« 
je rekel očka. »Če ni, se pa naredi!«« 
(str. 43) 

Po koncu dogodivščine se radi 
vrnejo domov – v Mumindol. 

Akcijo (potovanje proti 
severojugovzhodu)  sproži njuna 
močna notranja želja po 
odkrivanju, dogodivščinah, 
izkušanju novega (sta 
radovedna vrsta kosovirjev), igri. 

Literarna lika sta po naravi
radovedna in igriva, 
svobodomiselna. 

Glili: 

»Grem, potujem, odšla bom, je rekla 
Glili, odšla bom tja daleč, kjer še nikoli 
nisem bila, in to bo krasno in mogoče 
se nikoli več ne vrnem.« (str. 5) 

Po koncu dogodivščine se z 
veseljem vrneta domov – v 
Kosovirijo. 

P: Literarni liki so 
odprtega/svobodnega 
duha, po naravi radovedni, 
z močno željo po 
dogodivščinah, potovanju, 
odkrivanju. 

 

R: / 
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4.2 Predstavitev rezultatov projektnega dne 

PROJEKTNI DAN 

Datum: 25. februar 2016 

Učenci 3. C razreda 

OŠ Spodnja Šiška 

1. Uvodna motivacija: UGANKI (avtorica Urška Gale) – učenci ugotavljajo rešitev
uganke. 

»Katera pravljica je to?« 

V tej pravljici rado se raziskuje, 
Včasih modruje, 

Predvsem pa se rado leti, 
Da se nove izkušnje in prijatelje dobi, 
Z meti paradižnikov si dan popestri, 

Kajti zabavno je življenje, 
če se ga z dobro voljo in smehom v dlan prijemlje!

(KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI –  
Svetlana Makarovič) 

Gostoljubnost je tu pravilo, 
Druženje in dogodivščine zdravilo, 

Družina je tista prava, 
V kateri ne bolita te duša in glava, 

Saj strpnost ali mir ali prijateljstvo vedno zmaga! 

(ČARODEJEV KLOBUK – Tove Jansson) 

2. Kaj vem in kaj si bom novega zapomnil o izvirnih literarnih junakih muminih in
kosovirjih? 

 »Izvirni literarni liki v pravljici Tove Jansson Čarodejev klobuk in v pravljici
Svetlane Makarovič Kosovirja na leteči žlici«

 »Branje ilustracij« – delo po skupinah
 »Ugotavljanje značilnosti in osebnostnih lastnosti izvirnih literarnih likov

muminov in kosovirjev« – delo po skupinah
 »Kako dobro poznam izvirne literarne like?« – kviz

3. Delavnice

 risarska delavnica,
 kiparska delavnica,
 izdelovanje makete Mumindola/Kosovirije,
 izdelovanje zemljevida Mumindola/Kosovirije (»mapping«32),
 igra vlog.

32 Ideja za izdelovanje zemljevida ali »mapping« v okviru projektnega dne po obravnavi dveh srednje obsežnih pravljic je 
pridobljena na osnovi prvega raziskovalnega projekta »Prostor slovenske literarne kulture« (v obdobju od 1. 7. 2011 do 30. 6. 
2014 ga je vodil dr. Marko Juvan), ki prvi v Sloveniji povezuje literarno vedo in geografijo. Učenci so svojo predstavo o 
domišljijskem svetu muminov Mumindolu in kosovirjev Kosoviriji upodobili v obliki zemljevida. 
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REZULTATI PROJEKTNEGA DNE 

2. Skupinsko delo: Kaj vem in kaj si bom novega zapomnil o izvirnih literarnih junakih
muminih in kosovirjih? 

 »Izvirni literarni liki v pravljici Tove Jansson Čarodejev klobuk in v
pravljici Svetlane Makarovič Kosovirja na leteči žlici«

Slika 40: Izvirni literarni liki v srednje obsežnih sodobnih pravljicah T. Jansson in S. Makarovič 

Po obravnavi srednje obsežnih sodobnih pravljic z učenci v obliki branja v 
nadaljevanju so pri skupinskemu delu (frontalno) učenci povzeli vključenost literarnih 
likov (kateri glavni in stranski literarni liki nastopajo v pravljicah) ter oblikovali miselno 
shemo, ki so jo imeli med projektnim dnem ves čas pred očmi. 
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 »Branje ilustracij« Učenci so iz različnih ilustracij izvirnih literarnih likov
muminov in kosovirjev razbirali njihove značilnosti (obleka, videz, čustvovanje,
razpoloženja) ter osebnostne značilnosti. Ugotovitve so zapisali.

a) Tove Jansson: Čarodejev klobuk

Slika 41: Delo 1. skupine 

Slika 42: Delo 2. skupine 

Slika 43: Branje ilustracij - »Muminočka«      Slika 44: Branje ilustracij - »Mumintrolek« 
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Slika 45: Delo 3. skupine  

Slika 46: Delo 4. skupine 

    Slika 47: Branje ilustracij - »Smrkljica«        Slika 48: Branje ilustracij - »Muminmama« 

b) Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici (1974)

Učenci so ilustracije »brali« ob slikanicah in zapisali ugotovitve o literarnih junakih 
Glili in Glalu.           
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        »Ugotavljanje značilnosti in osebnostnih lastnosti izvirnih literarnih likov 
muminov in kosovirjev« Učenci so iz nabora besed o značilnostih in osebnostnih 
lastnosti literarnih junakov v košarici izbirali in prirejali besede k ustreznemu 
literarnemu liku. Nastal je oblak besed, ki so predstavljale literarni lik. 

a) Tove Jansson: Čarodejev klobuk

Slika 49: Značilnosti in lastnosti literarnega lika -  delo 1. skupine 

Slika 50: Značilnosti in lastnosti literarnega lika -  delo 2. skupine 

Slika 51: Značilnosti in lastnosti literarnega          Slika 52: Značilnosti in lastnosti literarnega 
 lika - »Muminmama«           lika - »Smrkljica« 
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Slika 53: Značilnosti in lastnosti literarnega lika - delo 3. skupine 

Slika 54: Značilnosti in lastnosti literarnega lika - delo 4. skupine 

Slika 55: Značilnosti in lastnosti Slika 56: Značilnosti in lastnosti  
 literarnega lika - »Muminočka« literarnega lika - »Mumintrolek« 
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b) Svetlana Makarovič: Kosovirja na leteči žlici (1974)

Slika 57: Značilnosti in lastnosti literarnega lika - »Glili« 

Slika 58: Značilnosti in lastnosti literarnega lika - »Glal« 
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 »Kako dobro poznam izvirne literarne like?« KVIZ – na osnovi ilustracije, 
besednega orisa ali opisa na kartončkih so morali učenci, ki so bili razdeljeni v 
skupine, ugotoviti, o katerem literarnem liku govorimo, ter razvrstiti kartonček z 
besedilom ali ilustracijo na ustrezno mesto na plakatu. Nastal je prikaz vseh 
nastopajočih literarnih likov z njihovimi imeni, orisi in opisi. Skupine so 
tekmovale, katera bo ugotovitve povedala čimprej. 

 

 

Slika 59: Kviz in njegovi rezultati 
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3. Delavnice – poustvarjanje po obravnavi književnih del ter dejavnostih prvega dela
projektnega dne. Cilj delavnic je bil preko poustvarjanja utrditi poznavanje literarnih 
likov. 

 Risarska delavnica

    Slika 60: »Mumini« Slika 61: »Muminhiša – džungla« 

Slika 62: »Literarni liki in njihove dogodivščine« 
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 Kiparska delavnica

Slika 63: »Ladja Pustolovka in  Slika 64: »Protejca« 

     Mumin-morska deklica«        

Slika 65: »Mumin-skodelica in Smrkljica« 
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 Izdelovanje makete

Slika 66: »Mumindol – v nastajanju« 

Slika 67: »Mumindol – končan« 
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 Izdelovanje zemljevida dežel Mumindola in Kosovirije (»mapping«)

Slike 68 – 70: »Zemljevid Mumindola« 
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Slika 71: »Zemljevid Kosovirije 1« 

Slika 72: »Zemljevid Kosovirije 2« 
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SPONTANE STVARITVE UČENCEV 

Slika 73: »Miselni vzorec« 

Sliki 74 in 75: »Ilustracije« 

Slika 76: »Slika« 
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Sliki 77 in 78: »Nastajanje nove knjige Mumin in čarobni zaklad« 

in  

Animirani film Kosovirja na leteči žlici 
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4.3 Predstavitev in interpretacija rezultatov strukturiranega intervjuja 

4.3.1 Poznavanje mladinskih pisateljic Svetlane Makarovič in Tove Jansson pred 
obravnavo sodobnih pravljic  

Rezultati, prikazani v preglednici 4, dopolnjujejo hipotezo 1 (H1), v kateri 
predvidevamo, da večina učencev pozna slovensko mladinsko pisateljico S. 
Makarovič že od prej (pred obravnavo srednje obsežne sodobne pravljice), redki pa 
od prej, pred obravnavo srednje obsežne sodobne pravljice, (po imenu) poznajo tudi 
finsko-švedsko mladinsko pisateljico T. Jansson.  

Preglednica 23: Prikaz rezultatov – poznavanje slovenske in finsko-švedske mladinske pisateljice Svetlane 
Makarovič in Tove Jansson s strani učencev pred obravnavo dveh srednje obsežnih sodobnih pravljic v razredu. 

Svetlana Makarovič Tove Jansson 

Učenka 1 Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenka 2 Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenka 3 Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenka 4 Da. Doma imam več njenih knjig. 

Poznam njeno/-e drugo/-e pravljico/-e. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenka 5 Da. Doma imam več njenih knjig. 

Poznam njeno/-e drugo/-e pravljico/-e. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenka 6 Da. Poznam jo zaradi njenih knjig. 

Poznam njeno/-e drugo/-e pravljico/-e. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenka 7 Da. Poznam jo zaradi njenih knjig. 

Poznam njeno/-e drugo/-e pravljico/-e. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenka 8 Da. Brala sem njene zgodbe. 

Poznam njeno/-e drugo/-e pravljico/-e. 

Ne. Spoznala sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenec 1 Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Slišal sem za pravljico Mali kakadu. 

Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenec 2 Da. Na zgoščenki sem poslušal pravljico 
Sapramiška, bil na gledališki predstavi. 

Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenec 3 Da. Prebral sem že njeno zgodbo. Ne spomnim se 
naslova knjige. 

Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenec 4 Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih zgodb. 

Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenec 5 Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih zgodb. 

Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 

Učenec 6 Da. Prebral sem že njeno zgodbo. Ne spomnim se 
naslova knjige. 

Da. V knjižnici sem na polici opazil njeno knjigo, si 
zapomnil ime pisateljice. 

Učenec 7 
Da. Prebral sem že njeno zgodbo, ne vem 
naslova. Možno je, da jo imam doma. 

Ne. Spoznal sem jo ob našem skupnem branju. 
Ne poznam njenih drugih pravljic. 
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Skupno 
število 

Da = 9 učencev (5 učenk, 4 učenci) 

Ne = 6 učencev (3 učenke, 3 učenci) 

Da = 1 učenec (1 učenec) 

Ne = 14 učencev (8 učenk, 6 učencev) 

** Vprašanja intervjuja 1 

V skladu s hipotezo 1 smo ugotovili, da učenci večinoma poznajo slovensko 
mladinsko pisateljico Svetlano Makarovič že od prej, preden smo v razredu 
obravnavali njeno srednje obsežno sodobno pravljico Kosovirja na leteči žlici. Razlogi 
za to so: doma imajo njeno/-e knjigo/-e (zgodbo/-e); brali so knjige, izposojene v 
knjižnicah; imajo/poznajo pravljico na zgoščenki; ogledali so si gledališko (lutkovno) 
predstavo. 

V skladu s hipotezo 1 smo ugotovili, da učenci od prej, preden smo obravnavali njeno 
srednje obsežno sodobno pravljico Čarodejev klobuk, večinoma ne poznajo finsko-
švedske mladinske pisateljice Tove Jansson. Razlog za to je, da zanjo še niso slišali, 
ne poznajo njenih zgodb. 

Samo eden izmed učencev je, lahko rečemo, naključno v knjižnici videl njeno knjigo 
in si zapomnil ime in priimek pisateljice. 

4.3.2 Poznavanje izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov pred obravnavo 
sodobnih pravljic 

Rezultati, prikazani v preglednici 5, preverjajo hipotezo 2 (H2), v kateri 
predvidevamo, da večina učencev 3. razreda pozna izvirne literarne like kosovirje ali 
iz knjig (ilustratorji: Lidija Osterc (1974), Matjaž Schmidt (1994), Gorazd Vahen 
(2001), Suzi Bricelj (2009)), iz glasbene pravljice (zgoščenka) ali gledališke/lutkovne 
igre. Redki poznajo tudi izvirne literarne like mumine, če že, mogoče iz kratkih 
animiranih filmov (japonski). 

Preglednica 24: Prikaz rezultatov – poznavanje izvirnih literarnih likov kosovirjev (iz knjig, z zgoščenke ali 
gledališke/lutkovne igre) in muminov s strani učencev pred obravnavo dveh kratkih sodobnih pravljic v razredu. 

Kosovirji Mumini 

Učenka 1 Da. Iz branja knjige Kosovirja na leteči žlici od prej 
(knjiga je bila v razredu). 

Da. Poznam jih zaradi razstave ilustracij muminov 
v kinu. 

Učenka 2 Ne. Ne poznam jih od prej. Da. Gledala sem risanko. 

Učenka 3 Ne. Ne poznam jih od prej. Da. Videla sem jih na naslovnici knjige v knjižnici 
in si zapomnila njihovo ime. 

Učenka 4 Da. Iz branja zgodb o kosovirjih doma. Da. Poznam jih zaradi upodobitev na karticah in 
priponkah, ki se prodajajo (knjigarna). 

Učenka 5 Ne. Ne poznam jih od prej. Da. Videla sem jih v reklamah, doma sem imela 
sestavljanko. 

Učenka 6 Da. Iz branja zgodb o kosovirjih doma. Da. Videla sem jih na sestavljanki v razredu, teta 
mi je pravila o njih, da so zelo simpatična bitja, da 
sem podobna Smrkljici. 
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Učenka 7 Da. Iz branja zgodb o kosovirjih doma. Da. Videla sem njihovo podobo, nisem vedela, da 
se imenujejo mumini. 

Učenka 8 Da. Iz branja zgodb o kosovirjih doma. Da. Poznam njihovo podobo iz sestavljanke v 
razredu. 

Učenec 1 Ne. Ne poznam jih od prej. Ne. Ne poznam jih od prej. 

Učenec 2 Da. Iz branja druge zgodbe o kosovirjih v vrtcu. Da. Poznam njihovo podobo, ne pa tudi njihovega 
imena, iz sestavljanke v razredu. Sestavljal sem jo 
v 1. razredu. 

Učenec 3 Ne. Ne poznam jih od prej. Ne. Ne poznam jih od prej. 

Učenec 4 Da. Z vrtcem smo šli na ogled gledališke/lutkovne 
igre. 

Da. Videl sem jih v reklami za otroške igrače. 

Učenec 5 Ne. Ne poznam jih od prej. Ne. Ne poznam jih od prej. 

Učenec 6 Da. Iz branja zgodb o kosovirjih doma (starejša 
izdaja). 

Da. Ne spomnim se. 

Učenec 7 Ne. Ne poznam jih od prej. Da. Mislim, da sem jih videl na naslovnici knjige. 

Skupno 
število 

Da = 8 učencev (5 učenk, 3 učenci) 

Ne = 7 učencev (3 učenke, 4 učenci) 

Da = 12 učencev (8 učenk, 4 učenci) 

Ne = 3 učenci (3 učenci) 

** Vprašanja intervjuja 1. 

V skladu s hipotezo 2 smo ugotovili, da učenci večinoma od prej poznajo izvirne 
literarne like kosovirje. Razlogi za to so: doma imajo knjigo/-e (zgodbo/-e) o njih; brali 
so knjige, izposojene v knjižnicah; zgodbo o kosovirjih so brali v vrtcu; imajo/poznajo 
pravljico na zgoščenki; so si ogledali gledališko (lutkovno) predstavo; je bila knjiga o 
kosovirjih je bila v razredu. 

V skladu s hipotezo 2 smo ugotovili, da učenci večinoma od prej poznajo izvirne 
literarne like mumine. Razlogi za to so: učenec/-ka si je ogledal/-a razstavo ilustracij; 
gledal/-a risanko; videl/-a njihovo ilustracijo na naslovnici knjige v knjižnici; videl/-a 
upodobitev muminov na priponkah, karticah, v reklamah; doma je imel/-a 
sestavljanko; videl/-a jih je na sestavljanki v razredu; sorodnik je  pravil o teh 
simpatičnih bitjih. 

4.3.3 Prepoznavnost izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov kot univerzalij 
humanističnih vrednot  

Rezultati, prikazani v preglednicah 6 in 7, preverjajo hipotezo 3 (H3), v kateri 
predvidevamo, da učenci na osnovi značajskih lastnosti in avtoričinega sporočila 
(besedilo) izvirne literarne like prepoznajo kot univerzalije humanističnih vrednot 
enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, 
svoboda. 
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Preglednica 25: Prikaz rezultatov – prepoznavanje izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov kot univerzalij 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda. 

 Kosovirji Mumini 

Učenka 1  Da. Da. 

Učenka 2  Da. Da. 

Učenka 3  Da. Da. 

Učenka 4  Da. Da. 

Učenka 5  Da. Da. 

Učenka 6  Da. Da. 

Učenka 7  Da. Da. 

Učenka 8 

 
Da. Da. 

Učenec 1  Da. Da. 

Učenec 2  Da. Da. 

Učenec 3  Da. Da. 

Učenec 4  

 
Da. Da. 

Učenec 5  Da. Da. 

Učenec 6  Da. Da. 

Učenec 7  Da. Da. 

Skupno število 
Da = 15 učencev (8 učenk, 7 učencev) Ne = 0 
učencev (0 učenk, 0 učencev) 

Da = 15 učencev (8 učenk, 7 učencev)     Ne = 0 
učencev (0 učenk, 0 učencev) 

 

Preglednica 26: Prikaz rezultatov - Učenčevo prepoznavanje humanističnih vrednot. 

Humanistične vrednote Izrazoslovje učencev 

ENAKOST 
So enaki, enako pomembni, noben ni glaven, ni važen, ne želi biti bolj pomemben, so 
prijazni, so pametni, vsi imajo cilj. 

MIR 
Se pobotajo, nazaj spoprijateljijo s prijateljem/-i, so miroljubni, dobri, hočejo pomiriti druge, 
pogovarjajo se na prijazen način, pomemben jim je pogovor, tudi če se skregata/-jo, se takoj 
pomirijo in pogovorijo, nočejo si ničesar hudega povzročiti.  

PRIJATELJSTVO 

So radi s prijateljem/-i, prijazni, si povedo, kaj čutijo, se razume/-jo med seboj, radi imajo 
nove prijatelje, sprejmejo druge, so povezani, imata/-jo se radi, poznata/-jo se med seboj, 
so pogumni, so radi skupaj, ne morejo drug brez drugega, so iskreni, so družabni, radi 
preživljajo čas skupaj, se smejijo in zabavajo skupaj, se dobro poznajo med seboj, so 
najboljši prijatelji, si zaupajo, si delijo stvari med seboj, pomembne so jim iste stvari, niso 
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sami zase, so zvesti prijatelji, podprejo se v idejah. 

PRIPADNOST 

Pomembno jim je, da niso sam, radi so s prijateljem/-i, prijetno jim je s prijatelji, najtopleje, 
so povezani, imata/-jo se radi, poznata/-jo se med seboj, so radi skupaj, ne morejo drug 
brez drugega, radi preživljajo čas skupaj, so zavezniki, pomembno jim je, da imajo ob sebi 
drug drugega, so zaščitniški, se nikoli ne ločijo. 

SOLIDARNOST 
Junaki zelo radi pomagajo, si priskočijo na pomoč, če je kdo v težavah, skrbijo drug za 
drugega, skrbni so drug do drugega, so zavezniki, dobrosrčni, sodelujejo, si pomagajo med 
seboj, si delijo stvari med seboj, so radodarni, o prijazni.      

SPOŠTOVANJE 
So dobri do drugih, znajo pomiriti ostale, pomemben jim je pogovor, povabijo druge v igro, 
domov, so vljudni, prijazni, predstavijo se, so spoštljivi, nočejo si ničesar hudega povzročiti, 
se lepo vedejo, dobri so drug do drugega in drugih. 

SPREJETOST 
So prijazni do drugih, sprejmejo drugega takega, kot je, so strpni do drugih, sprejemajo se, 
so gostoljubni, so veseli, počutijo se sproščeni/dobro drug z drugim, so sproščeni, so 
zaščitniški, se lepo vedejo drug do drugega in drugih, so odprtega srca. 

STRPNOST 
So prijazni do drugih, sprejmejo drugega takega, kot je, so potrpežljivi, pomemben jim je 
pogovor, si odpustijo, ne zamerijo si, so gostoljubni, so strpni, so dobrosrčni, nočejo si 
ničesar hudega povzročiti, so odprtega srca. 

SVOBODA 

Junaki imajo radi potovanje, raziskovanje, dogodivščine, so radovedni, se radi igrajo, radi 
odkrivajo nove stvari, so iznajdljivi, junak/-inja je živahen/-na, se ne pustijo udomačiti 
(kosovirji), rada letita (kosovirja), živijo razburljivo življenje, so veseli, imajo cilj, se smejijo, 
sta radovedne vrste (kosovirja), so pustolovski, imajo ogromno idej. 

** Vprašanja intervjuja 1. 

V skladu s hipotezo 3 smo ugotovili, da vsi učenci prepoznajo kosovirje in mumine 
kot univerzalije humanističnih vrednot; v njih prepoznavajo vrednote enakost, mir, 
prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda. 
Učenci uporabljajo izrazoslovje, primerno njihovi starostni stopnji. 

4.3.4 Prepoznavnost izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov kot univerzalij 
humanističnih vrednot zaradi celostne podobe  

Rezultati, prikazani v preglednici 8, preverjajo hipotezo 4 (H4), v kateri 
predvidevamo, da učenci prepoznajo izvirne literarne like kot univerzalije 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, 
sprejetost, strpnost, svoboda zaradi njihove celostne podobe (verbalno sporočilo, 
vizualno sporočilo). 

Preglednica 27: Prikaz rezultatov – prepoznavanje izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov kot univerzalij 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda 
zaradi njihove celostne podobe (verbalno in vizualno sporočilo). 

 Kosovirji Mumini 

Učenka 1  
Da. Lastnosti sem spoznala med branjem zgodbe 
in iz ilustracij, bolj iz besed. 

Da. Ugotovila sem iz branja in sličic. 

Učenka 2  
Da. Lastnosti sem spoznala na enostaven način –
iz opisa v zgodbi in ilustracij v njej. 

Da. Ugotovila sem iz slik in napisanega. 

Učenka 3  
Da. Lastnosti sem spoznala s poslušanjem 
pravljice in iz slik v njej. 

Da. Ugotovila sem iz besedila, zgodbe, sličic. 

Učenka 4  
Da. Lastnosti sem spoznala med branjem knjige 
in iz ilustracij. 

Da. Ugotovila sem prek branja in ilustracij. 

Učenka 5 
Da. Lastnosti sem spoznala ob branju knjige in po 
izgledu junakov, iz risbic. 

Da. Ugotovila sem iz besed in sličic. 
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Učenka 6  
Da. Lastnosti sem spoznala med branjem in iz 
slik, vidi se, kako je obraz narisan. 

Da. Ugotovila sem iz besedila, ilustracij, miselnega 
vzorca, kviza. 

Učenka 7  
Da. Lastnosti sem spoznala iz napisanega in iz 
ilustracij lahko razberemo. 

Da. Ugotovila sem iz besedila, opisa, iz slikic. Vidi 
se, kako reagirajo. 

Učenka 8  
Da. Lastnosti sem spoznala po branju, iz knjig, iz 
slikic. 

Da. Ugotovila sem iz ilustracij, po branju. 

Učenec 1  
Da. Lastnosti sem spoznal med branjem zgodbe, 
ko sem se vživel ,in iz dojemanja sličic v knjigi. 

Da. Ugotovil sem med branjem iz knjige ter iz 
gledanja sličic. 

Učenec 2  
Da. Lastnosti sem razbral iz besed, niti ne rabim 
ilustracij, vse sem izvedel iz besed. 

Da. Ugotovil sem iz besedila. 

Učenec 3  Da. Lastnosti sem spoznal iz besedila in slike. Da. Lastnosti sem spoznal iz besedila in slik. 

Učenec 4  Da. To pove zgodba, slike pa tudi. 
Da. Lastnosti se vidijo iz opisa avtorice in 
ilustracije pokažejo. 

Učenec 5  
Da. Lastnosti sem spoznal med branjem, ko sem 
se vživel v pravljico in iz slik. 

Da. Ugotovil sem iz branja in slikic. 

Učenec 6  
Da. Lastnosti sem slišal ob branju, videl po slikah 
v knjigi. 

Da. Ugotovil sem iz branja in gledanja slikic. 

Učenec 7  
Da. Lastnosti sem spoznal med branjem iz 
zgodbe in slikic. 

Da. Lastnosti sem spoznal med branjem iz zgodbe 
in slikic. 

Skupno 
število 

Da = 15 učencev (8 učenk ,7 učencev)   Ne =01 
učencev (0 učenk, 0 učenec) 

Da = 15 učencev (8 učenk, 7 učencev)      Ne =0 
učencev (0 učenk,0 učenec) 

** Vprašanja intervjuja 2 

V skladu s hipotezo 4 smo ugotovili, da vsi učenci prepoznavajo izvirne literarne like 
kosovirje in mumine kot univerzalije humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda na osnovi njihove 
celostne podobe v besedilu (vizualno in verbalno sporočilo). 

En učenec je povedal, da so mu za ugotovitev tega zadostovale že besede. 

4.3.5 Prepoznavnost izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov kot univerzalij za 
današnji čas in prostor relevantnih humanističnih vrednot  

Rezultati, prikazani v preglednici 9, preverjajo hipotezo 5 (H5), v kateri 
predvidevamo, da učenci prepoznavajo mumine in kosovirje kot univerzalije 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, 
sprejetost, strpnost, svoboda, ki so po njihovem mnenju relevantne tudi danes. 

Preglednica 28: Prikaz rezultatov – prepoznavanje izvirnih literarnih likov kosovirjev in muminov kot univerzalij 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda, 
ki so po mnenju učencev relevantne za današnji čas in prostor. 

 So lastnosti kosovirjev in muminov pomembne za ljudi tudi danes? 

Učenka 1 

 
Da. Ker s tem dobimo zaupanje ljudi. 

Učenka 2 

 
Da. Ker želim biti iskrena in ne lagati. S tem bi najprej lagala sama sebi in uničila prijateljstvo. 

Učenka 3 

 
Da. Ker tako lažje živimo drug z drugim.  
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Učenka 4 

 
Da. Drugače ne bi imeli prijateljev in bi se nam podrl cel svet. 

Učenka 5 

 
Da. S prijazno besedo je lažje shajati z drugimi ljudmi. Drugače zaideš v težave. 

Učenka 6 

 
Da. Pomembno je biti strpen in prijazen, da živimo bolj v miru. 

Učenka 7 

 

Da. Da se znaš v situaciji bolj prilagoditi in znaš biti do novega človeka bolj prijazen, sočuten in 
strpen. 

Učenka 8 

 
Da. Lepše je biti z drugimi, če mislimo in delamo dobro drugim. 

Učenec 1 

 
Da. Zato, da ni kdo žalosten ali osamljen. Svet je potem lepši. 

Učenec 2 

 
Da. Lepši svet je, če ni toliko nasilja. 

Učenec 3 

 
Da. Drugače bi ljudje razmišljali o slabem in počeli slaba dejanja (npr. kraja). 

Učenec 4 

 
Da. Lažje živimo, če smo strpni, prijazni, miroljubni… 

Učenec 5 

 
Da. Ker na tak način v težavah lahko računamo na pomoč ljudi. 

Učenec 6 

 
Da. Zato, da se bomo vedno lahko imeli radi in bili skupaj. 

Učenec 7 

 
Da. Tudi, ko pridejo ljudje iz drugih držav, jih je treba sprejeti medse, da lepše sobivamo.  

Skupno število 
Da = 14 učencev (8 učenk, 6 učencev)                                                                                               
Ne = 1 učencec (0 učenk, 1 učenec) 

** Vprašanja intervjuja 2. 

V skladu s hipotezo 5 smo ugotovili, da vsi učenci humanistične vrednote, katerih 
univerzalije so kosovirji in mumini, prepoznavajo kot relevantne za sodobni čas in 
prostor. Argumenti, ki jih učenci navajajo v tem pomenu, so: ker z načinom življenja 
po vrednotah ustvarjamo lepši, bolj prijazen svet; imamo ljudi okoli sebe in ne 
ostanemo sami; tako imamo lahko veliko prijateljev; si pridobimo zaupanje ljudi; ni 
osamljenih in žalostnih; lažje sobivamo in živimo, se imamo radi; s takim načinom 
življenja lahko računamo na pomoč drugih, če bi se znašli v težavah; ustvarjamo 
družbo miru. 

4.3.6  Vpliv dejavnosti projektnega dne na poglobljeno dojemanje, razumevanje in  
vrednotenje izvirnih literarnih likov kot univerzalij humanističnih vrednot ter s tem na 
večjo čustveno in socialno pismenost učencev 

Rezultati, prikazani v preglednicah 10 in 11, preverjajo hipotezo 6 (H6), v kateri 
predvidevamo, da bodo učenci po izvedenih dejavnostih projektnega dne poglobljeno 
dojemali, razumeli in vrednotili kosovirje in mumine kot univerzalije humanističnih 
vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost, svoboda, kar bo motiviralo njihovo večjo čustveno in socialno pismenost. 
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Preglednica 29: Prikaz rezultatov – Kosovirji in mumini kot univerzalije humanističnih vrednot enakost, mir, 
prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda, ki spodbujajo k večji čustveni in 
socialni pismenosti. 

 Kosovirji Mumini 

Učenka 1 

 

1. intervju Sta pravljična in neresnična, rada imata 
dogodivščine, rada se zabavata, sta 
radovedna, Glili je iznajdljiva in bistra, Glal 
rešuje, je prijazen, pomembno jima je, da 
sta skupaj, rada se pogovarjata – če se 
skregata, se hitro spoprijateljita nazaj, rešita 
težavo, si rada pomagata, tudi drugim, rada 
se igrata (obmetavata s paradižniki), sta 
najboljša prijatelja, se razumeta in 
sprejemata, oba sta enako pomembna, zelo 
rada sta drug z drugim, se dobro počutita, 
drug drugemu sta družina. 

Muminmama: prijazna, včasih ne dovoli 
vsega, skrbna, Muminočka: zelo odločen, 
Mumintrolek: prijazen, radoveden, Smrkljica: 
hoče očarati Mumintrolka, ker je zaljubljena 
vanj. Vsi radi pomagajo, so najboljši prijatelji 
(ker se veliko videvajo, se imajo radi, večino 
časa želijo biti skupaj), do novih znancev so 
prijazni, sprejmejo jih medse, očka želi biti 
glavni, radi se pogovarjajo, radi se imajo in 
drug z drugim jim je prijetno, radi imajo 
prijatelje in družino, v kateri se počutijo 
sprejeto. 

Vsi imajo radi dogodivščine in zabavo. Stare ilustracije Kosovirjev so boljše, bolj barvite in 
lepše narisane. Oboji se med seboj razlikujejo predvsem po videzu. 

2. intervju Všeč so mi dogodivščine, sta najboljša 
prijatelja, tudi če se skregata, se 
spoprijateljita, nista resnična, ampak imata 
v sebi čarovnijo. Glili se rada krega z 
Glalom, je igriva – obmetava se s 
paradižniki, vedno je za dogodivščine. Glal 
isto, mislim, da sta zaljubljena, to 
predvidevam, ko se skregata in ji Glal malo 
nagaja, kdaj jo pa hoče rešiti. Oba sta 
simpatična. Si pomagata in drugim ravno 
tako, včasih se spreta in mi je všeč, ker to 
pomeni, da sta prava prijatelja – najboljša, 
vedno najdeta mir, ker jima je pomembno, 
da sta drug z drugim. Če bi bil zadnji del 
Kosovirjev, bi si želela, da se poročita, ker 
se imata tako rada, zelo malokrat sta 
strpna, sta bolj     nepotrpežljiva. Do drugih 
sta prijazna, če so pa nesramni, jim 
povesta, da to ni lepo. Pogovarjata se 
prijazno, razen ko sta se skregala ob vetru 
prepirljivcu, sta najboljša prijatelja, všeč jima 
je, da sta drug z drugim in ne sama, imata 
svojo družino. Njune značajske lastnosti 
sem razbrala med branjem zgodbe in po 
sličicah, bolj po besedah in sem si 
zapomnila. 

Všeč so mi, ker so mi podobni, radi imajo 
dogodivščine, v lepih romantičnih zgodbah ni 
krvi. Muminmama: jaz bi tudi imela tako 
mamo, ki bi mi pekla palačinke, prijazna, kdaj 
odločna, Muminočka: rad ima dogodivčine, je 
odločen, Mumintrolek: pogumen, romantičen, 
rad ima igranje, dogodivščine, Smrkljica: 
boječa, malo sramežljiva. Vsi zelo radi 
pomagajo, tudi drugim, se tudi sprejo, a rešijo 
težavo tako, da se skupaj pogovorijo, igrajo, 
vsak ima tudi malo časa zase, so dobri 
prijatelji. Do novih prijateljev/znancev so na 
začetku prijazni, a ko so drugi nesramni, se ne 
družijo z njimi, temveč jih pustijo na miru, a 
ostanejo prijazni. Smrk želi biti glaven. Radi so 
drug z drugim, so prijazni, skupaj jim je všeč, 
radi se družijo in raziskujejo, imajo veliko 
prijateljev. V družini se dobro počutijo, ker 
imajo super očeta in mami. Njihove značajske 
lastnosti sem ugotovila med branjem knjig in iz 
sličic. 

Vsi so si po značaju podobni, radi imajo dogodivščine in so med seboj prijatelji. 

Učenka 2 

 

1. intervju Rada spoznavata nove prijatelje, Glili je 
prijazna, si pomagata med seboj, zelo rada 
pomagata tudi drugim (npr. pomoč pri 
račkah), kdaj se tudi spreta, a zelo hitro 
rešita prepir na prijazen način, sta zelo 
prijazna, sprejemata drug drugega, če so 
drugi užaljeni oz.. če nimajo prijateljev, jih 
hočeta pomiriti, pogovor jima je pomemben, 
rada sta drug z drugim, sta povezana, ker 
se poznata, imata rada, ker sta si podobna, 
rada imata dogodivščine, igro, potujeta, sta 
povezana kot družina. 

Imajo iskren pogled, Muminmama: skrbna, 
vedno vse dovoli, hitro odpušča, Muminočka: 
je prijazen, skrben, Mumintrolek: prijazen, rad 
ima dogodivščine, igro s prijatelji, rad potolaži 
Smrkljico in jo s tem osreči, Smrkljica: 
prijazna. Vsi radi pomagajo, so zelo dobri 
prijatelji, iskreni, vidi se, da govorijo resnico, 
nove prijatelje sprejmejo medse, Smrkljica oz. 
Smrček želita biti glavna, pogovor jim je 
pomemben, predvsem po prepiru, v družini se 
dobro počutijo. 

Glal in Mumintrolek sta si malo podobna: radovedna. 

2. intervju Zelo rada sprejemata nove prijatelje, Muminmama: je skrbna, takšno mamico bi 



109 

pomagata sebi in drugim, ona je punca in jo 
lažje razumem, značajsko sta si podobna, 
sta zelo prijazna, včasih se spreta za kratek 
čas in hitro rešita problem na prijazen način, 
sta kot bratec in sestrica, drug drugega 
sprejemata, sta strpna, potrpežljiva, tudi do 
drugih, pogovarjata se prijazno, ne skačeta 
si v besedo, zelo rada se imata, vedno sta 
skupaj, tako je, ker se poznata že od 
rojstva, prijateljstvo jima je najbolj 
pomembno. Menim, da nimata družine, ker 
ni omenjeno, skupaj pa se dobro počutita. 
Njune značajske lastnosti sem ugotovila na 
enostaven način, prek opisa in ilustracij. 

rada imela, ker vse dovoli in je potrpežljiva, 
gostoljubna, Muminočka: dober očka, prijazen,
Mumintrolek: rad ima nove prijatelje, je 
družaben, Smrkljica: radovedna, rada je 
Mumintrolku všeč, rada bi bila lepa, zelo je 
ženstvena. Vsi radi pomagajo, največ pa 
mama, se tudi sprejo, so spoštljivi, strpni, 
potrpežljivi, radovedni, ne govorijo grdih 
besed, do novh prijateljev so prijazni, nihče ne 
želi biti glavni, med seboj se pogovarjajo 
potrpežljivo in spoštljivo, radi so drug z 
drugim, v knjigi se niso skregali, so pravi 
prijatelji, radi imajo nove prijatelje, svojo 
družino (Smrkljico so sprejeli kot hčerkico). 
Vse te ugotovitve sem spoznala iz slik in 
napisanega. 

Vsi so mi všeč, Mumini sicer bolj zaradi radovednosti. Vsi so spoštljivi, strpni, potrpežljivi, 
radovedni, ne govorijo grdih besed, vedno so veseli, radi imajo nove prijatelje. 

Učenka 3 

 

1. intervju Glal je je pogumen, ko reši Glili, Glili je sicer 
prijazna, razen takrat, ko je Glalu vrgla 
paradižnik v obraz, je igriva, pomagata si 
med seboj in tudi drugim, kdaj se tudi 
prepirata, prepir pa rešita tako, da si dasta 
roko, sta si dobra prijatelja, prijazna, 
iskrena, si odpustita, sprejemata se, 
pogovor jima ni pomemben, rada sta drug z 
drugim, ker sta prijatelja, ker se imata rada, 
prosti čas preživljata z zabavo, gresta okrog 
sveta, predvidevam, da imata družino v 
Kosoviriji. 

Mumintrolek: rad ima prijatelje, do njih je 
prijazen, rad pomaga, Smrkljica: zvesta 
prijateljica, Muminočka: rad pomaga, je 
dobrega srca, pogumen, prijazen, 
Muminmama: prijazna, skrbna, rada pomaga 
drugim. Vsi radi pomagajo, kdaj se tudi sprejo, 
do drugih so prijazni, očka je glavni, radi se 
pogovarjajo, v svoji družini se dobro počutijo. 

Po značaju so si Kosovirji in Mumini podobni. 

2. intervju Glal in Glili sta prijazna, dobrega srca, rada 
pomagata sebi in drugim, spreta se ob vetru 
Prepirljivcu, a znata rešiti prepir, ne kuhata 
zamere, oba si pomagata, sodelujeta, sta si 
enakovredna in pomembna, rada imata 
dogodivščine, raziskujeta, lepo se 
pogovarjata, se šalita, rada sta drug z 
drugim kot prijatelja, ker sta družina, rada 
pa imata tudi druge prijatelje, svojo družino 
imata v Kosoviriji, sicer se med seboj dobro 
razumeta. Vse to sem spoznala s 
poslušanjem pravljice, s slikami iz knjig. 

Muminmama: rada pomaga, je prijazna, 
skrbna, dobrega srca, včasih se boji za otroke, 
Muminočka: je prijazen, pogumen, 
Mumintrolek: je zvest prijatelj, Smrkljica: je 
prijazna, rada raziskuje, ko nabira cvetje za 
Mumintrolka, ker bi ga rada očarala. Vsi radi 
pomagajo, tudi drugim, včasih se malo sprejo, 
si pomagajo, so prijazni, potrpežljivi, strpni, do 
novih prijateljev so najprej malo zadržani (se 
ustrašijo), nato se spoprijateljijo in postanejo 
dobri prijatelji. Nihče ne želi biti glavni, vsi so si 
enaki., pogovarjajo se lepo, prijazno, včasih 
se malo skregajo, a rešijo prepir, zelo radi so 
drug z drugim, ker so družina, prosti čas radi 
preživljajo zunaj, s sprehodi. So lepa družina, 
kar sem ugotovila iz besedil zgodbe in  sličic. 

Po srcu so oboji dobri, prijazni in imajo radi dogodivščine. 

Učenka 4 

 

1. intervju Zelo sta si enaka, kot da bi bila najboljša 
prijatelja, Glal je prijazen, gostoljuben, 
pameten, se ne mara poglabljat v težave, 
Glili se vseskozi malo važi, rada se ravsa in 
ima težave, boj, najbolj ji je pomembno, da 
je najlepša na svetu, med seboj si 
pomagata in drugim tudi, rada sta drug z 
drugim in sta si kot družina. 

So prijazni, gostoljubni, družabni, vsakega 
sprejmejo medse, imajo radi čimveč 
prijateljev. Muminmama: poskrbi za družino, 
pomembno ji je, da se tam vsi dobro pučutijo, 
otrokom pusti, da se lahko zabavajo, rada ima 
mir, ne mara prepira, Muminočka: delaven, 
ima čut za svojce, Smrkljica: velikokrat bi 
naredila kaj za Mumintrolka, je dobra 
prijateljica, prijazna, Mumintrolek: zelo 
prijazen, ima veliko prijateljev, sprejema 
druge, ne ocenjuje po videzu, pripelje 
kakšnega gosta v svojo hiško. Vsi vsem 
pomagajo, pravi prijatelji pa se tudi kdaj 
sprejo, a se vedno pobotajo, so enakovredni, 
radi se pogovarjajo, radi so skupaj, da jih ni 
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strah ter da so sprejeti, vsako skrivnost 
skušajo rešiti. 

Oboji so si podobni po dogodivščinah, ki so enako napete in se končajo s srečnim koncem.

2. intervju Glili je igriva, zvedava, hoče odkrivat nekaj 
novega, Glal je gostoljuben, prijazen, zna 
potolažiti. Oba si pomagata, razen v situaciji 
pri mački, kdaj se tudi prepirata, a rešita s 
tem, da se pogovorita, opravičita, 
pomemben jima je mir, rada sta skupaj, 
odkrita sta, trdno prijateljstvo je, včasih sta, 
včasih nista strpna in se sprejemata, 
pogovarjata se na lep način, rada sta drug z 
drugim, to je temelj njunega prijateljstva, ko 
sta skupaj, več odkrijeta, svoje družine 
nimata, mogoče imata starša, počutita pa 
se dobro drug z drugim. Vse to sem 
ugotovila med branjem iz knjige, pa tudi iz 
ilustracij. 

Muminmama: vedno poskrbi, da je cela 
družina nahranjena, gostoljubna, skrbna, 
Muminočka: poskrbi, da nobeden ni 
zdolgočasen, gostoljuben, Mumintrolek: veliko 
si upa, ni ga strah, ima rad družbo, Smrkljica: 
pomembna ji je lepota, ne želi pa biti najlepša, 
všeč mi je njena ljubezen z Mumintrolkom. 
Najbolj všeč mi je Smrkljica, ker je po srcu 
prijazna. Vsi so kot ena skupnost, ki skupaj 
raziskujejo, so radi drug z drugim, se imajo 
radi, so povezani. Navzven so prijazni, želijo si 
še novih prijateljev, so odprti. Nihče ne želi biti 
glaven. Med seboj se pogovarjajo normalno, 
prilagajajo se drug drugemu, so strpni, 
spoštljivi, kot skupnost vedno držijo skupaj, 
radi odkrivajo skrivnosti, nimajo radi dolgčasa, 
skratka, v svoji družini se dobro počutijo. To 
sem razbrala prek branja, ilustracij. 

Po značaju so si oboji podobni po prijaznosti in gostoljubnosti. 

Učenka 5 

 

1. intervju Če Glal nagaja Glili, ga ona obmetava s 
paradižniki, sicer si rada pomagata in se 
tako rešita iz težav, tudi drugi pomagajo 
njima (3-je svizci), sta dobra prijatelja, do 
drugih se lepo vedeta, se predstavita, sta 
vljudna, prijazna. 

Mumintrolek: vedno pusti prijateljem, je zelo 
prijazen, strpen, malokrat se skrega oz. 
razjezi, zna potolažiti, Muminmama: marsikaj 
pusti otrokom, skrbna, Muminočka: zelo 
prijazen, delaven, zna poskrbeti za svojo 
družino. Vsi si pomagajo med seboj, pa tudi 
drugim, včasih se sprejo, a to hitro rešijo, radi 
so drug z drugim, ker se hitro spoprijateljijo, 
vsak od njih ima svojega prijatelja, vsi so 
radovedni. 

Kosovirji in Mumini so si podobni po radovednosti, živijo podobno življenje, če bi se recimo 
srečali, bi se sprejeli. 

2. intervju Glal vedno pomaga Glili v težavah, takoj ko 
se skregata, se obmetavata s paradižniki, 
Glili pomaga Glalu, ta mi je bolj všeč, ker 
važenja Glili ne maram, Glal je bolj 
miroljuben in oba rada pomagata, tudi 
drugim, pazita drug na drugega, se tudi 
prepirata in spor hitro rešita z medsebojnim 
obmetavanjem paradižnikov, Glal je večji 
prijatelj od Glili, ker ji on večino pomaga, 
ponavadi ona začne s prepirom, sta 
potrpežljiva, do drugih sta prijazna, razen 
do deževne tete sta bila malo bojevita, Glal 
želi biti glaven, ker je skrben, v pogovoru 
med seboj sta mirna, včasih besna, ko se 
skregata, včasih neučakana, rada sta drug 
z drugim, razen v prepiru, takrat sta 
oddaljena na žlicah, mislim pa, da se imata 
rada, ker bi rada nekaj novega odkrila, ker 
sta skupaj. Rada imata sorodnike, 
Vohljavčka, Cepetavčka, v družini se v redu
se počutita, mislim da tudi njuna mama 
njima zaupa kot Muminom, ker sama 
potujeta. Vse te ugotovitve sem povzela po 
branju knjige, po izgledu, po risbicah. 

Muminmama: vse pusti, Muminočka: sam 
prinese hrano, Mumintrolek: dober voditelj, ni 
važen, rad pomaga, gostoljuben, zelo 
radoveden,Smrkljica:  ni borbena, včasih se 
malo boji (ker se moraš bati), je zelo mirna. 
Najbolj sta mi pri srcu Mumintrolek ter Njuhec. 
Prvi izgleda kot podvodni konj in se kot žival 
spoprijatelji s človekom, zna biti zaupen 
prijatelj, obadva sta radovedna, delita 
skrivnosti. Vsi si radi pomagajo in drugim prav 
tako, vsak ima vsaj enega prijatelja, so dobri, 
zvesti prijatelji, vsi živijo v eni hiši v sožitju, so 
zelo prijazni (do Tamslana, Živslana, nočne 
more), mogoče bi očka želel biti glavni (ker je 
odrasel, zaradi klobuka). Včasih so v 
pogovoru nestrpni, včasih se skregajo, 
drugače pa mirni, veseli. Radi sprejemajo 
nove prijatelje, ogromno so skupaj, radi se 
družijo, včasih pa se radi umaknejo na samo v 
svoj kotiček. V svoji družini se dobro počutijo. 
To sem ugotovila iz besed in sličic. 

Kosovirji in Mumini so si podobni po dogodivščinah in prijaznosti. 

Učenka 6 
1. intervju Kdaj se skregata, a se takoj pobotata tako, 

da se obmetavata s paradižniki, Glal takoj 
pomaga Glili, ko pade, zelo sta nasmejana, 

Muminmama: zelo gostoljubna, vse dovoli, 
Muminočka: skrben, zaupanje ima do vseh, 
Mumintrolek: zna se o vsem pogovoriti, zna 
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 je prijazen, simpatičen, za hece, mogoče 
malo len, mu je pa pomembno, da je Glili z 
njim, da nekam gre, da lahko zaspi. Glili se 
rada cuka, je za štose, prijazna, 
temperamentna, pomembno ji je, da je z 
Glalom, da lahko nekam gre, da ji ni 
dolgčas, rada pomagata sebi in drugim, se 
tudi skregata, a se vedno pogovorita in 
pobotata (tudi najboljši prijatelji se morajo 
kdaj skregati), pogovor jima je pomemben, 
rada sta skupaj, zato se igrata, potujeta, 
skupen čas jima je pomemben, lahko sta 
drug drugemu kot družina. 

rešiti težavo, pomembno mu je, da se dobro 
počutijo, Smrkljica: odločna, samozavestna, 
sramežljiva do Mumintrolka. Radi pomagajo, 
se tudi sprejo, a si ne zamerijo, gredo hitro 
naprej. Do novih prijateljev so prijazni, odprtih 
rok, Smrkljica želi biti glavna, ker so prijatelji, 
so radi drug z drugim in se sprejemajo, v 
družini se dobro počutijo. 

Oboji živijo enak način življenja, potujejo, radi imajo dogodivščine, so radovedni. 

2. intervju Glal je zvest prijatelj, neustrašen, rešuje, 
prijazen do drugih, zna podpreti Glili v 
njenih idejah, to mi je všeč, ker so tudi meni 
pomembne te stvari, da smo si zvesti 
prijatelji med seboj. Glili: ko hoče kaj 
narediti, to naredi, je odločna, sledi cilju, 
trmasta, kdaj se malo razjezi, zvesta 
prijateljica, všeč mi je, ker mi je podobna, 
Zelo veliko si pomagata (Glal bolj), rada pa 
pomagata tudi drugim (npr. pomagala sta 
šteti goske, Glal reši Glili v oblaku), včasih 
sta tudi prepirljiva (Glili bolj). a se pobotata 
tako, da se pogovorita ali navihano igrata 
(obmetavata s paradižniki, ali cukata za 
lase), do vseh sta prijazna, če sta 
razburjena, pa ne toliko, Glili je bolj odločna 
in hoče biti glavna, ne dereta se drug na 
drugega, znata se pogovoriti. Sta si kot 
družina, ker sta prijatelja, ker se imata rada, 
ker gresta skupaj čez veliko dogodivščin. 
Verjetno imata očeta in mamo, Svetlana 
Makarovič ne omenja njunih staršev, v 
družinici se dobro počutita. Vse te lastnosti 
sem ugotovila med branjem, iz ugank, vidi 
se iz slik, iz obrazov, kako so narisani. Pri 
liku Mumina mi je všeč, da so prijazni, 
zvesti. To so lepe lastnosti in želela bi, da bi 
bili vsi taki na svetu.. 

Muminmama: vse spusti v hišo, je skrbna, 
dovoli Muminom, da gredo raziskovat, ni 
stroga, zaupa otrokom in je ni strah, je 
prijazna, radodarna, gostoljubna, zaupjiva, 
Muminočka: vsem gre delat postelje, zgleda 
ponosen, dostojanstven, skrben, prijazen, 
radodaren, sna se žrtvovati (npr. ko je družina 
v nevarnosti), Mumintrolek: zaljubljen je v 
Smrkljico, zna popestriti življenje, zna se 
pogovoriti, je odkrit, Smrkljica: je zaljubljena in 
je posebna je pri Muminčkih, hoče biti glavna, 
da jo fantje upoštevajo, vse bi naredila, da bi 
jo Mumintrolek imel rad, da bi imela oči, kot 
dama na čolnu, da bi Mumintrolku ugajala, je 
prijazna, radodarna, zelo zaščitniška.  Vsi radi 
pomagajo, najraje Mumintrolek, drugi 
pomagajo  njim, se tudi sprejo, a so zvesti 
prijatelji, do drugih so prijazni, gostoljubni, 
radodarni (posteljo podarijo), Muminočka želi 
biti glavni kot glava družine, pogovarjajo se 
prijazno, strpno, so družina, v kateri se dobro 
počutijo, saj so povezani med seboj, skupaj 
spijo, jejo, drug drugega imajo radi, so prijazni, 
prosti čas preživljajo z dogodivščinami, se 
pogovarjajo. To sem ugotovila s pomočjo slik -
ilustracije, besedila, miselnega vzorca, 
vprašanj v kvizu. 

Kosovirji in Mumini so mi všeč, ker so zgovorni, nekateri imajo smisel za humor, so raznoliki 
liki po karakterju, značaju in izgledu. Pogovarjajo se prijazno in strpno. Združuje jih 
prijaznost, gostoljubnost, strpnost. 

Učenka 7 

 

1. intervju Glal je prijazen, rad pomaga, zelo je čuten, 
pomembno mu je, da je skupaj z Glili. Ona 
je skoraj enaka Glalu, je skrbna do njega, 
pomembno ji je, da je z njim, da si 
pomagata in sta zaveznika. Rada pomagata 
tudi drugim (npr. Vohjlavčku in Cepetalu). 
Sta najboljša prijatelja, čeprav se kdaj tudi 
skregata, se vselej pobotata, pogovor jima 
je pomemben, veliko časa preživita skupaj, 
se dobro poznata, rada imata nove 
prijatelje. 

Muminmama: skrbeča za otroke, Muminočka: 
zaščitniški, varuje družino, pomembno mu je, 
da se imajo radi in se ne kregajo, Muminrolek: 
rad ima prijatelje in jim pomaga, se rad lepo 
pogovori, Smrkljca: malo sramežljiva, prijazna, 
ne zdi se mi važna. Vsi radi pomagajo, ko se 
skregajo, se tudi pobotajo, so dobri prijatelji in 
takšni tudi do drugih, nihče ne želi biti glaven. 

Oboji imajo radi prijatelje, druženje, polno dogodivščin. 

2. intervju Oba imam enako rada, ker sta si podobna. 
Glal rad pomaga drugim, rad ima Glili, 
pomaga ji pri vsaki stvari. Glili je prijazna, 
rada pomaga drugim, zanimiva živalca po 
značaju,  rada pa pomagata tudi drugim 
(npr. Vohljavčku in Cepetalu), kdaj med 

So prijazni do prijateljev, se imajo radi, radi 
potujejo. Muminmama: skrbi za svoje otroke, 
je zanimiva (rada potuje zraven, ponavadi 
mame kuhajo in se ne zabavajo), je hecna, 
Muminočka: je zaščitniški, rad skrbi za otroke 
in se zabava z njimi, Mumintrolek: rad pomaga 
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prepirom izgubita živce, a ker jima je mir 
pomemben, se o tem pogovorita in se 
pobotata. Zelo se imata rada, rada sta 
skupaj, sta kot brat in sestra, sta strpna, do 
drugih sta prijazna in pomagata ob težavah, 
nihče ne želi biti glavni, v kakšni situaciji 
vodi Glal, kdaj pa Glili, v pogovoru sta 
prijazna, ko se skregata, pa sitna,  pogovor 
jima je pomemben, rabita drug drugega, da 
se lahko vmes tudi zabavata, skupaj rada 
spoznavata nove ljudi. Vse to sem spoznala 
iz napisanega v knjigi, pa tudi iz ilustracij. 

prijateljem, skrben je, radoveden, rad se 
zabava, Smrkljica: rada ima dogodivščine, 
rada pomaga, rada ima prijatelje, skrbi zanje, 
kot da so njena družinica, zna se zabavati. Vsi 
so enaki, ker si vsi pomagajo in so prijazni, se 
pa tudi sprejo. Med seboj so zelo dobri 
prijatelji, ker skupaj preživijo veliko časa in so 
povezani, do novih prijateljev so prijazni, radi 
razkazujejo stvari in jih sprejmejo medse. 
Nihče ne želi biti glavni. Pogovarjajo se 
prijazno strpno, kdaj sitno, tečno. Radi so drug 
z drugim, da se lahko s kom igrajo, 
pogovarjajo, so zelo družabni, radi sklepajo 
nova prijateljstva, imajo svojo družino in se v 
njej dobro počutijo. Vse to vidimo iz situacij, 
kako odreagirajo, iz slikic, opisa. 

Oboji so mi všeč, ker so zanimivi, prijazni, zabavni,  se imajo radi, si pomagajo, skupaj radi 
potujejo, radi odkrivajo. 

Učenka 8 

 

1. intervju Glal je radoveden, prijazen, dobrosrčen, 
prizadeven, pomembna mu je Glili, je dober 
prijatelj. Glili je enaka kot Glal, rada se malo 
považi. Večkrat sta prijazna, včasih tudi 
nagajiva, med seboj sta najboljša prijatelja 
in tudi do drugih prijazna, dobrosrčna, 
prizadevna, pomembno jima  je, da imata 
drug drugega ob sebi, si pomagata, kdaj se 
tudi spreta, a s pogovorom to rešita. Rada 
sta skupaj in se ob tem počutita se 
sproščeno. Sta si kot družina. 

Muminmama: vedno mora preveriti, včasih 
malo dolgočasna, skrivnostna, Muminočka: 
včasih je zelo tečen, ukazovalen, prijazen, 
malo odsoten zaradi pisanja, Mumintrolek: 
prijazen, igriv, zvest, Smrkljica: prijazna in 
važna. Vsi radi pomagajo, včasih se skregajo, 
a se tudi pobotajo, so zelo dobri prijatelji, radi 
se družijo, zelo so prijazni do drugih, pogovor 
jim je zelo pomemben, vedno se družijo,  

Po značaju so si eni in drugi podobni. Prizadevajo si za prijateljstvo, živijo podobno, 
pustolovsko, podoben odnos imajo: Glal in Mumintrolek, Smrkljica in Glili. 

2. intervju Glili: ljubosumna, malo nečimrna in hkrati 
prijateljska, prijazna, smešna. Glal: pogumen 
prijazen, vztrajen, včasih okrega Glili, zna jo 
pa tudi pomiriti. Zelo si pomagata med seboj, 
pa tudi drugim, kar je spoštljivo. Kdaj se tudi 
spreta, se pogovorita, pomemben jima je mir. 
Do znancev sta prijazna, včasih ju je malo 
strah, včasih je Glili ljubosumna. Nihče ne 
želi biti glaven, mogoče malo Glal, ni važen, 
a prevzame to vlogo. Pogovarjata se na zelo 
lep, prijazen, dobrosrčen, prijateljski način, 
včasih se pohecata, rada sta skupaj, ker sta 
dobra prijatelja, rada iščeta nove prijatelje. 
Po mojem nimata družine, počutita se dobro, 
ker sta dobra prijatelja. To sem ugotovila iz 
knjig, po branju, iz slikic. 

Muminmama: gostoljubna, ni mi všeč, ker je 
skrbna, Muminočka: prijazen, Mumintrolek: 
pogumen, prijazen, gostoljuben, rad ima 
dogodivščine, Smrkljica: zaljubljena, prijazna, 
gostoljubna, rada ima dogodivščine. Posebej 
sta mi pri srcu Mumintrolek ter Smrkljica. Vsi 
radi pomagajo, tudi drugim. Ko se sprejo, 
rešijo prepir s pogovorom in se pomirijo. So 
zelo dobri prijatelji, prijazni, spoštljivi, 
sprejemajo drug drugega. Mogoče hoče biti 
Smrk glavni. Pogovarjajo se prijazno, strpno, 
včasih so ljubosumni, radi so drug z drugim, 
ker so dobri prijatelji, radi imajo pustolovščine, 
družino, drug drugega, prosti čas, ko 
odkrivajo, raziskujejo. Vse te lastnosti  sem 
razbrala po branju iz knjig, iz slikic. 

Kosovirji so mi všeč, ker so veseli, zadovoljni, včasih ljubosumni, nečimrni, Mumini imajo 
zanimivo obnašanje, med Mumintrolkom in Smrkljico se dogajajo smešni dogodki, so 
dobrosrčni, prijazni, gostoljubni. Vsi imajo radi pustolovščine, so prijateljski. 

Učenec 1 

 

1. intervju Glal je igriv, dober prijatelj, pomembno mu 
je, da se imata z Glili rada in potujeta 
skupaj. Glili je igriva, bolj mirna, včasih se 
jezi. Sta dobra prijatelja, skupaj sodelujeta 
in si pomagata, si zaupata, sta strpna, 
pomembno jima je, da se imata rada, da 
skupaj potujeta, ko pa nastane spor, ga 
vedno končata, drug drugemu sta kot 
družina in se v njej dobro počutita. 

Muminmama: skrbna, Muminočka: pogumen, 
Smrkljica: prijazna in pozorna. Vsi radi 
pomagajo, med seboj in z drugimi so prijatelji, 
zdi se mi, da očka želi biti glavni, med seboj 
se dobro počutijo, vsak je lahko to, kar je, v 
družini se dobro počutijo, ker ji pripadajo. 

Oboji imajo radi veliko prijateljev. 

2. intervju Glili: rada ima bratca, Glal: hoče biti glaven, 
vedno rad prvi leti, rad ima Glili in skrbi 

Muminmama: rada skrbi za otroke, tudi 
mimoidoče povabi v hišo in jih postreže, je 
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zanjo. Oba sta enaka, ni razlike med njima, 
drug drugemu pomagata, kdaj tudi drugim, 
s tem izkažeta spoštovanje. Včasih se 
prepirata, in dolgo traja, da rešita težavo. 
Nehata se prepirati tako, da se pomirita, 
pogovorita, pomembno jima je, da sta v 
miru. Drug do drugega sta dobra prijatelja, 
se igrata, si pomagata med seboj, si delita 
med seboj, se sprejemata. Do drugih sta 
prijazna, včasih malo zadržana. Pogovor 
jima je pomemben. Rada sta drug z drugim, 
ker če bi bil eden sam in bi se mu kaj 
zgodilo, si ne bi mogel pomagati, rada imata 
potovanja, prosti čas: se igrata, letita na 
žlicah, raziskujeta. Nikjer ni omenjeno, da 
imata družino, sta pa drug drugemu družina 
in se v njej dobro počutita. Vse to sem 
doživel med branjem zgodbe, vživel sem se 
vanjo – iz sklepanja, iz dojemanja sličic. 

prijazna, Muminočka: se dela glavnega, se 
malo važi s klobukom in palico - se dela 
gospoda, Mumintrolek: rad potuje, ljubosumen 
je, do drugih je prijazen, Smrkljica: zaljubljena 
v Mumintrolka, smešna s skodranimi laski. Vsi 
so mi pri srcu. Drug drugemu radi pomagajo, 
do sedaj se še niso sprli, so dobri prijatelji, do 
drugih so prijazni, sploh mama, ki sprejema 
mimoidoče, pogovor jim je pomemben, 
pogovarjajo se lepo, ne z grdimi besedami, 
ves čas so skupaj, se imajo radi, radi imajo 
igranje, potovanje, raziskovanje in s tem 
preživljajo svoj prosti čas, v družini se dobro 
počutijo. Vse to sem odkril med branjem iz 
knjige, s predstavo z gledanjem sličic. 

Oboji so dobri prijatelji, podobni so si še po raziskovanju, dogodivščinah, po prijaznosti, 
skoraj po vsem. 

Učenec 2 

 

1. intervju Glal je prijazen, pogumen, resen, včasih 
smešen, pomembno mu je, da se zabava, 
da ima Glili. Glili je smešna, ima nežen glas, 
pomembno ji je, da ima Glala. 

Sta gostoljubna, lepo se obnašata, veliko se 
pogovarjata in smejita, veliko se smejita in 
sta prijazna, strpna, pomembna jima je 
njuna družba, zaradi katere sta srečna. 
Redko se prepirata, ko pa se, vedno rešita 
težavo s pogovorom.  

Gostoljubni, radodarni, se imajo radi, druge 
sprejmejo medse. Muminmama: izredno 
gostoljubna, skrbna, prijazna, Muminočka: 
prijazen, gostoljuben, odločen, pogumen, 
skrben, iznajdljiv, poskrbi za svoje ljubljene, 
Mumintrolek: rad ima prijatelje, Smrkljica: 
prijazna, rada ima Mumintrolka. Tudi, ko se 
sprejo, se hitro pobotajo. Radi se pogovarjajo, 
drug z drugim so zato, ker so kot družina 
lahko to, kar so. 

Oboji so vedenjsko enaki, imajo družino, prijazni so do drugih, radi pomagajo. 

2. intervju Glili: je igriva, zelo radovedna, rada ima 
Glala, vsakega sprejme, včasih se malo 
krega. Glal: včasih resen, rad se igra, radi 
ima Glili, vsakega sprejme kot prijatelja. 
Oba sta mi enako všeč, tudi če sta po 
značaju malo drugačna. Med seboj si 
pomagata in tudi drugim. Kdaj se prepirata, 
nato se opravičita, objameta, pogovorita in 
sta miroljubna. Sta zelo dobra prijatelja, 
prijazna, si pomagata, se sprejemata. Zelo 
sta vesela, če spoznata nove prijatelje, ko 
se pogovarjajo, igrajo. Nihče ne želi biti 
glavni, pogovarjata se na lep način, imata 
se zelo rada, ne moreta drug brez drugega, 
sta kot rit in srajca, rada imata igranje, drug 
drugega, nove prijatelje, prosti čas: letita, se 
igrata, obmetavata s paradižniki. Sta kot 
družina (verjetno sta brat in sestra), dobro 
se počutita drug z drugim. Ko smo gledali 
predstavo v vrtcu, brali v šoli, sem vse to 
razbral iz besed, iz ilustracij niti ne rabim 
izvedeti, ker vse izvem že prek besed. 

Muminmama: prijazna, gostoljubna, vse 
načrtuje že vnaprej, rada ima druge, 
Muminočka: skrben, gostoljuben, Mumintrolek: 
zelo rad ima dogodivščine, ima veliko 
prijateljev, rad raziskuje, Smrkljica: smešna s 
skuštranimi lasmi, tudi smešna po značaju, 
simpatično se vede. Vsi so mi enako pri srcu. 
Drug drugemu radi pomagajo, včasih se 
sprejo, a so hitro spet zelo dobri prijatelji, ne 
morejo drug brez drugega, radi imajo 
dogodivščine. Do drugih so prijazni, 
gostoljubni. Nihče ne želi biti glavni, se 
spoštujejo, sprejemajo. Pogovarjajo se lepo, 
prijazno, včasih se malo skregajo, a rešijo 
prepir. Radi se imajo, ker se radi skupaj igrajo, 
prepoznajo drug drugega, radi imajo svojo 
družino in se v njej dobro počutijo. Vse te 
lastnosti, kako se drug do drugega vedejo, 
sem prepoznal prek besedila. 

Kosovirji in Mumini so mi všeč, ker so prijazni, dobri prijatelji, vsakega sprejmejo, radi se 
imajo kot družina in druge tudi, radi pomagajo in sprejmejo pomoč, če jo rabijo. 

Učenec 3 

 

1. intervju Glal je prijazen, kdaj se skrega, odreagira z 
jezo. Glili je prijazna, kdaj se skrega, ima 
nežen glas. 

Rada pomagata sebi in drugim, drug z 
drugim se dobro počutita. Sta radodarna, 
prijazna, včasih se skregata in z jezo 

Muminmama: je skrbna, rada pospravlja in 
kuha, veliko dovoli. Muminočka: prijazen, 
pogumen, zaščitniški, pomaga drugim. 
Mumintrolek: družaben. Smrkljica je lepa, 
igriva, dobra prijateljica. 

So prijazni, miroljubni, Muminmama: veliko 
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odreagirata, a se vedno pobotata, druge 
sprejemata in sta zaščitniška, pogovor jima 
je pomemben, skupaj sta kot družina. 

dovoli, je skrbna, Muminočka: prijazen, 
pomaga drugim, pogumen, zaščitniški, 
Mumintrolek: rad se druži s prijatelji, Smrkljica: 
dobra prijateljica. Pogovor jim je pomemben, 
radi se pogovarjajo in so drug z drugim, si 
pomagajo. 

Oboji se radi družijo in pomagajo drugim. 

2. intervju Zgledata prijazna, že iz slike sodeč in piše 
tudi, hitro se pobotata, oba sta mi enako 
všeč. Glal je prijazen, hitro se pobota, ščiti 
Glili, tudi ona je prijazna in se zna pobotati. 
Si pomagata, tudi drugim (odvisno kdo je), a 
sta kdaj previdna, kdaj se spreta in to rešita 
s pogovorom, sta miroljubna, odkrita, 
strpna, zaupata si skrivnosti. Do drugih sta 
prijazna, pri snežni sovi sta bila previdna. 
Sta enakovredna med seboj, pogovarjata 
se mirno, zaupno, rada sta drug z drugim, 
ker si med sabo pomagata, rada imata nove 
prijatelje, prosti čas preživljata z letenjem in 
dogodivščinami. Svoje družine nimata, ker 
imata drug drugega in se dobro počutita. 
Vse te lastnosti sem razbral iz besedila in 
slike. 

Muminmama: prijazna,  vse jim dovoli, 
Muminočka: prijazen, veliko dovoli, 
Mumintrolek: prijazen, kdaj se skrega s 
prijatelji, je igriv, ko skače z veje na vejo v 
džungli, zaljubljen je v  Smrkljico,  Smrkljica: 
všeč mi je po rožah na glavi, po srcu je 
prijazna, Mumintrolek je zaljubljen vanjo, 
edina, ki ima laske. Vse imam enako rad, ker 
so prijazni drug do drugega, starša jima veliko 
pustita. Vsi radi pomagajo, kdaj se sprejo, a 
se imajo hitro spet radi, ker so prijazni, 
miroljubni. Mumintrolek želi bit glavni, ker je 
važen, se napihuje. Včasih se pogovarjajo bolj 
zadirčno, včasih strpno. Radi so skupaj, ker se 
imajo radi, doživljajo nove dogodivščine. Imajo 
svojo družino. Vse lastnosti sem ugotovil prek 
besedila in slik. 

Vsi so prijazni in si radi pomagajo. 

Učenec 4 

 

1. intervju Glal je kdaj prestrašen, ko ni Glili, je 
pogumen, prijazen, radoveden, pameten, 
iznajdljiv, pomembno mu je, da je z Glili. 
Glili je nagajiva, radovedna, iznajdljiva, 
pomembno ji je, da ima Glala. 

Sta prijazna, spoštljiva, iznajdljiva v 
nevarnosti,  pomembno jima je, da sta 
skupaj, si pomagata, kdaj se spreta, a se 
pogovorita in spravita, sta najboljša 
prijatelja, med sabo sta enakovredna, 
skupaj imata ogromno idej. 

Muminmama: je skrbna, prijazna, delovna, 
veliko pusti, podobna očku. Muminočka: je 
glavni, več zna, veliko dovoli, iznajdljiv. 
Mumintrolek: je radoveden, prijazen. 
Smrkljica: nagajiva, radovedna, lepa, najraje 
ima Mumntrolka. 

Pomembna jim je prijaznost, da potolažijo 
žalostne, staršema, da znata zavarovati in 
skrbeti za družino, so spoštljivi ter zelo 
gostoljubni, radi se družijo. V svoji družini se 
dobro počutijo. 

Obojim je skupno sklepanje prijateljstev. 

2. intervju Glal je pogumen bolj kot Glili, ker jo rešuje, 
ko se ona znajde v težavah in nevarnostih, 
Glili je pogumna in zvita, a velikokrat ne zna 
rešit situacije z besedo, potem jo Glal umiri. 
Oba sta mi enako všeč, ker pomagata sebi 
in drugim, ker sta prijazna in sočutna. Kdaj 
se prepirata, s pogovorom, ki jima je 
pomemben, pa se pomirita. Sta dobra 
prijatelja, si zaupata, se sprejemata, sta 
strpna. Do drugih sta prijazna, hitro 
ogovorita ljudi - sta družabna, sta si 
enakovredna prijatelja, nihče ne želi biti 
glavni, njun pogovor je prijazen. Rada sta 
skupaj, ker če si sam, ti je dolgčas, te je 
strah, ker nimaš družbe, da bi te kdo 
pomiril. Rada imata sebe, drug drugega, 
nove prijatelje, paradižnike, zabavo. Nikjer 
ni omenjeno, da imata družino, se pa 
počutita dobro. Vse naštete lastnosti pove 
zgodba, pa slike tudi. 

Muminmama: rada kuha, veliko dovoli, vse 
sprejema, prijazna, gostoljubna, Muminočka: 
pogumen, čuva družino, skrbi zanje, odločen –
velikokrat on reče, kam gredo na potovanje, je 
radoveden, vse sprejema, Mumintrolek: veliko 
prijateljev ima, radoveden, rad raziskuje, 
sprejema druge, zna potolažiti, Smrkljica: 
simpatična, urejena, naličena, rada raziskuje, 
popestri družbo fantom. Vsi so mi enako všeč, 
ker imajo dobre lastnosti, so prijazni, sočutni, 
raziskujejo. Vsi radi pomagajo, kdaj se tudi 
sprejo. So zelo dobri prijatelji, zaupajo si, vse 
si povejo, do novih prijateljev so prijazni, 
družabni. Radi se družijo, želeli bi si še več 
prijateljev. Radi imajo potovanja, nove 
prijatelje, drug drugega. Imajo svojo družino, v 
kateri se dobro počutijo. Vse lastnosti sem 
ugotovil po opisu avtorice, ilustracije pokažejo

Vsi so mi všeč, ker so simpatični, radovedni, veliko potujejo. Njihove skupne lastnosti so: 
dogodivščine, prijaznost. 
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Učenec 5 

 

1. intervju Glal je prijazen, spoštljiv, druge sprejema 
take, kot so. Glili noče ostati sama, Glal ji je 
pomemben, tudi ona je prijazna, spoštljiva 
in ima rada druge. Sta prijazna, spoštljiva, 
sprejemata druge, takšne, kot so, 
pomembna sta drug drugemu, da ne 
ostaneta sama, drug brez drugega sploh ne 
bi mogla, si pomagata, drugim tudi, ko se 
spreta, se tudi pobotata, sta si dobra 
prijatelja, ne pa najboljša, do drugih sta 
spoštljiva, lepo se vedeta, mirna, pogovor 
jima je pomemben in njuna skupnost kot 
družina. 

Muminmama vse rada sprejme, rada kuha 
(kot jaz). Muminočka: radoveden. 
Mumintrolek: je dober, zvest prijatelj, rad deli 
stvari z drugimi, rad varuje druge. Smrkljica: 
prijazna, radovedna. Pomembno jim je, da 
živijo razburljivo življenje in da se jim dogajajo 
dogodivščine, včasih se skregajo, a se hitro 
pobotajo, so dobri prijatelji, ki si zaupajo skoraj 
vse skrivnosti, so pošteni, zvesti, iskreni, 
prijazni, spoštljivi, vsi so enako pomembni 
drug drugemu, več kot jih je, bolj razburljivo je 
življenje, v družini se dobro počutijo. 

V odnosu do drugih do si oboji podobni. 

2. intervju Glili je spoštljiva, včasih nerazumna 
(nemožganska), prijazna do Glala, ta rad 
pomaga, je prijazen, spoštljiv kdaj 
nerazumen, večinoma pa. Oba sta mi 
enako všeč, ker se skoraj nič ne razlikujeta, 
tudi po značaju. Pomagata si in drugim tudi. 
Kdaj se spreta, kar rešita s pogovorom, da 
se pobotata, pomembno jima je, da sta v 
miru, da nista skregana. Sta spoštljiva, 
prijazna, dobra prijatelja, se sprejemata. Do 
drugih se lepo vedeta, če je kdo siten, ga 
pustita v miru, da se še ona ne bi vpletla v 
to. Nihče ne želi bit glavni. Pogovarjata se 
prijazno, ker jima je pogovor pomemben. 
Sta najboljša prijatelja. Prosti čas preživljata 
skupaj. Ne vem, ali imata družino, ker o 
njunih starših nismo nič izvedeli, skupaj pa 
se počutita varno. Vse njune lastnosti sem 
prebral, ko sem se vživel v pravljico med 
branjem in iz sličic. 

Muminmama: dobra kuharica (jaz bi se z njo 
dobro ujel), vedno vzame vse s sabo in se 
prepriča, Muminočka: dobro razmišlja – je 
pameten, bister, pogumen, zaščitniški, 
Mumintrolek: zaščitniški (po svojem očetu) do 
Smrkljice, prijazen, Smrkljica: (po svojem 
očetu). Najbolj so mi všeč prvi trije, a se ne 
morem odločiti za nobenega. Radi pomagajo, 
tudi drugim. Malokrat se sprejo, a se hitro 
pobotajo, pogovor jim je pomemben. Do 
prijateljev in znancev so prijazni, spoštljivi, 
vedoželjni, strpni. Nihče ne želi biti glavni, 
pogovarjajo se lepo, srečno razpletejo težavo, 
radi so skupaj, nikoli se ne bi zapustili, če bi se 
izgubili, bi se hitro našli, radi imajo 
dogodivščine, jedi od Muminmame, radi 
poslušajo  orglice od Njuhca, radi imajo svojo 
družino. Vse njihove lastnosti sem razbral 
med branjem pravljice in iz slikic. 

Kosovirji so mi všeč kot majhni želodki na letečih žlicah, Mumini pa so kot angelčki, njihovo 
vedenje mi je všeč. Vsem je enako sprejemanje drugih.  

Učenec 6 

 

1. intervju Glal je prijazen, zelo iznajdljiv, pomembno 
mu je, da dobro spi, je in da je zdrav. Glili je 
prijazna, bolj pogumna, malo nagajiva, je 
bolj radovedna, pomembne so ji enake 
stvari, kot Glalu. Lepo se vedeta, sta 
prijazna, strpna, včasih pa se grdo gledata, 
se kregata, sta dobra najboljša prijatelja, ker 
se nikoli ne ločita, imata rada družbo, rada 
se pogovarjata, včasih želi biti eden glavni, 
drugič drugi, drug drugemu sta družina. 

Muminmama: je zelo prijazna, vsakega 
sprejme domov, rada pomaga drugim. 
Muminočka: zelo smešen. Mumintrolek: zelo 
pameten, prijazen do drugih, smešen, 
najboljši. Smrkljica: smešna. Kdaj so bolj grobi 
drug do drugega, ko se skregajo, nihče ne želi 
biti glavni, so dobri prijatelji, se sprejemajo, so 
prijazni, vedno si hočejo povedati kaj novega, 
v svoji družini se dobro počutijo. 

Mumini se bolj grobo sprejo kot Kosovirja. Značajsko so si oboji podobni po prijaznosti do 
drugih. 

2. intervju Glili: je smešna, radovedna, se razjezi, 
naredi kaj smešnega, je igriva, Glal: 
smešen, naredi kaj smešnega, dolgo spi, 
noče, da ga kdo zbudi, pameten. Enako 
sta mi všeč, ker sta enaka, kdo včasih 
drugače odreagira. Med seboj si 
pomagata in drugim ravno tako, velikokrat 
se tudi  prepirata, a hitro rešita tako, da 
nehata to delati in se pomirita, pomembno 
jima je, da sta v miru, sta prijazna, 
sprejemata drug drugega, velikokrat nista 
potrpežljiva, do drugih sta dobra, prijazna, 
želita pomagati, pogovor jima je 
pomemben, zelo se imata rada, lepo jima 
je skupaj, igra jima je pomembna, vedno 

Muminmama: je zelo prijazna, vse dovoli, rada 
sprejme – gostoljubna, rada kuha – skrbna, 
pripravljena skuhati, kar si želiš, Muminočka: 
zelo smešen, nikoli se ne preda, Mumintrolek: 
zelo zelo zanimiv, vedno naredi nekaj 
smešnega, prijazen, Smrkljica: zelo 
radovedna, veliko stvari hoče najti – 
raziskovalna je, smešna, prijazna. Vsem 
pomagajo, zelo malokrat se sprejo, a hitro 
rešijo problem, so zelo prijazni, dobri prijatelji, 
zelo se imajo radi, sprejemajo drug drugega, 
so potrpežljivi, do drugih so zelo prijazni, zelo 
pomagajo, tudi kdaj dajo za jesti, jih sprejmejo 
v hišo, so enakovredni – nihče ne želi biti 
glavni, radi se pogovarjajo, saj jim je to 
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si izmislita kaj novega, rada sta drug z 
drugim, raziskujeta, kaj novega ušpičita. 
Nikjer ni omenjeno, da imata družino, ker 
se dobro počutita, sta drug drugemu 
družina.  

pomembno, vedno so radi skupaj, ker se 
imajo zelo radi, nikoli se ne ločijo, v prostem 
času se igrajo in imajo radi dogodivščine – 
radi so družabni, so družina.  

Na nek način so si oboji po značaju podobni v prijaznosti, radovednosti, nikoli se ne ločijo, 
se imajo zelo radi. 

Učenec 7 

 

1. intervju Glal je dober, miroljuben, sprejme druge, 
pomembno mu je, da niso skregani, da so v 
miru, da bi bili vsi prijatelji. Glili je prijazna, 
odprtega srca, rada pomaga, pomembno ji 
je enako, kot Glalu. Skupaj preživita večino 
časa, kdaj se skregata, sta prijazna, tudi do 
drugih, nista sama zase, odprtega srca, 
rada pomagata, pomemben jima je mir, kdaj 
se spreta, a se pobotata, rada sta drug z 
drugim, da lahko gojita prijateljstvo, da si 
lahko pomagata, sta družabna, drug 
drugemu sta družina. 

Muminočka je prijazen, igriv, rad gre skupaj z 
družino, pogumen, iskren, dober skrbnik in 
varuh družine. Mumintrolek je obziren, 
prijazen, skrben. Smrkljica prijazna, 
dobrosrčna, kdaj se skrega, je dobra 
prijateljica. So velika družina, pomembno jim 
je druženje, so dobri prijatelji, iz srca prijazni 
drug do drugega, vsi vsem pomagajo, nihče 
med njimi ne želi biti glavni, ko se sprejo, se 
radi pogovorijo. 

Kosovirji in Mumini so si podobni po prijaznosti in miroljubnosti. Razlikujejo se le po izgledu.

2. intervju Sta družabna, prijazna, veliko dogodivščin 
spoznata, da se lahko vživimo v pravljico. 
Oba sta mi enako všeč, ni posebnega 
razloga za to, sta si podobna. Glal je 
miroljuben, družaben, ni za prepire – 
prizadeva si za mir, Glili pa miroljubna, 
zabavna, živahna. Med seboj si pomagata, 
predvsem v  težavah. Ko se spreta, se hitro 
pobotata na prijazen način, ne pa z 
grožnjami, se opravičita. Sta zelo dobra 
prijatelja, rada pomagata drug drugemu, 
družabna sta do drugih, rada sklepata 
prijateljstva po celem svetu. Do novih ljudi 
sta prijazna, pomagata ob težavah in 
prepirih. Nobeden ne želi biti glaven, sta 
enako pomembna. Pogovarjata se zelo 
lepo, na prijazen način. Prijatelja sta, nočeta 
biti sama zase, pomembno je, da sta si 
družba, prosti čas preživljata z igranjem, da 
se skupaj družijo, skupaj naredijo zabavo. 
Zdi se mi, da imata družino, a mogoče sta 
starša že stara, skupaj se dobro počutita.  

Muminmama: je skrbna, prijazna, gostoljubna 
(npr. do Pižmavca), zaupljiva, Muminočka: 
prijazen, radoveden (ko ribari ga zanima, 
kakšno bo ujel), skrben, odgovoren, ker skrbi 
za družino, Mumintrolek: zelo, zelo prijazen, 
radoveden, noče užaliti ljudi, Smrkljica: 
prijazna, radovedna kot Mumintrolek. Vsi so 
mi enako všeč zaradi svojih lastnosti. Radi 
pomagajo sebi in drugim. Ko se sprejo, se 
hitro pobotajo. So zelo dobri prijatelji. Do novih 
ljudi so prijazni, gostoljubni – zelo odprti. 
Nihče ne želi biti glavni. Pogovarjajo se 
prijazno, zadržujejo jezo, so strpni. Radi gredo 
skupaj na izlet kot družina, radi imajo mir in 
pustolovščine. V svoji družini se dobro 
počutijo.  

 

Oboji so družabni, miroljubni, prijazni in odprti. 

 

Preglednica 30: Primerjava rezultatov učencev 

 Kosovirji Mumini 

Učenka 1 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. (ima bogat besedni zaklad) 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenka 2 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenka 3 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenka 4 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. (ima bogat besedni zaklad) 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 
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Učenka 5 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

 

Učenka 6 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenka 7 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. (ima bogat besedni zaklad) 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenka 8 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. (ima bogat besedni zaklad) 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenec 1 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenec 2 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenec 3 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenec 4 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenec 5 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. (ima bogat besedni zaklad) 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenec 6 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Učenec 7 

 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. (ima bogat besedni zaklad) 

Doživlja jih poglobljeno. 

Da. 

Skupno 
število 

Da = 15 učencev (8 učenk,7 učencev) 

Ne = 0 učencev (0 učenk, 0 učencev) 

Da = 15 učencev (8 učenk, 7 učencev) 

Ne = 0 učencev (0 učenk, 0 učencev) 

** Vprašanja intervjuja 1 in 2. 

V skladu s hipotezo 6 smo ugotovili, da izpeljane dejavnosti projektnega dne na temo 
analize muminov in kosovirjev v kontekstu srednje obsežnih sodobnih pravljic 
Čarodejev klobuk in Kosovirja na leteči žlici vplivajo na poglobljeno dojemanje, 
razumevanje in vrednotenje izvirnih literarnih likov kot univerzalij humanističnih 
vrednot ter s tem na večjo čustveno in socialno pismenost pri vseh učencih.  
 
O tem sklepamo iz primerjave njihovih odgovorov pri prvem in drugem intervjuju. 
Pozorni smo bili na število besed (npr. pridevnikov), s katerimi so učenci opisovali 
izvirne literarne like in izražali svoja mnenja, tudi na to, ali so učenci pri drugem 
intervjuju izrazili še kakšna nova spoznanja, kako natančne so bile zaznave učencev 
in kako poglobljeno so izražali doživljanje likov. 
 
V preglednicah od 3 do 10 smo prikazali rezultate (odgovore) učencev, ki so 
povezani z zastavljenimi raziskovalnimi hipotezami ter dokazali vse hipoteze, le 
hipotezo 2 smo delno potrdili, delno zavrnili. 
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4.4 Preverjanje hipotez 

Hipoteza 1: Večina učencev pozna slovensko mladinsko pisateljico S. Makarovič že 
od prej (pred obravnavo srednje obsežne sodobne pravljice). Redki pa od prej, pred 
obravnavo srednje obsežne sodobne pravljice, (po imenu) poznajo tudi finsko-
švedsko mladinsko pisateljico T. Jansson.  
 
Raziskali smo, ali učenci poznajo slovensko mladinsko pisateljico Svetlano 
Makarovič in finsko-švedsko mladinsko pisateljico Tove Jansson, saj sta obe postali 
del sodobnega kanona mladinske književnosti. 

Sklepali smo, da bo večina učencev poznala Svetlano Makarovič, ki je s svojim 
bogatim opusom že dolgo prisotna na področju ustvarjanja za otroke in mlade, le 
redki pa bodo poznali (verjetno zgolj po imenu) Tove Jansson, saj gre za finsko-
švedsko mladinsko pisateljico. 

Ugotovili smo, da Svetlano Makarovič pozna večina učencev, saj imajo doma njene 
zgodbe, zgodbe so si že izposodili v knjižnicah, poznajo zgodbe kot glasbene 
pravljice z zgoščenk ali so si ogledali gledališko-lutkovno predstavo, Tove Jansson 
pa skoraj nihče ne pozna, razen enega učenca, ki je njeno ime na naslovnici knjige 
zasledil na knjižni polici v knjižnici. 

Presenetilo nas je, da vseeno kar precej učencev (7 od 9) ne pozna Svetlane 
Makarovič, čeprav se njena literarna dela poučuje v 1. triadi devetletke, mnogo otrok 
se z zgodbami in njenimi izvirnimi literarnimi liki po našem vedenju sreča že v vrtcu.  

Za ime finsko-švedske pisateljice otroci še niso slišali. Menimo, da zato, ker literarna 
besedila Tove Jansson še niso del naših učnih načrtov. 

Hipotezo 1 smo z dobljenimi rezultati potrdili. 

Hipoteza 2: Večina učencev 3. razreda pozna izvirne literarne like kosovirje ali iz 
knjig (ilustratorji: Lidija Osterc (1974), Matjaž Schmidt (1994), Gorazd Vahen (2001), 
Suzi Bricelj (2009)), iz glasbene pravljice (zgoščenka) ali gledališke/lutkovne igre. 
Redki poznajo tudi izvirne literarne like mumine, če že, mogoče iz kratkih animiranih 
filmov (japonski). 

Raziskali smo, ali so se učenci seznanili z izvirnimi literarnimi liki kosovirji in mumini 
pred obravnavo srednje obsežnih sodobnih pravljic v razredu ter na kakšen način.  

Sklepali smo, da bo večina učencev poznala kosovirje iz knjig, glasbenih pravljic (na 
zgoščenkah) ali gledališke/lutkovne predstave, mumine pa redki, če že, morda iz 
kratkih japonskih animiranih filmov. 

Ugotovili smo, da kosovirje res pozna večina učencev, čeprav šibka večina (8 
učencev od sedmih). Res jih poznajo iz knjig, glasbenih pravljic (na zgoščenkah), iz 
gledaliških/lutkovnih predstav ali so zgodbo slišali v vrtcu, mumine pa tudi velika 
večina (12 učencev od 15). 

Presenetila nas je velika večina učencev, ki so mumine poznali od prej. Večinoma jih 
ne poznajo iz animiranih filmov (razen nekaj učencev), temveč njihovo podobo ali 
podobo z imenom poznajo z naslovnic knjig, iz reklam, ker so tržno blago (igrače, 
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kartice, zvezki …). Tudi v razredu imamo muminovo sestavljanko, s katero se učenci 
igrajo. 

Hipotezo 2 smo z dobljenimi rezultati delno potrdili in delno zavrnili: potrdili smo, da 
večina učencev pozna kosovirje od prej, pred obravnavo srednje obsežne sodobne 
pravljice v razredu, zavrnili pa našo predpostavko, da večina učencev muminov ne 
bo poznala in če jih bodo poznali, jih bodo iz animiranih filmov – velika večina je 
mumine spoznala že pred obravnavo srednje obsežne sodobne pravljice. Z njimi so 
se pred obravnavo sodobne pravljice v razredu srečali večinoma po drugih poteh 
(razstava ilustracij, naslovnica knjige, reklame, kartice, priponke, zvezki …), ne pa 
preko animiranega filma. 

Hipoteza 3: Učenci na osnovi značajskih lastnosti in avtoričinega sporočila (besedilo) 
izvirne literarne like mumine in kosovirje prepoznajo kot univerzalije humanističnih 
vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost, svoboda. 
 
Raziskali smo, ali učenci izvirne literarne like prepoznajo kot univerzalije 
humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, 
sprejetost, strpnost, svoboda. Želeli smo ugotoviti, ali kot univerzalije teh vrednot 
prepoznavajo tako kosovirje kot mumine. 

Sklepali smo, da bodo učenci izvirne literarne like, tako mumine kot kosovirje, 
prepoznali kot univerzalije teh vrednot. 

Ugotovili smo, da izvirne literarne like mumine in kosovirje učenci prepoznavajo kot 
zelo podobne, praktično enake v njihovih značajskih potezah in reagiranju (avtoričino 
sporočilo), zato jih prepoznajo kot univerzalije vseh naštetih humanističnih vrednot. 

Glede na stopnjo njihovega kognitivnega in jezikovnega razvoja za vrednotenje 
vprašanj na temo humanističnih vrednot uporabljajo njim lastno (preprosto) 
izrazoslovje: »je prijazen«, »rad pomaga«, »pomembno ji je, da je s prijateljem/-i«. 
Odgovori učencev so si podobni. 

Hipotezo 3 smo z dobljenimi rezultati potrdili. 

Hipoteza 4: Učenci prepoznajo izvirne literarne like kot univerzalije humanističnih 
vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost, svoboda zaradi njihove celostne podobe (verbalno sporočilo, vizualno 
sporočilo). 

Glede na to, da je bila kot del raziskave obravnava dveh srednje obsežnih sodobnih 
pravljic v slikaniški knjižni obliki, smo želeli ugotoviti, ali učenci prepoznajo izvirne 
literarne like kot univerzalije omenjenih humanističnih vrednot enakost, mir, 
prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda 
zaradi njihove celostne podobe, t.j. preko vizualnega in verbalnega sporočila. 

Sklepali smo, da bo tako. Odgovore učencev, kakršni so, smo pričakovali. 

Ugotovili smo, da so vsi učenci (15) prepoznali kosovirje in mumine kot univerzalije 
omenjenih humanističnih vrednot zaradi njihove vizualne podobe (ilustracije) in 
verbalne podobe (besedno sporočilo) hkrati. Vsi so potrdili, da se iz obeh vrst 
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sporočila razbere značaj, razpoloženje izvirnega literarnega lika ter tudi to, kaj mu je 
v življenju in odnosih pomembno, za kaj si prizadeva. 

Eden izmed učencev je izrazil mnenje, da so mu pri doživljanju in vrednotenju, 
poznavanju izvirnih literarnih likov zadostovale besede – torej besedno sporočilo 
slikanice. 

Hipotezo 4 smo z dobljenimi rezultati potrdili. 

Hipoteza 5: Učenci prepoznajo mumine in kosovirje kot univerzalije vrednot enakost, 
mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda, 
ki so po njihovem mnenju relevantne tudi danes. 

Raziskali smo, ali učenci humanistične vrednote enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda, katerih 
univerzalije so izvirni literarni liki, prepoznavajo kot relevantne za sodobni prostor in 
čas. 

Sklepali smo, da so tudi danes učencem te vrednote pomembne, njim osebno in tudi 
kot vrednote, ki so pomembne za družbo, v kateri živimo. 

Ugotovili smo, da vsi učenci prepoznajo izvirne literarne like kot univerzalije teh 
humanističnih vrednot, ki so po njihovem mnenju relevantne tudi danes. Vrednote, ki 
jih izvirni literarni liki zastopajo, se učencem zdijo pomembne zato, ker z načinom 
življenja po vrednotah ustvarjamo lepši, bolj prijazen svet, imamo ljudi okoli sebe in 
ne ostanemo sami, tako imamo lahko veliko prijateljev, si pridobimo zaupanje ljudi, ni 
osamljenih in žalostnih. Lažje sobivamo in živimo in se imamo radi. S takim načinom 
življenja lahko računamo na pomoč drugih, če bi se znašli v težavah, ustvarjamo 
družbo miru. 

Hipotezo 5 smo z dobljenimi rezultati potrdili. 

Hipoteza 6: Učenci bodo po izvedenih dejavnostih projektnega dne poglobljeno 
doživljali, razumeli in vrednotili kosovirje in mumine kot univerzalije humanističnih 
vrednot enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, 
strpnost, svoboda, kar bo motiviralo njihovo večjo čustveno in socialno pismenost. 

Ugotoviti smo želeli, ali dejavnosti projektnega dne na temo analize muminov in 
kosovirjev pri učencih vplivajo na poglobljeno doživljanje, razumevanje in vrednotenje 
izvirnih literarnih likov z vidika humanističnih vrednot enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda ter s tem vplivajo 
na večjo čustveno in socialno pismenost.  

Sklepali smo, da bodo učenci po izvedenih dejavnostih poglobljeno doživljali, 
razumevali in vrednotili kosovirje in mumine kot univerzalije omenjenih humanističnih 
vrednot, dejavnosti pa bodo posledično motivirale čustveno in socialno pismenost 
učencev. 
 
Raziskovalni cilj smo skušali doseči s pomočjo dveh intervjujev, za katera smo 
vprašanja za učence pripravili vnaprej. Prvi intervju smo s posameznim učencem 
(individualno) izvedli pred projektnim dnevom, drugega pa na enak način po 
projektnem dnevu. Po izvedenih obeh intervjujih smo primerjali odgovore učenca/-ke 
pri prvem in drugem intervjuju. 
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Kot kriterij za merjenje smo vzeli število besed (npr. pridevniki), ki jih bo učenec/-ka 
uporabil/-la za ovrednotenje izvirnega literarnega lika (glede na vprašanje intervjuja), 
natančnost zaznav (subtilnost) učenca/-ke in posledično natančnejši odgovor 
učenca/-ke, čustveno obarvanost besed. 
 
Pri dokazovanju hipoteze smo naleteli na težave. Postavilo se nam je nekaj vprašanj:  

 Ali so kriteriji za ugotavljanje »napredka« učencev res primerni?  
 So zamišljeni kriteriji za dokazovanje tega, kar skušamo ugotoviti, res kriteriji 

za merjenje? 
 Ali so dejavnosti za učence res tisto, kar lahko dokaže spodbujeno čustveno in 

socialno pismenost učencev?  
 
Navkljub pomislekom in ugotovitvi, da bodo spoznanja precej subjektivna, smo 
skušali ovrednotiti odgovore učencev in doseči raziskovalni cilj. 
 
Ugotovili smo, da vsi učenci izvirne literarne like z vidika humanističnih vrednot po 
izpeljanih dejavnostih projektnega dne doživljajo poglobljeno – bolj natančno (več 
pridevnikov, bolj gostobesedno) vrednotijo, natančneje opišejo, bolj natančno znajo 
opredeliti, kaj je izvirnim literarnim likom pomembno v življenju in kako doživljajo 
medsebojne odnose, se natančneje opredelijo, ali je tudi njim pomembno tako živeti 
s prijatelji, v njihovi družini.  
 
Razmislili smo o tem, kaj bi bili lahko še dodatni razlogi, da smo vseeno dobili 
odgovor na raziskovalno vprašanje, predvsem del o večji čustveni in socialni 
pismenosti učencev. Menimo, da so razlogi lahko naslednji: 

 Učenci so bili lahko pri drugem intervjuju bolj sproščeni pred kamero kot pri 
prvem, ko so morda imeli več treme (učenci sicer niso navajeni na delo s 
kamero, ker jo pri pouku redko uporabljamo). 

 Glede na našo napoved učencem, da bo nekaj vprašanj pri drugem intervjuju 
enakih kot pri prvem, so bili zaradi poznavanja vprašanj morda bolj sproščeni 
in svoj odgovor iz prvega intervjuja samo nadgradili. 

 Učenci so bili lahko bolje razpoloženi kot prvič (osebni razlogi, utrujenost, 
domača situacija, ki lahko vpliva na razpoloženje učencev, odnosi s 
sošolci/prijatelji).  

 Sodelovalno delo s sošolci pri dejavnostih projektnega dne (pridobivajo nove 
izkušnje čustev, kar lahko vpliva na njihovo doživljanje literature, v 
medsebojnih pogovorih bogatijo lasten besedni zaklad (»več glav več ve«), 
poistovetijo se lahko z zaznavo literarnega lika sošolca, na katero pa učenec 
sam prej ni pomislil ali je ni začutil v sebi). 

 Učinkovita uvodna motivacija pred začetkom dejavnosti in spodbude ter 
pohvale  učitelja med dejavnostmi (tudi med celotno raziskavo). 

 Dejavnosti so bile smiselno načrtovane. 
 Lastna motivacija učencev za branje/poslušanje pravljic ter delo v razredu, ki 

presega okvir običajnih metod dela v razredu. 
 Zanimanje učencev za problemske oblike dela pri pouku. 
 Učenci imajo morda iz primarnega okolja bogate izkušnje čustev in starše, ki 

so čustveno in socialno pismeni. 
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 To je bila skupina učencev, ki so že na visoki stopnji kognitivnega razvoja, 
imajo bogate predhodne izkušnje z branjem, opaziti je ljubezen do branja, 
zgodb. 

 
Menimo, da se v našem načinu dokazovanja hipoteze 6 kažejo določene slabosti: 

 Precej zahtevna vprašanja intervjujev glede na to, da učenci še niso (po 
Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja) na ravni abstraktnega mišljenja, 
razmišljanje o čustvih, odnosih, socialnih kontekstih pa predpostavlja oz. 
zahteva visoko stopnjo razvite empatije. 

 Kratkotrajno izvajanje dejavnosti projektnega dne (v enem šolskem dnevu se 
je izmenjalo kar nekaj dejavnosti), ki pri napredovanju v čustveni in socialni 
pismenosti ne pomeni veliko, lahko pa ju vseeno motivira. 

 V raziskavo nismo vključili kontrolne skupine učencev, ki bi dokazovala 
stopnjo napredka v čustveni in socialni pismenosti učencev, ki bi pri 
dejavnostih sodelovali. 

 
Delno so odgovori tudi dokazilo, da so se učenci znali bolj čustveno poglobljeno in z 
globljim razumevanjem socialnih situacij opredeliti do teme v vprašanjih intervjujev, 
vendar pa menimo, da bi bilo za dokazovanje večje čustvene in socialne pismenosti 
pri učencih raziskavo potrebno zastaviti drugače. Predlagamo naslednje: 

 daljše obdobje raziskovanja z vključeno kontrolno skupino učencev, 
 večje število načrtovanih dejavnosti za učence in več razpoložljivega časa za 

pogovor (tudi neformalen) z učenci, 
 določiti jasnejše dejavnike za merjenje rezultatov. 

  
Hipotezo 6 smo z dobljenimi rezultati potrdili, vendar pa smo mnenja, da ni dovolj 
strokovno podkrepljena in ne dovolj empirično utemeljena.  

Raziskava je tako vključevala obravnavo dveh srednje obsežnih sodobnih pravljic v 
razredu z upoštevanjem štirih spoznavno-sprejemnih stopenj pri šolski obravnavi 
književnega besedila (doživljanje, razumevanje in vrednotenje književnega besedila 
in izražanje ali ubesedovanje na nivoju rabe). Dejavnosti za učence so bile 
načrtovane v skladu s spoznavno-sprejemnimi stopnjami pri obravnavi književnega 
besedila (zapis obnove prebranega dela besedila in napoved vsebine prihodnjega 
branja, oblikovanje tabelske slike, dejavnosti projektnega dne – »branje« ilustracij, 
prepoznavanje lastnosti izvirnih literarnih likov, kviz, delavnice). Pred projektnim 
tednom in po njem  smo izvedli dva intervjuja. Učenci so bili intervjuvani individualno. 

Na podlagi odgovorov učencev smo potrdili naslednje hipoteze: 

Preglednica 31: Dokazovanje hipotez 

Raziskovalna hipoteza Rezultat raziskave 

Hipoteza 1 potrjena 

Hipoteza 2 delno potrjena, delno zavrnjena 

Hipoteza 3 potrjena 

Hipoteza 4 potrjena 

Hipoteza 5 potrjena 
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Hipoteza 6 potrjena 

 

Z izpeljano kvalitativno in kvantitativno raziskavo smo dosegli cilje raziskovanja in s 
pridobljenimi podatki v polnosti potrdili pet hipotez (H1, H3, H4, H5, H6), eno 
hipotezo pa delno potrdili in delno zavrgli (H2). 
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5 SKLEP 

Literarni liki so univerzalije humanističnih vrednot. To dokazujeta primera izvirnih 
literarnih likov muminov finsko-švedske mladinske pisateljice Tove Jansson ter 
izvirnih literarnih likov kosovirjev slovenske mladinske pisateljice Svetlane Makarovič 
ter njuna primerjava z vidika predstavnosti izbranih humanističnih vrednot enakost, 
mir, prijateljstvo, pripadnost, strpnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost in 
svoboda. Primerjava muminov in kosovirjev je pokazala, da so antropomorfne ali 
personificirane živali v obeh primerih univerzalije vseh obravnavanih humanističnih 
vrednot. Slikaniška knjižna oblika in pravljica kot umetnostna zvrst imata na mladega 
bralca velik vpliv, posebej, ko govorimo o kvalitetnih književnih delih. 

V empiričnem delu smo z raziskavo dokazali raziskovalne hipoteze in dosegli 
raziskovalne cilje, s katerimi smo ugotavljali, ali učenci 3. razreda poznajo mladinski 
pisateljici Svetlano Makarovič in Tove Jansson, ki sta del sodobnega kanona 
mladinske književnosti, in njune izvirne literarne like kosovirje in mumine. Proučevali 
smo, kako na učence vpliva slikaniška knjižna oblika obravnavanih srednje obsežnih 
sodobnih pravljic Čarodejev klobuk in Kosovirja na leteči žlici, in sicer na doživljanje, 
razumevanje in vrednotenje književnega besedila in izvirnih literarnih likov, ki s 
komunikacijo na verbalni in vizualni ravni predstavljata pomemben medij za 
spodbujanje razvoja učenčevih bralnih spretnosti in njihove čustvene pismenosti 
skozi spodbujanje empatije, ki je ena najbolj bistvenih socialnih spretnosti 
(Nikolajeva, 2013).  

Spoznavno-sprejemne stopnje pri šolski interpretaciji književnega besedila, ki so 
doživljanje književnega besedila (ko se učenci osebno in neposredno srečajo z 
literarnim besedilom in literarnimi liki v njem ter je njihovo bralno/poslušalsko 
zanimanje osredotočeno na uspeh »dobrih« literarnih likov, za katere verjamejo, da 
so sposobni rešiti vsako nalogo oz. situacijo, ko se poistovetijo s protagonistom/-i, ki 
je/so nosilci dobrih dejanj, in je zgradba srednje obsežnih sodobnih pravljic kljub 
dvoplastnosti dogajanja za učence predvidljiva in zadosti njihovim intuitivnim 
pričakovanjem), razumevanje le-tega (ko učenci razumejo literarno besedilo v ožjem 
smislu – obnovijo, povzamejo dogajanje po svojih besedah, izluščijo glavne in 
stranske literarne like, in širšem smislu – ko učenci svojo osebno interpretacijo 
besedila soočijo z interpretacijami svojih sošolcev in s tem se soočajo z različnimi 
pogledi in  doživljanjem književnega besedila), vrednotenje (pri katerem gre za 
učenčev odziv na celovitost besedila, ko izrazi svoje mnenje in ga skuša utemeljiti) 
ter  izražanje ali ubesedovanje na nivoju rabe (ko učenec govorno izraža svoja 
doživetja, razumevanja in vrednotenja književnega besedila, v književnem besedilu in 
ilustracijah prepozna čustvene izraze in poustvarja) (Krakar-Vogel, 1994) spodbujajo 
k razvoju čustvene in socialne pismenosti.  

Predvidevali smo, da bodo učenci ob obravnavi dveh sodobnih pravljic v izvirnih 
literarnih likih prepoznali relevantnost humanističnih vrednot, ker so tudi zanje 
pomembne. V sklopu  pouka smo za namen raziskave obravnavali pravljici (branje v 
nadaljevanjih) z upoštevanjem spoznavno-sprejemnih stopenj pri šolski interpretaciji 
književnega besedila (doživljanje besedila, razumevanje le tega, vrednotenje ter  
izražanje ali ubesedovanje na nivoju rabe) ter za učence pripravili delavnice v okviru 
projektnega dne z namenom spodbuditi učence k poglobljenemu doživljanju izvirnih 
literarnih likov muminov in kosovirjev ter vrednot, katerih univerzalije so. Pred 
projektnim dnevom in po njem  smo z učenci izpeljali individualni intervju. S pomočjo 
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vprašanj obeh vprašalnikov smo proučevali, kako učenci interpretirajo izvirne 
literarne like pred projektnim dnem in po njem.  

Raziskava je s ciljem preveriti poznavanje mladinskih pisateljic potrdila, da učenci 
večinoma že od prej poznajo slovensko mladinsko pisateljico Svetlano Makarovič, 
prav tako njene izvirne literarne like kosovirje, saj jih poznajo iz pravljic, glasbenih 
pravljic, lutkovnih predstav od prej (pred vstopom v šolo). Menimo, da je razlog v 
kvalitetnemu pisanju in izvirnosti Svetlane Makarovič. 

Tove Jansson, finsko-švedsko mladinsko pisateljico, učenci ne poznajo od prej, 
čeprav je prav tako del sodobnega kanona mladinske književnosti, z zgodbami o 
njenih izvirnih literarnih likih muminih znana v svetovnem merilu. Menimo, da je po 
imenu učenci ne poznajo, ker ni del naših učnih vsebin v učnih načrtih, poznajo pa 
njene izvirne literarne like mumine iz animiranih filmov, v zadnjem času prevedenih 
stripov in pravljic, reklam, plakatov, iger za otroke (puzzli), kar nas je v raziskavi 
presenetilo, saj smo sklepali, da iz nepoznavanja avtorice učenci tudi njenih literarnih 
likov ne bodo poznali. V tem segmentu raziskava hipoteze ni potrdila. 

V celoti smo z raziskavo (avtorska literarna analiza in analiza odgovorov učencev) 
potrdili, da izvirni literarni liki kosovirja in mumini so nosilci humanističnih vrednot 
(enakost, mir, prijateljstvo, pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, 
svoboda) in jih kot take prepoznajo in doživljajo tudi učenci zaradi njihove celostne 
podobe v slikaniški knjižni obliki. Spodbujajo čustveno sodelovanje s pomočjo 
slik/ilustracij in besed (oris in opis) (Nikolajeva, 2013). Po teoriji pripovedi je opis eno 
izmed znamenj pripovedovalčeve prisotnosti v besedilu. Verbalni pripovedovalec 
bralca spodbudi, da nekatere podrobnosti v prostoru »opazi«, druge pa spregleda. 
Vizualni prikaz prizorišča pa je »nepripoveden«, kot tak pa nemanipulativen, zato 
bralcu omogoča veliko svobodo interpretacije (Nikolajeva, 2003). Učenci 
humanistične vrednote prepoznavajo kot relevantne za sodobni prostor in čas.  

Slikanica je sintetični medij, pri katerem prejemnik celostni smisel doživi šele skozi 
interakcijo različnih komunikacijskih sredstev. Besedilo in slika, dve različni obliki 
komunikacije, se spajata v novo zvrst. Pot za razvijanje čustvene in socialne 
pismenosti mladih bralcev je prav v uporabi oz. branju slikanice (Nikolajeva, 2013). 
Raziskava dokazuje, da je obravnava slikaniške knjižne oblike motivirala željo 
učencev po branju in poslušanju, doživljanju literarnih likov in njihovih medsebojnih 
odnosov. 

Delavnice projektnega dne so po obravnavi pravljic Čarodejev klobuk in Kosovirja na 
leteči žlici dodatno spodbudile učence k poglobljenemu doživljanju izvirnih literarnih 
likov kosovirjev in muminov (opis in oris, kviz, risarska in kiparska delavnica, 
izdelovanje makete in zemljevida) ali vrednot, ki jih ti literarni liki predstavljajo ter 
vplivale na večjo čustveno in socialno pismenost pri vseh učencih, kar se je pokazalo 
v večji čustveni obarvanosti in številu besed (npr. pridevniki), njihovih natančnejših 
zaznavah literarnih likov ter posledično natančnejših odgovorih na vprašanja 
intervjuja. Izkustvo je tisto, ki spodbuja učenje veščin čustvenega količnika, predvsem 
tiste, ki zajemajo otrokov odnos z drugimi in vplivajo na razvoj socialne občutljivosti 
(Shapiro, 1999). Pomembna so izkustva simbolnih čustev (Nikolajeva, 2013), 
predvsem socialnih, ki jih učenec morda v življenju še ni pridobil, ker spodbujajo k 
razmišljanju, prepoznavanju socialnih situacij v književnem besedilu ter spoznavanju 
socialnih odnosov med literarnimi liki v zgodbi. 
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Izvirnost (zgodbe, literarnega lika) se je pokazala kot pomemben motivacijski 
dejavnik za obravnavo književnih del pri pouku. S tem predstavlja velik doprinos k 
čustvenemu, socialnemu in moralnemu razvoju učencev. 

Menimo, da so dobljeni rezultati v skladu z raziskovalnimi cilji in so potrdili namen 
naše raziskave.  

 

Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Menimo, da so dobljeni rezultati v skladu z raziskovalnimi cilji in so potrdili namen 
naše raziskave. Raziskava pa ima tudi svoje omejitve: 

 Vzorec raziskave je bil priložnosten, sestavljalo ga je majhno število učencev 
3. razreda (15 učencev). 

 Vsebinsko in časovno zahteven potek intervjuja (vsebinsko zahtevna 
vprašanja in preveliko število vprašanj) glede na stopnjo kognitivnega razvoja 
učencev. 

 Zelo kratko časovno obdobje raziskovanja. 

 Odsotnost kontrolne skupine učencev v raziskavi, kar se je izkazalo kot 
pomanjkljivost pri vrednotenju odgovorov učencev, pridobljenih z intervjujem, 
pred in po projektnem dnevu. 

 Pomanjkljivo načrtovanje dejavnikov in postopka za ugotavljanje večje 
čustvene in socialne pismenosti učencev. 

 Dejavnosti za učence, ki so spodbujale poglobljeno doživljanje, razumevanje 
in vrednotenje izvirnih literarnih likov muminov in kosovirjev in s tem motivirale 
večjo čustveno in socialno pismenost učencev, so bile izpeljane enkratno 
(projektni dan). 

 Nejasna opredelitev vrednot, ki smo jih proučevali, ter velik nabor vrednot – v 
raziskavi nismo jasno opredelili, katere vrednote so humanistične, katere pa 
moralne. Tako je deficit nabor vrednot, ki smo jih zajeli v raziskavo, v katerem 
pa so moralne (enakost, mir, prijateljstvo, pripradnost, strpnost) in 
humanistične vrednote (solidarnost, spoštovanje, svoboda, sprejetost). 

Predlagamo, da bi se v nadaljnjem raziskovanju upoštevalo naslednje ugotovitve:  

 Vključiti večje število učencev – npr. celotno populacijo tretješolcev na dotični 
šoli, ali morda zajelo generacijo tretješolcev vseh osnovnih šol ljubljanske 
regije. 

 Načrtovanje raziskovanja v daljšem časovnem obdobju – čustvena in socialna 
pismenost sta kategoriji, ki ju lahko merimo in preverjamo na daljše časovno 
obdobje, ne po enkratnih delavnicah v sklopu projektnega dne. 

 Raziskovanje s pomočjo kontrolne skupine učencev. 
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 Izpeljava poskusnega intervjuja – da bi pridobili občutek, kako zahtevna so 
zastavljena vprašanja za učence, ki bi sodelovali v raziskavi ter kako bi se 
učenci odzivali na časovni potek (dolžino) intervjuja. 

 Manjše število vprašanj in vsebinsko prilagojena vprašanja za intervju glede 
na stopnjo kognitivnega in čustvenega razvoja učencev. 

 Predhodno vključitev kamere v metode in oblike učnega dela – seznanitev s 
takim načinom dela in rokovanje s kamero in drugimi IKT-sredstvi. 

 Določiti jasnejše dejavnike za merjenje rezultatov (zlasti s področja 
ugotavljanja večje čustvene in socialne pismenosti). 

 Večje število načrtovanih dejavnosti za učence in več razpoložljivega časa za 
pogovor (tudi neformalen) z učenci. 

 Osredotočenost samo na humanistične vrednote, samo na proučevanje ene 
ali dveh. 

Nove priložnosti 

Humanistične vrednote so relevantne za sodobni prostor in čas. Tako literarni liki v 
književnih delih ena izmed literarnih univerzalij zaradi samega poimenovanja 
(slogovna uporaba aliteracije in asonance) kot zaradi lastnosti, s katerimi se bralec 
indentificira, ker so mu zelo pomembne (visoko v njegovem osebnem, vrednotnem 
konceptu), predstavljajo prav te. Tema raziskovanja je zato aktualna. 

V prihodnje bi bilo zanimivo poglobljeno primerjati izvirne literarne like kosovirja in 
mumine kot nosilce posameznih humanističnih vrednot. Nove priložnosti za 
raziskovanje vidimo v dolgotrajnejšemu spremljanju razvoja čustvene in socialne 
pismenosti učencev, povezanega s kontinuiranim načrtovanjem dejavnosti za 
učence, ki bi čustveno in socialno pismenost spodbujali, v raziskovanju doživljanja, 
razumevanja in vrednotenja literarnih likov z vidika razlik med spoloma (učenke, 
učenci), v raziskovanju izrazoslovja učencev za vrednotenje literarnih likov glede na 
starostne stopnje in kognitivni razvoj. 

 

Srednje obsežni sodobni pravljici sta Čarodejev klobuk in Kosovirja na leteči žlici z 
uporabo psihoanalitičnega modela človeške osebnosti prenašata pomembna 
sporočila zavestnemu, predzavestnemu in nezavednemu delu duševnosti – ne glede 
na to, na kateri ravni vsak od njih v nekem trenutku deluje, kot velja za pravljice na 
sploh (Bettelheim, 1999). Bolj kot katera koli druga umetniška zvrst izhajajo iz 
otrokovega dejanskega psihološkega in čustvenega stanja. Neprecenljiva vrednost 
pravljic je v tem, da dajejo otrokovi domišljiji nove razsežnosti, ki jih sam ne bi mogel 
odkriti, oblika in struktura pravljic pa otroku nudita podobe, s katerimi lahko strukturira 
svoja dnevna sanjarjenja in z njimi bolje usmerja svoje življenje. Pravljice prikažejo 
nek eksistencialni problem zgoščeno in jasno. Otrok se ravno zato lahko spopade z 
bistvom problema.  

Ključnega pomena so literarni liki. Sposobnost doživljanja vlog literarnih likov 
omogoča otroku, da razume in vrednoti literarno dogajanje in izraža svoje poglede 
tako intuitivno kot racionalno. 
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Tove Jansson in Svetlana Makarovič, mladinski pisateljici, ki sta pustili bogato in 
trajno sled na področju mladinske književnosti in postali del sodobnega kanona, sta 
ustvarili izvirne literarne like kosovirje in mumine, ki s podobami in besedami 
spodbujajo čustveno vez, z medsebojnimi dialogi ustvarjajo izkušnje simbolnih 
čustev, ki jih morda učenci v realnosti (še) niso izkusili. Že v času nastanka pravljic, ki 
smo ju obravnavali z učenci v razredu, sta bili glasnici nove dobe – dobe, v kateri bi 
bile pomembne vrednote, kot so sprejemanje, mir, strpnost, odprtost, prijateljstvo itd.  



129 

6 VIRI IN LITERATURA 

6.1 Primarna literatura 

Jansson, T. (1970). Čarodejev klobuk. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 
Jansson, T. (1995). Čarodejev klobuk. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
 
Makarovič, S. (1994). Kosovirja na leteči žlici. Ljubljana: DZS. 
 

6.2 Sekundarna literatura 

Bauer, A. (2008). Pravljice zdravijo: kako pravljice otrokom krepijo samozavest ter jim      
pomagajo premagovati strahove in skrbi. Ljubljana: Tangram. 

Bettelheim, B. (1999). Rabe čudežnega: o pomenu pravljic. Ljubljana: Studia 
humanitatis. 

Bettelheim, B. (2002). Rabe čudežnega: o pomenu pravljic. Ljubljana: Studia 
humanitatis. 

Blažić, M. (2006). Morfologija pravljice. Otrok in knjiga, 66, 79 – 82. 

Blažić, M. (2011a). Branja mladinske književnosti: izbor člankov in razprav. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

Blažić, M. (2011b). Izvirnost v mladinskih besedilih Svetlane Makarovič. Jezik in 
slovstvo, 56(1-2), 73 – 86. 

Blažić, M. (2013). Jezik v sodobni slovenski mladinski književnosti 1980-2010. 
Družbena funkcijskost jezika: (vidiki, merila, opredelitve), 71 – 76. 

Blažić, M. (2014). Skriti pomeni pravljic: od svilne do jantarjeve poti. Ljubljana: 
Predagoška fakulteta. 

Čok, L. (2007). Humanistične vrednote kot etični substrat uspešnega strokovnjaka. 
Vzgoja: revija za učitelje, vzgojitelje in starše, 35(3), 3 – 4. 

Čretnik, B. (2010). Pravljica kot pomoč pri oblikovanju vrednot (Diplomsko delo). 
Teološka fakulteta, Filozofska fakulteta, Ljubljana, Maribor. 

Divjak, M. (2000). Človekove pravice in vzgoja za strpnost. Sodobna pedagogika, 
51(1), 210 – 230. 

Goleman, D. (1997). Čustvena inteligenca: zakaj je lahko pomembnejša od IQ. 
Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Goleman, D. (2010). Socialna inteligenca: nova veda o odnosih med ljudmi. 
Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Goljevšček, A. (1991). Pravljice, kje ste?. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Haramija, D. (2005). Pregled sodobne slovenske mladinske proze. Jezik in slovstvo, 
50(3-4), 27 – 36. 



130 

Haramija, D. in Batič. J. (2013). Poetika slikanice. Murska Sobota: Podjetje za 
promocijo kulture Franc-Franc. 

Hogan, P. C. (2009). The Mind and its Stories: narrative universals and human 
emotion. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hren. S. Zlata 60. slovenske popevke, nostalgija z avtorji: Svetlana Makarovič 
[arhivski televizijski posnetek]. Ljubljana: Razvedrilni program, RTV Slovenija. 
Predvajano na TV Slovenija, 1997. 

Hren, S. Samost Svetlane Makarovič [arhivski televizijski posnetek]. Ljubljana: RTV 
Slovenija. Predvajano na TV Slovenija, 2002. 

Hribernik, J. Avtoportret: Svetlana Makarovič [arhivski televizijski posnetek]. 
Ljubljana: Razvedrilni program, RTV Slovenija. Predvajano na TV Slovenija, 
2003. 

Idrizović, M (1983). Pravljica Svetlane Makarovič. Otrok in knjiga, 18, 18 – 22. 

Ilc, A. (1997). Svetlana Makarovič. Otrok in knjiga, 44, 133 – 142. 

Keen, S. (2006). A Theory of narrative empathy. Narrative, 3(14), 207 – 236. 

Keen, S. (2010). Empathy and the Novel. Oxford, New York: Oxford University Press. 

Kmecl, M. (1996). Mala literarna teorija. Ljubljana: Mihelač in Nešović. 

Kobe, M. (1987). Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Kobe, M. (1999a). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga, 47, 5 – 11. 

Kobe, M. (1999b). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga, 48, 5 – 12. 

Kobe, M. (2000a). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga, 49, 5 – 12. 

Kobe, M. (2000b). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga, 50, 6 – 15. 

Kobe, M. (2002). Mit/Mitsko in sodobna pravljica. Otrok in knjiga, 54, 39 – 45. 

Kordigel, M. (1990). Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev. Otrok in knjiga, 
29/30, 5 – 42. 

Kordigel, M. (1991). Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev. Otrok in knjiga, 
31, 5 – 21. 

Kos, J. (2001). Literarna teorija. Ljubljana: DZS. 

Kos, J. (2009). Literatura: Leksikon. Ljubljana: Cankarjeva založba (Zbirka Mali 
leksikon Cankarjeve založbe). 

Kovač Šebart, M. (2000). Šola, vzgoja in vrednote. Sodobna pedagogika, 51(1), 64 – 
80. 

Kovač Šebart, M. (2013). Kaj v javno vzgojno-izobraževalno ustanovo prinaša 
zahteva po spoštovanju vrednotnega okvira človekovih pravic?. Sodobna 
pedagogika, 64(3), 32 – 47. 



131 

Krakar-Vogel, B. (1990). Metodični sistem šolske interpretacije umetnostnega 
besedila. Jezik in slovstvo, 35(4-5), 91 – 98. 

Krakar-Vogel, B. (1994). Književnost v drugem letniku srednje šole: Priročnik za 
učitelje. Ljubljana: ZRSŠŠ. 

Kropej Telban, M. (2015). Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic: živalske pravljice 
in basni. Ljubljana: Založba ZRC. 

Ladinek, D. (2010). Vpliv vojaške gimnazije na oblikovanje vrednot (Magistrska 
naloga). Fakulteta za management, Koper. 

Marjanovič Umek, L., Zupančič, M., Lešnik Musek, P., Fekonja U. in Kavčič T. 
(2001). Socialni razvoj v zgodnjem otroštvu in teorija uma. V L. Marjanovič Umek 
in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija: izbrane teme (str. 42 – 59). Ljubljana: 
Filozofska fakulteta. 

Milivojević, Z. (2008). Emocije: Psihoterapija i razumevanje emocija. Novi Sad: 
Psihopolis institut. 

Musek, J. (1993). Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy d.o.o.. 

Musek, J. (1995). Ljubezen, družina, vrednote. Ljubljana: Educy.  

Musek, J. (2000). Nova psihološka teorija vrednot. Ljubljana: Educy, Inštitut za 
psihologijo osebnosti. 

Musek, J. (2010). Psihologija življenja: monografija. Vnanje Gorice: Inštitut za 
psihologijo osebnosti. 

Nikolajeva, M. (1996). Children`s Literature Comes of Age: Toward a New Aesthetic. 
New York, London: Garland Publishing, Inc.. 

Nikolajeva, M. (2002). The Rhetoric of Character in Children`s Literature. Lanham, 
Maryland, London: The Scarecrow Press, Inc.. 

Nikolajeva, M. (2003). Verbalno in vizualno. Otrok in knjiga, 58, 5 - 26. 

Nikolajeva, M. (2005). Aesthetic Approaches to Children`s Literature: An Introduction. 
Toronto, Oxford: The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland. 

Nikolajeva, M. (2013). Picturebooks and Emotional Literacy. The Reading Teacher, 
4(67), 249 – 254. 

Nikolajeva, M. in Scott, C. (2006). How Picturebooks work. New York, Oxon: 
Routledge Taylor & Francis Group. 

Panju, M. (2010). Strategije za spodbujanje čustvene inteligentnosti v razredu. 
Ljubljana: Modrijan. 

Propp, J. V. (2005). Morfologija pravljice. Ljubljana: Studia humanitatis. 

Schilling, D. (2000). 50 dejavnosti za razvijanje čustvene inteligence. Ljubljana: 
Inštitut za razvijanje osebne kakovosti. 



132 

Shapiro, L. E. (1999). Čustvena inteligenca otrok: kako vzgojimo otroka z visokim 
čustvenim količnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Skubic, N. (2012). Povezanost teorije uma s socialnimi odnosi in otrokovo socialno 
kompetentnostjo. Psihološka obzorja, 21(1), 51 – 66. 

Smrtnik Vitulić, H. (2004a). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Smrtnik Vitulić, H. (2004b). Značilnosti razvoja razumevanja temeljnih čustev od 
zgodnjega otroštva do mladostništva. Anthropos, 36(1-4), 329 - 340. Pridobljeno 
s http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-L8LY690U 

Steiner, C. (2010). Inteligenca srca. Ljubljana: Kmet in Piskernik d.n.o. 

Šlibar, N. (ur.). (2006). Barve strpnosti, besede drugačnosti, podobe tujosti: vzgoja za 
strpnost in sprejemanje drugačnosti preko mladinske književnosti. Ljubljana: 
Center za pedagoško izobraževanje, Filozofska fakulteta. 

Tancer-Kajnih, D. (1993). Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni. Otrok in knjiga, 
36, 5 – 13. 

Tancer-Kajnih, D. (1994). Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni. Otrok in knjiga, 
38, 25 – 41. 

Tancer-Kajnih, D. (1995). Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni. Otrok in knjiga, 
39/40, 38 – 48. 

Verbinc, F. (1976). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba. 

Vidmar, M. in Avsec, A. (2011). Socialna inteligentnost, empatija in agresivno 
vedenje. Psihološka obzorja, 20(4), 59 - 71. 

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta. 

Wilks, F. (2007). Inteligentna čustva – čustva, kako jih prepoznati, razumeti in 
harmonizirati. Kranj: Ganeš. 



133 

6.3 Spletni viri 

Ahola, S. (b.d.). Jansson, Tove (1914 – 2001). Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne 
strani  http://www.kansallisbiografia.fi/english/?id=1395 

Konvencija o otrokovih pravicah. Pridobljeno 20. 9. 2015 s spletne strani 
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-
podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-
otrokovih-pravicah-ozn/#c69 

Moyle, F. (2013). Moominland Tales – The Life of Tove Jansson [video].  Pridobljeno 
10. 10. 2015 s spletne strani https://www.youtube.com/watch?v=8HVN5Ey3yuE  

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000). Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html  

Splošna deklaracija človekovih pravic. Pridobljeno 20. 9. 2015 s spletne strani 
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-
podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-
clovekovih-pravic/  

The Official Moomin Site (b.d.). Pridobljeno 5. 1. 2016 s spletne strani 
https://www.moomin.com  

Tove Jansson – virtual museum and life story (b.d.). Pridobljeno 28. 3. 2016 s spletne 
strani http://www.tovejansson.com/eng/ura.html 

 

6.4 Slikovno gradivo 

Slika 1: Tove Jansson. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Tove_Jansson_in_1967_(crop
ped).jpg  

Slika 2: Mumintrolek. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
https://de.pinterest.com/pin/79938962111668872/ 

Slika 3: Muminmama. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani   
http://yaplog.jp/rungunsalt/daily/200605/18/ 

Slika 4: Muminočka. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://www.chipsters.fi/sv/mumins-filefiskpinne  

Slika 5: Smrkljica. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://www.alltomstockholm.se/scenkultur/article4057715.aos  

Slika 6: Smrk. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://moomin.wikia.com/wiki/The_Snork 

Slika 7: Njuhec. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani http://snufkinrp.tumblr.com/ 

Slika 8: Smrček. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://www.alltomstockholm.se/scenkultur/article4057715.aos  



134 

Slika 9: Samuh. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://moomin.wikia.com/wiki/Hemulens  

Slika 10: Protejci. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://hibilululu.exblog.jp/m2012-10-01/  

Slika 11: Tamslan in Živslan. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani   

http://www.alltomstockholm.se/scenkultur/article4057715.aos (29. 3. 2016) 

Slika 12: Mora. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 
http://www.alltomstockholm.se/scenkultur/article4057715.aos 

Slika 13: Pižmovec. Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 

http://womenwriteaboutcomics.com/2014/03/11/ill-try-it-an-introduction-to-moomins-
and-the-muskrats-biscuits/muskrat/ 

Slika 14: Čarodej.  Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 

http://moomins-at-sea.tumblr.com/post/100328679066/the-hobgoblin-requested-by-
sunshine-boredom-lies  

Slika 15: Svetlana Makarovič.  Pridobljeno 29. 3. 2016 s spletne strani 

http://www.airbeletrina.si/clanek/lestvica-deset-najvplivnejsih-mack-iz-sveta-literature  

 

Ostale fotografije so avtorske. 

 



135 

7  PRILOGE 

 1. del intervjuja – vprašanik 1 

 2. del intervjuja - vprašalnik 2 
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VPRAŠANJA ZA INTERVJU – UČENCI 3. RAZREDA  

EMPIRIČNI DEL MAGISTRSKE NALOGE  

 

1. VPRAŠALNIK   

(pred projektnim dnevom – dejavnostmi za učence) 

Raziskovalni cilji: 

1. Ugotoviti, ali učenci poznajo obe avtorici (Tove Jansson in Svetlano Makarovič), ki sta del 
sodobnega kanona mladinske književnosti, ali ne. 
2. Ugotoviti, ali učenci poznajo literarne like mumine in kosovirje, na kakšen način so se z njimi 
seznanili. 
3. Ugotoviti, ali učenci prepoznavajo literarne like kot nosilce humanističnih vrednot ter katerih 
vrednot. 
6. Ugotoviti, ali izvedene dejavnosti na temo analize muminov in kosovirjev v kontekstu sodobne 
pravljice Čarodejev klobuk in Kosovirja na leteči žlici za učence (projektni dan) prispevajo k 
poglobljenemu dojemanju, vrednotenju literarnih junakov kot nosilcev humanističnih vrednot ter s 
tem spodbudijo k večji čustveni in socialni pismenosti. 
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1. del: (SPLOŠNO o poznavanju pisateljice, pravljice, literarnih junakov;  všečnost 
prebranih dveh pravljic, mnenje o dogodivščinah literarnih oseb…) 

 

Brali smo sodobno pravljico slovenske mladinske pisateljice Svetlane Makarovič z 
naslovom Kosovirja na leteči žlici.  

1. Si pisateljico poznal/-a že pred skupnim branjem pravljice v razredu? Kako si se 
seznanil/-a z njo (na kakšen način)? 

2. Poznaš še katero njeno pravljico? 

Brali smo sodobno pravljico finske mladinske pisateljice Tove Jansson z naslovom 
Čarodejev klobuk.  

3. Si pisateljico poznal/-a že pred skupnim branjem pravljice v razredu? Kako si se 
seznanil/-a z njo (na kakšen način)? 

4. Poznaš še katero njeno pravljico? 

5. Poznaš kosovirje že od prej? Kako si se seznanil z njimi? 

6. Poznaš pravljico Kosovirja na leteči žlici že od prej? Na kakšen način si jo 
spoznal/-a? 

7. Ti je bila vsebina pravljice Kosovirja na leteči žlici všeč? Zakaj? 

8. Kaj znaš povedati o dogodivščinah kosovirjev? 

9. Poznaš mumine že od prej? Kako si se seznanil z njimi? 

10. Poznaš pravljico Čarodejev klobuk že od prej? Na kakšen način si jo spoznal/-a? 

11. Ti je bila vsebina pravljice Čarodejev klobuk všeč? Zakaj? 

12. Kaj znaš povedati o dogodivščinah muminov? 

13. So ti dogodivščine kosovirjev in muminov zanimive? 

14. Kaj bi povedal/-a prijatelju o kosovirjih, če (ko) bi ga želel/-a navdušiti za branje 
pravljice o njih? *** 

15. Kaj bi povedal/-a prijatelju o muminih, če (ko) bi ga želel/-a navdušiti za branje 
pravljice o njih? *** 
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2. del: (Poglabljanje v vsebino, sporočilo, značaj in reagiranje literarnih junakov, 
osebno vrednotenje…) 

 

16. So ti literarni junaki kosovirji in mumini všeč? Zakaj? 

17. Kaj ti je pri liku kosovirja všeč? Zakaj? 

18. Zakaj imaš rad kosovirja Gili in Glala? 

19. Ti je kateri izmed njiju bolj všeč? Zakaj? 

20. Katere osebnostne lastnosti imata kosovirja (Glal in Glili)?  

 Katere lastnosti ima Glal (kaj je značilno zanj)? Lahko iz tega sklepaš, kaj mu 
je v življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 

 Katere Glili (kaj je značilno zanjo)? Lahko iz tega sklepaš, kaj ji je v 
življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 

Podvprašanja (vezana na humanistične vrednote enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda idr.): 

 Si Glili in Glal pomagata med seboj? 
 Ali rada pomagata drugim? Oba? SPOŠTOVANJE, POMOČ 
 Se kdaj tudi prepirata? 
 Ali prepir med seboj rešita? Kako? MIR 
 Kakšna prijatelja sta drug do drugega? STRPNOST, ENAKOST, 

SPREJEMANJE 
 Kakšna sta do novih znancev/prijateljev? 
 Misliš, da želi biti kateri izmed njiju glavni? ENAKOST 
 Kako se pogovarjata med seboj? POGOVOR 
 Sta rada drug z drugim? Zakaj misliš, da je tako? PRIJATELJSTVO, 

SOLIDARNOST 
 Kaj imata rada? Kako rada preživljata svoj prosti čas? 
 Imata svojo družino/skupnost? Kako se v njej/skupnosti počutita? 

PRIPADNOST 

21. Kaj ti je pri liku mumina všeč? Zakaj? 

22. Zakaj imaš rad/-a mumine: Muminmamo, Muminočka, Mumintrolka, Smrkljico? 

23. Ti je kateri izmed njih posebej pri srcu? Zakaj? 

24. Katere osebnostne lastnosti imajo mumini?  

 Katere lastnosti ima Mumintrolek (kaj je značilno zanj)? Lahko iz tega sklepaš, 
kaj mu je v življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 

 Katere Smrkljica (kaj je značilno zanjo)? Lahko iz tega sklepaš, kaj ji je v 
življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 



139 

 Katere Muminočka (kaj je značilno zanj)? Lahko iz tega sklepaš, kaj mu je v 
življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 

 Katere Muminmama (kaj je značilno zanjo)? Lahko iz tega sklepaš, kaj ji je v 
življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 

Podvprašanja (vezana na humanistične vrednote enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda idr.): 

 Ali mumini radi pomagajo? 
 Kdo rad pomaga? 
 Si pomagajo med seboj? 
 Se med seboj sprejo? 
 Kakšni prijatelji so med seboj? 
 Kakšni so do novih znancev/prijateljev? 
 Misliš, da bi kdo med njimi želel biti glavni? 
 Kako se pogovarjajo med seboj? 
 So radi drug z drugim? Zakaj misliš, da je tako? 
 Kaj imajo radi? Kako radi preživljajo svoj prosti čas? 
 Imajo svojo družino? Kako se v njej/skupnosti počutijo? 

25. So si kosovirji in mumini po značaju podobni? 

26. V čem so si podobni? 

27. V čem se po tvojem mnenju razlikujejo med seboj? 
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VPRAŠANJA ZA INTERVJU – UČENCI 3. RAZREDA  

EMPIRIČNI DEL MAGISTRSKE NALOGE  

 

2. VPRAŠALNIK   

(po projektnem dnevu – dejavnostih za učence) 

Raziskovalni cilji: 

3. Ugotoviti, ali učenci prepoznavajo literarne like kot nosilce humanističnih vrednot ter katerih 
vrednot. 
4. Ugotoviti, po čem učenci prepoznavajo literarne like mumine in kosovirje kot nosilce 
humanističnih vrednot (verbalno sporočilo – opis vedenja, tipični izrek…, vizualno sporočilo - 
mimika obraza literarnega lika, obleka…). 
5. Ugotoviti, ali učenci humanistične vrednote prepoznavajo kot relevantne za sodobni čas in 
prostor. 
6. Ugotoviti, ali izvedene dejavnosti na temo analize muminov in kosovirjev v kontekstu sodobne 
pravljice Čarodejev klobuk in Kosovirja na leteči žlici za učence (projektni dan) prispevajo k 
poglobljenemu dojemanju, vrednotenju literarnih junakov kot nosilcev humanističnih vrednot ter s 
tem spodbudijo k večji čustveni in socialni pismenosti. 
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2. del: (Poglabljanje v vsebino, sporočilo, značaj in reagiranje literarnih junakov, 
osebno vrednotenje…) 

 

1. So ti literarni junaki kosovirji in mumini všeč? Zakaj? 

2. Kaj ti je pri liku kosovirja všeč? Zakaj? 

3. Zakaj imaš rad kosovirja Gili in Glala? 

4. Ti je kateri izmed njiju bolj všeč? Zakaj? 

5. Katere osebnostne lastnosti imata kosovirja (Glal in Glili)?  

 Katere lastnosti ima Glal (kaj je značilno zanj)? Lahko iz tega sklepaš, kaj mu 
je v življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 

 Katere Glili (kaj je značilno zanjo)? Lahko iz tega sklepaš, kaj ji je v 
življenju/skupnosti/med prijatelji pomembno? 

Podvprašanja (vezana na humanistične vrednote enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda idr.): 

 Si Glili in Glal pomagata med seboj? 
 Ali rada pomagata drugim? Oba? SPOŠTOVANJE, POMOČ 
 Se kdaj tudi prepirata? 
 Ali prepir med seboj rešita? Kako? MIR 
 Kakšna prijatelja sta drug do drugega? STRPNOST, ENAKOST, 

SPREJEMANJE 
 Kakšna sta do novih znancev/prijateljev? 
 Misliš, da želi biti kateri izmed njiju glavni? ENAKOST 
 Kako se pogovarjata med seboj? POGOVOR 
 Sta rada drug z drugim? Zakaj misliš, da je tako? PRIJATELJSTVO, 

SOLIDARNOST 
 Kaj imata rada? Kako rada preživljata svoj prosti čas? 
 Imata svojo družino? Kako se v njej/skupnosti počutita? PRIPADNOST 

 
6. Na kateri način si ugotovil/-a, da je…. prijazen/gostoljubna/odločen/strpen/…?  
(opis, vizualna podoba) 
 

7. Kako si predstavljaš deželo Kosovirijo? Ti je všeč? *** 
 

8. Bi živel/-a tam? Zakaj? *** 

9. Kaj ti je pri liku mumina všeč? Zakaj? 

10. Zakaj imaš rad/-a mumine: Muminmamo, Muminočka, Mumintrolka, Smrkljico? 

11. Ti je kateri izmed njih posebej pri srcu? Zakaj? 

12. Katere osebnostne lastnosti imajo mumini?  
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 Katere lastnosti ima Mumintrolek (kaj je značilno zanj)? Lahko iz tega sklepaš, 
kaj mu je v življenju/družini/med prijatelji pomembno? 

 Katere Smrkljica (kaj je značilno zanjo)? Lahko iz tega sklepaš, kaj ji je v 
življenju/družini/med prijatelji pomembno? 

 Katere Muminočka (kaj je značilno zanj)? Lahko iz tega sklepaš, kaj mu je v 
življenju/družini/med prijatelji pomembno? 

 Katere Muminmama (kaj je značilno zanjo)? Lahko iz tega sklepaš, kaj mu je v 
življenju/družini/med prijatelji pomembno? 

Podvprašanja (vezana na humanistične vrednote enakost, mir, prijateljstvo, 
pripadnost, solidarnost, spoštovanje, sprejetost, strpnost, svoboda idr.): 

 Ali mumini radi pomagajo? 
 Kdo rad pomaga? 
 Si pomagajo med seboj? 
 Se med seboj sprejo? 
 Kakšni prijatelji so med seboj? 
 Kakšni so do novih znancev/prijateljev? 
 Misliš, da bi kdo med njimi želel biti glavni? 
 Kako se pogovarjajo med seboj? 
 So radi drug z drugim? Zakaj misliš, da je tako? 
 Kaj imajo radi? Kako radi preživljajo svoj prosti čas? 
 Imajo svojo družino? Kako se v njej/skupnosti počutijo? 

 
13. Na kateri način si ugotovil/-a, da je…. prijazen/gostoljubna/odločen/strpen/…?  
(opis, vizualna podoba) 
 

14. So si kosovirji in mumini po značaju podobni? 
 

15. V čem so si podobni? 
 

16. V čem se po tvojem mnenju razlikujejo med seboj? 
 

17. Kako si predstavljaš deželo Mumindol? Ti je všeč? *** 
 

18. Bi živel/-a tam? Zakaj? *** 

19. Kako bi opisal/-a prijateljstvo med Glili in Glalom ter mumini in njihovimi prijatelji? 

20. Opaziš kakšne razlike med prijateljstvom kosovirjev in muminov? 

21. Kako bi opisal/-a skupnost kosovirjev? 

22. Kako bi opisal/-a družino muminov? 

23. Kosovirji in mumini so prijazni drug do drugega in do prijateljev, so dobronamerni, 
sprejemajoči, spoštljivi. Se tudi ti sam tako vedeš do drugih ljudi? Zakaj? 

24. Bi si želel/-a imeti take prijatelje (strpne, razumevajoče, vredne zaupanja, ki 
delajo za mir in odkritost)? Zakaj? 
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25. Jih že imaš? 

26. Kakšni se ti danes zdijo ljudje? So prijazni?  

27. Smo ljudje potrpežljivi drug z drugim?  

28. Znamo reševati medsebojne težave? 

29. Se znamo pogovarjati med seboj? 

30. Se čutiš sprejetega/-o? 

31. Se ti zdi danes pomembno biti prijazen, strpen, sprejemajoč, odkrit…? Zakaj? 

32. Kaj je po tvojem mnenju sporočilo pravljic, ki smo ju brali? 
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