
 

 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAVNAVA PRIPOVEDNIŠTVA IN PESNIŠTVA 

PETRA SVETINE V PRVEM TRILETJU 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor/ica:                                                               Kandidatka:  

Prof. dr. Milena Mileva Blažić                                        Nives Testen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, september 2016





i 
 

Zahvala  

 
Iskreno se zahvaljujem mentorici prof. dr. Mileni Milevi Blažić za izredno prijaznost, 
potrpežljivost, spodbudo in pomoč pri pisanju diplomske naloge. 
 
Hvala tudi prav vsem ostalim, ki ste mi kakorkoli pomagali in me spodbujali pri nastajanju 
tega diplomskega dela. 
  



ii 

 

POVZETEK 

Diplomsko delo v teoretičnem delu predstavlja mladinskega pesnika in pisatelja Petra 

Svetino, njegovo biografijo (s poudarkom na avtopoetiki) in bibliografijo. Obravnava 

področja literarne teorije, ki so pomembna za vrednotenje njegovih del, in njihovo 

umeščanje v koncept mladinske književnosti. Podrobneje predstavlja umetnostna besedila, 

ki so bila v okviru diplomskega dela obravnavana z učenci 2. razreda: pesniški zbirki 

Mimosvet in Pesmi iz pralnega stroja ter pripovedna dela O mrožku, ki si ni hotel striči 

nohtov, Mrožek dobi očala, Klobuk gospoda Konstantina, Modrost nilskih konjev, Kako je 

Jaromir iskal srečo in Čudežni prstan.  

V raziskovalnem delu prikazuje primere šolskih interpretacij izbranih besedil, 

poustvarjalno delo učencev, njihove odzive, opis raziskave o poznavanju pesnika in 

pisatelja Petra Svetine in rezultate raziskave. Predstavi tudi kriterije, po katerih učenci 

prvega triletja OŠ Nove Fužine izbirajo literaturo za branje. 

Ugotovili smo, da učenci pred obravnavo niso poznali avtorja. Pri izbiranju učenci prvega 

triletja naše šole knjige oz. književna dela dojemajo celostno, kar je tudi namen 

ustvarjalcev. Prednost dajejo književnim likom živali, vendar se z ustrezno pripravo 

vživijo in identificirajo tudi z odraslimi književnimi junaki. 

 

Ključne besede: Peter Svetina, biografija, bibliografija, mladinska književnost, 

interpretacija besedil 

 

 

A DISCUSDION OF PROSE AND POETRY BY PETER SVETINA IN THE  FIRST 

TRIENNIUM 

 

ABSTRACT 

The theoretical part of my diploma work deals with a poet and writer Peter Svetina, his 

biography (with emphasis on autopoethics) and his bibliography. It deals with a literary 

theory which is important for evaluation of his works and their placement into the concept 

of children's literature. In a more detailed way, it presents the literary texts which I 

discussed together with the pupils of the second class for my diploma work. 

These texts are poetry anthologies such as The Passing-By World, Poems From The 

Washing Machine and literary texts such as About The Walrus That Didn't Want To Cut 

Its Nails, The Walrus Gets Glasses, The Hat Of Mr. Constantine, The Wisdom Of Hippos, 

How Jaromir Was Looking For Happiness and the Magic Ring. 
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The research part of my diploma work deals with the examples of pupils' interpretations of 

the chosen texts, the creative works of the pupils themselves and their responses, the 

description of the knowledge survey about the poet and writer Peter Svetina and 

research results. It also introduces criteria of texts selection for reading by the pupils of the 

first three classes of the Primary School Nove Fužine. 

It has been found out that our pupils didn't know the author Peter Svetina beforehand. Our 

pupils from the first three classes deal with books and literary works in an integrated way 

and that's exactly the purpose of the author. Our pupils' emphasis is on the animal 

characters in literature but with the appropriate preparation they can identify themselves 

with adult characters in literature as well. 

 

Keywords: Peter Svetina, biography, bibliography, children's literature, interpretation of 

literary works 
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1  UVOD 

Sodobni pesnik in pisatelj Peter Svetina je v strokovni javnosti priznan in uveljavljen 

ustvarjalec, nominiranec in dobitnik številnih literarnih priznanj in nagrad. Od leta 1999, 

ko je izšel njegov prvenec, živalska pravljica o simpatičnem mrožku, so knjižne police 

skoraj vsako leto bogatejše za vsaj eno njegovo knjigo. Svetinova dela so zelo raznolika. 

Piše prozo in poezijo in ustvarja žanrsko raznolika besedila za otroke, mladino in odrasle.  

Prvič smo se srečali z njegovim delom, ko so leta 2009 učenci 1. razredov v okviru 

projekta Ljubljana bere prejeli njegovo knjigo Klobuk gospoda Konstantina za darilo ob 

vstopu v šolo. Kasneje smo zasledili pesem Televizija iz zbirke Mimosvet v enem izmed 

novih učbenikov za 2. razred in smo jo z otroki obravnavali pri pouku. Začeli smo 

raziskovati avtorja, da bi ga bolje spoznali, in se odločili, da ga predstavimo v diplomskem 

delu. 

Zanimalo nas je, kako kakovostna so njegova književna besedila, kakšna je njihova etična 

in sporočilna vrednost in kako ga sprejemajo učenci. Pomembno je, da učitelji skrbimo za 

to, da so otrokova prva srečanja z literaturo kvalitetna in čim bolj raznolika, kar hkrati 

pomeni, da moramo slediti trendom sodobne mladinske literature in teoriji mladinske 

književnosti, da bi lahko izbirali in presojali. Zato smo v teoretičnem delu predstavili 

bistvene pojme mladinske književnosti ter življenje in delo pisatelja in pesnika Petra 

Svetine s poudarkom na delih za otroke. Čeprav imamo tudi v šolski knjižnici njegove 

knjige Mrožek dobi očala, O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov, Mrožek, mrožek in Klobuk 

gospoda Konstantina, nismo opazili, da bi učenci posegali po njegovih delih. 

Zanimalo nas je, zakaj ostajajo na naši šoli njegova dela na policah in kaj je tisto, kar 

motivira učence, da se odločijo prebrati knjigo. V okviru diplomskega dela smo jim želeli 

predstaviti in približati kvalitetnega sodobnega avtorja in njegova ustvarjalna dela ter jim 

širiti obzorje in zanimanje za nadaljnje branje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 
V teoretičnem delu smo želeli celostno predstaviti mladinskega pisatelja, pesnika in 

prevajalca Petra Svetino in njegovo dosedanje delo na področju literarnega ustvarjanja v 

smislu literarno-sistemske priprave učitelja (priprave v kontekstu) na poučevanje. 

Svetinova dela in njihov vpliv na posameznika smo želeli spoznati in ovrednotiti kot del 

družbeno-kulturnega sistema in kot možnost oblikovanja, ohranjanja in spreminjanja 

družbenih odnosov (Vogel, & Blažić, 2013). Pri obravnavi in predstavitvi smo se 

osredotočili na dela, ki so po naši presoji primerna za učence prve triade. Zajeli smo tudi 

predstavitev osnovnih pojmov literarnoteoretskega znanja, na podlagi katerih smo 

analizirali obravnavana dela in jih umestili v vrste in žanre mladinske književnosti.  

 

2.1 Življenjepis Petra Svetine 

 

Pisatelj in pesnik Peter Svetina se je rodil 19. junija 1970 v Ljubljani. Hodil je na Osnovno 

šolo Valentina Vodnika in kasneje na Srednjo šolo za družboslovje in splošno kulturo Vide 

Janežič, današnjo Gimnazijo Poljane. Po maturi se je vpisal na Medicinsko fakulteto, po 

enem letu študij opustil in nadaljeval s študijem slovenistike na Filozofski fakulteti. Leta 

1995 je diplomiral iz slovenistike (O dvodelnosti Prešernovega soneta), leta 1999 

magistriral (Silabični verz v starejši slovenski poeziji) in leta 2001 doktoriral iz starejše 

slovenske poezije (Kitične oblike v starejši slovenski posvetni verzifikaciji) (Predstavljamo 

slovenske pisatelje in pesnike, 2012). 

Sedem let je delal kot univerzitetni asistent na češkem lektoratu Filozofske fakultete v 

Ljubljani, kasneje v Pionirski knjižnici, danes pa je univerzitetni profesor na Alpen 

Adria Universität Klagenfurt (univerza v Celovcu) in predava slovensko in južnoslovanske 

književnosti (Wakounig, 2013). Poleg službe in literarnega ustvarjanja prevaja iz 

angleškega, češkega, nemškega in hrvaškega jezika, piše strokovne in znanstvene članke o 

starejši slovenski in mladinski književnosti, o kriminalkah in baladah, sodeluje na različnih 

simpozijih, sodeloval je pri urejanju zbornikov in pripravi beril za pouk književnosti v 

osnovnih šolah, je predsednik žirije literarnega natečaja Pisana promlad Volbankove 

ustanove in soustvarjalec v Knjižnih presojah (Radio Agora 105,5, 2012; RTVSLO, 2016; 

Predstavljamo slovenske pisatelje in pesnike, 2012). 
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2.2 Avtopoetika Petra Svetine 

 

Njegova povezanost z jezikom in literarnim ustvarjanjem zagotovo izhaja tudi iz 

njegovega otroštva. Oče je bil slavist in kolega Jožeta Snoja, mati je prijateljevala s 

kolegico Elo Peroci z Radia Slovenija. Njihova bogata domača knjižnica je bila zato polna 

njunih del, ki jih je pisatelj v otroških letih z užitkom prebiral. Poleg tega je zelo rad bral 

stripe Alana Forda, zgodbe Marka Twaina in Sherlocka Holmesa. Kot majhen deček si je 

najprej želel postati detektiv. Iz otroštva se spominja tudi pesmi Srečka Kosovela, ki mu jih 

je brala mati, kitajske lirike, Mačka Murija Kajetana Koviča in radijskih iger Frana 

Puntarja, ki so vsebovale veliko glasbe in ritma, kar ga je še posebej navduševalo. 

Zagotovo ne gre zanemariti tudi njegovega stika z jezuitsko duhovnostjo, s katero se je 

srečal v mladosti in ki ga je prevzela z odprtostjo in širino, in njegove tedenske obvezne 

srednješolske prakse, ki jo je na svojo željo preživel v knjižnici pri menihih v Stični 

(RTVSLO, 2016).  

Velik vpliv na njegovo ustvarjanje imajo še študijsko bivanje v Pragi, češka umetnost in 

literatura, potovanja po svetu ter prevajalsko delo (Radio Agora 105,5, 2012; RTVSLO, 

2016).  

Ideje za pisanje pridobiva iz konkretnega sveta, realnih izkušenj, podob in vtisov iz 

različnih krajev, ki jih kasneje preoblikuje v zgodbo ali pesem, zato je v njegovi torbi 

vedno beležka, v katero si zapisuje zanimivosti. V njegovih pesmih in zgodbah se čuti, da 

rad potuje, še posebej na njemu ljubo Češko, saj so mnoga njegova dela nastala kot 

refleksija na kakšen droben dogodek ali sliko z njegovih potovanj (RTVSLO, 2016).  

Pri pisanju pesmi za otroke daje prednost zvočnosti jezika, metaforam in rimi, pri delih za 

odrasle pa izbira svobodni verz, za katerega meni, da je bližje njegovemu izrazu 

(RTVSLO, 2016).  

V zgodbah poudarja dogajanje, vendar se mu zdi pomembna tudi sporočilnost:  

»V ozadju zgodb je tudi etika, to kar se mi zdi prav. To pa je, da imaš čas za drugega, da si 

solidaren, sočuten, da znaš poslušati in se pogovarjati, skratka, da si vzameš čas.« (Wakounig, 2013) 

Po njegovi presoji so kriteriji za dobro otroško in mladinsko literaturo humor, solidarnost 

in človečnost. Meni, da je potrebno obravnavati otroka kot sebi enakega in pripovedovati o 

istih stvareh, vendar na nekoliko drugačen način, toda ne takšen, da bi jih hotel pootročiti. 

Zanimiv se mu zdi kriterij, da je dobra tista literatura za otroke, ki pusti nekaj tudi odraslim 

(Radio Agora 105,5, 2012). 
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Večkrat se mu zgodi, da bi lahko isto pesem dal v zbirko za odrasle ali obratno, zgodilo se 

je že, da je dal pesem, ki jo je napisal, v tisto zbirko, ki je prej izšla (RTVSLO, 2016).  

Pesnik meni, da so razlike med pesmimi za odrasle oz. otroke v izrazih ali podobah, ki po 

njegovi presoji morda sodijo bolj v svet otroških ali odraslih, kar pa ne pomeni, da odrasli 

ne bi mogli brati otroških pesmi, le da bi otroke kdaj dolgočasilo brati pesmi za odrasle. 

Meni, da je za ene in druge težko ali lahko pisati, odvisno od naravnanosti v tisti svet, 

otroški ali odrasli. Ob pisanju tekstov se večinoma ne ukvarja s tem, komu so namenjeni, 

temveč s kvaliteto. Ko je po njegovi presoji besedilo dovolj dobro, ga ponudi bralcem. 

Večinoma so to otroci, ker mu je otroški svet bližji, morda tudi zato, ker se pri pisanju za 

otroke ni mogoče sprenevedati (RTVSLO, 2016).  

Pri ustvarjanju za otroke mu je všeč, da se zdi otrokom vse mogoče, da stvari niso jasno 

zamejene v smislu to je res in to ni res, da se možno in nemožno preplete in si otrok sam 

razloži, kaj je res in kaj ni.  

»Predvsem je čar v tem, da lahko v vsakem trenutku odprem še eno dimenzijo.« (Bevc, 2011, str. 

1102) »Domišljije otrok ni treba ukalupljati, ni jih treba opozarjati na to, kaj je resnično, kaj ne. Naj 

dela glava.« (Wakounig, 2013) 

Svetina v sodobni slovenski mladinski literaturi pogreša konstruktiven dialog, v katerem 

starši ali učitelji skupaj z otroki z načinom konstruktivnega načina pogovarjanja najdejo 

konsenz (Bevc, 2011). 

»V dolgem obdobju po vojni gre v naši mladinski literaturi v glavnem za prikaz poslušnosti 

avtoriteti, za uporništvo ali posmehovanje avtoriteti.« (Bevc, 2011, str. 1099) 

Problem spoštljivega dialoga v slovenski mladinski literaturi vidi širše:  

»Če v literaturi ne obstaja vzorec enakovredne in spoštljive komunikacije, ga tudi v družbi ne bomo 

našli.« (Bevc, 2011, str. 1099) 

Meni, da je v slovenskem prostoru in mladinski književnosti zelo izpostavljena problemska 

literatura, pogreša pa druge žanre, predvsem pustolovske zgodbe. Poleg tega meni, da tudi 

v našem okolju poezija žal izgublja moč (RTVSLO, 2016).  

Večina njegovih slikaniških izdaj pravljic in zgodb je teamskih. Najpogosteje združuje 

delo z ilustratorjem Damijanom Stepančičem, s katerim sta uspešen tandem že nekaj let. 

Čeprav ima pisatelj ob pisanju določeno slikovno predstavo, običajno prevlada 

ilustratorjeva ideja. Zgodilo se je že, da je Svetina prilagodil napisano delo Stepančiču ali 

obratno, da je pisatelj ilustratorja peljal na kraj dogajanja zgodbe z namenom, da bi bile 

ilustracije kar se da avtentične, kot se je to zgodilo v primeru zgodbe Kako je Jaromir iskal 

srečo (Radio Agora 105,5, 2012; RTVSLO, 2016). 
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2.3 Ustvarjalno delo Petra Svetine  

 

Peter Svetina poleg leposlovnega pisanja za otroke, mladino in odrasle piše še prevode ter 

različne strokovne in znanstvene članke s področja literarnih ved, predvsem o starejši 

slovenski in mladinski književnosti, kjer se še posebej zanima za detektivski in kriminalni 

roman (Babšek, 2009). 

Njegovo besedno ustvarjalno delo je žanrsko zelo raznoliko. Preizkuša se v vseh literarnih 

zvrsteh. A. Babšek takole oriše njegovo literarno ustvarjanje:  

»Gre za izjemno dodelana besedila, za katera je značilna nežna poetičnost, prepletena z lahkotnim, a 

zahtevnim humorjem, katerega učinkovitost se stopnjuje sorazmerno z jezikovno in literarno 

ozaveščenostjo bralca, saj je polna besednih iger in poigravanj z nekaterimi znanimi literarnimi liki, 

motivi in temami.« (Babšek, 2009, str. 38) 

Motivi, ki se kot rdeča nit pojavljajo med njegovimi deli, so stare knjige, knjižnice, 

ljubezen, soočenja s smrtjo, angeli, krščanska mistika, popotovanja, tudi cirkus in v širšem 

smislu umetniško ustvarjanje nasploh (Babšek, 2009). 

Njegovo prvo literarno delo je pravljica za otroke O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov 

(1999), sledila so mu kratka fantastična zgodba s pesniškimi vložki Lila mesto (1999), 

ljubezenski roman Vidov angel (2000), pesniška zbirka Mimosvet (2001) in pesniška 

zbirka za odrasle Kavarna v prvem nadstropju (2001), slikanica za najmlajše Goske, 

psički in oslički (2001), detektivska romana Usodne platnice (2001) in Skrivnost mlečne 

čokolade (2002), pravljica Mrožek dobi očala (2003), roman Škržati umolknejo opolnoči 

(2005), pesniška zbirka Pesmi iz pralnega stroja (2006), pravljica Klobuk gospoda 

Konstantina (2007), pravljica Antonov cirkus (2008), živalska pravljica Ringaraja (2009), 

zbirka živalskih pravljic Modrost nilskih konjev (2010), ljubezenska kratka zgodba Kako 

je Jaromir iskal srečo (2010), kratka zgodba Čudežni prstan (2011), zbirka pesmi za 

odrasle Počasno popoldne (2011), zbirka zgodb in pesmi Ropotarna (2012), pesniška 

zbirka Domače naloge (2014), zbirka živalskih pravljic Kako zorijo ježevci (2015) in 

zgodba Sredi sreče in v četrtek zjutraj (2015). 

Peter Svetina je nominiranec in prejemnik številnih priznanj in nagrad. Leta 2011 je za 

knjigo Modrost nilskih konjev prejel priznanje zlata hruška, ki ga izvirni slovenski 

mladinski leposlovni knjigi podeljuje Pionirska – center za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana. 

D. L. Vrabec je v obrazložitvi zapisala:  

»Utrip enaindvajsetih kratkih pripovedi letošnje knjižne izbranke Pionirske, s svojimi ritmi in 

melodičnimi povedmi zveni kot poezija, saj Peter Svetina hudomušno besedilno nanizanko na gosto 
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preplete s prepoznavnimi literarnimi »plesi«, kakor so npr.: otroška izštevanka v zgodbi Dvanajst 

pingvinov, modrost programske poezije v zgodbi Misli pitona filozofa, onomatopoija v zgodbi 

Tišina, osvobojena zvočnost v zgodbi Naliv, ali besedne igrarije v zgodbi Prehlad. 

Nosilka glavne vloge v tem fantazijskem prizorišču je vseobsegajoča modrost, ki jo tu zastopajo 

nilski konji in druge živali, zbrane iz vsega sveta. Samosvoji, kakršni so, ti liki izrisujejo različne 

navadne ali nenavadne človeške lastnosti, ki se na koncu vsake zgodbe iztečejo enkrat v tehten 

razmislek, drugič v zabaven domislek. 

Zgoščeno besedišče pisatelja in ekspresivno karakterna spremljava ilustratorja, pripovedi barvata z 

življenjskim optimizmom, naivnim humorjem in bistroumnimi nesmisli, kako narediti nekaj lepega 

iz nič: nabrati šopek iz samih rim, izmeriti širino poletja, poslušati tišino, preštevati namišljene 

pingvine in ob vsem tem početi, kar je na svetu najpomembnejše, se pogovarjati.« (Obrazložitve 

priznanj zlata hruška, 2011) 

Leta 2013 je prejel priznanje zlata hruška za knjigo Ropotarna, za katero je v obrazložitvi 

nagrade zapisano:  

»Domišljiji in občutju so torej namenjene zgodbe in pesmi v Ropotarni. Z občečloveškimi 

prigodami, strahovi in pogumom se pisatelj pogovarja z nami kot s prijatelji, ki nikomur ne želimo 

nič žalega, kot s tistimi, ki spoštujemo stvari in ljudi okrog sebe in smo jih kdaj pa kdaj tudi veseli.« 

(Obrazložitve priznanj zlata hruška, 2013) 

Nagrado večernica, ki se podeljuje za najboljše izvirno mladinsko literarno delo preteklega 

leta, ki zajema celotno slovensko knjižno produkcijo, je prejel leta 2013 (Portal slovenskih 

pisateljev, 2016). 

Žirija v sestavi Aleša Debeljaka, Dragice Haramija, Kristine Picco, Melite Forstnerič 

Hajnšek in Maje Logar je nagrado takole utemeljila: 

»Ropotarna je organizirani kaos drobnih zakladov, ki potrpežljivo čakajo, da jih bralec vzame v roke 

in z njih odpihne prah. Kajti v ropotarnici – taki vsakdanji – pa naj bo ta na podstrešju ali v kleti ali v 

predalu otroške sobe, se vedno najdejo zanimive, celo skrivnostne reči. V knjigo bralec dobesedno 

vstopi skozi oblikovno prehodni O naslova RopOtarna in v tistem hipu prav nič ne ve, kaj ga čaka: nič 

v knjigi ni predvidljivega. Umetnikovo spretno krmarjenje med prozo in poezijo, kjer se včasih zdi, da 

premen sploh ni, je le igrivo valovanje, polno retoričnih figur, ki s posebno dinamiko popelje bralca 

od realnega k iracionalnemu, od mogočega k nonsensu, od zavestnega v podzavestni svet in spet 

nazaj. Skrivnosti, ki jih najdemo v Ropotarni, so vzpostavljene z elementi presenečenja, z zavestnim 

odstopanjem od predvidene forme in vsebine, z drznimi preobrati in subverzivnostjo. Zdrsi med prozo 

in poezijo so predihi, ki pripravijo na vedno novo bralno pustolovščino, le-ta niha od dvovrstičnih 

šaljivk, preko lirske poezije, mestoma celo zgledno ljubezenske, realistične kratke proze do zabavnega 

nonsensa. Svetino v Ropotarni na tematskem nivoju zanima vse: opera, nalepke, ki jih najdemo na 

izdelkih, sklanjatev, povodni možje, ogledalo, pralni stroj, obešalnik, nočna lučka in neobičajnosti, 

vse pa je pretkano z močjo čutenja in doživljanja. Slogovno je za Ropotarno značilna humorna drža z 

dinamičnimi preobrati, pri čemer avtor ves čas ohranja lirično pripovedno perspektivo, ki daje delu 

samosvojo mehkobo. Mestoma se avtor poigrava z uporabo kombinacije črk in številk, kakor je ta 
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pogosta v SMS sporočilih (gospod 6ak, na1/2 za100nj). Imena junakinj in junakov so marsikdaj 

izposojena od znanih resničnih osebnosti, ki pa v delu nosijo drugačno, povsem svojstveno podobo in 

nimajo s prvotnimi asociacijami nobene zveze, lahko pa bralca dovolj vznemirijo, da svoje vedenje 

razširi ali se poigrava z novimi povezavami in miselnimi nadgradnjami. V sklepnem delu so tri 

kazala, običajno, kazalo vsega mogočega ter kazalo čudakinj in čudakov (med katerimi najdemo tudi 

oba avtorja in urednico). Raznovrstna kazala so načeloma bolj del znanstvene kot leposlovne prakse, 

zato v presenetljivem sobivanju delujejo zanimivo in bralca marsikdaj usmerijo k ponovnemu branju. 

V bogato ilustrirani knjigi Damijan Stepančič oblikovalsko in upodobitveno stopnjuje dinamiko 

odnosov med besedili in ilustracijami do te mere, da tudi slednje postanejo neodtujljivi del Ropotarne. 

Potep po Svetinovi Ropotarni napeljuje k ustvarjalnejšemu branju, polnemu neulovljivih obratov in 

premen v pričakovanju, je domišljijski polet, ki niha v dinamiki forme in v slogovni zanimivosti.« 

(Debeljak, Haramija, Picco, Forstnerič Hajnšek, & Logar, 2013) 

 

2.4 Pregled nominacij in nagrad Petra Svetine 
 

Nominacije: 

 Večernica 2004 za Mrožek dobi očala 

 Večernica 2011 za Modrost nilskih konjev 

 Večernica 2012 za Ropotarna 

 Večernica 2015 za Domače naloge 

 Večernica 2016 za Kako zorijo ježevci 

 Nagrada Kristine Brenkove Izvirna slovenska slikanica 2004 za Mrožek dobi očala 

 Izvirna slovenska slikanica 2011 za Kako je Jaromir iskal srečo 

 Izvirna slovenska slikanica 2012 za Čudežni prstan 

 Izvirna slovenska slikanica 2015 za Domače naloge 

Nagrade: 

 Izvirna slovenska slikanica 2008 za Klobuk gospoda Konstantina 

 Večernica 2013 za Ropotarna 

Priznanje: 

 Zlata hruška 2011 za Modrost nilskih konjev 

 Zlata hruška 2013 za Ropotarna 

 

Nagradam in priznanjem navkljub ostaja pesnik in pisatelj skromen in v intervjuju izjavi:  
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»Nagrada te doleti, fino je zato, ker te je nekdo opazil, če lahko delaš in ima to nek odmev pri 

bralcih, to osmišlja pisanje, vse ostalo, kar je povezano z nagradami, pa je naporno.« (RTVSLO, 

2016) 

Nekatera njegova dela (Mrožek dobi očala, Klobuk gospoda Konstantina in Kako je 

Jaromir iskal srečo) so doživela lutkovne uprizoritve, veliko njegovih del pa je bilo 

prevedenih v nemščino, angleščino, korejščino, kitajščino, poljščino, hrvaščino, eno tudi v 

litovščino (RTVSLO, 2016). 

. 

2.5 Pregled literarnih del Petra Svetine 
 

Kronološki pregled literarnih del Petra 

Svetine 

Poezija za mladino 

 Mimosvet (2001) 

 Pesmi iz pralnega stroja (2006) 

 Domače naloge (2014) 

Poezija za odrasle 

 Kavarna v prvem nadstropju (2011) 

 Počasno popoldne (2011) 

Dela za mladino 

 O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov 

(1999) 

 Lila mesto (1999) 

 Vidov angel (2000) 

 Goske, psički in oslički (2001) 

 Usodne platnice (2001) 

 Skrivnost mlečne čokolade (2002) 

 Mrožek dobi očala (2003) 

 Cicido, ciciban, dober dan (2004) 

 Bada kokkirineun sontop kkakkiga 

siltaeyo (2005) 

 Pada k`okkiri ka an'gyong ul 

ssossoyo (2005) 

Pregled literarnih del Petra Svetine po 

abecednem seznamu 

Poezija za mladino 

 Domače naloge (2014) 

 Mimosvet (2001) 

 Pesmi iz pralnega stroja (2006) 

Poezija za odrasle 

 Kavarna v prvem nadstropju (2011) 

 Počasno popoldne (2011) 

Dela za mladino 

 Antano cirkas (2015) 

 Antonov cirkus (2008) 

 Antonov cirkus (2014) 

 Bada kokkirineun sontop kkakkiga 

siltaeyo (2005) 

 Cicido, ciciban, dober dan (2004) 

 Cyrk Antoniego (2015) 

 Čudežni prstan (2011) 

 Das kleine Walross bekommt eine 

Brille = Mrožek dobi očala (2005) 

 Das kleine Walross lässt sich nicht 

die Nägel schneiden = O mrožku, ki 

si ni hotel striči nohtov (2006) 
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 Škržati umolknejo opolnoči (2005) 

 Das kleine Walross bekommt eine 

Brille = Mrožek dobi očala (2005) 

 Das kleine Walross lässt sich nicht 

die Nägel schneiden = O mrožku, ki 

si ni hotel striči nohtov (2006) 

 Klobuk gospoda Konstantina (2007) 

 Der Hut des Herrn Konstantin = 

Klobuk gospoda Konstantina (2008) 

 Antonov cirkus (2008) 

 Ringaraja (2009) 

 Modrost nilskih konjev (2010) 

 Kako je Jaromir iskal srečo (2010) 

 Čudežni prstan (2011) 

 Ropotarna (2012) 

 Mrožek, mrožek (2013) 

 Antonov cirkus (2014) 

 Hippopotamus wisdom : short stories 

: sample translation (2014) 

 Antano cirkas (2015) 

 Cyrk Antoniego (2015) 

 Kako zorijo ježevci; Damijan 

Stepančič (2015) 

 Klobuk gospoda Konstantina. 

Elektronska izd. (2015) 

 Modrost nilskih konjev. Elektronska 

izd. (2015) 

 Sredi sreče in v četrtek zjutraj 

(2015) 

 Kako je gospod Feliks tekmoval s 

kolesom (2016) 

 Molitvice s stopnic (2016) 

 Der Hut des Herrn Konstantin = 

Klobuk gospoda Konstantina (2008) 

 Goske, psički in oslički (2001) 

 Hippopotamus wisdom : short stories 

: sample translation (2014) 

 Kako je gospod Feliks tekmoval s 

kolesom (2016) 

 Kako je Jaromir iskal srečo (2010) 

 Kako zorijo ježevci; Damijan 

Stepančič (2015) 

 Klobuk gospoda Konstantina (2007) 

 Klobuk gospoda Konstantina. 

Elektronska izd. (2015) 

 Lila mesto (1999) 

 Modrost nilskih konjev (2010) 

 Modrost nilskih konjev. Elektronska 

izd. (2015) 

 Molitvice s stopnic (2016) 

 Mrožek dobi očala (2003) 

 Mrožek, mrožek (2013) 

 O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov 

(1999) 

 Pada k`okkiri ka an'gyong ul 

ssossoyo (2005) 

 Ringaraja (2009) 

 Ropotarna (2012) 

 Skrivnost mlečne čokolade (2002) 

 Sredi sreče in v četrtek zjutraj (2015) 

 Sredi sreče in v četrtek zjutraj. 

Elektronska izd. (2016) 

 Škržati umolknejo opolnoči (2005) 

 Usodne platnice (2001) 
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 Sredi sreče in v četrtek zjutraj. 

Elektronska izd. (2016) 

Strokovna literatura 

 Kitične oblike v starejši slovenski 

posvetni poeziji (2007) 

 Pionirji na promenadi : antologija 

slovenske mladinske književnosti 

med 1920 in 1948 (2011) 

Prevodi 

 Amarilis (1998) 

 Čudežni žep (2000) 

 Vasko Popa (2001) 

 Divji konj (2002) 

 Vesele prigode mačka Franeta 

(2002) 

 Zakaj sem vam lagala (2003) 

 Molitvice (2006) 

 Konstantin na bazenu (2009) 

Uredniška dela 

 Veter davnih vrtnic (1993) 

 Haiku v kovčku (1999) 

 Rega rega reg kvak kvak (1999) 

 Velik sončen dan (2000) 

 Nasmeh pod solzami (2003) 

 Hiša sanja (2004) 

 Od lubezni in vesela (2006) 

 Kratko premišljevanje o človeku 

(2011)  

 Velik sončen dan: izbrane pesmi za 

otroke in mladino (2013) 

 Vidov angel (2000) 

Strokovna literatura 

 Kitične oblike v starejši slovenski 

posvetni poeziji (2007) 

 Pionirji na promenadi : antologija 

slovenske mladinske književnosti 

med 1920 in 1948 (2011) 

Prevodi 

 Amarilis (1998) 

 Čudežni žep (2000) 

 Divji konj (2002) 

 Konstantin na bazenu (2009) 

 Molitvice (2006) 

 Vasko Popa (2001) 

 Vesele prigode mačka Franeta 

(2002) 

 Zakaj sem vam lagala (2003) 

Uredniška dela 

 Haiku v kovčku (1999) 

 Hiša sanja (2004) 

 Kratko premišljevanje o človeku 

(2011)  

 Nasmeh pod solzami (2003) 

 Od lubezni in vesela (2006) 

 Rega rega reg kvak kvak (1999) 

 Velik sončen dan (2000) 

 Velik sončen dan: izbrane pesmi za 

otroke in mladino (2013) 

 Veter davnih vrtnic (1993) 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, kako obsežen je opus Svetinovih literarnih del. Poleg 

knjižnih izdaj svoja dela objavlja tudi v revijah in zbornikih.  
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH POJMOV 

3.1 Mladinska književnost  
 

Mladinska književnost je mlada literarna veda, ki se je, zaradi številnih dilem in vprašanj, 

ki jo prevevajo še danes, kot samostojna literarna veja uveljavila razmeroma pozno (Kobe, 

1987, str. 8).  

Pred uveljavitvijo mladinske književnosti kot posebnega področja literature je bilo to 

področje obravnavano v okvirih verske vzgoje in pedagogike in je bilo podrejeno verskim 

oz. vzgojnim namenom (Kobe, 1987, str. 8).  

Prva resnejša preučevanja in uveljavljanje mladinske književnosti kot posebnega dela 

književnosti se začnejo v evropskem prostoru šele v drugi polovici petdesetih let (Kobe, 

1987, str. 8).  

Na razvoj mladinske književnosti kot samostojne veje književnosti sta bistveno vplivala 

novo pojmovanje otroštva in dostopnost izobraževanja (preko ljudskih, nedeljskih šol v 19. 

stoletju do obveznega osnovnošolskega izobraževanja v 20. stoletju in e-časa v začetku 21. 

stoletja) (Blažić, 1999, str. 5–11).  

Poseben pomen za razvoj sodobne mladinske književnosti na Slovenskem so imele tudi 

tematske strokovne revije (med njimi Otrok in knjiga, ki je za slovensko področje še danes 

pomembna), knjižne izdaje na to temo in kasneje prve založbe (Mladinska knjiga), center 

za mladinsko književnost in knjižničarstvo – Pionirska, institualizacija mladinske 

književnosti kot področja poučevanja na vseh štirih slovenskih univerzah in ne nazadnje 

tudi številne nagrade za mladinsko književnost (Blažić, 2011, str. 26–47). 

Področje mladinske književnosti je še vedno zelo živo, polno dilem in vprašanj, zato ni 

enotne definicije in enoznačnega odgovora na vprašanje, kaj je mladinska književnost. O 

definiciji in odprtih vprašanjih mladinske književnosti obstaja več različnih pogledov. 

Izhodišča vsem so raziskave, ki jih je objavila prva doktorica znanosti s področja 

mladinske književnosti na Slovenskem, Marjana Kobe, v njeni znanstveni monografiji 

Pogledi na mladinsko književnost (1978). 

Mladinsko književnost je opredelila kot  

»svojevrstno področje leposlovja in hkrati tudi temeljno branje otrok« (Kobe, 1987, str. 15), 

ki jo je zaradi specifične problematike težko opredeliti. 

Navaja naslednje probleme stroke (Kobe, 1987, str. 7–14): 

 neenotno poimenovanje, ki izhaja iz vprašanj o starostnem razponu sprejemnika, 

žanrske zastopanosti in razpona beriva branja mladih bralcev, 
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 vsebinske razsežnosti besedne zveze mladinska književnost – kaj je tisto, kar 

uvršča mladinsko književnost v literaturo, in kaj jo loči, 

 definicija bralca mladinske književnosti, 

 problem literarnih vrst, zvrsti in oblik mladinske književnosti, 

 kaj je mladinsko branje, 

 priredbe in predelave besedil, 

 kritika besednih stvaritev – komu je namenjena in zakaj in kriteriji. 

Problemi, ki jih je izpostavila in zapisala M. Kobe, so, kot ugotavlja stroka, aktualni še 

danes, porajajo pa se tudi novi.  

Gre predvsem za probleme poimenovanja, naslovniške odprtosti, vrstno-zvrstnosti besedil,  

sprejemnika besedil, priredb in predelave besedil, komercializacije, digitalizacije itd. 

Saksida opredeljuje teorijo mladinske književnosti kot poseben podtip teorije književnosti, 

ki upošteva posebnosti predmeta, in sicer vedno glede na njegovo vključenost v celotno 

književnost (Saksida, 2009, str. 6). 

Saksida (2009, str. 6–20) v razpravi o tem, kaj je mladinska književnost, ugotavlja, da je 

težko postaviti enotno definicijo, ker je: 

 književnost za mladega bralca, ki ga kot naslovnika upošteva avtor, ko besedilo 

ustvarja, 

 književnost, ki jo je že na prvi pogled mogoče prepoznati po značilni podobi knjige 

in drugih okoliščinah objave, 

 književnost, v kateri so opaznejše nekatere vsebinske prvine (npr. otrok kot glavna 

književna oseba v sodobni pravljici, najstniška pustolovska pripoved, izrazita 

jezikovna igra), 

 književnost, ki jo je mogoče – kot vsako drugo vrsto umetniškega sporočanja – 

presojati le na podlagi meril umetniškosti in inovativnosti v okviru njenega razvoja, 

 književnost, ki nastaja in obstaja predvsem za bralca posebne vrste. 

Širše ugotavlja, da je: 

 »mladinska književnost književnost za implicitnega mladega oz. heterogenega bralca, ki jo zasebno 

ali v okviru različnih oblik vodenega branja (pri pouku, gibanjih za promocijo branja) berejo mladi 

in tudi odrasli. Književnost nasploh je vzpostavljanje polja dialoga, tj. umetniške komunikacije med 

avtorjem in bralci ne le o vsebini besedila samega in podobi otroka v njem, ampak tudi o širšem 

družbenem kontekstu.« (Saksida, 2009, str. 12) 

M. M. Blažić (2011) razlaga mladinsko književnost s stališča treh področij: s področja 

literarnih ved, področja ustvarjanja za otroke in mladostnike (področje naslovnika) ter 
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področja književnosti, ki je bilo prvotno namenjeno odraslim, a je sčasoma postalo 

mladinsko branje (področje recepcije). 

Če povzamemo njeno interpretacijo, je sodobna mladinska književnost področje 

ustvarjanja in preučevanja književnosti za otroke in mladostnike. Vanjo uvrščamo tako 

besedila, ki so bila ustvarjena posebej za to skupino, kot tudi tista, ki so bila prvotno 

napisana za odrasle, pa so postopoma postala mladinsko branje, in obratno besedila, ki so 

bila ustvarjena za mladostnike, pa jih berejo tudi odrasli. Med besedila mladinske 

književnosti štejemo tudi tista, ki so jih napisali mladi avtorji (Blažić, 2011, str. 7–17 ). 

Vsem interpretacijam sodobne književnosti pa je kriterij estetsko merilo, ki ga je v začetku 

20. stoletja postavil slovenski pesnik Oton Župančič z izjavo:  

»Resničen je tisti mnogo ponavljani izrek, da je iz slovstva za deco najboljše komaj dobro.« 

(povzeto po: Saksida, 2009, str. 9) 

Tako tudi M. Kobe (1987, str. 22) izpostavi in poudari kriterij estetskosti: 

»Potrebno je biti pozoren na večplastnost mladinske književnosti, podobno kot pri književnosti 

nasploh, in ločiti med resničnimi besednimi umetninami, razvedrilno literaturo in trivialno 

literaturo.« 

Saksida (2009, str. 9) pomen kvalitete besedil razlaga še širše, v smislu povezave 

mladinske književnosti in književnosti za odrasle, in sicer da je prav kvaliteta besedila, 

njegova umetniška inovativnost in prepričljivost, tista, ki najbolj povezuje mladinsko in 

ne-mladinsko književnost in je vzrok naslovniške odprtosti. 

Za potrebe diplomskega dela bomo izhajali predvsem iz definicij in stališč M. Kobe. 

 

3.2 Pomen teorije mladinske književnosti za pouk v prvem triletju  
 

Za učinkovito izvajanje književne vzgoje v šoli je pomembno, da je učitelj seznanjen s 

spoznanji teorije mladinske književnosti kot specifičnega dela književnosti kot celote in da 

se zaveda, da je besedna ustvarjalnost za mladino tudi književnost. Pozornost mora 

usmeriti na večplastnost mladinske književnosti in ločiti med resničnimi besednimi 

umetninami, razvedrilno literaturo in trivialno literaturo in upoštevati vse nove pojavne 

oblike mladinske književnosti: radijsko igro, televizijsko igro, strip in druge medije. Ob 

vsem tem je potrebno upoštevati naslovnika z vso svojo posebnostjo tako v smislu 

recepcije v posameznih obdobjih njegovega razvoja kot tudi bralno problematiko v 

najširšem smislu, v odnosu z različnimi literarnimi zvrstmi in oblikami (Kobe, 1987, str. 

16–22). 
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Pomen poznavanja mladinske književnosti v najširšem smislu, tako teorije kot didaktike 

mladinske književnosti, je v svoji monografiji izpostavila in poudarila M. Kobe (1987, str. 

25): 

»Novejša mladinska književnost doživlja v svoji snovno-motivni, žanrski, oblikovni, slogovni 

pestrosti in inovativnosti izjemen razmah in hkrati dosega nepredvidljivo veljavo tudi po estetski 

plati. V zavesti strokovne javnosti vedno bolj izrazito postaja integralni del književnosti in obenem 

doživlja izjemen odziv pri otrocih, upošteva tudi učni načrt za razredno stopnjo osnovne šole v 

smernicah in navodilih za vse oblike književne vzgoje. Učitelj mora znati izkoristiti vso pahljačo 

možnosti, ki jih ima kvalitetna mladinska knjiga s svojimi estetskimi, spoznavnimi, etičnimi in 

drugimi sporočilnimi razsežnostmi ob stiku z mladim bralcem in biti mora ustrezno posredovana 

[…] Učitelj naj bi v vzgojno-izobraževalni proces učinkovito vključeval predvsem tako imenovano 

živo mladinsko književnost.« 

Vse literarno znanje učitelja naj bi torej prispevalo k temu, da bo vključeval sodobnike, 

vendar hkrati tudi med manj kakovostnimi deli, ki se pojavljajo na tržišču, prepoznal in 

ločil tista, ki imajo resnično literarno težo in so primerna za določenega sprejemnika.  

Mladinska književnost, tako kot književnost v najširšem smislu, obsega vse tri literarne 

vrste: pesništvo, pripovedništvo in dramatiko in je kot taka predstavljena in po posameznih 

področjih obravnavana v učnem načrtu za slovenščino, ki obsega obvezne vsebine in tiste, 

ki jih lahko učitelj po lastni presoji vključi v pouk. Prav pri izbirnih vsebinah čutimo 

odgovornost učitelja, da s svojim avtonomnim izborom predstavi učencem kvalitetna ter 

času in sposobnostim primerna dela. 

Recepcijske sposobnosti učencev prvega triletja so v razponu od zaključka obdobja 

intuitivne inteligence, in sicer faze naivno-pravljičnega obdobja, do obdobja konkretno-

logičnih operacij (Kordigel, 2008). Hkrati so učenci v obdobju začetnega opismenjevanja, 

zato mora biti tem posebnostim mladega bralca prilagojen tudi izbor literature. Bralčevi 

razvojni stopnji in interesom v tem obdobju so primerna predvsem krajša prozna besedila, 

med katera uvrščamo pravljice (ljudske, klasične avtorske in sodobne ali fantastične 

pripovedi), pripovedke (ljudske in avtorske), basni (ljudske in umetne), bajke ali legende 

ter kratke realistične pripovedi, ki jih nameravamo z namenom diplomske naloge 

podrobneje predstaviti v nadaljevanju. 
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3.3 Obravnavane zvrsti in vrste mladinske književnosti 
 

PESNIŠTVO 

Mladinsko pesništvo obsega ljudske in avtorske pesmi različnih vrst, slogov, vsebin in 

funkcij. M. M. Blažić (2011) je povzela različne definicije in klasifikacije in jih razvrstila v 

naslednje tipe: gibalna pesem, izštevanka, narobe svet, nonsenski verzi, pastirska pesem, 

rimanice, uganke, uspavanke ali zazibanke, zbadljivke ali nagajivke. 

Saksida (2001) je slovensko mladinsko poezijo razvrstil po kriteriju nastanka na povojno 

aktivistično poezijo (ideološko-vzgojne poučne pesmi), tradicionalno poezijo z začetka 

petdesetih let (pesmi s pravljično motiviko, nesmislice po zgledu ljudskih pesmi, humorne 

in igrive pesmi, ki težijo k estetski komunikaciji z bralcem) in poezijo estetske inovacije. 

Sodobna slovenska mladinska poezija, poezija estetskih inovacij, je vsebinsko zelo 

raznolika, sporočilno nepredvidljiva in pomensko večplastna, polna asociacij, zvočnih iger, 

humorja, nenavadnih besed, čudenja, domišljije in otroške optike, pa tudi uporništva, 

upesnjevanja gnusnega in drugih tabujskih tem. 

 

PRIPOVEDNIŠTVO 

Mladinsko pripovedništvo, tudi slovensko, je zelo raznovrstno, zato interpreti in teoretiki 

niso popolnoma enotni glede terminologije in razvrščanja oz. dopolnjujejo in 

izpopolnjujejo tipologije. 

Za primer bomo predstavili in primerjali dva novejša tipa razvrščanj, ob čemer ne smemo 

zanemariti, da sta oba nastala na podlagah slovenskih teoretičnih in evropskih izhodišč 

literarnih tipografij. V slovenskem prostoru je ključna avtorica edine slovenske 

monografije M. Kobe. 

Saksida (2001) je razvrščal znotraj kriterijev resničnostno/neresničnostno, D. Haramija 

(2012) pa znotraj kriterija obsežnosti besedil. Nekoliko se razlikujeta tudi v poimenovanju 

posameznih žanrov. 

V Preglednici 1 smo poskušali primerjati in prikazati podobnosti in različnosti med obema 

razvrstitvama. 
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Preglednica 1: Tipologija vrst in žanrov mladinskega pripovedništva Haramija/Saksida 

Iracionalna oz. neresničnostna proza Realistična oz. resničnostna proza 

D. Haramija I. Saksida D. Haramija I. Saksida 

1. Kratka proza: 

 klasična avtorska 

pravljica 

 sodobna pravljica 

 kratka fantastična 

zgodba s podtipom 

nonsenske zgodbe 

 znanstvenofantastična 

zgodba 

 bajka 

 pripovedka (povedka) 

 basen 

2. Srednje dolga proza: 

 znanstvenofantastična 

pripoved 

 fantastična pripoved 

 klasična fantazija 

3. Dolga proza: 

 fantastični roman 

 znanstveno-

fantastični roman 

 sodobna fantazija 

 Klasična 

pravljica, 

povedka, 

basen 

 sodobna 

pravljica 

(kratka 

fantastična 

pripoved, 

daljša 

fantastična 

pripoved) 

 živalska 

pravljica 

 nesmiselnica 

1. Kratka 

proza: 

 zgodba in 

črtica 

2. Srednje 

dolga 

proza: 

 pripoved 

ali povest 

3. Dolga 

proza: 

 realistični 

roman 

 Pripoved s 

človeškimi 

osebami 

 živalska zgodba 

 avtobiografska 

pripoved 

 zabavna oz. 

trivialna 

pripoved 

 

3.4 Vrste in žanri obravnavanih literarnih del Petra Svetine 
 

SLIKANICA 

Večina literarnih besedil, ki smo jih obravnavali z učenci za potrebe diplomske naloge, je 

izšla v slikaniški obliki, zato bomo prikazali to posebno obliko mladinskih knjig s 

strokovnega izhodišča. 

Slikanica je posebna, tipična zvrst mladinske knjige, ob kateri se otrok že v zgodnjem 

predbralnem obdobju prvič sreča z različnimi zvrstmi in oblikami mladinske književnosti 

(Kobe, 1987, str. 33).  

Sodobna leposlovna slikanica zajema vse otrokom doživljajsko dostopne in priljubljene 

literarne zvrsti: ljudsko pripovedno prozo, otroške ljudske pesmi, klasične umetne 

pravljice, basni, uganke, iracionalno pripovedno prozo, poleg tega pa tudi realistične 

zgodbe s socialno noto in burkasta, nespodobna besedila z izrazitim nonsenskim humorjem 

ter antiavtoritarna besedila. Od 70-ih let besedila iščejo možnost za čim intenzivnejšo 
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komunikacijo z otrokom, kar poskušajo doseči s poudarjanjem tem, ki zadevajo otroški 

doživljajski, izkustveni in interesni svet (Kobe, 1987, str. 38–41). 

Bistvena značilnost slikanice je, da je knjiga s slikami, ki je največkrat povezana z 

besedilom, s katerim tvori novo sozvočno celoto (Kobe, 1987, str. 33). 

Zares kvalitetna slikanica lahko doživljajsko in miselno poleg otrok prevzame tudi 

mladostnika in odraslega bralca in obratno, ilustracije lahko približajo zahtevnejša literarna 

besedila tudi otrokom (Kobe, 2004, str. 41).   

M. Kobe (1987) je raziskovanju slikanice namenila veliko pozornosti, ker se je ob 

dolgoletnih praktičnih izkušnjah, ki jih je pridobivala z vodenjem pravljičnih ur v Pionirski 

knjižnici, zavedala, kako močno izpovedno moč ima kvalitetna slikanica. Slikanice je 

razvrstila glede na zahtevnost in različne tipe. 

Vrste slikanic (Kobe, 1987, str. 33–41):  

 leporello kot posebna, igralna oblika slikanice, namenjena najmlajšim 

sprejemnikom, ki še nima oblike knjige,  

 slikanica z debelejšimi listi iz kartona ali drugih ustreznih materialov, 

 slikanica s tankimi listi, prava knjiga. 

Tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek: 

 avtorska slikanica – delo enega samega avtorja, 

 teamska slikanica – avtor besedila in ilustrator sta stalni ustvarjalni team, 

 soavtorja nista stalna sodelavca – delo nastaja na podlagi teksta ali obratno. 

Tipi slikanic glede na razporeditev besedila in ilustracije: 

 klasična slikanica – vsaka ilustracija je samostojna slika, besedilo in ilustracija sta 

samostojna elementa, 

 ilustracija se razprši in razleze med besedilo, ki je razdeljeno na manjše smiselne 

enote, 

 likovni oblikovalec preoblikuje tekst in ga vključi v samo ilustracijo – grafično 

preoblikovanje besedila v likovne elemente, slika doživljajsko in estetsko nadgradi 

tekst, 

 strip kot posebna dinamična, akcijska pripovedna ilustracija. 

Tip slikanice glede namena: 

 klasična slikanica – osnovna slikanica za spodbujanje estetskega, domišljijskega in 

čustvenega doživljanja, 
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 aktivizirajoča slikanica – sodelovalno-ustvarjalni tip slikanice, ki ponuja nove 

komunikacijske možnosti po principu otrokovega samostojnega domišljanja,  

 nagovorna slikanica – zgodba in likovno-tekstovno dogajanje sledita odgovorom 

receptorja, 

 nadaljevalna slikanica – ponudi material za nadaljevanje zgodbe po otrokovih 

zamislih, 

 dopolnjevalna slikanica – otrok s slikovnim gradivom dopolnjuje zgodbo.  

S širitvijo medijev in svetovnim spletom se pojavljajo novi tipi in oblike, ki v njenih 

razvrstitvah še niso upoštevane, vendar že obstajajo kot del književnosti (e-slikanice, tipne 

slikanice in druge). Za potrebe naše diplomske naloge niso relevantne, zato jih ne bomo 

obravnavali. 

 

PRAVLJICA 

Pravljice ne moremo definirat enoznačno, ker obstaja več vrst pravljičnih besedil. Skupna 

značilnost vseh je iracionalnost dogajanja. 

V najširšem smislu je pravljica opredeljena kot 

»vrsta fantastično čudežne pripovedi (najpogosteje namenjena otrokom), ki ne upošteva naravnih 

zakonitosti in tudi ne historičnih determinant. Odločilne elemente za potek dogajanja predstavljajo 

irealne postave, liki in čudeži.« (Tancer-Kajnih, 1993, str. 8, v Haramija, 2012b, str. 13) 

Obstajajo trije temeljni vzorci pravljičnih besedil: ljudska ali folklorna pravljica z različico 

folklorizirane avtorske pravljice, klasična avtorska pravljica in sodobna pravljica, čeprav se 

dejansko zdi, kot ugotavlja J. Kenda (povzeto po: Haramija, 2012b, str. 14),  

»da gre pri nizu ljudska pravljica – avtorska pravljica – mladinska fantastična pripoved – sodobna 

fantazijska književnost pravzaprav za razvojne stopnje enega in istega literarnega fenomena, pri 

čemer se je vsaka od stopenj razvila iz svoje neposredne predhodnice, ta pa je bila z njenim pojavom 

kmalu v zatonu.« 

D. Haramija (2012b, str. 13) za razločevanje med posameznimi različicami pravljic našteje 

naslednje elemente morfoloških značilnosti: 

 »izbira snovno-tematskih prvin,  

 literarni liki:  človeški, antropomorfni, mitološki, drugi, 

 karakterizacija literarnih likov: lastnost(i) velja(jo) za tip literarnega lika – tipizirani liki, 

lastnost(i) velja(jo) za posamezni lik – individualizirani liki, 

 književni prostor; splošen, prepoznaven, natančno določen – poimenovan z lastnim krajevnim 

imenom, 

 književni čas: nedoločljiv, sledi naravnim zakonitostim letnih časov ali delo dneva, povsem 

natančno določen, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Testen Nives; Obravnava … 

- 19 - 

 

 zaplet, konflikt (zgradba), uporabljena jezikovna sredstva, 

 spreminjanje vloge pripovedovalca (kontaktna smer pripovedi).« 

V nadaljnjem besedilu smo se pri predstavitvi teoretičnih izhodišč omejili le na avtorske 

pravljice, ker se nanašajo na temo diplomskega dela. 

 

KLASIČNA AVTORSKA PRAVLJICA 

Prilastek klasična v terminu klasična umetna pravljica pomeni, da gre za avtorske pravljice, 

ki se zgledujejo po starejših avtorskih pravljicah iz 19. stoletja in se naslanjajo ali na 

ljudsko izročilo ali na andersenovski vzorec. Njeni zgledi, čeprav v manjši meri, nastajajo 

še danes (Kobe, 1999a, str. 5). 

Morfološke značilnosti klasične avtorske pravljice (Haramija, 2012b, str. 17): 

 stereotipi, najpogosteje pri realnih literarnih likih navkljub dogajanju v sodobnem 

času, 

 pogosto so obravnavane temeljne bivanjske teme in odnosi, ki so vezani na 

arhaizirano družbo, 

 dogajalni prostor in čas nista natančno določena, pogosta je vaška pokrajina, 

 glavni literarni liki imajo navadno imena, nimajo pa individualiziranih lastnosti, 

 pogosti so standardizirani začetki, 

 iracionalni liki so še vedno najpogosteje pravljična bitja, ki jih poznamo iz ljudskih 

pravljic, 

 čudeži so pogosti, 

 pripovedovalec pogosto nagovarja bralca in dodaja svoja mnenja in oznake, 

 enodimenzionalnost dogajanja, 

 konec je srečen. 

Za živalske pravljice, ki jih zasledimo denimo v tipologiji Sakside (2001), D. Haramija 

navaja, da se je ne glede na to, kako je žival opisana (personificirana, z antropomorfnimi 

lastnostmi ali lastnostmi svoje živalske vrste) 

»pokazalo, da skoraj vsa tovrstna besedila sodijo med klasične pravljice.« (Haramija, 2012b, str. 18) 

 

SODOBNA PRAVLJICA  

Sodobna pravljica je novejši vzorec pravljice, ki se je pojavil v drugi polovici 20. stoletja 

in se praviloma dogaja v sodobnem prostoru in času. Po svoji zgradbi, motivih, temah, 

književnih likih se naslanja na tradicijske vzorce ljudske in klasične umetne pravljice, 

vendar se razvija v svojo smer z drugačnimi značilnostmi. M. Kobe (1999a) termin 
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sodobna pravljica širše pojmuje kot zbirno/krovno poimenovanje za dva vzorca besedil, 

kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved, s specifičnimi iracionalnimi prvinami. 

Razliko med sodobno pravljico in fantastično pripovedjo vidi predvsem v obsežnosti 

literarnih del. Sodobna pravljica je kratka in obsega od 1,5 do 10 strani, fantastična 

pripoved pa lahko obsega 200 ali več strani. 

Morfološke značilnosti sodobne pravljice (Haramija, 2012b): 

 odpira sodobne teme, temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, igrivost in 

humornost,  

 začetki niso tipizirani, 

 glavni literarni liki imajo imena in individualne značajske lastnosti, 

 precej natančno sta določena čas in prostor, ki je pogosto mestno okolje s sodobno 

civilizacijsko tehnologijo in pridobitvami, 

 tretjeosebni avktorialni, vsevedni pripovedovalec, 

 dvodimenzionalno dogajanje; realna in irealna raven, ki obstajata druga ob drugi ali 

pa prehajata druga v drugo, 

 junaki se ob vdoru fantastičnega sveta zavedajo posebnosti tega dogodka in 

reagirajo, 

 moralnega nauka ni, 

 praviloma srečen konec. 

Glede na glavni literarni lik je M. Kobe (1999a) definirala različice sodobne pravljice z 

naslednjimi glavnimi literarnimi liki, med katerimi izstopa tista z otroškim glavnim likom: 

 otrok, 

 oživljena igrača oz. oživljeni predmet, 

 poosebljena žival, 

 poosebljena rastlina, 

 poosebljeno nebesno telo oz. pojav, 

 bitje iz ljudskega pravljičnega izročila. 

M. Kobe poudarja, da ima med vsemi naštetimi različicami zaradi svoje naravnanosti na 

otroka kot ciljnega sprejemnika tista z otroškim glavnim literarnim likom osrednje mesto, 

kar bo iztočnica za raziskovalni del diplomske naloge, v kateri bomo raziskovali odzive 

otrok na odrasle literarne like. 
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FANTASTIČNA ZGODBA ALI PRIPOVED 

Med obravnavanimi primeri mladinske literature nismo zasledili primerov fantastičnih 

zgodb, vendar smo jih uvrstili v predstavitev, ker smo želeli prikazati bistvene značilnosti 

vseh žanrov mladinske književnosti, ki so primerne za učence 1. triade. 

M. Kobe (1987) loči dve različici povezovanja dvodimenzionalnosti glede na funkcijo 

otroškega literarnega lika pri kreiranju obeh ravni dogajanja: dvodimenzionalno dogajanje 

v enem samem svetu, ki ga kreira otrok, in dvodimenzionalno dogajanje v dveh med seboj 

ločenih svetovih, pri čemer književni junak ni kreator irealnega dogajanja, a je z njim 

povezan vzrok za prehod dogajanja iz enega v drug svet. Na podlagi različnosti povezovanj 

fantastičnega in resničnega sveta D. Haramija (2012a) zagovarja tezo, da bi 

dvodimenzionalna besedila v enem samem svetu (dvoplastno dogajanje v enem samem 

svetu), ob katerem se glavni junak ne zaveda vdora fantastike, obravnavali kot 

enodimenzionalna besedila in bi veljala za sodobno pravljico, za drugi tip besedil, v katerih 

se literarni lik sooča z dvema svetovoma in se ju bolj ali manj zaveda (dvodimenzionalno 

dogajanje v dveh ločenih svetovih), pa bi veljal termin fantastična zgodba.  

Dvodimenzionalnost, obstoj dveh svetov, racionalnega in iracionalnega, ki delujeta vsak 

po svojih zakonitostih, je po Haramiji (2012a) tudi najpomembnejša razlikovalna lastnost 

med pravljico in kratko fantastično zgodbo. Poleg tega fantastično zgodbo določa še, da v 

njej ne nastopajo mitična bitja in da je sprožilec dogajanja igra in igrivost, liki so 

natančneje karakterno opisani, natančneje sta določena književni prostor in čas in meja 

med fantastičnim in realnim.  

 

KRATKA FANTASTIČNA ZGODBA 

Haramija (2012a) uvede za besedila, ki združujejo lastnosti pravljice in fantastične 

pripovedi, termin kratka fantastična zgodba. Značilnosti zanjo so omejen obseg, zajemanje 

krajšega časovnega obdobja, zavedanje glavnega lika o vdoru fantastičnega sveta in 

pogosto precej natančno določljiva književni prostor in čas. Bistvena razlika med sodobno 

pravljico in kratko fantastično zgodbo je dvodimenzionalnost, obstoj dveh svetov, 

racionalnega in iracionalnega, ki delujeta vsak po svojih zakonitostih.  

 

NONSENSKA ZGODBA 

Nonsensko zgodbo ali nesmiselnico, kot jo poimenuje Saksida (2001), umešča D. Haramija 

(2012a) v podtip kratke fantastične zgodbe. Njene bistvene značilnosti so jezikovne igre 

blizu ironiji, komičnost tem in razvoja zgodb, smešna in nenavadna poimenovanja, 
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karikirani književni liki, ki pogosto delujejo kot satira. V zgodbah se pojavljajo oživljeni 

predmeti s človeškimi lastnostmi in imeni, ki sprožajo komične situacije, narobe svetovi, 

igriva preoblikovanja jezika in nonsenska pretiravanja. 

M. Kobe (1987) v svoji monografiji povzema Klingbergerjeve ugotovitve o konstituciji 

nadrealno-komične pripovedi, ki jo označujejo: ena sama raven dogajanja, nonsenski 

humor in alogičnost dogajanja, prevladovanje motiva narobe-svet, stopnjevanega s 

komičnimi imeni dežel, kraljev, dvorjanov …  

 

ŽIVALSKA PRAVLJICA 

Termin živalska pravljica smo zasledili pri Saksidovi tipologiji pravljic. Glavni junaki 

živalske pravljice so živali. Od živalskih zgodb se loči po iracionalnosti dogajalnega sveta. 

Njene značilnosti pogosto sovpadajo s prvinami ljudske pravljice: enodimenzionalnost 

dogajanja, nedoločenost kraja dogajanja, tematika (vrednote prijateljstva, ljubezni, moč in 

pomen malih bitij), vendar pravljična realnost ni idealizirana. Prikazuje negativni pol, ki ga 

predstavljajo krute osebe in odrasli, otroškost in pozitivni pol pa predstavljajo živali 

(Saksida, 2001). 

D. Haramija navaja, da so kriteriji za določanje živalske pravljice »izmuzljivi«, saj se je ob 

analizi živalskih pravljic izkazalo, da skoraj vsa besedila sodijo med klasične pravljice 

(Haramija, 2012b). 

 

RESNIČNOSTNA MLADINSKA PROZA 

Med obravnavanimi primeri smo zasledili resničnostno mladinsko prozo, vendar ne v vseh 

spodaj predstavljenih oblikah. Predstavili smo jih z namenom kriterija razvrščanja. 

Obstaja več vidikov in opredelitev resničnostne mladinske proze.  

M. Kobe (1987, str. 165 179) uvršča v realistično mladinsko prozo besedila, katerih 

besedilna stvarnost se dogaja v območju izkustveno-preverljivega sveta. V to kategorijo 

uvršča besedila, katerih glavni lik je otrok od najzgodnejšega otroštva do 8., 9 leta, najstnik 

od 10. do 14. leta in dozorevajoč mladostnik med 15. in 18. letom. Vsako obdobje ima 

specifične teme, prilagojene starosti sprejemnika, njegovim posebnostim, interesom in 

zmožnostim sprejemanja. 

D. Haramija (2012a), ki deli resničnostno mladinsko prozo glede na obseg besedila, med 

kratko realistično prozo uvršča kratke zgodbe in črtice. Loči več pojavnih žanrov kratke 

zgodbe: zgodovinska, doživljajska, potopisna, detektivska, socialno-psihološka in 

ljubezenska kratka zgodba. Med srednje dolgo mladinsko prozo uvršča realistično 
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pripoved (povest) in med dolgo mladinsko prozo realistični roman, ki je lahko 

zgodovinski, avanturistični, ljubezenski, socialno-psihološki in jeans roman. 

 

DOŽIVLJAJSKA KRATKA ZGODBA 

Haramija (2012a) zapiše, da doživljajska kratka zgodba opisuje dogodivščine sodobnega 

mestnega otroka na začetku šolanja in medvrstniška razmerja z otroške pripovedne 

perspektive. Doživljajske zgodbe imajo pogosto humorno noto, dogajalni prostor je urbano 

okolje.  

 

DETEKTIVSKA ZGODBA 

Detektivska zgodba je v mladinski književnosti bolj podobna pustolovščini, zgodbe so bolj 

humorne, ni zločinov, temveč manjši prekrški, kot so drobne kraje, pobalinščine, skrivanja 

ipd. Področje njihovega delovanja je otrokom znano domače okolje, detektivi so vedno 

uspešni in spoštovani (Haramija, 2012a, str.14). 

Peter Svetina je napisal dve detektivski zgodbi, vendar ju v diplomskem delu nismo 

obravnavali.  

 

LJUBEZENSKA KRATKA ZGODBA 

Središčna oseba zgodbe je najpogosteje najstnica, ki skozi prvoosebno opisovanje 

prikazuje prvo ljubezen, ki se, kot v vsakdanjem življenju mladostnikov, najpogosteje 

konča oz. zaključek zgodbe ostane odprt (Haramija, 2012a).  

Temo ljubezni in zaljubljenosti smo zasledili tudi v obravnavanih primerih, vendar kot 

bomo prikazali v nadaljevanju, odstopa od zgoraj opisanih elementov. 
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3.5 Predstavitev obravnavanih besedil  
 

V predstavitvi smo na kratko opisali vsebino literarnih del, ki smo jih obravnavali z učenci 

pri pouku in jih glede na obravnavano teorijo v uvodnem delu naloge umestili v vrste in 

žanre mladinske književnosti. 

 

Knjigo Mimosvet je izdala založba Mladinska knjiga v 

Ljubljani leta 2001. To je Svetinova prva pesniška 

zbirka in obsega 35 pesmi, ki so razdeljene v poglavje 

Slovarček za šolarje (31 pesmi) in poglavje Mimosvet 

(4 pesmi). Duhovite ilustracije je ustvaril Marjan 

Manček. Pesnik v pesmih opisuje predmete iz 

vsakdanjika, vendar se na humoren, njemu svojstven 

način poigrava z jezikom in pomeni. Nekatere pesmi 

so humorne in igrive, druge delujejo kot uganke, med 

njimi pa so tudi takšne bolj lirične in celo poučne. 

Pesmi sodijo v poezijo estetskih inovacij. 

 

Slika 1: Mimosvet 

 

 

Pesniška zbirka Pesmi iz pralnega stroja je izšla pri 

založbi Mladinska knjiga v Ljubljani leta 2006. 

Ilustriral jo je Damijan Stepančič. Večina pesmi in 

ilustracij je pomensko povezanih, saj brez podpore 

ilustracij pesmi ne bi mogle obstajati in obratno. Pesmi 

sodijo v poezijo estetskih inovacij, so zelo preproste in 

konkretne, pa vendar pomensko večplastne, polne 

asociacij in humorja. Nekatere med njimi presežejo 

lahkotnost in igrivost in spregovorijo tudi o resnejših 

temah, vendar še vedno na otrokom primeren način.  

Slika 2: Pesmi iz pralnega stroja 
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Slikanica O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov je pisateljev 

prvenec. Izšla je pri Mladinski knjigi v Ljubljani leta 1999. 

Ilustrirala jo je Mojca Osojnik. V pravljici nastopajo 

personificirane živali, tudi glavni junak je žival, čas in kraj 

nista natančno določena, dogajanje je enodimenzionalno, 

tema je etična, prikazuje drugačnost stališč in vrednost 

vztrajanja. Po opisanem ustreza morfološkim značilnostim 

živalske pravljice oz. klasične pravljice. 

Slikanica opisuje mrožka, ki si zaradi vztrajanja, da si ne bo 

postrigel nohtov, nakoplje cel kup težav, sprva v šoli, potem 

pa tudi kasneje, ko odraste in išče službo. Kljub težavam 

vztraja pri svoji odločitvi, kar se na koncu izkaže za 

pozitivno lastnost, zaradi katere dobi službo in postane 

kontrabasist v živalskem orkestru. 

 

Slika 3: O mrožku, ki si ni 

hotel striči nohtov 

 

 

Živalska oz. klasična pravljica Mrožek dobi očala z 

ilustracijami Mojce Osojnik je izšla pri Mladinski knjigi v 

Ljubljani leta 2003 in je nadaljevanje pravljice O mrožku, ki 

si ni hotel striči nohtov. Tudi pri tej pravljici kraj in čas nista 

natančno določena, dogajanje je enodimenzionalno, tema je 

etična, obravnava drugačnost, pomoč, prijateljstvo, 

solidarnost. Mrožek je tik pred slavnostnim koncertom v 

svojem rojstnem kraju in pred velikim izzivom, ker bo 

nastopal pred svojimi domačimi. Kar naenkrat pa začne 

igrati napačne tone, kar zelo razburi dirigenta severnega 

jelena in osramoti mrožka, ki ne ve, kaj se mu dogaja. Iz 

zagate ga reši orkestrski kolega severni medved, ki ugotovi, 

da je mrožek najbrž slaboviden in bi moral dobiti očala. 

Mrožek obišče optika, dobi očala in brez napake odigra vajo 

za koncert. Na večernem koncertu dvorana onemi od 

presenečanja, ko na oder vse živali v orkestru prikorakajo z 

očali, ki so si jih nadele iz solidarnosti do mrožka. Koncert 

in pravljica se tako srečno končata.  

 

Slika 4: Mrožek dobi očala 
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Slikanica Klobuk gospoda Konstantina je izšla pri DZS v 

Ljubljani leta 2007. Ilustriral jo je Peter Škerl. 

Osrednji lik zgodbe je gospod Konstantin. Živi dokaj 

ustaljeno življenje gledališkega kritika, ki je vezano na 

vsakodnevne rituale, povezane s štirimi klobuki, ki jih nosi 

ob natančno določenih priložnostih. Najpomembnejši v 

zadnjem obdobju je nedeljski klobuk, ki ga nosi ob 

sprehodih v mestni park, saj z njim pozdravi gospodično 

Olgo. Zaplet se začne, ko nekoč pozabi klobuk in se le-ta 

nameni za njim. Na srečo ob pravem trenutku zapiha veter, 

da z njegovo pomočjo poleti. Na svoji poti se na humoren 

in domiseln način seli z glave na glavo, dokler se končno, 

ravno ob pravem trenutku, ko gospod Konstantin sreča 

gospodično Olgo, pojavi na pravem mestu. 

Besedilo odstopa od običajnih vzorcev proznih besedil za 

otroke. Dogajanje se odvija v bližnji preteklosti, v 

mestnem okolju, kar lahko sklepamo po običaju nošnje 

klobuka in pozdravljanju, še posebej pa po ilustracijah, ki 

spajajo besedilo in sliko v celoto. Glavno literarno osebo je 

težko določiti in sta vsaj dve, če sklepamo po naslovu, ali 

tri, ker se brez vetra, ki je nosil klobuk z glave na glavo, 

zgodba ne bi srečno razpletla. Zaradi enodimenzionalnosti 

in iracionalnega dogajanja, ki se ga gospod ne zaveda, 

menimo, da sodi besedilo med klasične pravljice. 

Slika 5: Klobuk gospoda 

Konstantina 

 

 

 

 

Knjiga kratkih zgodb Modrost nilskih konjev je izšla pri 

DZS v Ljubljani leta 2010. Ilustriral jo je Damijan 

Stepančič. Glavna junaka sta poosebljena nilska konja 

Hubert in Marcel, ki rada posedata pod platano in 

modrujeta o vsem mogočem. Npr. o tem, kako narediti 

šopek iz rim, kako široko je poletje ali visoka zima, katera 

je najlepša slika, kako hitro mine čas v očetovi družbi, 

kako srečaš kenguruja, o pomoči drugim, o težkih knjigah, 
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prehladu nosoroga Rudolfa, nalivu in tišini, o preštevanju 

pingvinov in tudi o tem, kaj je najpomembnejše. Poleg 

njiju v zgodbah nastopajo še druge personificirane živali: 

žirafa Lonida, kenguru Ciril, nosorog Rudolf, bober 

Vasko, dihurka Klavdija, pelikan Ludvik, krokodil Rihard 

in krokodilka Magda, slonica Karmela, piton Gustav in 

drugi. Zgodbe so polne humorja, iskrivih domislic, 

asociacij, bistroumnih nesmislov, besednih iger. Lahko bi 

jih uvrstili med nonsenske zgodbe, ki poleg otrok zagotovo 

pritegnejo tudi starejše bralce.  

 

Slika 6: Modrost nilskih konjev 

 

 

Ljubezenska zgodba Kako je Jaromir iskal srečo je izšla 

pri Mohorjevi družbi v Celovcu leta 2010. Ilustriral jo je 

Damijan Stepančič. Zgodba se dogaja v Pragi. Glavni 

junak Jaromir je astronom, ki je predan svojemu poklicu in 

zvezdam tako močno, da sveta okoli sebe sploh ne opazi, 

ker zna gledati le prek teleskopa. Zato spregleda tudi 

gospodično Jarmilo in srečo, ki jo ima pravzaprav ves čas 

tik ob sebi. Jarmila mu namreč ob torkih in petkih ureja 

zapiske o zvezdah. Opazi jo šele nekega dne, ko ima 

gospodična sicer dopust, vreme pa je preslabo, da bi se 

videlo zvezde. Takrat Jaromir začne opazovati ljudi in 

okolico. Po naključju ujame lik Jarmile in šele skozi lečo 

teleskopa opazi njeno lepoto. Povabi jo na sprehod in ji 

razodene svojo ljubezen. Kraj zgodbe je natančno določen, 

zgodba se ves čas dogaja v realnem svetu, tema zgodbe je 

ljubezen, sreča, vztrajnost. Osrednji literarni lik je odrasla 

oseba, kar odstopa od značilnosti mladinske književnosti.  

Zgodba nagovarja tako mladega kot odraslega bralca, še 

posebej zato, ker jo odlikuje umetniškost v literarnem in 

likovnem smislu.  

Slika 7: Kako je Jaromir iskal 

srečo 
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Slikanica Čudežni prstan je izšla pri Vodnikovi založbi v 

Ljubljani leta 2011. Ilustriral jo je Damijan Stepančič.  

Zgodba o osamljeni operni pevki Ljudmili Krasinc, ki si 

najbolj želi prijateljstva, se dogaja v stari Ljubljani, kar je 

mogoče razbrati iz besedila, še bolj natančno pa iz odličnih 

vedut ilustratorja, ki bralca zapeljejo v preteklost. Pevka 

naključno naleti na prodajalca, ki prodaja čudežne prstane, 

in v stiski je to njeno edino upanje, da se ji želja uresniči. 

Toda ko ga kupi, ji pade iz rok in se skotali po ulicah 

starega mestnega jedra. Ljudmila se požene za njim, za njo 

pa drug za drugim naključni meščani, ki ji želijo pomagati. 

Na koncu zgodbe prstan pade v Ljubljanico, pevka pa z 

meščani, ki so ji pomagali loviti prstan, pridobi prijatelje. 

Naslov besedila obeta pravljico, vendar po analizi 

ugotavljamo, da bi jo lahko uvrstili med resničnostne 

kratke zgodbe. Kraj je natančno določen in dogajanje je 

ves čas v območju realnega. Ker v njej manjka otrok ali 

mladostnik kot pomemben književni lik, odstopa od 

značilnosti mladinskega dela. Vsekakor jo odlikuje 

umetniškost in menimo, da je ena izmed tistih zgodb, ki je 

naslovniško odprta. 

Slika 8: Čudežni prstan 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema  
 

Od leta 1999 se na tržišču skoraj vsako leto pojavi vsaj eno književno delo Petra Svetine. 

Čeprav v  dosedanjih učnih načrtih ni omenjen, je prisoten v šolskem kurikulumu. Njegovo 

pesem Televizija najdemo v učbeniku za 2. razred. Leta 2009 je generacija prvošolcev v 

okviru projekta Ljubljana bere prejela njegovo knjigo Klobuk gospoda Konstantina za 

darilo in leta 2015 so njegovo knjigo Modrost nilskih konjev v okviru istega projekta 

prejeli četrtošolci. Kljub temu smo opazili, da je med učenci OŠ Nove Fužine nekako 

prezrt, saj se ne spomnimo, da bi kateri izmed njih kadarkoli izbral njegovo delo za bralno 

značko ali jo predstavil v jutranjem krogu. 

V teoretičnem delu smo predstavili življenje in delo pisatelja in pesnika Petra Svetine s 

poudarkom na delih za otroke. Podrobneje smo predstavili in analizirali literarna dela, ki 

smo jih z učenci obravnavali pri pouku in urah pravljic.  

V empiričnem delu smo želeli preveriti, kako poznan je Peter Svetina pri učencih 

razrednega pouka v prvi triadi šole, na kateri poučujemo, in ugotoviti, zakaj je prezrt. 

Svetinova dela so zelo raznolika, vendar nekoliko zahtevnejša in se odmikajo od 

značilnosti sodobne otroške in mladinske literature, za katero je značilno, da tematizira 

predvsem doživljajski svet sodobnega otroka in živalski svet. Zahtevnejše so tudi teamske 

slikanice, predvsem s stalnim sodelavcem ilustratorjem Damijanom Stepančičem, ki 

predstavljajo kompletno umetniško delo. Želeli smo preveriti, kaj vpliva na otrokova 

pričakovanja o knjigi. Zanimalo nas je, ali se učenci pri izbiri knjige odločajo na podlagi 

ilustracij na naslovnici ali pretehta naslov knjige. Zanimalo nas je tudi, ali na odločitev pri 

izboru knjige vplivajo književni junaki.  

V nadaljevanju raziskave smo želeli preveriti, kako se učenci odzovejo na literarna dela, ki 

se odmikajo od značilnosti književnih vrst, namenjenih otrokom. 

 

4.2 Cilji raziskave  
 

Skladno z zgoraj opisanim raziskovalnim problemom smo postavili naslednje cilje: 

 ugotoviti prepoznavnost avtorja med učenci prve triade OŠ Nove Fužine, 

 ugotoviti, kaj vodi učenci pri izboru knjige: ilustracija ali naslov, 

 obravnavati izbrana dela Petra Svetine z učenci 2. razreda, 
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 spoznati učence s sodobnim avtorjem mladinske književnosti v smislu sistemske 

didaktike, 

 preveriti odzive otrok na obravnavana dela. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja  
 

Na začetku raziskovanja v okviru diplomskega dela smo si zastavili naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

 

1. Ali učenci poznajo pisatelja in pesnika Petra Svetino? 

2. Katera njegova dela poznajo? 

3. Kje so učenci spoznali njegova dela? 

4. Kaj učence pritegne k izboru knjige: naslov ali ilustracija? 

5. Kako učenci sprejemajo dela, v katerih so pomembni liki odrasle osebe 

(Čudežni prstan, Kako je Jaromir iskal srečo, Klobuk gospoda Konstantina)? 

6. Katera obravnavana dela Petra Svetine bodo učencem najbolj všeč? 

 

4.4 Raziskovalne hipoteze  
 

1. Večina učencev pisatelja in pesnika Petra Svetine ne pozna. 

2. Predvidevamo, da učenci poznajo delo Klobuk gospoda Konstantina.  

3. Predvidevamo, da so učenci dela Petra Svetine spoznali v knjižnici. 

4. Predvidevamo, da se učenci pri izboru knjige odločajo na podlagi ilustracij. 

5. Predvidevamo, da učencem književna besedila z liki odraslih oseb niso blizu. 

6. Predvidevamo, da so učencem bolj všeč zgodbe z likom živali. 

 

4.5 Raziskovalne metode  
 

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, metodo analize, komparativno 

metodo in metodo klasifikacije. Iz različnih virov smo povzeli in predstavili življenje in 

delo Petra Svetine in izpostavili predvsem tisto, kar vpliva na njegovo ustvarjalno delo. 

Obravnavana dela smo primerjali s teorijo mladinske književnosti in jih klasificirali v 

književne vrste in zvrsti. 
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V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili različne učne metode in tehnike 

zbiranja in pridobivanja podatkov, s katerimi smo ugotavljali, kako učenci sprejemajo in 

dojemajo prozo in poezijo Petra Svetine: sestavljanje zgodb, pesnjenje, proste asociacije, 

vezane asociacije, risane situacije, dramatizacijo.  

Za potrebe diplomske naloge smo izdelali vprašalnike, s katerimi smo preverili: 

 poznavanje avtorja Petra Svetine in njegovih del ter kaj prevladuje pri odločitvi za 

izbiro književnega dela: naslov ali ilustracije v knjigi, 

 katero obravnavano delo je bilo učencem najbolj všeč. 

 

4.6 Opis vzorca 
 

Raziskavo smo izvedli na osnovni šoli Nove Fužine v Ljubljani. Vprašalnik o poznavanju 

Petra Svetine je reševalo 27 učencev 2. razredov (14 dečkov in 13 deklic) in 35 učencev 3. 

razredov (18 deklic in 17 dečkov). 

Izbrana dela Petra Svetine smo obravnavali z učenci 2. razredov. 

 

4.7 Opis pripomočkov 
 

Za potrebe diplomske naloge smo izdelali tri vprašalnike.  

S prvim smo preverili, ali učenci poznajo avtorja Petra Svetino in njegova dela ter kje so 

dela spoznali. 

Z drugim vprašalnikom smo preverili, kaj pretehta pri izboru knjige. Ali se učenci odločajo 

na podlagi ilustracij ali naslova knjige oz. vsebine? 

S tretjim vprašalnikom smo po obravnavi Svetinovih izbranih del ugotavljali, katero delo 

je bilo učencem najbolj všeč in kakšni so bili razlogi za njihove odločitve. 

 

4.8 Izvedba raziskave 
 

Raziskava je potekala meseca maja in junija 2016. V prvem delu raziskave smo s prvim 

vprašalnikom pridobili podatke o poznavanju pisatelja in pesnika Petra Svetine in njegovih 

literarnih del za otroke med učenci 2. in 3. razredov. 

Učenci 3. razredov so vprašalnik reševali samostojno, učenci 2. razredov pa s pomočjo 

našega vodenja. 
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Po prvem vprašalniku smo učencem pokazali izbrana dela za otroke (Lila mesto, O 

mrožku, ki si ni hotel striči nohtov, Klobuk gospoda Konstantina, Ringaraja, Modrost 

nilskih konjev, Kako je Jaromir iskal srečo, Čudežni prstan, Kako zorijo ježevci, Sredi 

sreče in v četrtek zjutraj, Mimosvet, Pesmi iz pralnega stroja, Domače naloge) in jim 

pustili, da so si jih ogledali. Potem smo jih povabili k reševanju drugega vprašalnika, v 

katerem so izrazili, katere knjige se jim zdijo najbolj zanimive in zakaj.  

Z učenci 2. razredov smo v nadaljevalnih urah obravnavali dela, ki so bila v njihovih 

odgovorih najpogosteje izbrana. 

 

4.9 Analiza in interpretacija raziskave  

4.9.1 Analiza in interpretacija prvega vprašalnika  

Poznavanje pisatelja in pesnika Petra Svetine. 

Preglednica 2: Poznavanje pisatelja in pesnika Petra Svetine – deklice 3. razred 

DEKLICE 
3. razred 

Ali rad 

bereš? 
 

Pogostost 

obiska 

knjižnice 

Druge 
knjižnice 

Pomoč pri 

izbiri knjige 
Ali 

poznaš 
Petra 

Svetino? 

Kje si ga 

spoznal? 
Katero 

delo 

poznaš? 

1 da vsak teden JM starši ne / / 
2 da vsak teden JM sama ne / / 
3 da vsak teden ne sama ne / / 
4 ne vsak teden JM starši ne / / 
5 ne nekajkrat 

letno 
JM knjižničar(ka) ne / / 

6 da vsak teden JM prijatelji ne  / / 
7 da vsak teden JM knjižničar(ka) ne / / 
8 da vsak teden ne sama ne / / 
9 da vsak teden JM sama ne / / 
10 da vsak teden ne knjižničar(ka) ne / / 
11 da vsak teden da knjižničar(ka) ne / / 
12 da / / knjižničar(ka) ne / / 
13 da vsak teden JM sama ne / / 
14 da vsak teden ne knjižničar(ka) ne / / 
15 ne vsak teden ne sama ne / / 
16 da vsak teden ne knjižničar(ka) ne / / 
17 da redko JM knjižničar(ka) ne / / 
18 da vsak teden JM knjižničar(ka) ne / / 
JM – knjižnica Jožeta Mazovca 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Testen Nives; Obravnava … 

- 33 - 

 

Preglednica 3: Poznavanje pisatelja in pesnika Petra Svetine – dečki 3. razred 

DEČKI 
3. razred 

Ali rad 

bereš? 
 

Pogostost 

obiska 

knjižnice 

Druge 
knjižnice 

Pomoč pri 

izbiri knjige 
Ali 

poznaš 
Petra 

Svetino? 

Kje si ga 

spoznal? 
Katero delo 

poznaš? 

1 da vsak teden ne sam ne / / 
2 ne nikoli ne / ne / / 
3 da vsak teden ne sam ne / / 
4 ne nekajkrat 

letno 
ne knjižničar(ka) ne / / 

5 da vsak teden ne sam ne / / 
6 ne vsak teden  sam ne / / 

7 da večkrat na 

mesec 
JM knjižničar(ka) ne / / 

8 da večkrat na 

mesec 
JM knjižničar(ka) ne / Klobuk g. 

Konstantina 
9 da vsak teden JM, VIČ sam ne / / 
10 da večkrat na 

mesec 
ne sam ne / Televizija 

11 da večkrat na 

mesec 
ne sam da v trgovini Klobuk g. 

Konstantina 
12 da vsak teden JM starši ne / / 
13 da vsak teden JM sam ne / / 
14 ne vsak teden JM knjižničar(ka) ne / / 
15 ne večkrat na 

mesec 
/ sam ne / / 

16 da redko ne sam / / / 
JM – knjižnica Jožeta Mazovca 

 

V 3. razredu so štirje dečki že poznali Petra Svetino. Dva sta poznala delo Klobuk 

gospoda Konstantina.  

Prvi je knjigo videl v trgovini. Rad bere, pogosto obiskuje šolsko knjižnico, knjige si 

izbira sam. 

Drugi na vprašanje, kje je spoznal knjigo, ni odgovoril. Pogosto obiskuje šolsko knjižnico 

in knjižnico Jožeta Mazovca, knjige izbira na priporočilo brata.  

En učenec je poznal zgodbo Kako je Jaromir iskal srečo. Rad bere, poleg šolske knjižnice 

obiskuje tudi knjižnico Jožeta Mazovca. Kje je knjigo spoznal, ni odgovoril. Pri izbiri mu 

pomaga knjižničar. 

En učenec je poznal pesem Televizija. Tudi on rad bere, obiskuje šolsko knjižnico, knjige 

izbira pretežno sam, pesem pa je spoznal v šoli.  
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Preglednica 4: Poznavanje pisatelja in pesnika Petra Svetine – deklice 2. razred 

DEKLICE 
2. razred 

Ali rad 

bereš? 
 

Pogostost 

obiska 

knjižnice 

Druge 
knjižnice 

Pomoč pri 

izbiri knjige 
Ali 

poznaš 
Petra 

Svetino? 

Kje si ga 

spoznal? 
Katero delo 

poznaš? 

1 da redko ne sama ne / / 
2 da večkrat na 

mesec 
JM knjižničar(ka) ne doma Klobuk g. 

Konstantina 
3 ne večkrat na 

mesec 
ne sama ne / / 

4 da / / sama ne / / 
5 da večkrat na 

mesec 
JM sama da knjižnica Mrožek dobi 

očala 
6 da večkrat na 

mesec 
ne sama ne / / 

7 da večkrat na 

mesec 
JM sama ne / Klobuk g. 

Konstantina 
8 da vsak teden ne sama ne / / 
9 da vsak teden JM sama ne / / 
10 da večkrat na 

mesec 
ne sama ne / / 

11 da vsak dan ne sama ne / / 
12 da večkrat na 

mesec 
JM sama ne / / 

13 da redko ne sama ne / / 
JM – knjižnica Jožeta Mazovca 

 

Preglednica 5: Poznavanje pisatelja in pesnika Petra Svetine – dečki 2. razred 

DEČKI 
2. razred 

Ali rad 

bereš? 
 

Pogostost 

obiska 

knjižnice 

Druge 
knjižnice 

Pomoč pri 

izbiri knjige 
Ali 

poznaš 
Petra 

Svetino? 

Kje si ga 

spoznal? 
Katero delo 

poznaš? 

1 da vsak dan ne sam ne / / 
2 da vsak teden JM sam ne / / 
3 da redko ne prijatelji da v knjižnici knjigo 
4 da nekajkrat 

na leto 
JM sam ne / / 

5 da nekajkrat 

na leto 
JM sam ne / / 

6 da vsak teden JM sam da v vrtcu Klobuk g. K. 
7 da vsak teden JM sam ne   
8 da večkrat na 

mesec 
JM sam da / Klobuk g. K. 

9 da večkrat na 

mesec 
/ brat / / / 

10 da redko ne / ne / / 
11 da vsak teden JM sam da / / 
12 da vsak teden da sam ne / / 
13 da vsak teden ne knjižničar(ka) ne / / 
14 ne redko ne sam ne / / 
JM – knjižnica Jožeta Mazovca 
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V 2. razredu so mladinskega avtorja Petra Svetino poznali štirje učenci.  

Štirje učenci, dve deklici in dva dečka, so poznali knjigo Klobuk gospoda Konstantina. 

Prva deklica rada bere, pri izbiri knjig ji pomaga knjižničar. Knjigo je spoznala doma. Tudi 

druga deklica rada bere, na vprašanje, kje je spoznala knjigo, ni odgovorila. Oba dečka 

rada bereta. Prvi je knjigo spoznal v vrtcu, drugi pa na vprašanje ni odgovoril. 

Ena deklica je poznala knjigo Mrožek dobi očala. Rada bere, knjige si izbira sama. Knjigo 

je spoznala v knjižnici. 

Vprašalnik je reševalo skupaj 62 učencev prvega triletja. Pisatelja Petra Svetino je 

poznalo 9 učencev (14,5 %). Štirje učenci so poznali pravljico Klobuk gospoda 

Konstantina. Dva učenca sta poznala pesem Televizija. En učenec je poznal zgodbo Kako 

je Jaromir iskal srečo. Ena učenka je poznala pravljico Mrožek dobi očala. 

 

4.9.2 Analiza in interpretacija drugega vprašalnika  

Katera knjiga te je najbolj motivirala? Zakaj? 

Deklice 3. razreda je najbolj motivirala knjiga Sredi sreče in v četrtek zjutraj. Izbralo jo 

je pet učenk. Štiri so se zanjo odločile zaradi naslova. Trije učenci so izbrali knjigo Kako 

je Jaromir iskal srečo. Izbrali so jo na podlagi ilustracij. Trije učenci so izbrali knjigi 

Modrost nilskih konjev (2 zaradi ilustracij) in Mimosvet (2 zaradi ilustracij). Dečke 3. 

razreda je najbolj pritegnila knjiga Klobuk gospoda Konstantina. Vsi so se zanjo odločili 

na podlagi ilustracij. Ostale izbire so bile razpršene.  

V skupnem seštevku so bili deleži izbora glede na ilustracije enaki tistim na podlagi 

naslova. 

Deklice 2. razredov so najpogosteje izbrale knjigo Pesmi iz pralnega stroja, in sicer so se 

na podlagi naslova zanjo odločile tri učenke. Tudi ostali učenci so se pogosteje odločili na 

podlagi naslova (9 izborov od 12). Dečki 2. razredov so največkrat izbrali knjigi Klobuk 

gospoda Konstantina in Kako je Jaromir iskal srečo, obe po štirikrat. Na podlagi 

ilustracij so se za Klobuk gospoda Konstantina odločili trije učenci, prav tako so se trije 

na podlagi naslova odločili za knjigo Kako je Jaromir iskal srečo.  

Med knjigami so učence prve triade najbolj pritegnile knjige Klobuk gospoda 

Konstantina (4 izbori zaradi naslova, 6 zaradi ilustracij), Pesmi iz pralnega stroja (5 

zaradi naslova, 3 zaradi ilustracij) in Kako je Jaromir iskal srečo (3 zaradi naslova, 4 

zaradi ilustracij). 
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4.9.3 Analiza in interpretacija tretjega vprašalnika  

1. Katera od knjig ti je bila najbolj všeč? 

Preglednica 6: Odgovori na vprašanje o tem, katera knjiga jim je bila najbolj všeč 

 

Književno besedilo 

Število 

izborov 

Ž M skupaj 

O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov 1 1 2 

Mrožek dobi očala 1 0 1 

Klobuk gospoda Konstantina 3 4 7 

Modrost nilskih konjev 1 2 3 

Kako je Jaromir iskal srečo 0 0 0 

Čudežni prstan 0 1 1 

Kako zorijo ježevci 2 2 4 

Mimosvet 0 0 0 

Pesmi iz pralnega stroja 5 4 9 

Učencem 2. razredov sta bili najbolj všeč knjigi Klobuk gospoda Konstantina in Pesmi iz 

pralnega stroja. V številu izborov deklic in dečkov ni odstopanj. 

 

2. Zakaj ti je bila izbrana knjiga všeč? 

Preglednica 7: Odgovori na vprašanje, zakaj jim je bila izbrana knjiga najbolj všeč 

Izbrana knjiga Utemeljitev izbora 

 

Klobuk gospoda Konstantina 
 ker je bila smešna – 2x 

 ker je klobuk potoval – 1x 

 ker je Konstantin pozabil klobuk –1x 

 

Pesmi iz pralnega stroja 
 ker je bila smešna – 7x 

 ker je bila v obliki lulanja –1x 

 ker so bile pesmi mokre –1x 

Iz odgovorov je razvidno, da je učence najbolj prepričala humorna vsebina. 

 

3. Ali ti katera knjiga ni bila všeč? 

18 učencev je odgovorilo, da so jim bile vse knjige všeč oz. da ni knjige, ki jim ne bi bila 

všeč. 
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Preglednica 8: Utemeljitve odgovora na vprašanje, zakaj jim knjiga ni bila všeč 

Izbrana knjiga Utemeljitev odgovorov: 

ni mi bila všeč, ker 

Čudežni prstan  se ni nič novega zgodilo 

 je bila dolgočasna 

 se je prstan skotalil v vodo 

 mi pač ni bila všeč 

Kako je Jaromir iskal srečo  je dolgočasna 

Mrožek dobi očala  je dobil očala in mi je bil čuden 

 je dobil očala 

 je preveč dolgočasna 

Pesmi iz pralnega stroja  je bilo premalo napisano 

 

4. Kateri književni junak ti je bil najbolj všeč? 

Preglednica 9: Odgovori na vprašanje, kateri književni junak jim je bil najbolj všeč 

Literarni lik Število izborov 

Ž M skupaj 

Brez odgovora 1 0 1 

Hubert/Marcel 1 1 2 

ježevec 1 3 4 

Konstantin 3 5 8 

mrožek 7 3 10 

Deklicam se je najbolj priljubil mrožek, dečkom pa gospod Konstantin. Med vsemi 

književnimi junaki skupaj prevladujejo živalski liki. 

 

5. Ali želiš spoznati še kakšno knjigo Petra Svetine? 

Preglednica 10: Odgovori na vprašanje, ali želijo spoznati še kakšno knjigo Petra Svetine 

 Število izborov 

Ž M Skupaj 

Da 9 10 19 

Ne 2 1 3 

Brez 2 1 3 
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Slika 9: Grafični prikaz odgovorov na vprašanje, ali želijo spoznati še kakšno knjigo Petra 

Svetine 

 

Večino učencev so dela pisatelja in pesnika motivirala in bi ga še brali. Med deklicami in 

dečki ni bistvenih razlik.  

 

HIPOTEZE 

 

1. Večina učencev pisatelja in pesnika Petra Svetine ne pozna. 

Raziskava je potrdila prvo hipotezo. Večina učencev pesnika in pisatelja Petra Svetine ne 

pozna. Od 62 učencev ga je poznalo osem učencev, šest dečkov in dve deklici. 

2. Predvidevamo, da učenci poznajo delo Klobuk gospoda Konstantina. 

Raziskava je potrdila drugo hipotezo. Večina učencev, ki je poznala Petra Svetino, je 

poznala Klobuk gospoda Konstantina (4). Po dva učenca sta poznala pesem Televizija, po 

eden pa Kako je Jaromir iskal srečo in Mrožek. 

3. Predvidevamo, da so učenci dela Petra Svetine spoznali v knjižnici. 

Raziskava je ovrgla tretjo hipotezo. Samo en učenec je zapisal, da je knjigo spoznal v 

knjižnici. Eden je knjigo spoznal v trgovini, eden doma, 5 učencev pa na vprašanje ni 

odgovorilo.  

4. Predvidevamo, da se učenci pri izboru knjige odločajo na podlagi ilustracij. 

Raziskava je ovrgla četrto hipotezo. Število odločitev na podlagi ilustracij ali naslovov se 

bistveno ne razlikujeta 

5. Predvidevamo, da učencem književna besedila z liki odraslih oseb niso blizu. 

Raziskava je potrdila peto hipotezo. 17 učencev je izbralo živalskega junaka, osem pa 

gospoda Konstantina. 

6. Predvidevamo, da so učencem bolj všeč zgodbe z likom živali. 

Raziskava je potrdila šesto hipotezo. Med 25 izbori je 16 izborov z osrednjim živalskim 

likom.  
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4.10 Učne priprave in analize  
 

4.10.1 Peter Svetina: Televizija 

 

UČNA PRIPRAVA 

SLOVENŠČINA 

Šola:  OŠ Nove Fužine 

Razred:  2. 

Tema:  Umetnostno besedilo – poezija  

Enota:  

 

Peter Svetina; Televizija 

Čas za 

izvedbo: 

2 uri 

Cilji: 

 

Učenci: 

 Razvijajo sposobnosti za doživljanje, razumevanje in 

vrednotenje umetnostnega besedila. 

 Berejo pesem. 

 Zaznavajo ritem in rimo. 

 Iščejo besedne dvojice, ki se rimajo. 

 Tvorijo izrazita ritmična besedila. 

 

Metode dela: pogovor, razlaga, delo z besedilom, metoda pisanja, poslušanje 

Oblike dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

Medpredmetne  

povezave: 

SPO 

Učni 

pripomočki/ 

sredstva 

Delovni učbenik: Mlinček 2., 3. del; str. 51 

Priročnik za učitelje: Mlinček 2 : slovenščina, matematika in 

spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / 

Dušan Krnel ... [et al.] 

Literatura: Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. 

Svetina,, P. (2001). Mimosvet. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

IZVEDBA UČNE URE 

 

1. Dejavnosti pred in med poslušanjem 

1. URA 

MOTIVACIJA 

Pesem obravnavamo po prvomajskih počitnicah, zato aktualiziram motivacijo s 

pogovorom o preživljanju prostih dni, o tem, kar so delali v prostem času. Vse, česar se 

spomnijo, zapišejo na listek. Opravila razvrstijo po vrstnem redu od tistega, kar so delali 

največ časa, do tistega, kar so delali najmanj časa.  

Ugotavljamo, koliko časa so posvetili posameznim dejavnostim in katera od teh je bila 

najbolj pogosta. Pogovor usmerim v branje in gledanje TV. Učenci ovrednotijo obe 

dejavnosti in povedo, kaj menijo o pretiranem gledanju televizije (igranju računalniških 

igric). Kakšne so posledice? 

 Ugotavljajo, kaj bolj razvija domišljijo: knjiga ali televizija. Svoje trditve 

utemeljujejo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Testen Nives; Obravnava … 

- 40 - 

 

 

NAJAVA BESEDILA 

Prisluhnite pesmi Televizija, ki jo je napisal pesnik in pisatelj Peter Svetina.  

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE IN INTERPRETATIVNO BRANJE 

 

2. Dejavnosti po poslušanju 

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU IN IZJAVA PO ČUSTVENEM ODMORU 

Pa od jutra do večera 

na vso svojo domišljijo  

– 

gledata televizijo. 

INTERPRETACIJA BESEDILA 

VPRAŠANJA ZA IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

 Učence spodbudim, da izrazijo svoja doživetja.  

 Kakšna se vam je zdela pesem? Zakaj? 

 Povzamem temo in jo razpletam, besedo dam najprej učencu, ki jo je načel, in 

potem še drugim, da se vključijo s svojimi pripombami in mnenji. 

TIHO BRANJE 

Učencem naročim, naj pesem ponovno tiho preberejo. Pozorni naj bodo na neznane ali 

zanimive besede. 

RAZLAGA NEZNANIH BESED 

Učence povprašam, če so naleteli na kakšno besedo, ki je niso razumeli ali se jim je zdela 

kako drugače zanimiva. 

Ste opazili kakšno neznano ali zanimivo besedo? 

Pozornost usmerim na besedi sedalo (zadnjica) ter zasEdEno. Povprašam jih, kaj pomeni 

beseda zasEdEno (stanje, če predolgo sedimo), pozorna sem na pravilno naglaševanje in 

izgovorjavo, še enkrat poudarjeno preberemo prve 4 vrstice. Pogovorimo se še o besedi 

domišljija. 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA 

Kdo je junak pesmi? Kje sedita deklici? Kaj delata deklici? Koliko časa traja njuno 

početje? Zakaj gledata televizijo? Kaj misliš, kako se počutita? Po čem to sklepaš? Kako bi 

lahko drugače povedali pa od jutra do večera na vso svojo domišljijo – gledata televizijo? 

 Učenci odgovarjajo na ustna vprašanja. 

 Odgovorijo še na vprašanja v delovnem učbeniku in iščejo predloge, s čim 

zamenjati posedanje pred televizijo. Predloge v obliki miselnega vzorca zapišemo 

na tablo. 

ANALIZA ZGRADBE PESMI 

Vodim pogovor o zgradbi pesmi. 

Kako vemo, da je to besedilo pesem? Koliko kitic ima? Koliko vrstic ima prva kitica, 

koliko druga? Poiščite in podčrtajte besede, ki se rimajo. 

 

3. Dejavnosti poustvarjanja 

POGLABLJANJE DOŽIVETJA 

Pisanje pesmi 

Delo v dvojicah 

 Učenci iščejo rime na izbrane besede: radio, mobitel, televizija. 

 Rime smiselno povezujejo v pesmi. 

 Dvojice predstavijo pesmi. 

Učencem predstavim zbirko pesmi Mimosvet, v kateri je tudi pesem Televizija. Preberem 

jim še nekaj pesmi, ogledamo si ilustracije, izpostavim ilustratorja Marjana Mančka. 
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Motiviram učence, da zberemo ustvarjene pesmi v razredni zbirki. 

 Učenci si v dvojicah porazdelijo vlogi in prepišejo oziroma ilustrirajo ustvarjeno 

pesem.  

 Ustvarjene in ilustrirane pesmi zberemo, povežemo v razredno zbirko in razstavimo  

v razredu in knjižnici. 

 

Slika 10: Ilustracija pesmi Mobitel (1) 

 

 

Slika 11: Pesem Mobitel (1) – razredna zbirka 

pesmi 

 

 

Slika 12: Ilustracija pesmi Mobitel (2) 

 

Slika 13: Pesem Mobitel (2) – razredna zbirka 
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Slika 14: : Ilustracija pesmi Mobitel (3) 

 

 

Slika 15: Pesem Mobitel (3) – razredna 

zbirka 

              
 

 

ANALIZA IN VREDNOTENJE UČNE URE 

Pesem Televizija je zajeta v delovnem učbeniku Mlinček 2, 3. del, ki ga uporabljamo na 

naši šoli kot učno gradivo. Pripravo in obravnavo smo povzeli in kombinirali s predlogom 

učnih priprav in delovnimi nalogami v učbeniku. Obravnava omenjene pesmi je bila hkrati 

uvodna ura v ciklus predstavitev in obravnav del pisatelja in pesnika Petra Svetine. 

Izjave učencev po predstavitvi pesmi so se prekrivale z njihovimi mnenji in sodbami oz. 

miselnimi shemami o pretiranem gledanju televizije.  

Nekaj izjav ob prvem vtisu po interpretaciji: »Všeč mi je bila, vendar se je malo vlekla.« 

»Pesem je smešna, a dolgočasna, ker govori samo o televiziji.« »Pesem je žalostna, ker če 

gledaš preveč televizijo, se ti lahko pokvarijo oči.« »Pesem je žalostna in neumna, ker če 

gledaš preveč televizijo, lahko dobiš tumor.« »Pesem je žalostna, ker preveč gledati 

televizijo ni zdravo.« »Pesem je zanimiva, ker so mislili, da je deklica volk.« »Pesem je 

dobra in slaba, ker nista vedeli, kaj bi s sabo.« 

Zavzeto in z navdušenjem so se lotili iskanja rim. Vsi so si izbrali rime na besedo mobitel, 

predvidevamo da zato, ker jim je najbližja, pa tudi zato, ker se lažje rima. Vse pesmi so 

imele humorno noto, zato je bila predstavitev še posebej zabavna. Po pesnjenju sta si 

učenca v paru razdelila delo pri oblikovanju pesmi za razredno zbirko. Učenec, ki je bolj 

spreten v pisanju, je pesem prepisal, drugi pa jo je ilustriral. 

Glede na odzive učencev in izdelke menimo, da so bili cilji realizirani.  
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4.10.2 Peter Svetina: Klobuk gospoda Konstantina 

 

UČNA PRIPRAVA 

SLOVENŠČINA 

Šola:  OŠ Nove Fužine 

Razred:  2. 

Tema:  Umetnostno besedilo - proza 

Enota:  

 

Peter Svetina; Klobuk gospoda Konstantina 

Čas za 

izvedbo: 

6 ur 

Cilji: 

 

Učenci: 

 Razvijajo sposobnosti za doživljanje, razumevanje in vrednotenje 

umetnostnega besedila. 

 Opazujejo ilustracije in si izmislijo svojo zgodbo, ki jo nato 

primerjajo z besedilom. 

 Doživljajo interpretativno prebrano umetnostno besedilo. 

 Izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki 

se jim vzbudijo pri poslušanju, branju. 

 Prepoznajo glavne in stranske osebe. 

 Predstavo dogajalnega prostora in časa povezujejo s svojimi 

izkušnjami iz vsakdanjega sveta. 

 Z učiteljevo pomočjo upovedujejo temo/sporočilo besedila. 

 Razlagajo motive za ravnanje književne osebe, ki jih poznajo iz 

lastne izkušnje. 

 Upovedujejo čustva in razpoloženja književnih oseb, ugotovitve 

utemeljujejo s podatki iz besedila. 

 Identificirajo se s književno osebo, ki je drugačna od njih, a 

podobna po določeni lastnosti. 

 Ugotavljajo razlike med radijsko igro, prirejeno po literarni 

predlogi, in izvirnim besedilom; spoznavajo temeljne značilnosti 

medijev. 

 Na podlagi literarne predloge ustvarjalno nadgradijo besedilo. 

 Dramatizirajo nadgrajena besedila; izdelajo lutke. 

Metode dela: pogovor, pripovedovanje, delo z besedilom, metoda pisanja, poslušanje, 

dramatizacija 

Oblike dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah, skupinska 

Medpredmetne  

povezave: 

LUM 

Učni 

pripomočki/ 

sredstva 

Knjiga: SVETINA, P. (2008). Klobuk gospoda Konstantina. Ljubljana: 

DZS 

Radijska oddaja: http://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/167491628 

Videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=XQnuOIfYwcI in 

http://www.glej.si/dogodki/mali-glej/130/57/mali-glej-kako-je-jaromir-

iskal-sreco.  

Računalnik, LCD projektor, ppt projekcija ilustracij, grafoskop, 

prosojnice, žica, celofan, permanentni flomastri, zaslon. 

Literatura: Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. 

https://www.youtube.com/watch?v=XQnuOIfYwcI
http://www.glej.si/dogodki/mali-glej/130/57/mali-glej-kako-je-jaromir-iskal-sreco
http://www.glej.si/dogodki/mali-glej/130/57/mali-glej-kako-je-jaromir-iskal-sreco
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Svetina, P. (2008). Klobuk gospoda Konstantina. Ljubljana: DZS 

IZVEDBA UČNE URE 

 

1. Dejavnosti pred in med poslušanjem 

1. URA 

MOTIVACIJA 

Pogovor o delih Petra Svetine in knjigi Klobuk gospoda Konstantina.  

Izpostavim: »V vprašalnikih je veliko učencev izjavilo, da bi želeli spoznati knjigo Klobuk 

gospoda Konstantina«. Učence vprašam, kaj pričakujejo, da se v zgodbi dogaja in napovem,  

da si bodo tokrat zgodbo najprej izmislil sami. 

Predstavim jim prosojnice z ilustracijami, ki si jih je po literarni predlogi zamislil in ilustriral 

ilustrator Peter Škerl. Podam navodila, naj si v dvojicah na podlagi ilustracij poskušajo 

predstavljati, o čem pripoveduje zgodba, kaj in komu se je v zgodbi zgodilo.   

 Učenci si poiščejo pare, opazujejo ilustracije in zapisujejo zgodbo. 

 Dvojice predstavijo svoje zgodbe. 

 

2. URA 

NAJAVA BESEDILA 

Najavo besedila povežem z njihovimi zgodbami in pogovorom o klobuku, pokrivalih in 

starih pravilih lepega vedenja ob nošenju klobuka. 

Včeraj smo slišali vaše zgodbe o klobuku in gospodu Konstantinu. Ali tudi vaši očetje nosijo 

klobuke? Kaj mora storiti moški, ki nosi klobuk ob srečanju z znancem? Kaj ob vstopu v 

prostor? 

Učence povabim k poslušanju izvirnika pisatelja in pesnika Petra Svetine. 

»Zdaj pa poslušajte, kako si je zgodbo zamisli pisatelj in pesnik Peter Svetina.« 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE IN INTERPRETATIVNO BRANJE 

Ob projekciji ilustracij jim preberem celo slikanico.   

 
2. Dejavnosti po poslušanju 

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU IN IZJAVA PO ČUSTVENEM ODMORU 
»Klobuk je letel in letel še malo … in še malo in plop! — pristal na glavi gospoda Konstantina 

natanko v trenutku, ko je segel po njem, da bi se odkril.« 

INTERPRETACIJA BESEDILA 

VPRAŠANJA ZA IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učence spodbudim, da izrazijo svoje vtise in jih primerjajo s pričakovanji. Pogovarjamo se o 

tem, kaj so napisali in kaj se je v zgodbi dejansko zgodilo. 

OBNOVA ZGODBE 

Vodim in usmerjam ustno obnovo zgodbe ob projekciji. Vsak učenec prispeva poved v 

skupno pripoved. 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA 

Književne osebe 

Kdo nastopa v zgodbi? Kakšne so bile književne osebe? 

Kakšen je gospod Konstantin? Kaj dela v službi? Katere klobuke je imel? Kateri misliš, da je 

bil najpomembnejši? Kdo v zgodbi še nastopa? 

Književni čas 

Kdaj se zgodba dogaja? 

Književni prostor 

Kje se zgodba dogaja? 

Književno dogajanje 
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Kaj je delal gospod Konstantin ob nedeljah? Kaj se je zgodilo, da je ob nedeljah še posebej 

zavzeto nosil klobuk? Zakaj misliš, da je bil zanj klobuk tako pomemben? Kako je 

pozdravljal gospodično Olgo? Kaj se je zgodilo neke nedelje? Ali je gospod Konstantin to 

opazil? Kaj misliš, zakaj ne? Kje vse je letel klobuk in kje je pristal, preden je dohitel 

Konstantina? Opiši potovanje klobuka in njegove postaje. Kako se je klobuk vrnil h gospodu 

Konstantinu? Kdo mu je pomagal? V katerem trenutku je klobuk priletel na Konstantinovo 

glavo? Kaj je naredil gospod Konstantin? Kaj mislite, zakaj se je klobuk vrnil h gospodu 

Konstantinu? Kaj bi se zgodilo, če bi bil gospod Konstantin brez klobuka? 

 

Ali poznate še kakšne zgodbe, v katerih nastopajo pokrivala? 

V čem so si podobne? 

V čem se razlikujejo? 

 

3. Dejavnosti poustvarjanja 

POGLABLJANJE DOŽIVETJA 

Delo z učnim listom 

 Učenci odgovorijo na vprašanja, narišejo klobuk gospoda Konstantina in likovno 

predstavijo dogodek, ki se jim je zdel najpomembnejši, primerjajo mnenja. 

 

3. URA 

Poslušanje radijske igre 

S pogovorom motiviram učence za poslušanje radijske igre Klobuk gospoda Konstantina. 

Usmerim jih v pozorno poslušanje in iskanje podobnosti in razlik med literarnim delom in 

avdio posnetkom. 

Primerjanje radijske igre z literarno predlogo 

Z vprašanji usmerjam učence v ugotavljanje podobnosti in razlik. 

 Učenci naštevajo svoja opažanja, ki jih sproti beležim na plakat. 

Ustvarjanje besedil po vzoru iz literarne predloge 

Opažene razlike med literarno predlogo zgodbe in avdio posnetkom uporabim kot izhodišče 

za novo nalogo. 

»V posnetku zgodbe smo opazili, da se je pot klobuka nekoliko razlikovala od tiste v 

izvirnem besedilu. Danes si boste tudi vi zamislili drugačne zgodbe.« 

Učence razdelim v skupine in usmerim v ustvarjalno nadgradnjo besedila. 

»Zamislite si in zapišite drugačno pot klobuka. Predstavite eno postajo klobuka. Zapišite, 

kam in h komu je priletel klobuk in kaj je povzročilo nadaljevanje njegove poti – kaj je 

klobuk zopet pognalo naprej.« 

 Učenci v skupinah zapisujejo zamisli, po končanem delu predstavijo zgodbe. 

 

4. URA 

Dramatizacija besedil; lutkovna predstava 

Učence spodbudim, da bi zgodbe povezali in predstavili z lutkami. Povem jim, da so različna 

gledališča že uprizorila dela Petra Svetine: Mrožek dobi očala, O mrožku, ki si ni hotel striči 

nohtov, Kako je Jaromir iskal srečo in tudi Klobuk gospoda Konstantina. 

Povabim jih, da si skupaj ogledamo odlomek lutkovne predstave *Kako je Jaromir iskal 

srečo, v izvedbi gledališča Glej, Ljubljana (http://www.glej.si/dogodki/mali-

glej/130/57/mali-glej-kako-je-jaromir-iskal-sreco).  

Po ogledu vodim razgovor o elementih lutkovne predstave in o vrstah lutk, ki jih poznajo.  

Usmerim jih v ogled video posnetka lutkovne predstave učencev OŠ Zreče: Sobotna šola – 

senčne lutke. 

Po ogledu se dogovorimo, da bomo lutke za predstavo izdelali pri LUM. 

http://www.glej.si/dogodki/mali-glej/130/57/mali-glej-kako-je-jaromir-iskal-sreco
http://www.glej.si/dogodki/mali-glej/130/57/mali-glej-kako-je-jaromir-iskal-sreco
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5. URA 

Učence motiviram za delo, razdelim v iste skupine kot za ustvarjanje besedil in podam 

navodila za pripravo lutkovnih uprizoritev. 

 Učenci pripravljajo lutkovno uprizoritev njihovega dela. Dogovarjajo se, rišejo 

sceno, dodajo zvočne učinke lastnih instrumentov, govor in urijo gibanje lutk. 

 Na zaključku ure predstavijo svoje uprizoritve.  

Vodim analizo in vrednotenje uprizoritev. Učenci ugotavljajo, kaj je bilo dobro in kaj bi 

lahko izboljšali ali spremenili.  

 

6. URA 

Vaja in uprizoritev predstave za učence iz paralelke. 

 

*Literarno predlogo so učenci spoznali v uvajalni uri, na kateri so reševali vprašalnik, 

pregledali nekaj knjig Petra Svetine in poslušali pravljico po izboru večine. 

 

Slika 16: Razlike med pravljico v knjigi in radijskim posnetkom – opažanja učencev 

                          

Slika 17: Ustvarjanje besedil po zgledu (1 
 

 

Slika 18: Ustvarjanje besedil po zgledu (2) 
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Slika 19: Lutkovna uprizoritev učencev po lastnih 

scenarijih   

 

Slika 20: Vabilo na lutkovno 

uprizoritev 

               
 

 

ANALIZA IN VREDNOTENJE UČNE ENOTE 

Večini učencev je bila knjiga všeč že ob prvem stiku, zato jih ni bilo težko navdušiti za 

delo. Dodatna motivacija za tvorjenje samostojnih zapisov je bila projekcija ilustracij na 

velik zaslon, ki doslej ni bila pogosta, ker so nam v učilnico šele pred kratkim namestili 

LCD projektor. Delo smo organizirali v dvojicah, ker menimo, da je na ta način vsaj v 

začetnem obdobju, ko se pisanja in branja šele učijo, učencem omogočena kompenzacija 

šibkih točk oz. jačanje močnih področij in zato delajo z večjim navdušenjem. Pouk je na ta 

način bolj pester in igriv, kar je še posebej primerno za učence prve triade, ko so v razvoju 

mišljenja in znanja razlike med učenci še posebej izrazite. Izziv so sprejeli z vnemo, delo 

je potekalo v smislu sodelovalnega učenja. Vsak učenec v paru je prispeval svoj delež, 

svojo idejo, ki sta jo povezala v skupno celoto.  

Vsem učencem je bila zgodba Klobuk gospoda Konstantina všeč, kar sklepamo po izjavah, 

ki so jih podali v razgovoru in zapisali na učne liste. Izpostavili so humornost, zanimivost, 

srečen konec in klobuk. Največ učencev je kot glavno osebo navedlo Konstantina, nekaj 

tudi klobuk ali klobuk in Konstantina oz. klobuk in veter po en učenec. Pri prepoznavanju 

ostalih književnih oseb so bili odgovori večinoma nepopolni. Kot dogajalni čas je večina 

navedla stare čase, po eden tudi pomlad in nedeljo. Kot dogajalni prostor so prepoznali 

mesto Ljubljana. Večina je vzrok za Konstantinovo pozabljivost pripisala hitenju ali 

njegovi zaljubljenosti: »Olgo ima rad.« »Zaljubil se je.« »Preveč je bil zaljubljen.« »Bil je 

zaseden z Olgo.« »Bil je zaljubljen do ušes.« »V glavi je imel Olgo«. 

Največ učencev je prepoznalo veter in klobuk kot elementa za srečen razplet zgodbe. 
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Tudi radijsko izvedbo pravljice so z zanimanjem poslušali. Presenetilo nas je, koliko razlik 

jim je uspelo prepoznati le ob enem poslušanju.  

Z navdušenjem so nadaljevali z izmišljanjem novih prizorov. Da bi delo potekalo bolj 

tekoče, smo nevsiljivo poskrbeli, da so, čeprav po njihovih željah, oblikovali bolj 

enakovredne skupine. 

Z zanimanjem so si ogledali tudi odlomek posnetka lutkovne predstave in se veselili 

lutkovne delavnice.  

Oblikovanje žice je bilo za nekatere velik izziv, ker so bile posamezne oblike lutk 

zahtevnejše, izdelek pa je moral biti oblikovan z eno linijo. Zabavnejše je bilo barvanje 

lutk in risanje scen.  

Pri uprizoritvah so pokazali veliko mero ustvarjalnosti in tehničnih rešitev pri izvedbi. 

Tako so izkustveno in preko igre spoznavali prvine lutkovne predstave. Ob tehničnih 

težavah, na katere smo naleteli pri izvedbi predstave, smo se vsi naučili veliko novega in 

skupaj iskali rešitve.  

Sprva smo nameravali izvesti predstavo s pomočjo LCD projektorja. Učenci so narisali 

scene, ki smo jih skenirali in pripravili PowerPoint projekcijo za ozadje. Toda ob poskusu 

izvedbe smo ugotovili, da na šoli nimamo niti enega prostega projektorja, ki bi omogočal 

projekcijo za zaslonom, zato smo iz šolske ropotarnice izbrskali še edini delujoči 

grafoskop in izvedli predstavo z nekoliko zastarelimi, pa vendar še vedno uporabnimi 

pripomočki. 

Zaslon smo ustvarili s pomočjo prosojne tkanine in ostankov zaves, ki smo jih obesili 

preko sestavljivih elementov za poligon, ki jih uporabljamo pri športu. Učenci so dodali še 

rešitev, kako bi čim bolj filmsko in neopazno zamenjali sceno ter kako bi se menjale 

igralske skupine. Po vzoru iz radijske igre so dodali še napovedovalce za posamezne  

scene. Besedilo so improvizirali na podlagi scenarijev in obravnavanega literarnega 

izvirnika. Na ogled predstave smo povabili učence iz paralelke. Na žalost vseh je bilo 

premalo časa, da bi uprizorili še ponovitve. 
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4.10.3 Peter Svetina: O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov  

 

UČNA PRIPRAVA 

SLOVENŠČINA 

Šola:  OŠ Nove Fužine 

Razred:  2. 

Tema:  Umetnostno besedilo - proza 

Enota:  

 

Peter Svetina; O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov in Mrožek 

dobi očala 

Čas za 

izvedbo: 

2 uri 

Cilji: 

 

Učenci: 

 Razvijajo sposobnosti za doživljanje, razumevanje in 

vrednotenje umetnostnega besedila. 

 Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 

 Prepoznajo glavne in stranske osebe, dogajalni čas in prostor. 

 Z učiteljevo pomočjo upovedujejo temo/sporočilo besedila. 

 Upovedujejo čustva in razpoloženja književnih oseb, 

ugotovitve utemeljujejo s podatki iz besedila. 

 Nadgradijo literarni svet z lastno kreativnostjo mišljenja in 

ustvarjanja. 

 Privzemajo zorni kot ene književne osebe (identifikacijske 

figure – opazovanje mrožka). 

 

Metode dela: pogovor, pripovedovanje, delo z besedilom, metoda pisanja, 

poslušanje 

Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska 

Medpredmetne  

povezave: 

SPO 

Učni 

pripomočki/ 

sredstva 

Svetina, P. : O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov, Mrožek dobi očala. 

Fotografije hendikepiranih otrok 

Literatura: Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. 

Svetina,, P. (1999). O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov: Mladinska 

knjiga 

Svetina,, P. (2003).  Mrožek dobi očala. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

IZVEDBA UČNE URE 

 

1. Dejavnosti pred in med poslušanjem 

1. URA 

MOTIVACIJA 

Pogovor o drugačnosti, potrebi po sprejetosti, prijateljstvu, naklonjenosti, različnosti, a 

enakopravnosti. 

Z učenci sedimo v krogu. Na sredino kroga položim slike različnih otrok, katerih skupna 

lastnost je drugačnost. Po času za ogled fotografij in razmislek jih pozovem, naj 

pripovedujejo, kaj so opazili in kaj je skupno vsem otrokom na fotografijah. V 

nadaljevanju se pogovarjamo o njihovih izkušnjah z ljudmi s posebnimi potrebami. 
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Ugotavljamo, da smo si različni, pa vendar imamo podobne želje po sprejetosti, 

naklonjenosti, prijateljstvu, igri. 

Predlagam jim, da v skupinah, ki jih namenoma določim naključno, razmislijo, kako bi 

lahko v igro vključili posameznega otroka kljub njegovi drugačnosti. 

 Učenci razmišljajo in se pogovarjajo o igrah, ki bi bile primerne za otroke glede 

na njihovo drugačnost oz. posebnost. Po pogovoru poročajo in predstavijo svoje 

ugotovitve. 

NAJAVA BESEDILA 

Najavo besedila navežem na njihove ugotovitve in povem, da je pisatelj in pesnik Peter 

Svetina napisal zgodbo o posebnem mrožku, mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. 

Predstavim tudi ilustratorko Mojco Osojnik. 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE IN INTERPRETATIVNO BRANJE 

 

2. Dejavnosti po poslušanju 

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU IN IZJAVA PO ČUSTVENEM ODMORU 

Že po prvem mesecu je nastopil z orkestrom na koncertu. In potem na naslednjem in na 

vsakem. Tako se je mrožku končno nasmehnila sreča. 

INTERPRETACIJA BESEDILA 

VPRAŠANJA ZA IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učence spodbudim, da izrazijo svoje vtise o zgodbi. 

OBNOVA ZGODBE 

S pomočjo vprašanj vodim in usmerjam ustno obnovo zgodbe. 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA 

1. Književne osebe 

 Kdo nastopa v zgodbi? Katera oseba je glavna (mrožek, mama, severni jelen 

dirigent, tri polarne lisice, dva polarna medveda, tjulenj, dva losa)?  

2. Književni čas 

 Kdaj se zgodba dogaja?  

3. Književni prostor 

 Kje se zgodba dogaja (nekje na severu, v širnem svetu, v mestu)?  

4. Književno dogajanje 

 Kaj je bilo posebnega z mrožkom? Zakaj je imel take nohte? Kdaj so se 

začele težave? Kašne težave je imel v šoli? Kako se je godilo mrožku, ko je 

končal šolo? Kje vse je poskušal najti službo? Zakaj ga niso sprejeli? Kje je 

mrožek končno našel zaposlitev? Zakaj je bil ravno pravi za to delo? Kam se 

je odpravil orkester na turnejo? Koga je mrožek povabil na koncert? 

 

3. Dejavnosti poustvarjanja 

POGLABLJANJE DOŽIVETJA 

Pisanje zgodbe 
Kaj bi nam povedal mrožek  o svojem življenju? Kako bi nam opisal svoja šolska leta? Kaj bi 

nam povedal o iskanju službe? Kako bi nam opisal koncert, na katerega je povabil starša? 

»Vsak od vas se bo sedaj spremenil v mrožka in bo zapisal, kako  mu je bilo v šoli ali pri iskanju 

službe ali na koncertu, ko sta ga gledala in poslušala mama in oče.« 

 

 Učenci pišejo poustvarjalna besedila. Ko končajo z zapisom, predstavijo svoja dela.  
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Slika 22: Jaz mrožek – poustvarjalno delo učencev 

   

 

ANALIZA IN VREDNOTENJE UČNE URE 

V uvodni motivaciji so se učenci razgovorili o srečanjih z ljudmi s posebnimi potrebami, 

veliko je o tem povedala učenka, ki ima doma podobno izkušnjo. Zavzeto so sodelovali pri 

iskanju iger, ki bi vključevale drugačne otroke.  

Z zanimanjem so prisluhnili zgodbi. Svoje navdušenje nad srečnim razpletom so izrazili z 

aplavzom. Z razumevanjem zgodbe niso imeli težav.  

Skupaj smo ugotavljali, da je v vsakem izmed nas del mrožka. Vsi imamo posebnosti ter 

dobre in manj dobre lastnosti. Včasih je lahko kakšna na videz manj dobra lastnost tudi 

prednost. Nekaj izjav učencev po obravnavi besedila: »Tudi tisti, ki imajo posebne potrebe, 

so lahko koristni.« »Tudi če smo drugačni, smo lahko prijatelji.« »Če je nekdo drugačen, 

ga ne smemo žaliti.«  

Nekaj težav je učencem povzročilo pisanje zgodb z druge perspektive. Nekateri so 

potrebovali dodatno spodbudo in pojasnila, kar se je odražalo tudi pri zapisih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21:Poustvarjalno delo učencev 
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4.10.4 Peter Svetina: Mrožek dobi očala 

 

IZVEDBA UČNE URE 

 

1. Dejavnosti pred in med poslušanjem 

2.URA 

MOTIVACIJA 

Pogovor povežem z zgodbo O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov. Še enkrat jim preberem 

zadnji odstavek: 
»In še nekaj. Orkester se je kmalu po tistem odpravil na turnejo po severnih morjih. Mrožek je očetu 

in mami poslal telegram, da prihaja. Kako sta bila vesela, ko sta ga zagledala v koncertni dvorani!« 

NAJAVA BESEDILA 

Pisatelj Svetina P. in ilustratorka Osojnik M. sta nadaljevala zgodbo o malo drugačnem 

mrožku, ki je vendarle odkril svoje talente in srečo, toda …  

»Prisluhnite, kaj se je zgodilo mrožku na turneji.« 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE IN INTERPRETATIVNO BRANJE 

 

2. Dejavnosti po poslušanju 

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU IN IZJAVA PO ČUSTVENEM ODMORU 

INTERPRETACIJA BESEDILA 

VPRAŠANJA ZA IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učence spodbudim, da izrazijo svoje vtise o zgodbi. 

OBNOVA ZGODBE 

S pomočjo vprašanj vodim in usmerjam ustno obnovo zgodbe. 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA 

Književne osebe 

Kdo nastopa v zgodbi? Katera oseba je glavna (mrožek, severni jelen dirigent, tri polarne 

lisice, dva polarna medveda, tjulenj, dva losa)?  

Književni čas 

Kdaj se zgodba dogaja?  

Književni prostor 

Kje se zgodba dogaja (na daljnem severu, v mrožkovem domačem mestu na veliki ledeni 

plošči)? 

Književno dogajanje 

 Kaj se je zgodilo na zadnji vaji, tik pred slavnostnim koncertom? 

 Zakaj se je mrožek motil pri igranju na inštrument? 

 Kdo je našel rešitev za mrožkove težave? 

 Kako se je tega domislil? 

 Kam sta se odpravila mrožek in dirigent? 

 Kaj se je dogajalo pri optiku? 

 Kaj je dobil mrožek? 

 Zakaj je mrožek z očali odigral vse brez napake? 

 

3. Dejavnosti poustvarjanja 

POGLABLJANJE DOŽIVETJA 
Risanje stripa  

Učence povabim k risanju stripa: Mrožek na slavnostnem koncertu. Usmerim jih, da 

zapišejo, kaj so govorile ali razmišljale živali na odru. 

 Učenci rišejo in zapisujejo misli ali dialoge junakov. 

Ob zaključku naredimo razstavo stripov. 
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ANALIZA IN VREDNOTENJE UČNE URE 

Zgodba Mrožek dobi očala se navezuje na Zgodbo o mrožku, ki si ni hotel striči nohtov in 

ima podobno temo, le da je v zadnji poudarek na solidarnosti, zato smo ju povezali. Večini 

učencev se je zdela zabavna in smešna, ker so si na koncu vsi nadeli očala. Kombinacija 

risbe in zapisa je za učence prve triade manj zahtevna, zato niso imeli težav. Razumeli so 

zgodbo in se identificirali z junakom pravljice, kar so dokazali ob pogovoru in z izdelki 

poustvarjanja. 

 

 

4.10.5 Peter Svetina: Pesmi iz pralnega stroja 

 

UČNA PRIPRAVA 

SLOVENŠČINA 

Šola:  OŠ Nove Fužine 

Razred:  2. 

Tema:  Umetnostno besedilo - poezija 

Enota:  Peter Svetina; Pesmi iz pralnega stroja 

Čas za 

izvedbo: 

2 uri 

Cilji: 

 

Učenci: 

 Razvijajo zmožnost doživljanja umetnostnega besedila. 

 Poslušajo, gledajo in berejo pesem. 

 Zaznavajo in doživljajo povezanost likovne in pomenske 

izraznosti pesemskega besedila. 

 Razvijajo zmožnost za doživljanje besednih zvez. 

 Razvijajo zmožnost razumevanja jezikovne inovacije in 

asociativnega mišljenja. 

 Tvorijo novo pesem po vzorcu iz besedila. 

Metode dela: razlaga, razgovor, demonstracija, delo s slikovnim gradivom, pisno in 

likovno ustvarjanje 

Oblike dela: frontalna, individualna, delo v dvojicah, skupinska 

Slika 24: Mrožek na koncertu – strip (1) 

 

Slika 23: Mrožek na koncertu – strip (2) 
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Medpredmetne  

povezave: 

LUM 

Učni 

pripomočki/ 

sredstva 

Knjiga: Svetina, P. (2006). Pesmi iz pralnega stroja, računalnik, LCD 

projektor, ppt projekcija knjige. 

Literatura: Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. 

Svetina, P. (2006). Pesmi iz pralnega stroja. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Založba, d. d. 

 

IZVEDBA UČNE URE 

 

1. Dejavnosti pred in med poslušanjem 

1. URA 

MOTIVACIJA 

Na tablo narišem pralni stroj in izzovem učence z vprašanji: 

Kakšno je perilo, ko ga vzamemo iz pralnega stroja? 

Kakšna pa bi bile oprane pesmi? 

Odgovore učencev zapisujem v obliki miselnega vzorca. 

NAJAVA BESEDILA 

Poglejmo in prisluhnimo, kakšne so Pesmi iz pralnega stroja, kot jih je spesnil pesnik in 

pisatelj Peter Svetina in ilustriral Damijan Stepančič. 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE, INTERPRETATIVNO BRANJE, VPRAŠANJA ZA 

IZRAŽANJE DOŽIVETIJ IN RAZUMEVANJA PESMI 

Predstavim predstavitev knjige v ppt projekciji, tako da imajo ob interpretativnem branju 

vsi učenci hkraten in enako kvaliteten dostop do verbalnega in slikovnega sporočila, ki je 

za to zbirko pesmi nujen. 

Vsako pesem najprej interpretativno preberem; sledi branje posameznikov ali dvojic, ki to 

želijo, in kratek pogovor o vsebini pesmi in oblikovnih značilnostih. 

VODOMET 

Učence s pogovorom usmerjam na opazovanje vizualne oblikovanosti pesmi: 

Kakšna se vam je zdela pesem? Ali ste opazili kaj posebnega? Koliko kitic ima? Koliko 

vrstic? Kako je napisana? 

NERODNA PESEM 

Komu rečemo, da je neroda? 

Kakšna pa je nerodna pesem? 

PESEM V PRALNEM STROJU 

Poglejmo, kako zgleda pesem v pralnem stroju. 

LUKNJASTA PESEM 

Učence s pogovorom usmerjam, da pozorno opazujejo besedilo in ilustracijo pesmi. 

In kakšna je luknjasta pesem? 

Kako beremo to pesem zavzeto? 

Razlaga besed: rešeto (SSKJ: priprava iz lesenega okroglega ogrodja z mrežo). 

ZEBRA 

Katere zebre poznamo? 

Spoznajmo še Zebro Petra Svetine. 

POTEPUŠKA PESEM 

Kakšna je potepuška pesem?  

Zakaj tega nismo izvedeli? 

KO SE AVTO ZBUDI 
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Kaj naredite, ko se zjutraj zbudite? Kaj pa mislite, da naredi avto? 

Razlaga besed: biti čil (biti krepek, svež). 

PIKA 

Za obravnavo pesmi si vzamemo nekoliko več čas, ker je za interpretacijo pomembna 

integracija ilustracije, besedila in interpretativnega branja. 

Učencem podam navodila in usmerjam pogovor: 

Tiho preberite naslednjo pesem. Kako bi jo prebrali? Kdo bi poskusil? Zakaj tako menite? 

Zakaj je pika v vrstici »Doma jo boš pustil pa.« tako velika? 

 Učenci, ki to želijo, interpretativno berejo pesem. 

REGRATOVA PESEM 

Zakaj pesnik primerja regrat s semaforjem? 

 

2. Dejavnosti po poslušanju 

Učence motiviram za pisanje pesmi po vzoru iz zbirke. 

»Črke z regratove lučke so padale in padale in priletele v našo učilnico in iz njih bodo 

vzklile pesmi, pesmi, podobne tistim, ki so se oprale v pralnem stroju.«  

Kakšna bi lahko bila Vesela pesem ali pa Grozna pesem ali Modra pesem ali Prestrašena 

pesem ali Čista pesem ali Suha pesem ali Debela pesem? 

 

3. Dejavnosti poustvarjanja 

POGLABLJANJE DOŽIVETJA 

Učence naključno razdelim v pare in jih usmerim v pisanje. Pozorni morajo biti, da so 

pesmi res kratke, oprane in da se povezujejo z ilustracijo. 

 Učenci v dvojicah pišejo in rišejo pesmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Kakšne so oprane pesmi – asociacije učencev 
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Slika 26:Likovne pesmi (1) – 

poustvarjalno delo učencev 

 

Slika 27: Likovne pesmi (2) – 

poustvarjalno delo učencev 

                
 

 

ANALIZA IN VREDNOTENJE UČNE URE 

Učencem so bile pesmi všeč, nekaj dečkov je še posebej navdušila pesem Vodomet, ker 

govori o intimnejših trenutkih vsakdanjika. Vsekakor pa je bila obravnava vseh pesmi 

naenkrat nekoliko prezahtevna, zato smo morali vložiti nekaj več truda, da smo ohranjali 

njihovo pozornost za sprejemanje in uspelo nam je najbrž tudi zato, ker je oddelek majhen 

in smo lahko upoštevali vsakega posameznika. Tudi poustvarjanje je terjalo nekaj več 

spodbud in individualnih pogovorov med delom, ker so se učenci prvič srečali s takšno 

obliko, toda njihovo poustvarjalno delo dokazuje, da so uspešno povezali besede in likovne 

podobe v skupni izraz. Menimo, da smo vse zastavljene cilje uspešno realizirali. 
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4.10.6 Peter Svetina: Čudežni prstan 

 

UČNA PRIPRAVA 

SLOVENŠČINA 

Šola:  OŠ Nove Fužine 

Razred:  2. 

Tema:  Umetnostno besedilo - proza 

Enota:  Peter Svetina; Čudežni prstan 

Čas za 

izvedbo: 

1 ura 

Cilji: 

 

Učenci: 

 Razvijajo sposobnosti za doživljanje, razumevanje in 

vrednotenje umetnostnega besedila. 

 Doživljajo interpretativno prebrano zgodbo. 

 Izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, 

ki se jim vzbudijo pri poslušanju, branju. 

 Predstavo dogajalnega prostora in časa povezujejo s svojimi 

izkušnjami iz vsakdanjega sveta. 

 Z učiteljevo pomočjo upovedujejo temo/sporočilo besedila. 

 Razlagajo motive za ravnanje književne osebe, ki jih poznajo iz 

lastne izkušnje. 

 Upovedujejo čustva in razpoloženja književnih oseb, ugotovitve 

utemeljujejo s podatki iz besedila. 

 Identificirajo se s književno osebo, ki je drugačna od njih, a 

podobna po določeni lastnosti. 

 Na podlagi literarne predloge ustvarjalno nadgradijo besedilo. 

 

Metode dela: pogovor, pripovedovanje, metoda pisanja, poslušanje 

Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska 

Medpredmetne  

povezave: 

/ 

Učni 

pripomočki/ 

sredstva 

Knjiga: Svetina, P. (2011). Čudežni prstan. 

Računalnik, LCD projektor, ppt projekcija ilustracij. 

Literatura: Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo. 

Svetina P. (2011). Čudežni prstan. Ljubljana: Vodnikova založba  

 

IZVEDBA UČNE URE 

 

1. Dejavnosti pred in med poslušanjem 

 

1. URA 

MOTIVACIJA 

Vodim pogovor o čudežnih predmetih. Učence razdelim v skupine z navodilom, naj se 

poskušajo spomniti zgodb, v katerih so se srečali s čudežnimi ali čarobnimi predmeti. 

Kateri predmeti so to bili in kako so delovali? 

 Skupine poročajo in naštejejo čarobne predmete, ki so se jih spomnili, in opišejo 

njihove lastnosti. 
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Izzovem jih z vprašanjem, kakšne lastnosti bi lahko imel čarobni prstan. 

NAJAVA BESEDILA 

Najavo besedila povežem z opisi čudežnih predmetov in jih vprašam, kaj menijo, kakšne 

lastnosti bi lahko imel čarobni prstan. 

Učence  povabim k poslušanju pravljice Čarobni prstan, ki jo je napisal pisatelj Peter 

Svetina. 

»Zdaj pa poslušajte, kako si je zgodbo zamisli pisatelj in pesnik Peter Svetina.« 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE IN INTERPRETATIVNO BRANJE 

Ob projekciji ilustracij jim preberem zgodbo.   

 

2. Dejavnosti po poslušanju 

ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU IN IZJAVA PO ČUSTVENEM ODMORU 
»Če je to čudež, da nekaj kupiš, potem pa tega nimaš, hvala lepa za tak čudež! To je navadna 

goljufija!« 

 

INTERPRETACIJA BESEDILA 

VPRAŠANJA ZA IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Učence spodbudim, da izrazijo svoje vtise. Pogovarjamo se o tem, kaj se je v zgodbi 

zgodilo. Ali je prstan imel čudežno moč ali ne? Kakšen čudež se je zgodil? 

OBNOVA ZGODBE 

Vodim in usmerjam ustno obnovo zgodbe ob projekciji.  

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA 
Z vprašanji preverjam razumevanje besedila, besed in vodim vrednotenje. 

Književne osebe 

O kom pripoveduje zgodba? 

Kdo je bila Ljudmila Krasinc? 

Književni čas 

Kdaj se zgodba dogaja? 

Književni prostor 

Kje se zgodba dogaja? 

Književno dogajanje 

Kaj je počela v prostem času (slonela ob oknu ali ležala na kavču)?  

Česa si je želela (s kom pokramljati ali iti na izlet)?  

Kam se je odpravila neke sobote (na semenj, na nabrežje)? 

Kaj je kupila? 

Kaj se je zgodilo, ko je hotela natakniti prstan? 

Kdo ji je prvi priskočil na pomoč? (lajnar – razložimo pomen besede) 

Kdo vse ji je še pomagal loviti prstan? (člani dunajskega Društva ljubiteljev opere, 

mladoporočenca, priče in svati, branjevki, postrešček, natakar, gospa Naberžnik, gospod 

Koselj, mama z Maruško. Ob naštevanju razložimo neznane besede: branjevke, cize, 

postrešček, kandelaber …) 

Kaj se je zgodilo s prstanom? 

Kaj je očitala Ljudmila prodajalcu? 

Kaj si je zaželela Ljudmila? 

Ali se ji je želja izpolnila? 

Kakšen čudež je naredil prstan? 

Kaj mislite, s kom se je spoprijateljila ga. Ljudmila? Kako se zgodba nadaljuje? 

Pripovedujte in opišite. 

 

Ob zaključku jim predstavim še epilog zgodbe, ki je zapisan na zadnji platnici: 
»V nadaljevanju zgodbe bosta gospa Nabrežnik in gospod Koselj Ljudmilo Krasinc povabila na 
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kavo, operni navdušenci se bodo hoteli vsi po vrsti z njo fotografirati, nevesta in ženin jo bosta 

sramežljivo prosila, da bi jima na poroki zapela Schubertovo Ave Marijo, pri branjevkah jo bo pod 

pultom vedno čakala lepa solata in mala Maruška, ki je z zajcem sedela v vozičku, se bo čez petnajst 

let pri Ljudmili Krasinc začela učiti solopetja. Postala bo odlična pevka.« 

 

3. Dejavnosti poustvarjanja 

POGLABLJANJE DOŽIVETJA 

Učence spodbudim z vprašanjem, kaj bi si zaželeli, če bi imeli čudežni prstan, ki bi jim 

izpolnil željo. Povabim jih, naj narišejo in zapišejo svoje želje.  

»Nariši in zapiši, katero željo bi čudežni prstan izpolnil tebi.« 

 Učenci napišejo in narišejo svoje želje in jih predstavijo v krogu, liste z željami 

obesimo na tablo. 

 

Slika 28: Če bi imel čudežni prstan (1) 

 

 

 

 

 

Slika 29: Če bi imel čudežni 

prstan (2) 

 

 

 

ANALIZA IN VREDNOTENJE UČNE URE 

V uvodni motivaciji so se učenci spomnili različnih čudežnih predmetov: Aladinove 

čarobne preproge in svetilke, Jakčeve čarobne lučke, čudežnih škarjic, čarobne mizice, 

čudežnega lončka in čarobnega prstana iz pravljice Lepotica in zver. 

Kar nekaj učencev je knjiga Čudežni prstan pritegnila že ob prvem stiku, ko smo jim jo 

predstavili med izbranimi deli Petra Svetine, zato jih ni bilo težko motivirati. Z 

zanimanjem so prisluhnili in sledili zgodbi.  

Zgodbo in ilustracije so sprejeli zelo različno. Nekaterim so se ilustracije zdele čudne, neki 

deklici se je zdela zgodba dolgočasna, ker se je ponavljala, nekateri so jo ocenili za odlično 

ali lepo. 
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Z interpretacijo zgodbe ni bilo težav. Učenci so ugotovili, da je tema besedila osamljenost 

glavne junakinje, ki se z lovom na prstan srečno razplete. Ugotavljali so, da je književna 

junakinja našla prijatelje, da ni bila več sama, da stvari niso toliko vredne kot prijateljstvo, 

da prijateljstva ne moreš kupiti z denarjem. 

V zgodbi in ilustracijah so prepoznali reko Ljubljanico, Zmajski most, tržnico, 

Tromostovje in ugotavljali, da je kraj dogajanja mesto Ljubljana. Kot čas dogajanja so 

glede na ilustracije in osebe (lajnar, postrešček) določili stare čase. 

Razmišljanja o nadaljevanju zgodbe so bila različna. Razmišljali so v več smereh: »Vsi so 

postali njeni prijatelji.« »Spoprijateljila se je s trgovcem, ker se je z njim največ 

pogovarjala.« »Njen prijatelj je postal lajnar, ker ji je prvi pomagal.« »Njeni prijatelji so 

postali turisti, ker so bili prijazni.« »Spoprijateljila se je s fotografom, ker jo je 

fotografiral.« 

Doživetje zgodbe so poglobili z razmišljanjem o njihovih željah in vrednotah ob vprašanju, 

katero željo bi jim izpolnil čudežni prstan. 

 

4.10.7 Peter Svetina: Modrost nilskih konjev in Kako zorijo ježevci 

 

OBRAVNAVA IN ANALIZA 

Učencem smo predstavili tudi nekaj zgodb iz knjig Modrost nilskih konjev in Kako zorijo 

ježevci. Obravnavali smo jih kot branje v nadaljevanjih, brez posebne priprave in 

poustvarjalnih nalog. Pred branjem smo učence motivirali s pogovorom o naslovu in 

likovni podobi naslovnice. Ugotavljali smo, o čem bi zgodbe lahko pripovedovale, o 

pomenih besed, o lastnostih resničnih ježevcev … 

Zgodbe iz knjige Modrost nilskih konjev so jih navdušile, večina je sledila vsebini in 

metaforam, zabavali so se ob nesmislih in humorni vsebini. Vedno znova so želeli novih 

zgodb. 

Drugače je bilo z zgodbami iz zbirke Kako zorijo ježevci. Nekaj učencev je bilo 

navdušenih,  za večino pa so bile prezahtevne. 
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5 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu smo preučili in predstavili osnovne pojme mladinske književnosti, ki 

smo jih vključili v raziskovalni del, trende razvoja sodobnega mladinske literarnega 

ustvarjanja in celostno predstavili avtorja Petra Svetino. Ugotovili smo, da je zelo dejaven 

tako na področju strokovnega dela kot tudi literarne ustvarjalnosti.  

Pomembno se mu zdi, da otrok ne podcenjujemo. Sledi načelu, da je v literaturi za otroke 

še najboljše komaj dobro. Menimo, da raznolikost njegovih žanrov in zahtevnejša besedila 

vzgajajo mladega bralca v literarnem smislu, saj mu razkrivajo in širijo znanja in spoznanja 

s področja književnosti.  

Pomembna se nam zdi tudi sporočilnost njegovih del. Poudarja etične vrednote, ki jih v 

sodobni družbi vedno bolj pogrešamo: optimizem, pomoč, prijateljstvo, solidarnost, skrb,  

vztrajnost, tolerantnost do drugačnosti. Hkrati so njegova dela zabavna, v njih najdemo 

veliko humorja, besednih iger in poigravanj z besedami in smisli, nonsensa in metafor. 

Pozoren je, da je njegovo delo celovito kakovostno in umetniško, zato sodeluje z 

vrhunskimi likovnimi ustvarjalci.  

Ugotavljamo, da morda med učenci ni bil prepoznaven tudi zato, ker so njegova dela 

nekoliko zahtevnejša. Tudi v kulturni prostor se je naselilo potrošništvo, zato je tržišče 

polno nekakovostne mladinske in otroške literature, ki mami otroško dušo z bleščečim, 

načičkanim videzom ter z lahkotnim in preprostim jezikom in vsebino. Opažamo, da tako 

kot odrasli tudi otroci želijo čim več s čim manj truda. Značilna izjava za današnje otroke 

je enaka tisti, ki jo je izjavila neka drugošolka o zgodbi Čudežni prstan: »Ni mi bila všeč, 

ker se ni nič novega zgodilo.« V svetu elektronskih medijev je zato zelo dobrodošel 

ustvarjalec, ki življenjski ritem nekoliko upočasni, učiteljeva naloga pa je, da učenca 

ustrezno pripravi in usmeri, da zna prisluhniti. Tudi v tem je vrednost Svetinovih del, ker 

učijo gledati s srcem. V mnogih njegovih delih opažamo, da so primerna tako za mladega 

kot za odraslega bralca in kot vrednoti literarna stroka, so prav kvaliteta besedila, njegova 

umetniška inovativnost in prepričljivost vzrok naslovniške odprtosti. 

Nekatera Svetinova literarna dela odstopajo od morfoloških značilnosti mladinskih žanrov 

tudi po tem, da je odsotna vloga otroka ali mladostnika in je osrednji literarni lik odrasli. 

Ugotovili smo, da učence bolj navdušijo liki živali in jim dajejo prednost, vendar se lahko 

identificirajo tudi z likom odraslih, če so ustrezno motivirani in če jim je blizu tema, kar se 

je izkazalo v poustvarjalnem delu učencev. 
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Večina učencev pred obravnavo pesnika in pisatelja Petra Svetine ni poznala. Med tistimi, 

ki so ga poznali, je izstopalo delo Klobuk gospoda Konstantina, kar smo pričakovali, ker je 

omenjeno knjigo prejela generacija prvošolcev leta 2009 v okviru projekta Ljubljana bere. 

Pogostost obiskovanja knjižnice in izvor svetovanja v našem primeru ni imelo vpliva na 

prepoznavnost avtorja.  

Pri obravnavi smo poskušali slediti celostni predstavitvi avtorja, prilagojeni starostni 

stopnji učencev in njihovim sposobnostim. Zato smo obravnavo razširili še na neknjižno 

predstavitev avtorja in prikazali njegovo multimedijsko pojavnost. 

Večino učencev so Svetinova dela motivirala, kar smo opazili pri njihovih odzivih ob 

branju, poustvarjalnem delu in analizi odgovorov na vprašalnik.  

Vsekakor bodo v prihodnosti prisotna na našem seznamu del po izboru učitelja. 
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7 PRILOGE 

PRILOGA 1: Vprašalnik o poznavanju pisatelja in pesnika Petra Svetine 
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PRILOGA 2: Vprašalnik o izbiri knjige 
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PRILOGA 3: Vprašalnik o knjigah Petra Svetine 
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PRILOGA 4: Poglabljanje doživetja – ustvarjalno pisanje, Televizija 

 

                    
 

                    
 

                      



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Testen Nives; Obravnava … 

- 70 - 

 

       
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Testen Nives; Obravnava … 

- 71 - 

 

PRILOGA 5 : Poglabljanje doživetja – ustvarjalno pisanje; Klobuk gospoda Konstantina 
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PRILOGA 6: Poglabljanje doživetja – strip; Mrožek dobi očala 
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PRILOGA 7: Poglabljanje doživetja - ustvarjalno pisanje; Pesmi iz pralnega stroja 
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PRILOGA 8: Poglabljanje doživetja – ilustracija: Če bi imel čudežni prstan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


