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POVZETEK 

Magistrsko delo zajema primer dobre prakse – način ohranjanja kulturne 
dediščine v osnovni šoli. Osredinja se na ustno slovstvo domačega kraja, ki je 
izjemno bogato in med mlajšimi generacijami skoraj pozabljeno.  

V prvem delu magistrskega dela so opisane značilnosti ljudskega izročila, 
ustnega slovstva, folklore, opredeljene so razlike med pravljico in pripovedjo ter 
med pripovedovanjem in branjem. Navedeno je tudi že doslej zbrano in 
objavljeno gradivo ustnega slovstva z območja Kozjanskega in Obsotelja. Da bi 
bilo mogoče v celoti izkoristiti obravnavano temo pri vzgojno-izobraževalnem 
delu z učenci, je bil pod drobnogledom učni načrt za prvo vzgojno-
izobraževalno obdobje in iskanje možnosti za vključevanje ljudskega izročila v 
pouk književnosti ter povezovanje z drugimi predmeti v obliki projektnega dela. 
Predstavljeno je nekaj metod, s katerimi učitelj pomaga otrokom do polnejšega 
doživljanja literarnih besedil in motivacije za branje z igro vlog. 

Slovensko ljudsko izročilo je del kulturne dediščine, zato ne bi smelo biti 
spregledano kot eno od izhodišč za vzgojno-izobraževalni proces, saj je 
pomembno in življenjsko, da izhajamo iz zgodovine naših prednikov ter otrokom 
tako omogočimo postopno dojemanje pomena preteklosti. Zavedati se moramo, 
da pričakovanih in zahtevanih ciljev v šoli ni mogoče doseči, če učitelji nimajo 
interesa ali niso usposobljeni, da bi z ljudskim izročilom seznanjali učence. 
Običajno poznavanje peščice ljudskih pesmi, ljudskih pravljic, izštevank in iger, 
ki jih je mogoče najti v obstoječih potrjenih učnih gradivih, ne zadošča. 
Zaskrbljujoče spregledano je tudi področje ljudskih plesov. Tudi študij 
poučevanja na razredni stopnji ljudskega izročila posebej ne poudarja, razen če 
ga študent  sam izbere pri izbirnih vsebinah, seminarskih nalogah in podobno.  

V drugem delu magistrskega dela je celovito predstavljen projekt obravnave 
ljudskih pripovedi v 1. in 2. razredu, in sicer v okviru pouka književnosti, na 
dnevih dejavnosti, popoldanskih delavnicah s starši, sodelovanja z zunanjimi 
poznavalci obravnavane tematike ipd. S tem sem tako pri učencih kot tudi 
njihovih starših vplivala na poznavanje, drugačno prebiranje in razumevanje 
ljudskega ustnega slovstva iz domačega kraja, ki pojasni številne kulturne-
zgodovinske znamenitosti. Z gledališko uprizoritvijo, knjižno zbirko ljudskih 
pripovedi z izdelki otrok in fotografijami ter DVD-posnetkom sem zagotovo 
vplivala na trajnost znanja učencev.  

Pričujoče magistrsko delo se navezuje na področje književnosti in vključuje 
elemente projektnega dela na razredni stopnji v osnovnošolskem 
izobraževanju.  

Z nastalim učnim gradivom želim spodbuditi druge učitelje, da bi bolj smelo 
zajadrali na področje slovenskega ljudskega izročila in obogatili pouk ter 
ohranjali slovensko tradicijo.  

 
 
KLJUČNE BESEDE: ljudsko izročilo, ustno slovstvo na Kozjanskem in v 

Obsotelju, pouk književnosti, projektno delo 
  



 

ABSTRACT 

  
My master's thesis deals with an example of good practice – how to foster the 
preservation of cultural heritage in primary school. I focused on oral literature in 
my local environment which is extremely rich and almost forgotten among the 
younger generation.  
In the first part of my master’s thesis I described the characteristics of folk 
heritage, oral literature and folklore, I defined the difference between a fairy-tale 
and a tale and between the telling and the reading of stories and stated the 
material of oral literature of the Kozjansko and Obsotelje regions collected and 
published to date. In order to take full advantage of the subject at issue in the 
educational process I focused on the syllabus for the first educational period of 
primary school and the possibilities how to incorporate folk heritage in literature 
classes and connect it with other subjects in the form of project work. I also 
presented some methods through which a teacher could help children get a 
fuller experience of literary texts and motivate them to read through role play.   
The Slovenian folk heritage is part of the cultural heritage and should therefore 
not be overlooked in the educational process, because it is important that 
children become acquainted with the history of their ancestors and gradually 
perceive the value of the past. We must be aware that the expected and 
required objectives at school cannot be achieved if teachers are not interested 
in acquainting pupils with folk heritage or are not qualified to do so. The 
common knowledge of some folk songs and folktales, counting-out rhymes and 
games which can be found in the existing approved teaching material is not 
sufficient. The acquaintance with folk dances is also worrisome. Besides, the 
study course “First-cycle teaching in primary schools” does also not place 
enough emphasis on folk heritage. Faculty students can only choose this theme 
in optional subjects, for seminar papers and similar. 
In the second part of my master’s thesis I presented the course of the project of 
introducing and discussing folk tales in the first and second grade of primary 
school, i.e. within the framework of literature classes, activity days, afternoon 
workshops with parents, in cooperation with experts in this field etc.. In this way 
the pupils and their parents have broadened their knowledge of this topic and 
have got a different insight in and understanding of folk oral literature from the 
local environment which can explain many a cultural and historical sight. 
Through a theatre performance, a book collection of folk tales, crafts made by 
children, photos and a DVD-recording I have definitely contributed to the pupils’ 
sustainable knowledge on this subject. 
My master’s thesis refers to literature and includes elements of project work in 
the first three-year cycle of primary school education. 
With my work I wish to encourage other teachers to take a bolder approach to 
the Slovenian folk heritage in the educational process and therewith enrich their 
classes and at the same time preserve Slovenian tradition. 

 
KEY WORDS: folk heritage, oral literature in the Kozjansko and Obsotelje 

regions, literature classes, project work  
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 UVOD 

Staro teto z ruto na glavi sem vprašala: »Kako se v Kostrivnici1  pripoveduje 
zgodbe?«  

»Sedi k meni in poslušaj«, je rekla in začela pripovedovati.  
Takrat sem tudi jaz začutila čudežno moč besed. 
  
Slovensko ljudsko izročilo je skozi stoletja ohranjalo naš narod kljub 

podrejanju drugim. V hitrem času, ki ga trenutno živimo, se slovenskega izročila 
premalokrat zavedamo ali pa pojmujemo le kot potrošniško blago. Da se takšno 
pojmovanje ne bi dogajalo v prihodnje, bi se morali vsaj učitelji zavedati teže 
ljudskega blaga in ga otrokom predstaviti na način, prilagojen njihovi starosti in 
sposobnostim, da ga bodo sprejeli, ponotranjili in ohranjali. Nehote se bodo 
naučili pomembnosti vrednot, brez katerih v življenju ne (z)moremo. Znali se 
bodo igrati drug z drugim, čeprav ne bodo imeli žoge ne računalnika. Ko otroci  
začutijo ljudsko pesem, ples ali pripoved, jo nosijo v sebi tudi kot odrasli.  

Obstoječi učni načrti glede vključevanja ljudskega izročila v pouk 
omogočajo številne možnosti, a če ga učitelji ne poznajo in nimajo vedenja o 
možnostih njegovega vključevanja v sodobno šolo, bo ostalo učencem 
oddaljeno. Zato je posodabljanje izobraževanja in iskanje novih možnosti v 
procesu vzgoje in izobraževanja vsekakor dobrodošlo in nujno. Izročilo se 
namreč ohranja predvsem ob posredovanju znanja in izkušenj iz starejših na 
mlajše generacije, pri čemer je vzor najpomembnejše vzgojno sredstvo. 

Odkrito lahko priznam, da mi je ljudsko izročilo osebno zelo blizu, saj sem 
kot otrok veliko časa preživela s starimi starši in starimi tetami, kjer ob peči ni 
manjkalo pripovedi, pesmi in običajev. Ljudsko izročilo je postalo del mene, s 
folklorno dejavnostjo in stalnim izpopolnjevanjem2 ga načrtno prenašam na 
mladi rod; vodim otroško folklorno skupino II. OŠ Rogaška Slatina, sem članica 
folklorne skupine Minerali v Rogaški Slatini, predsednica kulturnega društva, ki 
deluje v okviru naše šole. 

V nalogi obravnavano temo sem si izbrala, ker želim približati pomen 
ljudskega izročila ne le učencem in staršem, ampak tudi učiteljem. Ljudske 
pripovedi so pomembne predvsem zato, ker med mladimi najbolj tonejo v 
pozabo.  

 
 
 

Tradicija je vodnik in ne ječar.  
                                           (W. Somerset Maugham) 

  

                                            
1 Kostrivnica je vas pod Bočem v občini Rogaška Slatina.  
2 Leta 2008 sem v okviru JSKD pridobila naziv strokovni vodja otroške folklorne skupine. 
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 LJUDSKO IZROČILO 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) je ljudsko izročilo 
opredeljeno kot navade, običaji, verovanja, ki se z ustnim sporočanjem širijo in 
ohranjujejo iz roda v rod; gre za ohranjanje česa iz preteklosti, zlasti na 
področju duhovne kulture.  

Človek je že od najzgodnejših časov spoštoval stare, nepisane zakone 
življenja, ki so se prenašali iz roda v rod. Tako so se skozi čas v njegovem 
življenju izoblikovale šege in navade ob različnih dnevih v letu, ob različnih 
delovnih opravilih, ob posebnih mejnikih v življenju ali pa ob povsem 
vsakodnevnih opravilih. Navade so bolj ali manj redna človekova vsakdanja ali 
praznična opravila, ki se ponavljajo enkrat ali večkrat na leto, na določene 
dneve, ob določenih priložnostih. Pogosto gre le za dejanja, ki smo jih vajeni, 
osebne izbire v življenju in ravnanju (npr. pitje kave po kosilu).  

Šege, kot jih opredeljuje J. Bogataj (2011), pa so nekaj globljega; so dejanja 
ljudi ob posameznih dogodkih, priložnostih ali določenih dnevih, ki imajo 
simboličen pomen. Povezane so ne le s človekovim obzorjem in njegovim 
pogledom na svet, ampak tudi z najrazličnejšimi oblikami verskega življenja 
posameznika, družine, naroda v celoti. Govorimo o letnem krogu šeg, kamor 
sodijo koledniki, pustne šeme, kurenti, gregorjevo, velikonočne šege, zeleni 
Jurij, majski mlaj, skrivnost kresne noči, sejmi, košnja, žetev, ličkanje, trgatev, 
miklavževanje, barbarino, martinovo, tepežkanje … V preteklosti so človeku 
predstavljale pomemben del življenja, saj so pomenile popestritev vsakdanjika 
in tudi svojevrstne zakone, ki jih je bilo treba spoštovati. Za besedo šega se 
uporabljajo tudi drugi izrazi: obredje, ceremonial, ritual. Določene šege in 
navade so se izoblikovale ob mejnikih človekovega življenja, zato jih 
opredeljujemo kot življenjski krog šeg in navad; to so rojstvo, poroka, krst, 
obhajilo, birma, poroka in smrt. V sodobnem svetu so se izoblikovale šege in 
navade tudi ob drugih pomembnih življenjskih prelomnicah, na primer ob maturi 
in srečanju z Abrahamom. 

Poleg bogastva šeg slovenska ljudska dediščina3 hrani tudi tisoče pesmi, 
plesov in  pripovedi. V svojih pripovedih naše ljudstvo odgovarja na vprašanja o 
nastanku naše dežele, v kateri so prebivala številna skrivnostna bitja, ki so po 
svoje zapletala in odpletala življenje na vasi. Naše ljudstvo v svojih pripovedih ni 
iskalo le pravičnosti, ampak je spremljalo in komentiralo tudi tedanja 
zgodovinska dogajanja. Že omenjena zbirateljica D. Kunaver (2011) poudarja 
pomen sporočilnosti o preteklosti in o povezanosti naših prednikov z naravo, ki 
ju je mogoče razbrati iz ljudskih pripovedk. Tudi njene izkušnje z njihovim 
posredovanjem kažejo, da čeprav mladi malo vedo o nekdanjih domačih 
vrednotah,  radi prisluhnejo ljudski besedi v najširšem pomenu.  

 
 

 BESEDNA UMETNOST 

Besedna umetnost uporablja za svoje izražanje jezikovna sredstva. Od 
reformacije naprej, kot piše M. Stanonik (1999), zajema dve smeri: slovstveno 
folkloro in literaturo. Literatura je umetnost knjižnega jezika, slovstvena folklora 
pa je umetnost narečij oziroma govorjenega jezika. Slovstvena folklora je 

                                            
3 Med dejavnimi zbirateljicami moramo omeniti D. Kunaver, A. Štefan, L. Jenče.  
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prvotnejša, saj sodi v čas izrekanje človeške besede na splošno, to potrjuje 
grška beseda mythos, ki pomeni besedo, govor, bajko in pravljico. Najstarejše 
svetovne literature so nastale šele pred štiri tisoč leti, vendar so se zahvaljujoč 
zapisani obliki lažje ohranjale kot slovstvena folklora. Ne smemo zanemariti 
dejstva, da gre za dva samostojna sistema, zato je neustrezno prenašati merila 
literarnega oblikovanja na slovstveno folkloro in jo s tem  postavljati v podrejeni 
položaj.   
 

3.1 LJUDSKO SLOVSTVO 

Ljudsko slovstvo je v 18. stoletju, kot kažejo proučevanja J. Kosa (1991),  
zajemalo vse zbrane anonimne pesmi in zgodbe (pravljice, bajke, pripovedke), 
ki jih je ustvarilo ljudstvo ali posamezni ustvarjalec v skupnem ljudskem duhu. 
Danes govorimo o ljudskem ali tradicionalnem slovstvu oziroma o slovstveni 
folklori, ki zajema besedila, ki so se do poznejšega zapisa ohranjala samo 
ustno. Bila so delo napol izobraženih ustvarjalcev ali vaških pevk in pevcev ter 
so se pela, recitirala v preprostem, nepismenem okolju. Ljudske pesmi in 
zgodbe segajo pri vseh narodih v zgodnji srednji vek, zapisovati pa so jih začeli 
v obdobju razsvetljenstva, najprej v pesniškem almanahu Pisanice, ko so se 
vsebinsko in oblikovno že tako spremenile, da težko sodimo o prvotni podobi.  

 

3.2 SLOVSTVENA FOLKLORA  

Največji slovenski slovstveni folklorist K. Štrekelj (1923) je za slovstveno 
dediščino, ki jo danes naslavljamo slovstvena folklora, uporabil izposojenko iz  
hrvaščine narodno blago, kar je po njegovo tradicionalno ali ustno slovstvo, saj 
ga je pojmoval kot material oziroma gradivo. V novejšem času se uporablja 
beseda folklora, kar izhaja iz angleške besede folklore. Za posamezne žanre  
sta se uporabljala pridevnika narodni in ljudski. Termin ljudsko slovstvo se je 
pojavil sočasno z ljudsko pesmijo.  

Zaradi enotnosti izražanja se je po mnenju M. Stanonik (1999) do danes kot 
zbirni pojem za vse vrste umetnosti, ki so v preteklosti nastajale in se ohranjale 
med neizobraženim delom določene jezikovne skupnosti, utrdil izraz folklora, 
saj lahko iz njega izpeljemo vse druge pojme, ki se nanjo navezujejo (folkloren, 
folkloristika, folklorističen, folklorizirati, folklorizacija, folklorizem, folklorec, 
folklorist, folkloristka, folklorem ...). Omenjena avtorica (1999) se je v svojem 
raziskovalnem opusu posvečala tudi strokovni terminologiji s tega področja. Ker 
je bila uporabljena tudi v nalogi, jo za lažje razumevanje navajam.   

Slovstvena folkloristika je veda, ki se ukvarja s slovstveno folkloro. 
Folklorist/-ka je strokovnjak/-inja, ki se ukvarja s folkloro. 
Folklorec/-ka je član/-ica folklorne plesne skupine.  
Folkloren, folklorističen sta pridevnika. Prvi se nanaša na folkloro, drugi na 

folkloristiko.  
Folklorizacija je proces ali vrsta postopkov, s katerimi se posamezno 

literarno delo samodejno (z razvojem različic) ali z avtorjevim zavestnim 
oblikovanjem bolj ali manj približa slovstveni folklori. Nekdanji izraz ponarodela 
pesem se nadomesti z ustreznejšim: s/folklorizirana pesem.  
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Folklorizem je folklorni pojav, ki izstopi iz svojega naravnega okolja, pri tem 
spremeni svojo funkcijo in krajevno pripadnost, dodeljena mu je nova vloga 
nosilca pokrajinske ali celo narodne istovetnosti. To je t. i. »folklora iz druge 
roke«, ki se uveljavlja na tri načine: obnavlja pojave, jih stilizira ali jih umetno 
preoblikuje z namenom vračati folkloro ljudstvu na višji izpovedni ravni. Trivialna 
izpeljava slovstvene folklore je slovstveni folklorizem, ki je posledica prilagajanja 
slovstvene folklore in njene predelave množičnemu porabniku.  

Folklorem je najmanjša prepoznavna enota slovstvene folklore. 
 

3.3 MERILA ZA RAZLOČEVANJE MED SLOVSTVENO FOLKLORO IN 
LITERATURO 

Pojem slovstvo, ki se mu M. Stanonik posveča že več desetletij (1980, 
1999, 2003), zajema celotno besedno umetnost, pojem literatura pa je omejena 
na za-/pisano v knjigah. Ustno slovstvo je posebna oblika besedne umetnosti, ki 
se od za-/pisane besedne umetnosti (literature) loči predvsem po strukturi 
jezika, za kar se je uveljavil izraz ustni slog. Na nadaljnjih stopnjah je poetika 
bolj razvita in dodelana tudi zahvaljujoč pisavi. Med njene značilnosti sodijo 
pomanjševalnice, ukrasni pridevki, stalna števila, tipični začetki in konci besedil 
ipd. Z zapisi postanejo folklorna besedila del književnosti, s čimer se zabriše 
njihova izvirnost.  

V svojem naravnem okolju je posamezna vrsta ustnega slovstva vedno 
namenjena neposrednim naslovnikom, gre torej za naravni tip komunikacije. Od 
naslovnika je odvisno, ali bo posamezna enota ustnega slovstva zaživela med 
ljudmi, nosilec slovstvene folklore potemtakem potrebuje za oživitev svoje vloge 
vsaj enega poslušalca/gledalca. Različice folklornih del niso samo posledica 
slabega spomina poslušalcev, ampak tudi posledica živega stika in razmerij s 
poslušalci (npr. ko pripovedovalec začuti, da mu poslušalci ne sledijo, lahko 
zgodbo preusmeri). Tako se ustvarja veriga tradicije, imenovana ustno slovstvo.  

Za literaturo je praviloma značilen tehnični tip komunikacije (sporočilni in 
sprejemajoči del), ki ni nagnjen k spreminjanju, prav tako se izničijo vse 
nebesedilne sestavine dogajanja. Literatura ima težišče na estetskosti, pri 
ustnem slovstvu pa se je začel ta vidik upoštevati šele potem, ko je začelo 
izgubljati prvotne vloge (magijske, didaktične, zabavne …). Bistveno je bilo, da 
jezikovna sredstva niso bila več uporabljena le v sporazumevalne namene. 
Vzroki za ločevanje ustne in za-/pisane besede so bili tudi zgodovinske in 
družbene narave. Kot vsako splošno veljavno pravilo v družbi se mora tudi 
folklorna stvaritev prebiti skozi sistem, da postane priznana. Avtor literarnega 
dela lahko upošteva zahteve okolja ali pa ne, njegovo delo lahko postane 
privlačno tudi čez nekaj časa. V ustnem slovstvu pa zaživi samo tisto, kar si 
določena skupnost glede na svoje zanimanje prisvoji takoj. Ustvarjalni delež 
skupnosti se kaže v izbiri določenega besedila in načinu njegove prilagoditve 
novemu okolju.  

Literatura je enkratna, avtentična, zaokrožena v končni obliki in 
nespremenljiva, njena dela so individualna. Slovstveni folklori pa daje življenje 
tradicija, njeno sporočilo se prenaša ustno, po spominu in živi le, če se 
aktualizira v kratkih presledkih. Slovstvena folklora je variabilna časovna 
umetnost, način obstajanja je povsem različen, vseskozi se spreminja in nikoli 
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ne doseže svoje končne oblike. Kar je polifonska zgradba romana v literaturi, je 
pravljica v slovstveni folklori.  

Vmesni prostor med literaturo v vertikalni klasifikaciji in slovstveno folkloro 
zajema po D. Haramija (2012) pojem literarizacija4. Pripovedi so avtorsko 
razširjene predvsem z liričnimi opisi narave in postanejo gostobesedne zaradi 
osebnih opredelitev do pripovedovane folklorne snovi. Spremeni se oblika, 
narečje po navadi zamenja knjižni jezik. V slovenskem prostoru lahko tovrstni 
vzorec opazimo že pri Franu Levstiku, Dragotinu Ketteju, Eli Peroci, Kristini 
Brenk, Svetlani Makarovič, Anji Štefan, Kajetanu Koviču idr.  
 

3.4 VEČSTRANSKOST SLOVSTVENE FOLKLORE 

M. Stanonik (1999) razlikuje tri ravnine slovstvene folklore, ki sestavljajo 
folklorni dogodek:  

ravnino besedila – tekst,  
ravnino izvajanja – teksturo,  
ravnino okolja in okoliščin – kontekst.  

Pomembna sestavina folklornega dogodka so poleg ubesedenega sporočila 
še nebesedilne sestavine dogajanja: melodičnost, mimika in gestikulacija, 
okoliščine petja in pripovedovanja. Osredinjenost samo na besedilo slovstveno 
folkloro izenačuje z literaturo in zanemarja njeno mnogovrstno naravo.  

Vsako folklorno besedilo ima svojega avtorja na vsaki stopnji folklorizacije, 
zato je nepravilno trditi, da je za slovstveno folkloro poglavitna anonimnost, saj 
je vsak njen nosilec občasen avtor. Folklorno delo je vsota sporočil vseh 
dostopnih različic, ki so življenjsko povezane z izvajalci folklornega dogodka.  

Vsi žanri slovstvene folklore vsebujejo tudi dramske sestavine, ki se kažejo 
kot individualna živa beseda pripovedovalca ali pevca (v obliki monologa) s 
spremljajočimi elementi. Pripovedovalčev monolog, ki ga je M. Stanonik (1999)  
natančno proučila, z magijo besed in kinetiko telesa brez scenarija in rekvizitov 
deluje kot popolno gledališče. Navezan je samo na svoj glas in telo. V enem 
človeku se skriva več oseb, značajev in usod. Njegova pripoved je živa in 
prepričljiva. Posebno vlogo igrata pripovedovalčev spomin in improvizacija. 
Daljše ko je besedilo, več možnosti obstaja za vnašanje sprememb ob vnovični 
izvedbi. Tudi frazeologemov, rekov, rekel, pregovorov, delov ugank zaradi 
neponovljivih okoliščin uporabe ni mogoče stoletja prenašati v isti obliki. 
Variante ali različice so pomemben pojav, saj odsevajo življenje folklornega 
dela, zgodovino posameznih besedil in estetsko funkcijo folklornega besedila. 
K. Štreklju (navedeno po Stanonik 1999: 54) se zdijo podobni »valčkom v 
bistrem potoku; zdaj jih vidi tvoje oko v tej obliki, ali naslednji trenutek pokaže ti 
jih drugače, o katerih ne moreš več reči, to je tisti valček, ki sem ga videl prej 
…«  

Za razliko od pesniških besedil po razlagi M. Stanonik (1999) pripovedni viri 
kažejo opaznejšo narečno pestrost. Poseganje v vire je bilo različno, odvisno od 
tega, kako blizu ali daleč je bilo narečje knjižnemu jeziku. Vsa besedila najlepše 

                                            
4 Literarizacija je ime za tiste postopke v besedni umetnosti, ko literarni ustvarjalec 

avtorsko prenaša v svojo ustvarjalnost sestavine slovstvene folklore in drugo jezikovno gradivo, 
kompozicijska pravila itn. (Stanonik 2006) 
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zvenijo tedaj, ko jih pripovedujemo naprej v katerikoli različici govorjenega 
jezika.  

Folklorni pojavi ne poznajo ločnice med procesom in stvaritvijo. Pripoved je 
pripoved; pripovedovalec, njegova zgodba in poslušalci v enkratnem folklornem 
dogodku drug do drugega vzpostavljajo odnos. Poseben kontekst slovstvene 
folklore je ravno v neposredni komunikaciji majhne skupine med seboj. To niso 
le družbene okoliščine pripovedovanja, ampak tudi način, kako je pripoved 
napovedana, kakšen je pripovedovalčev govorni položaj, kako zavrača in 
sprejema odzive poslušalcev, kako pripoved sklene … Pripovedovalec je sam, 
zato sta njegova čustvena povezanost s pripovedjo in poslušalci ter njegovo 
notranje razpoloženje zelo pomembna.  
 

ZVRSTI USTNEGA SLOVSTVA 

Posamezni slovenski avtorji ustno slovstvo različno delijo. J. Kos (1989: 57) 
glede na notranji ustroj razlikuje lirska in epska besedila, glede na ritem pa 
pesniška in prozna. Med pesniške uvršča: balado, romanco, junaško pesem, 
legendarno pesem, bajeslovno pesem, ki so vse pripovedne. K lirskim sodijo 
najstarejše obredne pesmi, pozneje ljubezenske, pivske in vojaške. Prozna 
besedila so bajka, pravljica, pripovedka, legenda, šaljivka, zagovori in 
pregovori.  
 Za razliko od njega M. Stanonik (1999) glede na pojavnost loči tri zvrsti 
ustnega slovstva; poleg petih oblik (pesništva), nevezanih oblik (pripovedništva) 
še ritmizirane obrazce.  

Folklorni obrazci so najmanjše in najkrajše oblike slovstva. Zanje sta 
značilni kratkost in ritmizirano podajanje pomensko zgoščenih besed (pregovori, 
uganke, zagovori, molitve). Kot podzvrst folklornih obrazcev obstajajo otroški 
folklorni obrazci (vabljivke, izštevanke, zbadljivke, zmerljivke in nagajivke). 

Pesništvo je že od nekdaj najdragocenejše področje slovstvene in glasbene 
folklore. Za pete oblike je značilno, da prevladuje melodija, ritem izgubi prvotno 
vlogo, besedila vplivajo na čustva, zato imajo namesto besedila samega 
učinkovitejši napev, pri aktualizaciji pesmi lahko sodelujejo vsa družba 
poslušalcev. Za folklorno pesem ni najpomembnejše, da je njen prvi avtor 
neznan, temveč da jo je ljudstvo s petjem po spominu sprejelo za svojo, jo 
daljše obdobje prepevalo ter jo po svoje spreminjalo in tako prilagajalo svojemu 
okusu in slogu. Med pesmijo in pripovedjo živi še pripovedna pesem, ki jo je po 
izročilu pel le posameznik.  

Kadar pa se  v ustnem slovstvu naslonimo na prikazane motive in izberemo 
osrednjega, ločimo po J. Kelemina (1997) šest temeljnih skupin: duhovi, vilinska 
bitja, demonska bitja, nebeški vladar, svet in njega ureditev ter junaške snovi. Z 
njimi pojasnjujemo, katere in kakšne bajeslovne osebnosti poznamo Slovenci. 
Duhovi so dvojna bitja, ki imajo svoj izvor v veri v človeško dušo, lahko so 
relativno koristni (dobri) ali škodljivi (zli). Vilinska bitja prebivajo v naravi in z 
ljudmi, ne da bi se jim razkrila, vzpostavljajo pozitivne odnose, saj jim ob 
določenih priložnostih pomagajo. Predstavniki neukročene moči v naravi so 
demoni. Svetu in življenju vlada neomejen nebeški vladar, ki ima za ženo 
demonsko bitje. Delo boga in višjih bitij je vesoljstvo z vsemi spremembami. Ko 
bajeslovna bitja prevzamejo človeške poteze, postanejo junaški nosilci 
zgodovinskih sporočil naroda. 
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 OD PRAVLJICE DO PRI(POVEDKE) 

Pripovedništva, ki se deli na dve temeljni skupini (pravljice in pripovedke),  
je po raziskavah M. Stanonik (1999) na Slovenskem vse manj. V pripovedi se 
težišče od ritma prevesi k dramatizaciji, ostrejša postane tudi meja med 
nosilcem slovstvene folklore in naslovnikom. Pravljice, ki so namenjene 
predvsem razvedrilu, so s svojimi zapleti in razpleti plod domišljije, a vseeno 
odražajo življenje in mišljenje iz davne preteklosti. Marsikaj, kar se zdi 
neverjetno, je spomin na pretekle razmere in navade. Domišljija se v njih 
sprosti, dobi peruti, vse postane dosegljivo in uresničljivo. Temeljno gibalo, ki 
poganja književne osebe, je reševanje ugank ali izpolnjevanje nalog, ki v 
vsakdanjem življenju niso izvedljive. Čudežna sredstva, junaška doslednost in 
dobrota, ki je vedno poplačana, ter zlo, ki ni nujno maščevano, dajejo pravljici 
ključ do srečnega konca.  

 Pravljice, katerih poimenovanje izvira iz nedovršnega glagola praviti, so 
dolge, kompozicijsko zahtevnejše in estetsko najbolj dognan folklorni žanr, 
pojasnjuje M. Stanonik (2003). Nadaljuje, da je povedka v nasprotju s pravljico 
kratka, kar pove nedovršni glagol povedati, iz katerega je izpeljano njeno 
poimenovanje. Zgradba slednje je preprosta, priložnostna, vsebina pa večkrat 
temačna, pogosto z nesrečnim koncem. Povedke so to, kar v šolah še danes 
imenujemo pripovedke. Slovenski slovstveni folklorist M. Matičetov se je odločil 
oživiti že skoraj pozabljeni izraz povedka, saj je ugotovil, da pripovedke pogosto 
zamenjujemo za pravljice. Avtohtonost pravljic je težko določiti, gre za človeško 
mednarodno dobrino z motivi, razširjenimi po vsem svetu.  

Prehod od pravljic k pripovedkam ustvarjajo basni. To so krajše, poučne 
živalske zgodbe, ki so se razvile s pantomime posameznih živali, s pesmi in 
iger, ki posnemajo živali. Pripovedke (v folkloristiki imenovane povedke) so bolj 
povezane z okoljem in podajajo resnične ali vsaj mogoče dogodke; imajo 
poučno jedro, zato v okviru slovstvene folklore pomenijo svojevrstno znanost. 
Bajčne pripovedke ali bajke so po tematiki najstarejše in razlagajo naravne, 
nebesne ter zemeljske prikazni, nastanek sveta, elementarne nesreče. V njih 
nastopajo dobra in slaba bajeslovna bitja, samo ime pa je slovenska različica 
tuje besede »mytos«. Krščanske pripovedke ali legende so izmišljene zgodbe 
iz krščanskega življenja, govorijo o kaznovanju in spreobrnitvi, vanje so pogosto 
vpletene tudi pravljične prvine. Zgodovinskim pripovedkam dajejo časovni 
okvir zgodovinski dogodki ali jim posodijo resnične osebnosti. Razlagalne 
pripovedke pojasnjujejo lastnosti v naravi: pri človeku, živalih, rastlinah, v 
neživi naravi (adamovo jabolko, zakaj ima zajec kratek rep, od kod velike skale 
sredi polja …). Spregledati ne gre tudi šaljivih zgodb ali smešnic, v katerih 
prvoosebni pripovedovalec z vso resnostjo pripoveduje o nemogočih pripetljajih 
prebivalcev določenega kraja (Lemberžani, Ribničani). Anekdote se nanašajo 
na konkretno resnično osebo ali dogodek. Posebna oblika so še spominske 
pripovedi ali spomini, ki se ločijo od anekdot po osebnem odnosu do 
pripovedovane tematike, lahko so tudi daljši in epsko naravnani.  

M. Stanonik (2009) navaja, da je prvo pravljico v slovenščini zapisal Primož 
Trubar. Pravljica je obstajala že pred protestantizmom, zgodovina njenega 
poimenovanja ni poenotena (marnja, basen ipd.), zato je postopek njenega 
spremljanja zelo zahteven. Vsaka pripovedka ima svojo historično podlago, 
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pravljica pa alegorično. Pravljice veljajo danes5 za najvišji dosežek slovstvene 
folklore, Z. Gajser (2010: 194) je v Zborniku simpozija slovenskih pravljičarjev 
na primer zapisala: »Pravljice so kraji in letni časi človeškega srca.« 

4.1 PRIPOVEDOVANJE IN POSLUŠANJE 

Slovenska pravljičarka L. Jenče (2006) v Zborniku simpozija slovenskih 
pravljičarjev pojasnjuje, da je bilo pripovedovanje in poslušanje zgodb poleg 
petja, plesa in iger že od nekdaj družaben dogodek. Živi govor izhaja iz 
človekove izkušnje, sama pripoved pa iz njegovih sokov, čustev in misli. Ob 
poslušanju mu naslovniki sledijo do zadnje potankosti. Današnji način življenja 
ni primerljiv s tistim izpred sto in več leti, ko so si številne, običajno materialno 
slabo preskrbljene, družine ob zimskih večerih pripovedovale zgodbe, katerih 
pripovedovalci so bili predvsem odrasli, otroci pa so jim radi prisluhnili.  

V Sloveniji pravljice niso nikoli popolnoma ugasnile, gotovo pa so med 
vojnama potihnile. Pred desetletji so živele med ljudmi, nadarjenimi za 
pripovedovanje, zahvaljujoč skrbnim zbirateljem, zapisovalcem so se znašle v 
zbirkah in ilustriranih knjigah, preko sodobnih medijev tudi na radijskih in 
televizijskih valovih.  

Prav zaradi tega današnji otroci redko doživijo, da bi kdo od odraslih na 
pamet ali celo v narečju pripovedoval pravljico ali mitično pripoved iz ljudske 
zakladnice. Na Slovenskem se je zadnjih dvajset let6 začelo vračati 
pripovedovanje pravljic kot oživljena umetnost, ki jo zmore na preprosti ravni 
vsak človek. Pripovedovanje se razvija kot družinska terapija, da bi se ponovno 
naučili pripovedovati in predvsem poslušati drug drugega. V naši notranjosti še 
živi arhetipski spomin, ki ga lahko oživimo in vzpostavimo človeški odnos s 
svetom.  

Tudi L. Jenče (2006: 215) poudarja, da pripovedovalci ljudskih pravljic in 
zgodb služijo besedi in da ljudski mojster pripovedovanja verjame v pripoved, 
očara s pristnim ljudskim glasom, brez balasta, nepotrebnega olepševanja. 
Obenem opazuje, ali mu naslovnik sledi v pripovedi, ali čuti z njim. V trenutku, 
ko pripovedovalec začne z Enkrat je bil …ali Je bila ena težka zima …,Je šel en 
pijan'c čez gmajno pa je srečal nekaj črnega …, se zgodi, da naslovnik skupaj s 
pripovedovalcem začne potovanje v zgodbo.  

Tradicionalni ljudski pripovedovalec ni nosil posebnega kostuma, prav tako 
ni bil predpisan prostor pripovedovanja, saj ta dogodek ni bil nikoli vnaprej 
napovedan; po navadi se je zgodil spontano, ob trenutkih sproščenosti in 
redkega prostega časa. Pripovedovalec je besedilo sproti spreminjal ali 
ustvarjal, stavkov ali posameznih besed ni znal na pamet, poznal pa je bistvo 
zgodbe. Hudomušno, nežno, pritajeno je pripovedoval otroškemu občinstvu, jih 
tolažil z besedami in opazoval iskrice v njihovih očeh. Po drugi strani pa je 
odraslim pripovedoval drugače; če so se zbrali moški v gostilni, je izbrane 
štorije pripovedoval krepko, zasoljeno, bojevniško; dekletom se je prikupil s 
pokloni na njihov račun. Za smeh so pripovedovali smešnice, za grozo tiste o 

                                            
5 V preteklosti pravljica ni imela posebnega ugleda, antika je ni jemala resno, klasično 

jezikoslovje sploh ni bilo naklonjeno folklornim motivom, še sredi prejšnjega stoletja o 
folkloristiki niso marali niti slišati. 

6 Leta 1998 se je na pobudo A. Štefan rodil festival Pravljice danes, ki je najprej potekal le 
v Cankarjevem domu, danes pa ga gostijo tudi druge kulturne ustanove tako v Ljubljani kot širše 
po Sloveniji. 
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strahu. S tem so pripravljali otroke na življenje in jih učili, kaj je prav in kaj ne, 
ter skrbeli za zdrav rod in preživetje. Pripovedovali so v narečju, po domače, 
vse je bilo zelo preprosto, kot del življenja. Danes pa je živa nit stare, govorjene 
kulture ogrožena, opozarja L. Jenče (2006). 

4.2 UMETNOST PRIPOVEDOVANJA DANES 

Že v antiki so retoriki vedeli, da se pesnik rodi, govorec pa naredi. 
Pripovedovanje zgodb je umetniški poklic, ki za sredstvo sporočanja uporablja 
predvsem govor. Obstajata dve poti v umetnosti pripovedovanja, kot navaja L. 
Jenče (2006): tradicionalni način ter umetnost pripovedovanja kot samosvoja 
umetniška pot. Pripovedovalec na umetniški poti se mora nenehno posvečati 
razvijanju čutenja in drugih odrskih spretnosti, da postaja za svoje naslovnike 
prepričljivejši. 

Po B. Zupan (2012) dobrega pripovedovalca odraža njegov pripovedni slog, 
ne pa število pripovedovanih zgodb. Pogosto se izraža s stalnimi besednimi 
zvezami, z ustaljenimi besednimi vzorci, večkrat ponavlja tisto, kar je že 
povedal, zaradi česar se govorjena vsebina razvija počasneje in si jo poslušalec 
lažje predstavlja. Strogo se drži kulturnih pravil skupnosti, v kateri živi. 
Pripovedovalec je sicer tesno povezan z občinstvom; njegovo morebitno 
vmešavanje lahko zanj predstavlja motnjo ali spodbudo, ki pripovedi poveča 
dinamičnost, glede na njegovo veščino pripovedovanja. Za pasivnega 
prenašalca zgodb bodo medklici motnja, za mojstra govorjene besede, ki mu je 
pripovedovanje nuja, pa spodbuda. . 

Pripovedovalec, kot razlaga B. Zupan (2012) lahko pripoveduje na odru 
brez posebne scene. Vse naredi s svojim glasom. Njegova drža je umirjena, 
pripoveduje lahko sede ali stoje, ko glas veliko bolj celostno potuje po prostoru. 
Pripoveduje v enakomernem ritmu, brez pretiravanja, skrbno oblikuje vsako 
besedo in ne daje pojasnil brez posebne nuje. Nikoli ne hiti, zaupa toku 
pripovedi, poskrbi za slikovitost pripovedovanja (posnema glasove iz narave, 
zaigra na glasbilo, zakliče, naroča …), vendar ne pretirava. Nikoli ne 
pripoveduje mehansko in besedila ne bere. Narečje vključuje po svojem 
notranjem občutku, s pravo mero ob pravem času. Recepta za odrsko obleko 
ni, pa vendar je oblačilna kultura vredna pozornosti, tudi z njo pripoveduje. 
Pristnost in preprostost je blizu ljudskemu izročilu. Zlato pravilo je, da 
pripovedovalec na odru pripoveduje samo tiste zgodbe, ki so se ga dotaknile. 
Na pripovedovanje se mora pripraviti, najprej se mora sprostiti, ogreti glas in 
šele nato začeti pripovedovati. Pri postavljanju pravljice na oder gre v veliki meri 
za avtorsko delo, čeprav je dediščina skupna. Že samo odkritje ali izbor 
pravljice pomenita ustvarjalno delo z osebno noto. Tudi zbiranje je avtorsko 
delo.  

Na Slovenskem trenutno delujeta dve profesionalni pripovedovalki A. 
Štefan, ki je tudi zapisovalka ljudskega izročila, in L. Jenče. Prepoznavna na 
tem področju postaja tudi Š. Frlic.  
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4.3 ZBIRATELJI LJUDSKEGA BLAGA  

Vsaka slovenska pokrajina, kot poudarja B. Oblak (2003), se ponaša z 
bogato kulturno dediščino. Da bi se njene vrednote ne izgubile, so zapisovalci 
ljudskega izročila pozorno prisluhnili ljudskim pripovedovalcem, ljudskim 
pevcem in godcem ter vse natančno zapisali in shranili v knjigah ali v posebne 
narodopisne zbirke, ki jih danes hranijo na inštitutih in v knjižnicah. Prenašalci 
ljudskega ustnega izročila so bili nekoč potujoči rokodelci, furmani, romarji, 
berači, koledniki, vojaki … V obdobju romantike je pomenilo zbiranje ljudskega 
izročila ohranjanje slovenskega jezika kot upor ponemčevanju. Današnje 
zbiratelje žene predvsem potreba po preprostosti, naravnosti, dostojanstvu pred 
cenenostjo in pozabljanjem, kdo smo in od kod naša kultura, po ohranitvi 
izročila pred izginotjem identitete pod pritiskom potrošniške družbe, ki ne le da 
briše naš spomin, temveč vse bolj intenzivno uničuje naš življenjski prostor. Gre 
za etnološki in ekološki vzgib. Etnološko izročilo, ki je po pojmovanju L. Jenče 
(2006), preživelo tisočletja, zmore premikati gore, ne more in ne sme služiti 
potrebam zabavljaštva. 

M. Stanonik (1990) opaža, da se je zadnje čase povečalo zanimanje za 
zbiranje slovstvene folklore. Ker pa je gradiva veliko, so priskočili strokovnjakom 
na pomoč tudi amaterski sodelavci na terenu. Za zapisovanje folklornih besedil, 
s skrbjo za zapis vseh različic, je zaželena splošna literarna in tudi jezikoslovna, 
narečjeslovna izobrazba. Tudi strokovnjak, kot navaja M. Stanonik (2003) ima 
pri tem težko delo, saj nehote pusti svoj pečat na zapisanem. Redakcijski 
posegi skušajo bralcu olajšati dostop k besedilu z opombami in razlagami 
nekaterih besed in besednih zvez. Dobro je upoštevati nasvet, da se ta besedila 
berejo na glas, tako z glasilkami kot očmi. Besede, ki ne odstopajo od knjižnega 
jezika, se zapišejo v knjižni obliki. Najbolj korenit poseg v besedilo je prevod v 
knjižni jezik, ki se uporabi za besedila, ki so jezikovno močno oddaljena od 
knjižne slovenščine, kar običajno velja za pripovedi za razliko od pesniških 
besedil. 

Popoln zapis mora po M. Stanonik (1999, 2003) vsebovati dikcijo, geste, 
intonacijo, mimiko in ozračje pripovedovanja. Zbrana besedila se oštevilčijo, 
praviloma so ob vsaki pripovedi navedeni kraj in čas zapisa ter ime in priimek 
pripovedovalca. Preglednost gradiva omogočajo rubrike in žanrska opredelitev, 
ki nemalokrat poraja dvome, saj imajo nekatere pripovedi lastnosti povedk in 
prvine pravljic ali pa so v eni pripovedi združeni različni motivi, zato je pri 
zapisovanju treba upoštevati mnenje stroke. 

Za bogato slovensko ljudsko zapuščino imajo največ zaslug zapisovalci: 
Gašper Keržišnik, Matija Valjavec, Kristina Brenk, Milko Matičetov, Marija 
Stanonik, Jakob Kelemina, Niko Kuret, Anja Štefan, Dušica Kunaver. 
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 USTNO SLOVSTVO NA KOZJANSKEM IN V OBSOTELJU 

Kulturno dediščino Kozjanskega in Obsotelja predstavljajo zgodovinska 
grobišča, antične utrdbe, gradovi, samostani, cerkve, zgodovinski spomeniki, 
srednjeveški trgi s prangerji – sramotilnimi stebri, kmečke domačije in 
slovstvena folklora. 

Slovstvena folklora je v preteklosti tudi pri nas pritegnila posameznike, ki so 
tu in tam kaj zapisali. Največkrat gre za slovstveni folklorizem in ne za zapis v 
izvirni obliki. Zbrano gradivo ustnega slovstva z območja Šmarja pri Jelšah, 
Rogaške Slatine in Rogatca je bilo po raziskavi K. Šrimpf (2015: 66–67) 
objavljeno v zborniku Med Bočem in Bohorjem, v katerem je N. Kuret leta 1984 
objavil članek z naslovom Iz ljudskega življenja. V njem je popisal bajeslovna 
bitja, ki se pojavljajo v pripovednem izročilu Kozjanskega. Čeprav se članek 
nanaša bolj na območje od Podčetrtka do Brežic, je to gradivo dobrodošlo tudi 
za pričujočo nalogo, saj se del bajeslovnih bitij pojavlja tudi na preučevanem 
območju. Doslej izdana dela zajemajo besedila, ki so bila zbrana na širšem 
območja Kozjanskega in Obsotelja, omeniti je treba naslednje: Lüčka sred jive 
sveti (Pepevnik in Oset 2010), Farice (Gričnik 1998), Pripovedi s Kozjanskega 
in Obsotelja (Mencej 2010), ki so jih zbrali študentje z Oddelka za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Nekaj zgodb je bilo objavljenih tudi v publikacijah, ki so jih (največkrat v 
samozaložbi) izdajali domačini ali ljudje, ki so po rodu iz omenjenih krajev. 
Najbolj neutruden zbiralec je D. Artiček, ki je v dveh knjigah, in sicer v 
Legendah grofije žusemske (1997) ter Skrivnostni Ločnici (2001), zapisal tudi 
nekaj pripovedi iz občine Šmarje pri Jelšah. V to občino so umeščene tudi 
zgodbe, objavljene v knjigi Prigode Halarjevega Poldka, ki jih je objavil A. 
Kovačič (1994).  

Pripovedi iz občine Rogaška Slatina so objavljene v knjigi M. Čakš 
Kostrivnica skozi čas (2012). Delno se na kraje pod Bočem in v njegovi okolici 
nanaša tudi zbirka pripovedi, ki so jih zbrali učenci Osnovne šole Poljčane, in 
sicer v knjižici z naslovom Od Špelke do lušečkih vil (Z. Kovačič 2008). Ena 
sama zgodba je bila objavljena tudi v zbirki Čebelice, in sicer kot pravljica Topli 
potok, ki jo je zapisala E. Starovasnik (1960). Zgodbe o cerkvici sv. Donata in 
čarovnicah na Donački gori je v knjigo Slovenske legende II vključil tudi R. 
Radešček (1996: 157–160). V predelani obliki kot gledališka knjiga oz. partitura 
za muzika je popisan Izgubljeni zaklad (M. Druškovič in J. Druškovič 2014)7.  

Pripovedno izročilo svojega okolja sta s promocijskimi nameni na svojih 
uradnih spletnih straneh vključili tudi Občina Šmarje pri Jelšah in Občina 
Rogaška Slatina. Zadnje delo A. Gričnika (2015) je Coprnice so v flaši, tisoč in 
ena folklorna pripoved s področja med Pohorjem in Halozami, med Celjem, 
Mariborom in Ptujem, pri katerem sem s prevodom Bočke uganke8 v 
kostrivniško narečje sodelovala tudi sama. 
  

                                            
7 Muzikal, ki so ga oživili člani Kulturno-prosvetnega društva Kostrivnica in vokalne skupine 

Sled, je bil na odrih Kulturnega centra Rogaška Slatina in Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah 
večkrat uprizorjen. 

8 Ljudska pripoved Bočka uganka je vključena tudi v empiričnem delu naloge. 
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 UČNI NAČRT IN CILJI KNJIŽEVNEGA POUKA 

Učni načrt (2011) je šolski dokument, ki skupaj s predmetnikom določa 
vzgojno-izobraževalne usmeritve, splošne učne cilje, predpisuje učne predmete 
in njihove cilje, obseg in globino vsebine ter predvidi sistematično razvrstitev 
učnih vsebin. Temelji elementi učnega načrta z didaktično strukturo so cilji 
(splošni, operativni), vsebine in didaktična priporočila (metode in oblike dela). 

Cilji jezikovnega in književnega pouka se uresničujejo v sklopu štirih 
sporazumevalnih dejavnostih. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so 
dejavnosti sprejemanja (branje, poslušanje) pogosto nadrejene dejavnostim 
tvorjenja (govorjenje, pisanje). Največ časa je namenjeno poslušanju, in sicer 
otroci gledajo in poslušajo učiteljevo branje, pripovedovanje, radijske igre, 
lutkovne predstave, otroške filme in risanke. V tem obdobju aktivno sodelujejo v 
pogovorih, kritično sprejemajo in interpretirajo govorjena ter zapisana besedila, 
se (po)ustvarjalno odzivajo nanje ter tvorijo krajša ustna in pozneje pisna 
besedila. V prvem in drugem razredu se razvija tehnika pisanja in branja, ki se v 
tretjem razredu utrdi. Za celotno obdobje pa velja, da so uresničljiva načela 
individualiziranega pristopa (prav tam). 

 
Pri književnosti učenec z operativnimi cilji razvija recepcijske zmožnosti z 

branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in 
govorjenjem ter pisanjem o njih.  

Učenec v književnih besedilih:  
– izraža in primerja svoja doživetja, čustva, misli, ki se mu vzbudijo pri 

poslušanju in branju ljudskih pripovedi, 
– ugotavlja razlike v doživljanju in razumevanju istega besedila, 
– ob ponovnem pripovedovanju ali branju zaznava prezrte in preslišane 

sestavine ljudske pripovedi, 
– izraža mnenje o besedilu, 
– primerja in vrednoti posamezno besedilo ljudskih pripovedi, 
– predstavlja razloge pomembnosti v ljudskih pripovedih (dogodek, oseba).  
 
V moji skupini učencev so učenci te cilje uresničevali tako, da so po 

obravnavi besedila veliko govorili, kar pomeni, da so ga doživljali; nekateri so že 
po mojem večkratnem pripovedovanju uredili svoje misli in uskladili 
razumevanje besedila, ko so zaznali prezrte podatke in jih uredili v svoj 
besedilni pomen. Spet drugi so to spoznali pri analizi pripovedi in pri preverjanju 
trajnosti znanja. Izražali so pozitivno mnenje o besedilih. Pri vsakem 
obravnavanem besedilu so imele pomembno vlogo osrednje književne osebe, 
dogodki so bili povod ali posledica za (neprijazna) ravnanja ostalih književnih 
oseb. Pripovedi so živele z nami vsak dan; kadar je deževalo, so učenci takoj 
opozorili na lintvarja, ki se je v Boču zagotovo prebudil in se razjezil.  

Podrobni zapisi in opažanja učencev so zabeleženi pri posameznih 
izvedbah in evalvaciji akcijskih korakov ( v poglavju 7.7.).  

   
Pri prozi učenec v prvem in drugem razredu:  

– doživlja interpretativno pripovedovano ljudsko pravljico ali ljudsko 
pripovedko, 

– poskuša pripovedovati posamezne dele pripovedi po spominu, 
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– »bere« dele, ki jih zna že na pamet oziroma pripoveduje dele, v katerih 
se dogajanje dvakrat/trikrat ponovi.  

 
Pri doživljanju izbranih besedil smo prav vsi, tudi starši, komunicirali z 

vsebino. Tako učenci kot starši so se urili v pripovedovanju delov besedil na 
pamet. Nekateri učenci (tudi deklica iz prvega razreda) so znali na pamet 
doživeto pripovedovati celotna besedila, saj so sodelovali tudi pri pripravi 
dialogov za dramatizacije in pri izbiri vlog, doma s starši pa so vadili tudi njihove 
vloge. 

 
Pri književni osebi učenec v prvem in drugem razredu: 

–  razvija možnost predstavljanja, vživljanja v osebo, se poistoveti z njo ter 
prevzame vlogo osebe tako, da poišče podobnosti med to osebo in 
seboj, pove, kako bi ravnal sam v podobnem položaju, ugotavlja, v čem 
sta si s to osebo različna (čustva, ravnanje), 

– nariše svojo domišljijskočutno predstavo književne osebe oziroma izrazi 
to s kombinacijo risbe in zapisa.  
 

Največkrat so si želeli narisati domišljijskočutno predstavo književne osebe, 
starejšim in eni prvošolki je uspela. Ne samo pri pouku književnosti, ampak tudi 
pri likovni in glasbeni umetnosti ter pri spoznavanju okolja so risali obravnavane 
literarne osebe v povezavi s sedanjostjo. Na ta način so poiskali podobnosti in 
razlike med literarno osebo in seboj. Vsi so obsojali Kostrivničane, ki so se 
upirali zmaju; Formilčane, ker niso poslušali berača; ravnanje gospodarja, ki ni 
imel primernega odnosa do živali; povedali so, da bi sami zagotovo ravnali 
drugače. Niso pa obsojali razbojnice Špelke s pajdaši, ki je celo ugrabila 
grofovega sina, niti kmeta Ugeca iz Drevenika, ki je tudi neprimerno postopal s 
starim konjem. Zanje so trdili, da so prijazni in so se jim v določenih delih celo 
zasmilili (ko so Špelko obglavili ali ko so se sosedje norčevali iz Ugeca, da jedo 
konjsko meso); oni bi Špelko le zaprli in ji potem odpustili. Opazili so tudi krutost 
kaznovanja v preteklosti, če bi Špelka živela zdaj, bi jo za nekaj časa vtaknili v 
zapor, obglavili jo gotovo ne bi. Lintvar je bil edini, ki je v njih vzbujal 
strahospoštovanje, podpirali so njegova opozorila ljudem, kadar ti niso 
spoštovali narave in obsojali posledic njegovega ravnanja. Predvidevati je 
mogoče, da imajo učenci v tej starosti manj izkušenj in vedenja o življenju v 
preteklosti, zato sprejemajo besedilo in književne osebe le na podlagi svojih 
dosedanjih izkušenj.  
         

Pri književnem prostoru in času učenec v prvem in drugem razredu: 
– razvija zmožnost doživljanja in razumevanja književnega prostora in časa 

tako, da izraža predstavo književnega prostora (risba, zapis), svojo 
predstavo primerja s predstavami sošolcev in jo ob ponovnem branju ali 
pripovedovanju dopolnjuje,  

– domišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa povezuje s svojimi 
izkušnjami iz vsakdanjega sveta in iz drugih umetnostnih del 
(književnost, film, risanka, ilustracija, virtualni svet), 

– ločuje realni in domišljijski svet, razlikuje pravljični in realistični dogajalni 
prostor,  

– pri upovedovanju loči dogajanje v preteklosti in v sedanjosti. 
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Književni prostor se v pripovedih ni veliko spreminjal, osredinjen je bil na 
»goro« Boč z okolico, ki predstavlja naše domače okolje. Z neposrednim 
bivanjem v tem okolju, spoznavanjem pokrajinskih značilnosti in obiskom 
nekaterih lokacij (jame, čarobni travnik), ki smo jih spoznali v pripovedih,  so 
si učenci bogatili predstavo književnega prostora. Zaradi njihovih bogatih 
domišljijskih predstav, ki so si jih pridobili tudi s ponovnim pripovedovanjem, 
pogovori, z ogledom muzikala, lutkovne predstave, so nastale izjemno 
dovršene ilustracije, ki smo jih uporabili v knjižni zbirki pripovedi, kot lutke ter 
scensko ozadje za gledališko  in lutkovno uprizoritev. 

Pogosto je bila (predvsem med prvošolci) meja med realnim in 
domišljijskim svetom zabrisana, zavedali pa so se dogajanja v preteklosti in 
sedanjosti. Pripovedovali so, na primer, kako so obiskali gradove in našli 
okostja živali, kako je njihov praprastarš preživel potop na Formilah.   

   
Pri dogajanju in temi učenec v prvem in drugem razredu: 
– zaznava in doživlja posamezne dogodke v ljudskih pripovedih kot 

zaokrožene celote, 
– sledi zaporednemu toku dogodkov in povezuje dogajanje s svojimi 

izkušnjami, 
– obnavlja prebrano ljudsko pripoved, kot jo je slišal, ali tako, da dogajanje 

prikazuje z uporabo sličic oziroma kombinacijo sličic in zapisa, 
– dogodke iz književnega besedila časovno razvršča. 

 
Vse predstavljene ljudske pripovedi so bile kratke, z izjemo pravljice Topli 

potok, bile so večkrat pripovedovane, analizirane, tako so učenci doživeli 
posamezne dogodke v pripovedih kot zaokrožene celote in niso imeli težav pri 
časovnem razvrščanju dogodkov. 

 
Pri avtorju ali pripovedovalcu učenec v prvem in drugem razredu: 
– razume, da pravi avtor ljudskega besedila ni tisti, ki besedilo pripoveduje 

(npr. učitelj), je pa trenutni avtor, saj pripoveduje s svojimi besedami 
(prav tam). 

 
Učenci so razumeli, da pravi avtor pri ljudskem besedilu ni znan, skupaj s 

starši so bili ponosni, da so bili v danem trenutku pri svojem pripovedovanju 
trenutni avtorji. Resno in odgovorno so opravili svoje delo.   
 

Z operativnimi cilji književnosti učenec razvija recepcijske zmožnosti s 
tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno 
branje, govorjenje).  

 
Pri prozi učenec v prvem in drugem razredu:  

– razvija zmožnost razumevanja in prepoznavanja književnih zvrsti/vrst – 
upoštevaje žanrskih določil pripovednih vrst tako, da tvori pravljice in 
upošteva značilnosti literarne vrste, pravljico piše z nizom sličic 
dogajanja, izdela slikanico, tvori pripoved, narobe pravljico oziroma 
povezuje več pravljic (prav tam). 

 
Po mojih izkušnjah so se učenci poistovetili s književnimi osebami in se 

primerjali z njimi. Spoznali so razliko med pravljico in pripovedjo; pripovedi so 
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jim bile enako zanimive, vendar so ob besedilu pogrešali slikovni del. 
Predlagala sem jim, da sami pripravijo slikovni del pripovedi, tako je nastala je 
predloga za pobarvanko. Izdelali smo povsem svojo knjižno zbirko, v katero 
smo zajeli vse obravnavane pripovedi, jo slikovno opremili in dodali primere 
dramatizacij ter načrt za izdelavo namiznega gledališča.       

 
Učenec v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ob razvijanju zmožnosti 

doživljanja, razumevanja in vrednotenja književnih besedil razume in uporablja 
naslednje literarnovedne izraze: pesem, pravljica, naslov, pisatelj, ilustrator, 
oder, igra, igralec, odlomek. (prav tam). 

 
Z raznovrstnimi dejavnostmi našega projekta nam je uspelo približati poleg vseh 
omenjenih izrazov že izraze: pripoved, zbiratelj in ljudsko izročilo. Večina 
učencev je poznala že razliko med pravljico in pripovedjo, ki je sicer predvidena 
za tretji razred. 
 

Učenci se pri književnem pouku srečajo s književnimi besedili, ob njih 
razvijajo sporazumevalne zmožnosti ter doživljajsko, domišljijsko, ustvarjalno, 
vrednotenjsko in intelektualno zmožnost. Ohranja se komunikacijski pouk 
književnosti, pri katerem sta v središču šolskega branja leposlovja književno 
besedilo in učenec, učitelj pa pri branju spodbuja prekrivanje pomenskega polja 
besedila in učenčevega obzorja pričakovanja, ki izvira iz njegove zunajliterarne 
in medbesedilne izkušnje. Šolsko branje/pripovedovanje se uresničuje kot 
prijetno doživetje in kot metoda privzgajanja bralnih navad. Velikokrat se 
prepleta z družinskim branjem, kar je bilo tudi naše osnovno vodilo pri širjenju 
ljudskih pripovedi. Branje umetnostnih besedil ponuja učencem možnost za 
polno literarnoestetsko doživetje. Priporočeni model za razvijanje bralne 
zmožnosti je šolska interpretacija umetnostnega besedila, ki zajema: uvodno 
motivacijo, napoved besedila, umestitev in interpretativno branje, premor po 
branju, izražanje doživetij ter analizo, sintezo in vrednotenje, ponovno branje in 
nove naloge (prav tam). 

 
V našem primeru smo namesto ponovnega branja vključevali ponovno 

pripovedovanje in urili prepričljivost, doživetost, stik z gledalci in poslušalci. Pri 
novih nalogah pa je poleg zapisov in ilustracij učencev nastala gledališka 
uprizoritev petih pripovedi ter lutkovna predstava ene pripovedi. 

6.1 USTNO SLOVSTVO V UČNEM NAČRTU 

V učni načrt za slovenščino je vključen predlagan seznam književnih 
besedil, ki so razvrščena po besedilnih vrstah (poezija, proza, dramatika) in po 
razredih. B. Zupan (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da je v učni načrt 
vključenih le 6,6 % ljudskega slovstva, opazna pa je tudi neenakomerna 
porazdeljenost predlaganih enot ljudskega slovstva po razredih. Razvidno je, da 
je največ predlaganih besedil v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 
natančneje v prvem razredu (kar deset enot ljudskih besedil). Po številu enot 
sledi sedmi razred (šest enot), nato osmi (štiri enote), v drugem in tretjem 
razredu so tri enote, v petem in šestem dve, v četrtem ter devetem pa eno 
ljudsko besedilo.  
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V učnem načrtu prevladujejo slovenska ljudska besedila, to je prozno 
ljudsko slovstvo (petnajst enot), in slovenska ljudska poezija (enajst enot). 
Svetovno ljudsko slovstvo je slabo zastopano: dve svetovni ljudski pesmi in štiri 
prozna dela (prav tam). 

 
To pomeni, da je je nujen izbor po vsebini in zahtevnosti raznolikih (ljudskih) 
vsebin. Kot učiteljica imam možnost določiti svoj nabor besedil glede na lastne 
izkušnje, skupino učencev in ne nazadnje glede na cilje, ki jih želim doseči. V 
predstavljenem projektu sem deset predlaganih enot proznih besedil za 1. in 2. 
razred (po dogovoru z učiteljico 2. razreda, s katero poučujeva v kombinaciji) 
zamenjala s pripovedmi iz naših krajev. 

6.2 PRIPOVEDOVANJE V UČNEM PROCESU 

Pripovedovanje ni samo družabni dogodek, lahko je tudi ena izmed 
didaktičnih metod dela v učnem procesu. Dober učitelji bi moral biti tudi dober 
recitator in mojster besede, vendar danes to ni tako. K. Podbevšek (2006: 32) v 
svojem delu Govorna interpretacija literarnih besedil razlikuje pet tipov šolske 
govorne interpretacije glede na književno zvrst in glede na to, ali gre za branje 
in govorjenje na pamet: 

– interpretativno branje proze, 
– interpretativno govorjenje(pripovedovanje ) proze na pamet, 
– interpretativno branje poezije, 
– interpretativno govorjenje poezije na pamet ali recitacijo, 
– interpretativno branje dramskega besedila ali (interpretativno) branje 

vlog. 
K. Podbevšek (prav tam) primerja šolsko in umetniško govorno 

interpretacijo literarnega besedila, kamor sodi interpretativno govorjenje ali 
pripovedovanje proze na pamet. Obe interpretaciji potrebujeta pripravo, sta 
javni in zato lahko tudi predmet kritike. Prva poteka v šoli kot del pouka 
književnosti in jo izvaja učitelj, ki želi vzbuditi v učencih, ki so v vlogi stalnega 
občinstva, estetsko doživljanje in razvijati bralno kulturo. Poslušalci dobijo 
zunajbesedilne informacije, iskanje novega pomena besedila in novih načinov 
govornega oblikovanja nista v ospredju. Druga govorna interpretacija poteka na 
odru z namenom predstaviti besedila občinstvu na enkraten način in sprožiti pri 
poslušalcih val čustvenega doživljanja. Publika je naključna, vedno nova. 
Umetniška interpretacija postaja inovativna, nova, drugačna, presenetljiva, 
včasih želi celo šokirati. Obe interpretaciji oživljata zapisano literarno besedilo z 
govornimi sredstvi, želita vplivati na poslušalca in estetsko doživljanje. 
Interpretativno govorjenje proze na pamet je primerno za kratka besedila z 
načelom: čim manjši so otroci, tem več naj bo pripovedovanja. 

Moja poklicna pot se je začela v vrtcu, spomnim se, da je bilo tam 
pripovedovanja otrokom več kot kasneje učencem v šoli. Izkušnje imam tako z 
umetniško kot šolsko interpretacijo. Že kot otrok sem sodelovala pri kulturnem 
življenju kraja in šole, vrsto let sem bila aktivna kot članica amaterske gledališke 
skupine in sodelovala v več dramskih uprizoritvah v kraju in v gosteh. Tudi v šoli 
sem bila (so)mentorica gledališkega krožka in s skupino starejših učencev 
uspešno predstavila svoje ideje na področju gledališke igre, izvirnosti kostumov 
in scene. Na oder smo postavili Vidkovo srajčico, Pika Nogavičko, Zvezdico 
Zaspanko … Ko sem se kot vzgojiteljica vključevala v ure književnosti v prvem 
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razredu, sem se vedno potrudila učencem doživeto predstaviti pesmi na pamet, 
pri prozi pa sem se sprva posluževala večinoma interpretativnega branja. Po 
nekaj letih prakse v šoli, ko sem književna besedila znala skoraj na pamet, sem 
začela ob slikovni podpori ali projekciji pripovedovati. Ta občutek komunikacije 
z besedilom in učenci je še danes zame najvznemirljivejši.  

6.3 MEDPREDMETNA POVEZAVA POUKA KNJIŽEVNOSTI 

Namen medpredmetnega povezovanja je celostno učenje, ki je priporočljivo 
in smiselno pri pouku materinščine na splošno, saj se slovenščina povezuje z 
vsemi predmetnimi področji in je hkrati naš učni jezik. Posodobljeni učni načrt iz 
leta 2011 omogoča učitelju različne možnosti izbiranja. 

Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli je prilagojeno zmožnostim 
učencev, zato se slovenščina v prvem triletju pogosto povezuje s spoznavanjem 
okolja, matematiko ter glasbeno in likovno umetnostjo, v drugem triletju pa še 
vedno z glasbo, plesom, likovno umetnostjo ter družbeno-humanističnimi 
predmeti, v tretjem triletju vzgojno-izobraževalnega programa so za 
medpredmetno povezovanje pomembni izbirni predmet, kot šolsko novinarstvo, 
gledališki klub, retorika … 

Po oceni M. Ternar (2014) medpredmetno povezovanje prinaša 
dinamičnost pouka, sodelovanje učiteljev in učencev, širši pogled ter bolj 
poglobljeno in trajnejše znanje. Zato je tudi moje raziskovanje temeljilo na 
medpredmetni povezavi slovenščine s spoznavanjem okolja, likovno in 
glasbeno umetnostjo. 

 

6.4 BRATI ALI PRIPOVEDOVATI PRI POUKU 

Književna didaktičarka M. Kordigel Aberšek (1994) piše, da je v razredu 
treba brati in pripovedovati. Pojasnjuje, da pripovedovanje izredno spodbuja 
otrokovo domišljijo, ker je doživetje zgodbe močnejše in intenzivnejše. 
Pripovedovalec z očesnim stikom takoj zazna, ali imajo otroci težave z 
razumevanjem, zato lahko takoj ustrezno pojasni ali odstrani motnjo. Ker učitelj 
ne zna vseh besedil na pamet, otrokom posreduje le zgodbo in avtorjeve etične 
sodbe, nikakor pa ne more prenesti estetskih komponent literarnega dela. Zato 
svetuje učiteljem pripovedovanje proznih besedil na pamet, recitiranje poezije in 
uprizoritve dramatizacije z lutko. 

Poznavalka mladinske književnosti M. Kobe (1972) navaja, da je živo 
pripovedovanje najtesnejši in najučinkovitejši stik z otroškim poslušalcem. Tega 
ne more nadomestiti še tako dovršeno branje ali glas iz radia in podoba s 
televizije. Pripovedovalec ni obremenjen s knjigo in z odstavki, pripoveduje 
spontano in neprisiljeno, ustvarja prijetno vzdušje, medsebojno naklonjenost in 
zaupanje.  

A. Štefan (2009) pojasnjuje, da kadar se pripoveduje zaradi lepote 
dogodka samega in zaradi praktičnih učinkov, se krepi otrokova koncentracija in 
sposobnost poslušanja, širi se njegov domišljijski svet, ustvarjajo se temelji za 
samostojnost in ustvarjalnost. S skrbno izbranimi pripovedmi se v otroku 
vzpostavlja sistem moralnih vrednost, širi se besedni zaklad in vpliva na 
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oblikovanje estetskega okusa. Pripovedovanje primerno izbranih in poslušanje 
kakovostnih zgodb pritegne poslušalce vseh starosti.  

V raziskavah v zvezi z usvajanjem pri poslušanju in branju (Cerar 2006) je 
bilo izmerjeno doživetje pravljice pri neizraznem branju skoraj kot nevtralno,  ki 
se nas dotakne le v 5 % usvojitve prebranega besedila. Doživetje se stopnjuje z 
lastnim branjem na 10 % in z uporabo vidnih posrednikov (kino, video, 
televizija) na 20 %. Pripovedovanje pravljic v živo, pri čemer so učenci samo 
poslušalci, dvigne doživetje na 30 %. Takoj ko učence vključimo v razpravo in 
delo v skupini, se poveča na 50 %, z igro vlog na 70 %, največjo intenzivnost 
zaznavanja in pomnjenja (90 %) pa dosežemo, kadar posredujemo usvojeno 
vsebino drugim. Bolj ko so učenci vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, več 
usvojijo in si zapomnijo. Pri odraščanju, socializaciji in oblikovanju lastne 
identitete so pravljice, miti, legende, bajke in pripovedke odlična priložnost za 
delo z mladimi, pomembne pa so tudi v vseh drugih življenjskih obdobjih. 

 

6.5 METODA IGRE VLOG KOT OSREDNJA METODA IZKUSTVENEGA 
UČENJA 

V razredu nimamo vseh pogojev za izvedbo gledališke igre, lahko pa v 
okviru razrednega gledališča igramo igro vlog in uresničujemo kognitivne, 
socialne, emocionalne in druge vzgojno-izobraževalne cilje. 

V. Medved Udovič (2000: 39) pojasnjuje, da je otrokov neposredni stik z 
gledališčem v največji meri odvisen od gledališkega nagnjenja in zanimanja 
odraslih, s katerimi otrok preživi večino časa. Otrok dojema gledališče v vseh 
njegovih sestavnih delih, od predstave, gledališča kot stavbe, občinstva in 
njenega odziva, odrskega dogajanja ter do lastne udeležbe v celotnem poteku 
gledališkega dogodka. Velik vpliv ima pri tem tudi  učitelj, zato je njegov odnos 
do gledališča pomembnejši kot vse teoretične razlage o gledališki umetnosti. Da 
vzbudimo v otroku trajnejše zanimanje in pozitiven odnos do gledališča, kot 
navaja D. Kukovec (2009), moramo gledališko umetnost (gledališke 
improvizacije, igre vlog, dramatizacije, lutkovne igre, priprava scene, kostumov, 
zvočnih učinkov …), kolikor je le mogoče, vključiti v učno-vzgojni proces.  

 Pri podoživljanju umetnostnega besedila je po mnenju M. Kordigel Aberšek 
(2008) pomembna uporaba različnih medijev, da začnejo učenci ugotavljati, da 
se besedilo, preneseno v drugi medij, spremeni, saj ima vsak medij svoje 
zakonitosti, in da so tudi naši okusi različni. 
 

6.6 PROJEKTNO UČNO DELO KOT IZKUŠENJSKA MOTIVACIJA ZA 
OHRANJANJE LJUDSKIH PRIPOVEDI 

Projektno učno delo je po mnenju V. Pukl (1993) celostna učna metoda, ki 
enakovredno vključuje spoznavni, doživljajski in psihomotorični vidik, pri 
katerem učenci sproščeno izražajo stališča in razvijajo ustvarjalne sposobnosti. 
Pouk je bolj življenjski, učenci prihajajo do znanja oziroma rešitev aktivno, z 
raziskovanjem in kreativnim učenjem. Vsebina projektnega dela je tematsko 
zaokrožena.  
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Projektno delo (Pukl, prav tam) je izziv, ker lahko želje preoblikujemo v 
namen, cilje pa uresničujemo z najustreznejšimi dejavnostmi. Oblike dela 
morajo biti aktivnejše, kar je mogoče le takrat, če pri pouku ne prevladuje 
frontalna učna oblika in če komunikacija med učiteljem ter učencem ni 
enosmerna. Gre torej za bistvene spremembe v življenju in delu šole ter za 
priložnost, da izkoristimo potenciale otrok in učitelja. Pri projektnem delu vodi 
učitelj učence postopno skozi učni proces v smeri uresničevanja vzgojno-
izobraževalnih ciljev in nalog, ki jih je postavil v sodelovanju z učenci na začetku 
izvajanja projekta. Učitelj sodeluje kot pobudnik aktivnosti učencev in njihov 
svetovalec.  

Projekti ohranjanja ljudskega izročila so v šoli po navadi zastopani pri pouku 
spoznavanja okolja in pri družbi, saj za izhodišče večkrat uporabimo ljudske 
legende ali bajke. 
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  RAZISKOVALNI PROBLEM 

Ljudsko izročilo je zelo bogato, in če ga otrokom predstavimo tako, da je 
prilagojeno njihovi starosti in sposobnostim, ga bodo z veseljem sprejeli. Ob 
njem se bodo naučili marsičesa, kar jim bo koristilo v življenju. Znali se bodo na 
primer igrati brez žoge in računalnika, kar je po mojem mnenju za današnje 
čase zelo pomembno. Ko otroci začutijo ljudsko pesem, ples in pripoved v 
njihovi celovitosti in sporočilnosti, vemo, da smo zanje naredili nekaj dobrega. 
Verjamem, da bodo prav oni tisti, ki bodo ljudsko izročilo s ponosom prenašali 
prihodnjim generacijam. 

Za raziskovanje izbrane tematike sem se odločila, ker želim približati pomen 
ljudskega izročila ne le učencem in staršem, ampak tudi učiteljem. Izročilo se 
ohranja predvsem ob posredovanju znanja in izkušenj iz starejših na mlajše 
generacije, pri čemer je vzor najpomembnejše vzgojno sredstvo. 

 

7.1 CILJI RAZISKAVE  

Naloga je zasledovala naslednje cilje:  
– umestiti ljudsko slovstvo iz domačega kraja v pouk književnosti v 1. in 2. 

razredu ter v dneve dejavnosti na šoli; 
– izboljšati poznavanje ljudskih pripovedi domačega kraja, 
– spodbujati učence in njihove starše k branju in pripovedovanju ljudskih 

pripovedi iz domačega kraja.  
 
S projektom ohranjanja ljudskih pripovedi sem želela ne le prebuditi 

radovednost učencev ter njihovih staršev za branje in pripovedovanje ljudskih 
pripovedi iz domačega kraja, ampak tudi razumevanje naravnih in drugih 
pojavov v njihovi bližnji okolici ter njihovo prenašanje na mlajše rodove. 

 

7.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

V magistrskem delu so bili uporabljeni kvalitativni akcijski raziskovalni 
pristop, deskriptivna metoda in nestrukturirane kombinirane oblike zbiranja 
podatkov (npr. aktivno opazovanje z udeležbo v naravnem okolju, različni 
izdelki otrok in staršev ter nestrukturirani intervju).  

 

7.3 VZOREC 

Vzorec je bil namenski, vključenih je bilo 15 učencev 1. in 2. razreda POŠ 
Kostrivnica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, starih 5 do 7 let, in neposredno tudi 
njihovi starši. Oboji so že od začetka izrazili zanimanje za projekt in s pristopno 
izjavo potrdili svoje sodelovanje.  
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7.4 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV IN PRIPOMOČKI 

Za preverjanje poznavanja ljudskih pripovedi v domačem okolju pri učencih 
in njihovih starših je bila sestavljena preprosta anket, s katero se je ugotavljal 
literarni kanon posamezne družine. Na podlagi pridobljenih ugotovitev in 
osebnih izkušenj je bila sprejeta odločitev, da za začetek v letno pripravo za  
književnost namesto predlaganih ljudskih pravljic in pripovedk umestim 
določene ljudske pripovedi iz naših krajev, iz katerih  bodo učenci pridobili več 
znanja o značilnosti domačega kraja in tradicije. S projektom sem seznanila 
ravnateljico, ki me je podprla, svoje sodelavce in sodelavke ter na prvem 
roditeljskem sestanku septembra 2015 tudi starše in učence 1. in 2. razreda 
POŠ Kostrivnica, ki so ga z navdušenjem sprejeli in s pisno izjavo potrdili svoje 
sodelovanje. 

Izdelala sem natančen načrt sodelovanja s starši, starimi starši ter drugimi 
zunanjimi sodelavci in umestila pripovedno izročilo ne le v dneve dejavnosti na 
naši šoli, ampak tudi popoldanska neformalna druženja s starši.   

Celotni projekt je trajal od jeseni 2015 do zaključka pouka v šolskem letu 
2015/2016, tj. do 24. 6. 2016. Sredi marca letos smo širši javnosti v sklopu 
dneva šole, ki je bil posvečen ohranjanju tradicije, predstavili delne rezultate 
projekta. Otroci in njihovi starši so se predstavili v vlogi pripovedovalcev in 
gledaliških igralcev. V nadaljevanju šolskega leta smo delo nadgradili ter ga 
zaključili s kulturno-literarnim pohodom po obronkih Boča. 

Rezultat skoraj celoletnega dela je zbirka gradiv, poimenovana časovna 
kapsula, v kateri so: knjižna zbirka ljudskih pripovedi in nekaterih njihovih 
dramatizacij, DVD-posnetki, arhiv fotografij in zvočnih posnetkov, razmišljanja 
otrok in staršev, zbirka o geografskih značilnostih domačega kraja, in bo na 
voljo uporabnikom šolske knjižnice na podružnični šoli.  

 

7.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Sledila sem ciljem in zastavljenemu akcijskemu načrtu projekta, ki smo ga 
med delom spontano širili z novimi predlogi in idejami. Izdelana je sprotna in 
končna evalvacija posameznih akcijskih korakov. V refleksiji so bile ocenjevane 
uporabnost, učinkovitost nalog ter morebitne prednosti in slabosti. Posamezni 
akcijski koraki in potek projektnega dela so bili natančno dokumentirani, v 
pomoč so mi bili osebni dnevniški zapisi, posnetki, fotografije, vabila, zapisi 
učencev in staršev. 

 

7.6 PRIČAKOVANI REZULTATI 

S projektom bi želela navdušiti tudi ostale učitelje in učiteljice, da bi 
ozavestili  pomen ljudske zakladnice kot narodovega največjega bogastva, ki ga 
je treba negovati in širiti iz roda v rod. Želim, da bi zbirka ljudskih pripovedi 
služila svojemu namenu in da bi po njej z veseljem posegali tako učitelji kot 
učenci. Prepričana sem, da bomo s prebiranjem pripovedi potrdili dejstvo, da so 
bili naši predniki zelo povezani z naravo in so jo nadvse spoštovali. Njihova 
radovednost je botrovala nastanku pripovedi, ki so bile povezane z življenjem in 
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so več stoletij prehajale iz roda v rod ter se ohranile vse do danes. Prebiranje 
ljudskih pripovedi bi morala otrokom in njihovim staršem predstavljati spodbudo 
za branje in pripovedovanje ter ohranjanje ljudskega slovstva.  

 

7.7 IZVEDBA IN EVALVACIJA AKCIJSKIH KORAKOV 

7.7.1 Predstaviti cilje in vsebino projekta 

V času načrtovanja za šolsko leto 2015/2016 sem predstavila osnutek 
projekta ravnateljici in sodelavcem na POŠ Kostrivnica. Začutila sem njihovo 
pozitivno naravnanost, saj je na naši šoli delo s starši izrednega pomena. 
Projekt je bil podprt, zato sem ga razširila v akcijski načrt,9 ki sem ga s 
sodelavci sproti dopolnjevala.  

7.7.2 Literarni kanon družine in pripravljenost staršev za sodelovanje v 
projektu 

Preden sem za projekt navdušila starše, sem s preprostim literarnim 
kanonom družine ugotovila začetno stanje in problem nepoznavanja ljudskega 
slovstva.  

V šoli smo z učenci primerjali sezname priljubljenih literarnih del vseh treh 
generacij. Ugotovili smo, da se nekatere pravljice ponavljajo večkrat, druge so v 
vsaki generaciji drugačne. Prve tvorijo družinski kanon. Nazadnje so otroci 
izdelali seznam tistih pravljic, ki jih bodo zagotovo pripovedovali in brali svojim 
otrokom, ko bodo odrasli. Na seznamih otrok so se najpogosteje pojavljale 
pravljice bratov Grimm in Christiana Andersena, samo enkrat se je med 
odgovori znašla ljudska pravljica. Na podlagi ugotovitev o družinskem 
literarnem kanonu svojih učencev in iz osebnih izkušenj sem se odločila, da v 
letno pripravo za pouk književnosti namesto priporočenih ljudskih pravljic in 
pripovedk umestim nekatere ljudske pripovedi iz naših krajev, ki bodo učencem 
poglobila poznavanje značilnosti domačega kraja in tradicije.  

7.7.3 Sodelovanje z dr. Katarino Šrimpf 

 
Katarina Šrimpf je rojena 1985 v Celju. Leta 2010 je 
diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Istega leta se je zaposlila kot mlada raziskovalka na 
Inštitutu za slovensko narodopisje. V šolskem letu 
2012/2013 je kot štipendistka DAAD študirala v Nemčiji. 
Leta 2015 je doktorirala s študijo pripovednega izročila 
zgornjega Obsotelja z naslovom Ustno izročilo in 
kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju. Pri strokovnih 
nasvetih in zbiranju gradiva mi kot folklornica in folkloristka 
velikokrat priskoči na pomoč. Tudi pri pripravi in izvedbi 

                                            
9 Časovnica projekta z akcijskimi koraki je v prilogi.  
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našega projekta nas je prijazno podprla in ponudila svojo pomoč. Udeležila se 
je naših folklornih intenzivnih vajah v mesecu januarju in bila osrednja gostja na 
marčevskem dnevu šole, ko nam je predstavila poklic etnologinje.  

V kratkem intervjuju z učenci je povedala, da je njeno delo etnologinje res 
posebno, saj zbira vse, kar je staro, tudi pripovedi. Raziskuje, kako so včasih 
ljudje živeli, kaj so jedli, kako so se oblačili, v kaj so verjeli, kakšne običaje so 
imeli ob praznikih, praznovanjih. Etnologe pa zanimajo tudi nove stvari, zato 
proučujejo, kaj današnji človek počne, kaj dela, kako se vede. Za poklic 
etnologinje je ni nihče posebej navdušil, pravi, da ji je bil položen v zibelko, saj 
je njen oče vodil v Rogaški Slatini folklorno skupino in jo je velikokrat vzel s 
seboj na vaje. Odraščala je z dediščino domačega kraja, ki jo je prevzela in ji 
osmislila poklicno pot. Njeno delo se ji zdi pomembno, saj se tradicija ob 
pomoči zbirateljev ohranja, ko pa se pripoved zapiše, postane trajna in lahko 
pride do nas.  

Na začetku svojega raziskovanja ni imela veliko pričakovanj, preprosto je 
šla na teren in začela zbirati gradivo. Poznala je zelo malo pripovedi, šele skozi 
raziskovanje je ugotovila, koliko različnih zgodb so si ljudje včasih in si jih še 
sedaj pripovedujejo. Na terenu jo je zanimalo vse, kar so si ljudje za zabavo 
pripovedovali, npr. o tem, kdo je zgradil kakšno cerkev, kje je strašilo, v kateri 
vasi so živele čarovnice, komu se je kaj smešnega, groznega, čudnega zgodilo.  

Najprej je obiskala vse starejše ljudi, ki jih je poznala, nato pa so ji pogosto 
njeni sogovorniki, informatorji, kot se tem ljudem reče v njenem poklicu, 
svetovali, h komu še lahko stopi. Raziskovala je pod Donačko goro, v Logu, v 
Rogatcu, v Rogaški Slatini, v Lembergu, v Zibiki in tudi pri nas, v Kostrivnici. 
Zgodbe je zbirala kar štiri leta. Seveda ne vsak dan, ampak po nekaj dni na 
mesec. Kadar je šla na teren raziskovat, je vedno vzela s sabo diktafon, majhno 
napravo, ki snema pogovore. Ko je prišla domov, je to, kar je posnela, 
prepisala. Ob samem pogovoru si zgodb ni zapisovala, ampak si je delala samo 
kratke opombe, recimo, pri kateri zgodbi so se najbolj smejali … Vse posnete 
zgodbe ima shranjene v osebnem arhivu, nekaj zgodb je zapisanih tudi v 
njenem doktoratu. Povedala je, da zgodbe raje zbira ali posluša, kot 
pripoveduje.  

Najbolj presenečena na terenu je bila nekoč, ko je obiskala starejša 
zakonca, ki nista le pripovedovala, ampak sta tudi zaplesala, čeprav je bil 
gospod takrat star že 93 let. In še neka gospa jo je s svojim pripovedovanjem 
prevzela, razkrila ji je svojo življenjsko zgodbo o nesrečni ljubezni, za katero ni 
vedel niti njen sin. Včasih je izvedela tudi zelo žalostne stvari. V spominu ji je 
tudi ostala skupina ljudskih pevk s Sladke Gore, ki so ji povedale zelo veliko 
smešnih zgodb o Lemberžanih. 

Otrokom je na koncu intervjuja svetovala, naj dobro poslušajo svoje starše 
in stare starše ter jih sprašujejo o njihovi mladosti. Ljudje, ki jih je na terenu 
srečevala, so ji vedno z obžalovanjem priznali, da so premalo poslušali svoje 
starše in stare starše in da bi z veseljem zavrteli čas nazaj, da bi oživeli 
zanimive zgodbe iz preteklosti.  
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7.7.4 Sodelovanje z Martinom Druškovičem in Antonom Gričnikom 

Martin Druškovič je rojen leta 1962 v Olimju, mož in 
oče treh otrok, kot osnovnošolski učitelj je zapisan 
kulturi: je predsednik Kulturno-prosvetnega društva 
Kostrivnica, režiser v gledališki skupini, piše različne 
govore, priložnostne pesmi, skeče, dramska besedila, 
zbiral je tudi ljudske pripovedi in pesmi. Je avtor ne le 
publikacij Kostrivniško šolstvo in kultura v objemu 
preteklosti ter Izgubljeni zaklad, ampak tudi šolske 
himne ter soavtor muzikalov Moj dežnik je lahko balon in 
Izgubljeni zaklad. Trenutno ustvarja muzikal Razbojnik Guzej. Vrsto let je vodil 
vokalno-instrumentalno skupino Sled, ki je izdala dve zgoščenki, predvsem z 
avtorskimi skladbami. Z veseljem je aktivno sodeloval v našem projektu in nam 
pomagal pri izvedbi. V kratkem intervjuju je povedal, da se je sam navdušil za 
zbiranje ljudskega izročila in da je v otroških letih veliko bral. Ko je prišel v 
Kostrivnico, je bilo ljudsko izročilo še živo med ljudmi, tako da je bilo veliko že 
zapisanega. S sodelavko Vido But sta vodila folklorno skupino, pri zbiranju 
gradiva zanjo sta pogosto odšla med prijazne starejše ljudi ter posnela njihove 
pripetljaje, njihove pripovedi o življenju. Našel je način, da se je ljudsko izročilo 
vrnilo med ljudi in ni ostalo nekoristno zaklenjeno v predalu. S Kulturno- 
prosvetnim društvom Kostrivnica je javnosti uspešno predstavil gledališko 
uprizoritev Boč odstira tančico skrivnosti ter muzikal Izgubljeni zaklad, ki je izšel 
tako v knjižni obliki kot na zgoščenki.  

 
S posredovanjem sodelavca Martina Druškoviča sem 

navezala stik tudi z zbirateljem ljudskega izročila, 
slovenistom, germanistom in filozofom Antonom 
Gričnikom, rojenim leta 1947 v Planini na Pohorju. Je avtor 
več tisoč pesmi, od katerih je približno sto uglasbenih, več 
sto člankov in številnih knjig (okrog štirideset, med njimi 
šest pesniških zbirk). Med slednjimi morda najbolj 
odmevajo Hvalnica Pohorju, trilogija o Juriju Vodovniku in 
trilogija ljudskih pripovedih s Pohorja, iz Haloz in 

vmesnega področja, med uglasbenimi pesmimi pa Rajanje zime, Prstan 
zvestobe in Čas bi zavrtel nazaj. En mandat je bil predsednik Društva pesnikov 
slovenske glasbe. Z družino živi v Ljubljani. Učenci in starši so ga spoznali kot 
osrednjega gosta na marčevskem dnevu šole. 

V kratkem intervjuju z učenci je povedal, da je zbral več tisoč zgodb 
ljudskega slovstva, vse od Pohorja do Haloz ter Kozjanskega in ob tem doživel 
ogromno zanimivega. Zatrdil nam je, da je najstarejše živo izročilo doma v 
Halozah, kjer že od nekdaj ni manjkalo čudežev in coprnic.  

Navdušil nas je s preprostostjo in pripovedovanjem zanimivih zgodbic, ki so 
se mu pripetile kot zapisovalcu na terenu. Nekoč je bil v Halozah skoraj tepen, 
saj so ga zamenjali za možakarja, ki naj bi prišel pogledat, ali je kraj primeren 
za odlagališče atomskih odpadkov.  Komaj je prepričal domačina, da je njegova 
naloga povsem drugačna in za Haložane zelo pomembna. Drugič se mu je 
zgodilo, da mu je med zapisovanjem v žepu zazvonil telefon, pa se je stara 
gospa, ki mu je  ravno pripovedovala zgodbe, spomnila maše zadušnice, ko je 
nekomu zaigrala vesela muzika: Špeh pa klobase, Pohorcem to paše … 
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Namesto da bi bili ljudje žalostni, so se pri pogrebni maši tiho smejali, da se je 
tresla cela cerkev. In gospa je povedala, da je ta maša zadušnica bila res taka, 
da so se ljudje skoraj zadušili, od smeha. 

Potem je pripovedoval o svojem zbiranju zgodb v gostilni ob kozarčku vina 
in o prijatelju Marku iz Slovenske Bistrice, ki je imel mačka. Ko so učenci 
ugotovili, kakšnega mačka je imel v rednici, smo se vsi pošteno nasmejali.  

Na Dravskem polju ga je neki kmet takoj prepoznal, kar se mu je res zdelo 
nenavadno, potem pa je ugotovil, da ga je zamenjal za učitelja iz Maribora.  

Povedal je, da vsak v sebi nosi določen dar in da bo morda tudi kateri od 
otrok zbiral ljudske pripovedi, le da tega še ne ve. Zase je prepričan, da ima 
ljubezen do ljudskega izročila in nadarjenost zanj v genih, saj je bil njegov oče 
tudi zelo dober pripovedovalec. Rojen je bil v času, ko ni bilo ne radia ne 
televizije. Ob dolgih zimskih večerih je s sorojenci rad prisluhnil očetovemu 
pripovedovanju, poleti je bilo zaradi obilice dela na polju za to premalo časa. V 
spomin na večere z očetom je napisal pesem Čas bi zavrtel nazaj, ki jo je 
uglasbil Tone Rus in je še danes eden najlepših slovenskih valčkov, leta 2014 
je bila to na radijskih valovih največkrat predvajana narodnozabavna skladba. 
Ob njenem predvajanju so zapeli številni starši in tudi veliko otrok. 

Med drugim nas je opomnil, da bi bilo naše življenje prazno, če bi iz njega 
izginila preteklost. 

7.7.5 Ljudska bajka O bočkem zmaju 

Učenci so bili izjemno navdušeni in motivirani za raziskovanje, čeprav na 
začetku o tem nisem bila ravno prepričana. V pomoč nam je bila stara 
skrivnostna skrinja, ki je skrivala stare knjige, stare predmete in še in še … Med 
predmeti se je znašla tudi stara fotografija gore Boč, ki je bila izhodišče za 
pripoved.  

 
To je gora, Boč. Ta gora je prerok hudega vremena. Če se k hudemu 

vremenu pripravlja, se kopičijo tu oblaki. Če meni dolgo deževati, ima ta gora 
megleno kapo in če se k snegu kaže, takrat vleče od Boča mrzel veter. Iz 
globine Boča izvira tudi nekaj potokov.  

Vse te okoliščine so nekoč ljudi napotile k mnenju, da je gora Boč polna 
vode. Pravijo, da je cel Boč votel, v njem pa veliko jezero. Z jezerom je 
povezana jama Belunjača, skozi katero se pride do jezera in globoka jama na 
velikem travniku na Boču, Formilah, kjer je bila nekoč vas, ki se je pogreznila v 
vodo, danes pa tam nikoli več ne zrase visoka trava.  

Ljudje trdijo, da je nekoč tu živela strašna žival, zmaj ali lintvar. Strašni zmaj 
je sameval v jezeru. Imel je plavuti, da je lahko plaval, in krila, da je lahko letel 
kot ptica. Pravijo, da če lintvar, in naj si je še tako majhen kakor rak, iz vode 
prileze, gre vse od njega. Kadar se je pripravljajo k hudemu vremenu, je zmaj 
nervozno švigal sem in tja, da se je slišalo šumenje jezera iz sredine Boča. 
Takrat je začelo grmeti, bliskati, veter je lomil veje in dež je curkoma lil.  

To pa ni jenjalo prej, da ni bil lintvar zadovoljen. Ob svojem času je grozno 
razsajal in vsak mesec zahteval par prav dobro pitanih volov. Nekoč so v jamo 
na Formilah padli voli, vpreženi v telege. Čez dolgo časa so prišle telege na 
svetlo v potoku v Studenicah, na drugi stani Boča. Vole pa je najbrž požrl zmaj.  

Le ob daljšem deževju, kar se po ustnem izročilu pripeti vsako tretje leto, 
začne teči zmaju voda v grlo. Potem se prebudi in zakotali po jezeru, kar 
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povzroča silovito bučanje in grmenje. Pravijo, da bode prišel tudi čas, ko bode 
zmaj z repom zamahnil in bo Boč počil, gora se bo razlila, iz nje bo začela hruti 
voda in nastala bo velika povodenj. Vse se bo potopilo.  

Slišala sem tudi, da ima lintvar včasih rep pod Bočem, glavo pa pod 
Donačko goro. In kadar so ljudje neprijazni do narave, ga čarovnica na Donački 
gori ugrizne v uho in zmaj pobesni. Ko pogleda z rdečim očesom, sikajo strele 
in grmi. Kadar pa nas prebliskne z modrim očesom, nastanejo poplave. En sam 
udarec z njegovim repom povzroči potres, prhutanje s krili pa silovit vihar. 
Vendar pa zna čarovnica na drugu gori – Donački gori s svojo pretkanostjo 
zmaja umiriti. In zmaj takrat namesto ognja bruha žlahtno vodo, ki na 
studeniški-poljčanski strani privre na dan kot topli potok, na naši, rogaški strani 
pa kot mineralni vrelci.  

Nekoč je prišel zmaj v neki votlini na poljčanski strani Boča ven iz gore in je 
letel preko Pečice proti Polskavi. Nastal je tak vihar, da je ruvalo drevje, celo 
poljčansko dolino je zasulo kamenje. Še danes je poljčanska stran Boča bolj 
gola in tam je še danes veliko kamenja in kamnolom. Ko je lintvar priletel do 
Polskave, je strela treščila vanj. Končno se je ugnal in sedaj mirno spi. 

Še ne dolgo nazaj so matere strašile svoje razposajene otroke z lintvarjem, 
da bo prišel in jih odnesel v goro, ako niso bili pridni. In glej čudo, otroci so takoj 
ubogali. (Gričnik 1998, Druškovič 2014) 
 

Ko so učenci po čustvenem premoru delili z mano svoje vtise, so mi najprej 
zaupali, da preprosto ne morejo verjeti, da naša gora Boč skriva toliko 
skrivnosti, ki jih doslej sploh niso poznali. Pri poslušanju niso imeli težav, tudi 
učenec s čustveno-vedenjskimi težavami in hiperaktivnostjo je zavzeto in mirno 
poslušal. Pri poglabljanju doživetij in preverjanju trajnosti znanja sem uporabila 
posnetek učiteljske gledališke skupine, ki je pred nekaj leti s senčnimi lutkami 
predstavilo ravno bajko O bočkem zmaju. Navdušeni so bili nad učinkom 
senčnega gledališča ter nemimi prizori, ki so bili podkrepljeni le z glasbeno 
podlago ter vzkliki. Nastali so zanimivi zapisi v obliki obnove in ilustracije, pri 
nekaterih je bilo opaziti, da so slišano pripoved povezali z lutkovno predstavo. 
Nastale so tudi nove sinteze zgodbe, večinoma ustne, ko so zmaja zamenjali z 
drugimi aktualnimi junaki, ki bi jih oni želeli imeti na Boču in bi pomagali ljudem 
ali jih spomnili na to, kaj je prav in kaj ne. Razmišljanja sem posnela in povzela.  
 
Fantje bi povabili:  
- dva lazarja, električnega in ognjenega. Ko bi električni skočil v nebo, bi 

pomenilo, da bo nevihta in bodo sikale 
strele, ognjeni pa bi iz oblakov stresel 
ogenj in kaznoval ljudi.  

- velikana, da bi povedal, da morajo biti 
ljudje do narave prijazni. 

- Power rangersa, ki bi skočil na tla in 
povzročil potres ali pa stresel oblak, da bi 
bila nevihta. 

- volka, ki bi zapičil zob v zemljo in povzročil 
dež, ko bi zatulil, bi nastala močna nevihta. 

- vojake, da bi delali red. 
 
Deklice bi povabile:  
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- Winxice, ker so prijazne kot vile. 
- nazaj zmaja, ker je delal čisto prav, ljudje niso bili prijazni in so bili 

kaznovani. 
- male ponije, ki bi z rogom povzročili nevihto. 
- vile rojenice, ki bi čarale z barvami oblake ( bela za sonce, črna za dež). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Ilustracije in zapisi o zmaju na Boču (Pažon 2015) 
 
 
Ugotovila sem, da je motivacija za nadaljevanje odkrivanja ljudskih 

pripovedi velika. Zmaj je v učencih zbujal bogato domišljijo, nenehno so ga 
risali, predlagali so, da bi bili za pusta zmaji z Boča. Idejo sem zapisala v naš 
akcijski načrt. O lintvarju se večkrat govorili drug drugemu. Pripoved so želeli 
imeti zapisano v zvezku, kar prvotno ni bil moj namen, toda učence je skrbelo, 
da je ne bi pozabili, zato smo jo prilepili v zvezek. Učenci so se seznanili z 
razliko med pravljico in (pri)povedko ter utrdili pojma pesnik in pisatelj.  

Odločila sem se nadaljevati skrivnostno in napeto s predmeti iz stare 
skrinje. 
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7.7.6 Dan dejavnosti Rajžamo po starem, ljudska pripoved Kujnski furež 

V sklopu tehniškega dne za učence od 1. do 5. razreda POŠ Kostrivnica, ki 
je bil odprt za javnost, so potekale različne delavnice: peka piškotov po 
starinsko, izdelava okraskov iz storžev in orehov, ljudsko petje ob harmoniki ter 
gledališko-pripovedovalska delavnica z novo pripovedjo izpod Boča Kujnski 
furež. Učenci so bili razdeljeni v skupine, ki so krožile. Med nami so bile tudi 
mame in babice ter en dedek. V pripovedovalski delavnici je sodelovala babica 
dveh učenk, Marija Bah, ki je članica amaterskega gledališča in zelo dobra 
pripovedovalka zgodb iz starih časov. V stari skrinji smo tokrat našli stara 
oblačila, klobuke, rute in konjsko podkev, ki nam je pomagala odkriti še eno 
pripoved o Ugecu in njegovem starem konju:  

 
Več kot 150 let je že minilo od takrat, ko sta v Dreveniku, to je vas pod 

Bočem, živela dva bolj revna kmeta: Zaklajnšek in Uga. Zaklajnškov sosed Uga  
je imel tako starega konja, da ga ni mogel prodati. Šintarju ga tudi ni hotel dati, 
škoda pa se mu je zdelo krme, ki jo je konj pojedel. Zato sta se soseda zmenila, 
da bosta konja zaklala, nekaj mesa prodala, ostalo pa dala jesti sosedom, ko 
jima bodo prišli pomagat delat. Vse jima je uspelo tako, kot sta načrtovala. 
Vendar so ljudje ugotovili, da so jedli konjsko meso. Za tiste čase to nikakor ni 
bila specialiteta. Bili so zelo jezni, zato so se norčevali iz njiju. (Druškovič 2014) 

 
Pri dramatizaciji10 besedila so z velikim navdušenjem sodelovali tako učenci 

kot mame in babice. Težave smo imeli s tem, koga izbrati za zaključno 
predstavitev, ki smo jo pripravili v avli šole. Nastala je prepričljiva predstavitev 
izdelkov, okrašena novoletna jelka, dišalo je po piškotih, večkrat je bila uspešno 
izpeljana dramatizacija zgodbe o Kujnskem furežu, ki so jo učenci še cel teden 
dramatizirali pri smrečici in skrinji. Takole je odmevala med nami ljudska 
pesem: »Tota kostremška fara, kau srečen je tot kraj. Tam liehko si pomaga, 
gdav jesti nima kaj. Tam majo zdej mesoarja, dost mesa za malo gnorja. Kdav 
če jesti kujnski cik, naj pride v Drevenik.«11 Učenci in tudi odrasli smo zelo 
uživali v domačem narečju, saj sicer otroke v šoli navajamo govoriti knjižno. 
Opazila sem, da je bilo nekaterim učencem narečne besede prav težko 
izgovarjati, saj jih tudi doma več ne uporabljajo. Odlično se je obnesla 
medpredmetna povezava z glasbeno umetnostjo, saj so učenci tudi ob zvokih 
harmonike v priložnostni glasbeni delavnici poglobili književno dogajanje v 
razlagalni ljudski pesmi Kujnski furež.  

  

                                            
10 Dramatizacija besedila je predstavljena na DVD-posnetku in v zbirki ljudskih pripovedi 

Bočka uganka 
11 Pesem Kujnski furež je v celoti zapisana v zbirki ljudskih pripovedi Bočka uganka, zapeta 

pa na DVD-posnetku.  
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Po enem tednu smo pri pouku književnosti znova zaigrali prizor, ki so si ga 

učenci zapomnili, dodali še mero prepričljivosti in igralskih spretnosti. Kujnski 
furež je prevzel vse učence in učenke, tudi pozneje je pri njih obveljal za 
najboljšo pripoved izmed vseh.  

 
 

 
 

Slika 2: Utrinki dogajanja na zimskem dnevu dejavnosti (Pažon 2015) 
 
 
 
 

 
 
 

 
Slika 3: Zaklajnšek In Uga s »pravim in nepravim« konjem (Pažon 

2015) 
 
Pri pouku glasbene umetnosti smo utrjevali tudi razlagalno ljudsko pesem 
Kujnski furež, ki je bila zaradi petja v narečju in dolžine besedila za učence 
zahtevna, vendar neizmerno vabljiva. Nekaj kitic so si čisto zapomnili in jih 
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suvereno na glas prepevali. Pri nadaljnji izbiri pripovedi sem si pomagala kar z 
letnim časom – zimo – in njenim čarobnim prazničnim vzdušjem.  

Radoveden drugošolec je s svojo mamico raziskal, kje je Ugečev vrh. 
Ponosno nam je povedal, da sta ga našla na zemljevidu in da bi morda šli vsi 
skupaj kdaj tja. 
 

7.7.7 Ljudska pripoved Od kdaj izvira topla voda  ali Topli potok  

V uvodnem delu sem preverila razmišljanja otrok o življenju nekoč. Povedali 
so mi, da je bilo drugače, da so ljudje trpeli, nosili so drugačna oblačila, otroci 
so bili lačni, vsi so veliko delali, tudi otroci so delali, kot Kekec in pastirji, po 
vodo so morali hoditi v vodnjak, zeblo jih je, jedli so kruh in belo kavo, nekateri 
so umrli prej. Primerjali so otroke nekoč in danes in ugotovili, da imajo danes 
res vse, da jih ne zebe, niso lačni, le nekatere želje se jim še niso izpolnile.  

Učenci so o čudežih razmišljali o nečem, kar se ti pripeti samo enkrat, 
morda enkrat na leto, po navadi se zgodijo samo revnim, to je takrat, ko se kar 
zgodi, ko si tako presenečen in potem tako zelo vesel in priden.  

In o tem, komu in kdaj so se dogajali: na kresno noč so se dogajali čudeži, 
pri Kekcu je bilo zdravilo za oči pravi čudež, revnim ljudem pomagajo vile, 
včasih palčki, božiček in čarovnice tudi delajo čudeže.  

Po uvodu smo prisluhnili novi pripovedi ter čudežu, ki se je zgodil dečku in 
njegovi materi: 

 
Skozi majhno vasico Studenice je tekel mrzel potok. Izviral je ob vznožju Boča. 
Ob potoku je stala majhna hiša in v njej sta prebivala mati in sin. Mati je 
preživljala sebe in sina s tem, da je prala umazane obleke, katere so ji dajali 
ljudje in jih je vračala čiste.  
Bilo je pozimi in snega je bilo do kolen. Tudi ta dan je šla mati prat perilo. Po 
opravljenem delu je prišla v hišo in je imela prste trdne od mraza, to pa je opazil 
tudi deček in mati se mu je zasmilila. Ponoči se je deček splazil iz hiše, ne da bi 
ga mati opazila. Namenil se je k izviru in sklenil, da bo pod njim zakuril in da bo 
tekla topla voda. Ko je prišel na pol poti, se je od mraza zgrudil na tla. Naj bi ga 
našle dobre vile in ga odnesle v svojo hiško. Ko se je deček zbudil in jim 
povedal, kam je namenjen, so mu vile poplačale dobroto. Namesto mrzle vode 
je začela izvirati topla voda in tako je še danes. (Stanonik 2003) 
 

Pri ponovnem pripovedovanju obliki pravljice pa so učenci poglobili svoja 
doživetja. 

 
Tam, na oni strani Boča, v Studenicah, je nekoč živela revna vdova s sinom 

Jankom. Delala je od ranega jutra v pozno noč, da je preživljala sebe in svojega 
edinca. Garala je po tujih poljih in njen sinko je zrasel na ozarah tujih njiv, pod 
vročim poletnim soncem in v pusti jesenski megli. Iz dneva v dan je gledal, kako 
se njegova mati muči le za borno hrano, ki jo je prejemala od bogatih 
gospodarjev. In čim večji je postajal, tem rajši je imel svojo mater. 
Pozimi, ko so bile njive pospravljene, je mati prala za gospodo. Janko, slabo 
oblečen, a še slabše obut, jo je opazoval. Vedel je, da je voda ledeno mrzla in 
mati se mu je zasmilila v srce. Pri sebi si je mislil: »Gotovo bi bilo bolje, če bi ob 
moji materi gorel ogenj, ob katerem bi si lahko ogrela prezeble roke. Toda doma 
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imava tako malo drv, da jih bo za ogrevanje najine sobice zmanjkalo še pred 
koncem zime. Že vem! Odpravil se bom gori proti Boču. Pod drevjem leži 
odpadla suhljad, ki jo je sneg nalomil z vej.« 

Janko je hitel nabirat dračje, da bi čim prej naložil butaro. Toda sneg se mu 
je udiral pod nogami in mu silil skozi raztrgane čevlje. Prsti na rokah so mu 
otrdeli od mraza. Zazeblo ga je prav do kosti, a ni maral odnehati. Stiskal je 
ustnice in po licih so mu polzele debele solze.  

Ko se mu je zdela butara dovolj velika in se je trudil, da bi jo naložil, je 
zaslišal neskončno nežen in prijeten glas: »Kam neseš dračje, sinko?« Janko 
se je ozrl, da bi videl, kdo ga tako prijazno ogovarja. Zagledal je lepo ženo, 
ogrnjeno v bel plašč, kot iz nežnega puha stkan. V hipu se je spomnil, da je 
prelepo bitje vila z Boča, kajti mati mu je v zimskih večerih pripovedovala o 
vilah, ki bivajo na gori. Ni se prestrašil, povedal ji je, kako mater zebe in da ji bo 
zakuril ogenj kraj perilnika. »Toda s tem dračjem se bo tvoja mati grela samo en 
dan,« je odvrnila vila. »To je res, a jutri in vsak dan bom spet nabral suhljadi in ji 
zakuril ob potoku. Nikoli več je ne bo zeblo,« je pojasnjeval Janko.  

»Tebe pa bo zeblo vsak dan, ko boš nabiral dračje in ga nosil v dolino,« je 
rekla vila. »Malo že! Vendar me bo grela misel, da bo moji mami lažje, da ji bom 
s tem vsaj malo olajšal trpljenje,« se je nasmehnil deček in zadel butaro na 
ramo.  

Tedaj se je vila sklonila k njemu in mu rekla: »Le pusti dračje, jaz bom 
pomagala tvoji materi!« Nasmehnila se je in izginila. Začuden se je deček oziral, 
a nikjer je ni bilo. Pustil je butaro v snegu in hitel k potoku, da bi povedal materi, 
kaj je videl. Še preden pa je zasopel odprl usta, mu je mati dejala: »Tako čudno 
se mi zdi, sinko, voda je postala nenavadno topla in prijetna, kakor sredi poletja. 
Tako lahko se pere v njej.«  

Tedaj ji je Janko povedal, kako je srečal vilo in kaj mu je rekla. Mati se je 
sklonila k dečku in ga objela: »O, sinko moj, ne le dobrota vile, tudi tvoja 
ljubezen je ogrela ta ledeni potok.« 

Minila so mnoga stoletja. Janko in njegova mati že davno ne živita več. 
Toda skozi Studenice še vedno teče potok, ki ima pozimi tako toplo vodo, da 
lahko stojite bosi v njej. Če ne verjamete, se lahko sami prepričate. 

Mnogi sicer pravijo, da je voda topla zato, ker izvita iz osrčja Boča, kjer je 
večno toplo. A morda imajo prav le tisti, ki verjamejo, da je topli potok vilin dar. 

(Starovasnik 1960) 
 

Pri razumevanju in poglabljanju besedila so učenci ugotavljali, da je vila 
Janku morala pomagati, ker je mati prala v mrzlem potoku, z materjo sta bila 
zelo revna, mati bi lahko zbolela in bi Janko ostal sam, vila je materi in Janku 
olajšala delo.  

Iskali smo nove rešitve; zanimalo me je, kako bi danes pomagali Janku in 
mami v podobnih okoliščinah. Učenci so navajali več rešitev: povabili bi jih v 
hišo, prinesli bi jim hrano in topla oblačila, lahko bi za vedno ostala pri nas, 
naredil bi jih bogate, imel bi denar in bi jim pomagal, dali bi jim dali odeje, šli bi v 
trgovino in nakupili hrane in nova oblačila. Ena deklica je celo primerjala Janka 
in mamo z begunsko problematiko danes, ampak begunci imajo danes telefone 
in elektriko. 
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Slika 4: Zapisi in ilustracije pripovedi Topli potok (Pažon 2015) 
 

Učence je skrb otroka za mater ganila, teh izkušenj sami še niso imeli. Zelo 
so se vživeli v vlogo Janka in verjeli, da je potreboval pomoč vile in da bi oni 
tudi pomagali materi. Pri preverjanju trajnosti znanja smo zaigrali kratke dialoge 
med Jankom in vilo ter Jankom in mamo. Eden izmed učencev je povedal, da 
ima doma perilnik in da ga bo prinesel v šolo. Kmalu so tudi drugi začeli nositi v 
šolo stare predmete, tako da je nastal pravi razredni muzej. Skrivnost čudežev 
sem izbrala za izhodišče za čarobni decembrski čas.  
 

7.7.8 Ljudska pripoved O velikem travniku na Formilah 

Že v prvi ljudski pripovedi o bočkem zmaju sem učencem namerno omenila 
čudežen travnik na Boču. Čeprav sem Formile omenila samo bolj mimogrede, 
so se takoj spomnili, da je to travnik na Boču. Tako kot vedno so tudi tokrat 
zavzeto prisluhnili mojemu pripovedovanju. 
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To je pripovedka o planoti na Formilah12. V davnini naj bi se tukaj nahajala 
velika vas Stare Studenice. Gori je bila lepa cerkev, okrog nje pa hiše. Nekateri 
sicer trdijo, da je bilo do začetka 19. stoletja pod cerkvijo sv. Marjete 
glažutarsko naselje13.  

Bilo je ob davnem, davnem času, ko so bili ljudje v tej vasi hudo petični in 
brezverni. Za svojo brezbožnost so bili ostro kaznovani. Vsako nedeljo so delali. 
Opominjat jih je prišel sam Bog v obliki berača. Trikrat je prišel, a vse je bilo 
zaman. Za ničvredno življenje je kazen včasih neizprosna.  

Takrat pa je bila velika noč. A vaščani namesto da so šli v hišo božjo, so 
ostali doma in meni nič, tebi nič opravljali težka dela, ne da bi se zmenili za tako 
pomemben praznik. In neki posebno drzen kmet je šel celo z voli orat. Tokrat 
šiba božja ni izostala. Zadela je vso vas nemila usoda. Začelo se je na jasnem 
nebu bliskati in grmeti s tako silo, da se je tresel ves Boč kot ladja, ki jo je 
dohitela huda burja na morju. V globočini je začelo bučati, zemlja se je udirala 
in v hitrem času je bila vsa nekdanja bogata vas s svojimi brezvernimi prebivalci 
vred pod črno zemljo.  

V kratkem času so izginile vse hiše z ljudmi in živino vred. Samo tisti 
vaščan, ki je šel k maši v Laporje, je ostal živ. O prejšnjih lepo belih hišah in 
rodovitnem polju, o z žitom bogatih njivah, zelenih travnikih in pašnikih ni bilo 
več ne duha ne sluha. Vsemogočna roka se je stegnila, udarila s svojo šibo in 
jih uničila. Odprlo se je nenasitno žrelo in pogoltnilo vse. Le zvonik cerkve s 
križem in strelovodom je molel iz zemlje. A ne za dolgo. Ko so ljudje hodili tod 
mimo v Studenice k maši, so iz globine slišali zvonjenje zvonov, petje petelinov 
in bitje ure na stolpu. Bili so radovedni in so poskušali cerkev odkopati. Ko so jo 
malo odkopali, jim je tudi ta izginila za vedno.  

Nekaj tednov pozneje je prinesla ob deževnem dnevu voda potoka v 
Studenicah, ki ima svoj izvirek v sredini Boča, na svetlo telege volov tistega 
kmeta, ki je na veliko noč oral. Na mestu, kjer so stale hiše, so bile sedaj jame. 
Tam, kjer je največja vrtača, se je pogreznila cerkev. Nekateri so še vedeli za 
mesta, kjer so stale hiše bogatinov. Pa so jih hoteli odkopati, da bi prišli do 
denarja. Trikrat so začeli kopati. Ko so že upali, da pridejo do bogastva, se je še 
vse globlje pogreznilo. Zemlja na Formilah je postala nerodovitna. Od tistega 
časa ne zraste na velikem travniku na Boču nikdar več visoka trava in še tista, 
ki zraste, je govedo noče popasti, ker je neužitna. Samo vsako leto, ob veliki 
noči, se na Boču sliši votlo, iz globočine prihajajoče otožno zvonjenje. (Gričnik 
1998, Druškovič 2014) 
 

Po pripovedovanju so učenci  brez razmišljanja dejali, da so si Formilčani 
kazen zaslužili, ker niso poslušali berača. Prvošolec z bogato domišljijo nam je 
hitel pripovedovati, da on ve, da sta tam živela njegov dedek in babica in sta 
edina preživela, ker še danes hodita k maši. Drugošolka ni mogla verjeti, da je 
gora tako šibka in da se je zemlja kar pogrezala. Razmišljali so celo, da je 
morda Bogu v obliki berača pomagal bočki zmaj. Za petične ljudi so označili 
tiste, ki ne ubogajo, ne verjamejo v Boga, niso prijazni in hočejo imeti veliko 
denarja.   

                                            
12   Formile so obstajale že v rimskem času, ko so bile vojaška postojanka; beseda Formile 

pomeni sto milj od Rima. Prebivalci Boča so bili zaradi vpliva Rimljanov zelo dolgo pogani. 
Zaradi kraških pojavov, ki so značilni za Boč, se je ta vas najverjetneje takrat pogreznila. 

13 Glažutarstvo je bilo na Boču pomembno, saj so v njih izdelovali steklenice za polnjenje 
slatine v Kostrivnici in Rogaški Slatini. 
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Zelo jih je zanimalo, kje so Formile, nihče od njih še ni bil tam. Za domačo 
nalogo so se morali pozanimati pri starših, kje so Formile. 

Nastale so zanimive ilustracije in zapisi v zvezkih, kamor smo prilepili 
pripoved in domačo nalogo za starše: doživeto branje pripovedi in razlaga 
nekaterih besed (vrtača, usoda, brezbožnost, petičnost, ne duha, ne sluha, 
glažutarji).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Slika 5: Ilustracije in zapis na temo Formil (Pažon 2016) 
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Večina staršev je vedela, kje so Formile, saj so domačini. A vseeno svojih 

otrok še niso peljali tam mimo. Drugošolec je hitel pripovedovati, da mu je oče 
doma povedal, da so še dolgo po tistem plavale po strugi potoka kosti iz Boča. 
Še ena zgodba je bila pretresljiva, in sicer tista, da se je nekdo poskušal ubiti ter 
se vrgel v požiralnik na Formilah, a ga voda ni odnesla; iz vode so ga potegnili 
živega. 

Prvošolec, ki po navadi dvomi o pravljicah, je celo obiskal Formile z mamo. 
Pripovedoval je takole: »Šla sva z mamico in videla jame, v njih je bila nalita 
voda, zemlja je bila mehka, se je lepila. Nisem imel lopate, da bi kopal in videl, 
kako velika je luknja. Malo stran pa sem videl bolnišnico za stare vojake in neko 
jamo, ki je bila zasuta z listjem. Res je bilo fajn.« Neverjetno se mu je zdelo, da 
tam še danes ne raste visoka trava. 

Drugi deček nadaljeval svojo domišljijsko zgodbo, saj si je verjetno želel biti 
tam: »Midva z atijem sva tudi bila na Formilah, videla sva od cerkve pecelj 
(zvonik), pa sva ga hotela izvlečt, pa ni šlo.« 

Drugošolec je bil zaskrbljen, kako bi voli priplavali v potok na drugi strani 
Boča, saj so preveliki in bi verjetno zamašili vodo.  

Razložili so mi, kaj pomeni glažutarsko naselje: tam, ko izdelujejo steklo, 
glažutarji so steklarji, meni se zdi, da so tam delali kočije. 

Brezbožni ljudje so bili zanje tisti, ki so delali ob nedeljah, bili požrešni za 
denar, bili neprijazni do narave in niso verjeli v Boga.  

Usoda je po njihovem tisto, česar ne moreš spremeniti, je neizprosno in se 
kar zgodi, je nekaj od zgoraj, se ne sliši. 

Ne duha, ne sluha pa pomeni, da se ni čisto nič več slišalo, nič ni bilo več, 
vse je bilo prazno, tiho, vse se je pogreznilo.  

Vrtača je globoka luknja, da nihče ne more iz nje, to je veliko lukenj, tam so 
se pogreznile hiše in največja vrtača je tam, kjer se je pogreznila cerkev, zemljo 
se preveč nakopali in potem ni zdržala več teže in se je sesula v luknjo.  

Učence sem pri preverjanju trajnosti znanja vprašala, kaj si želijo še 
izvedeti. Bilo smo enotnega mnenja, da bi bilo dobro pogledati v osrčje Boča, če 
se tudi v jamah skriva kakšna sled preteklosti. 
 

7.7.9 Ljudske pripovedi o jami Balunjači 

Že naslednji teden smo nadaljevali z raziskovanjem jame Balunjače. 
 
Ljudsko izročilo pravi, da je pred letom 1740 razbojniška poglavarka Špelka 

z dvanajstimi pajdaši - roparji ustrahovala vso okolico. Skrivali so se v težko 
dostopni kraški votlini, jami Balunjači. Včasih, ko je bila vojaška obveznost 
dosmrtna, so se namreč revnejši fantje rajši zatekali v gozdove in se preživljali z 
oglarstvom, tihotapljenjem in razbojništvom. Nekoč so ugrabili sina grofa 
Attemsa in zanj zahtevali visoko odkupnino, zato so leta 1740 skupino s Špelko 
na čelu ujeli in zaprli, poglavarko pa v Statenbergu pri Makolah obglavili. 
Preden so jih ujeli, so vse svoje zaklade, naropano blago skrili v jami Belunjači. 
Če jih v črni votlini iščeš z gorečo plamenico, nastanejo tako hude sape, da  
pogasijo vsako baklo, plameni takoj ugasnejo in ne vidiš ničesar več.  

V jami Balunjači je nekdaj živel tudi strašno velik mož – velikan. V ravnem, 
pri Bolhaku se je reklo pri tisti hiši, jih je dvanajst kožuhalo, on pa je vsem uspel 
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sproti vezati koruzo. Zato je pa tudi pojedel cel svinjski pisker krompirja. Velikan 
je z Boča nekam odšel. Nihče več ga ni videl.  

V Balunjači so nekdaj prebivale bele žene – vile rojenice, farice ali driade so 
se imenovale. H kmetu Ardegatu so hodile plet žito, za plačilo pa so vzele samo 
mleko. Vile farice so ljubile mir in tihoto, zelo lepo so prepevale.  

Ljudje so tisti čas postali vse bolj zavistni, naduti, nespodobno so se 
obnašali. Objestno pokanje pastirskih bičev jih je za vedno pregnalo z gore. 
Danes po naših logih ne slišiš več čudovitih pesmi dobrih vil. V Balunjači se še 
sedaj lepo vidi, kje so imele svoje spalnice in shrambe na policah in kako so 
imele vse lepo urejeno. 

Včasih je bilo pri hiši veliko več otrok, kot jih je danes. Starši so svojim 
otrokom pogosta rojstva njihovih bratov in sester razlagali po svoje. Dojenčke 
naj bi nosili kar iz jame Balunjače. V njej naj bi bilo nekakšno skladišče z otroki. 
In nekateri so to verjeli. (Gričnik 1998) 

 
V tej pripovedi smo spoznali vse prebivalce jame, ki je še danes zanimiva in 

dostopna pod vrhom Boča. Učenci so razmišljali o kazni nekoč in danes; nekoč 
je bilo huje, ljudi so obglavili, danes jih dajo samo v ječo ali pa plačajo in se 
rešijo.  

Spraševali smo se, zakaj je velikan odšel z Boča. Učenci so mislili, da ni 
bilo dovolj hrane za velikana in je moral oditi ali pa da se ljudje niso spodobno 
obnašali. 

Učitelj, ki sicer poučuje petošolce, nam je namignil, da ga je pregnala velika 
kosmata žival, ki ne živi več v naših gozdovih. Potem nam je povedal 
nadaljevanje velikanove usode pri nas, učenci so vneto prisluhnili in se čudili. 

Po dolgem času se je zvedelo, zakaj je šel. Prišel je enkrat naokoli 
cirkusant in je velikanu ponudil, da se lahko poigra z njegovo mačko v kletki. 
Velikan se je pogumno lotil kletke. A v njej ni bila ravno mačka. Bilo je nekaj 
večjega, kosmatega. Medved je velikana tako zagrabil in vrgel po sobi, da so 
kar kahlice padale s krušne peči. Velikan se je tako prestrašil in pobegnil, da ga 
nihče več ni videl v naših krajih. (Druškovič 2014) 

 
Ali je bilo res na Boču skladišče z otroki, je bilo pa za učence zelo delikatno 

vprašanje. Večina je trdila, da je res bilo, saj je nekatere odnesel tja celo zmaj, 
nekaj jih je trdilo, da ga ni bilo, dva se nista mogla odločiti, eden pa je zatrjeval, 
da to ni mogoče, ker otroke rodijo mamice in kar tako jih ne moremo prinesti iz 
jame. Po pogovoru z domačimi si je večina strinjala, da se je to morda dogajalo 
včasih, danes pa ne. 

V jamo Balunjačo bi učenci v današnjem času najraje povabili vile, ker so 
bile lepe, prijazne in so ljubile mir in tišino, tudi velikana, ker pomaga ljudem in 
ker imamo veliko krompirja, Špelko z razbojniki, da jih ne bi tako zelo kaznovali, 
in zmaja, da bi delal red. 

Pogovarjali smo se o kmečkih opravilih nekoč, saj so vile kmetom pomagale 
pri delu. Doma so morali raziskati kaj je kožuhanje, saj je malokdo poznal ta 
izraz za ličkanje koruze, in poizvedeti še za kakšno staro kmečko opravilo. V 
domači nalogi so omenili še mlatenje žita, žetev pšenice na roke s srpom, 
oranje njive z voli, trganje koruze, sušenje krme z vilami, okopavanje z motiko, 
paša živine. 
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V zvezek so učenci narisali jamo, kakršno so si sami predstavljali. Veliko 
deklic je izbralo jamo, v kateri živijo vile, ki imajo vse lepo urejeno. Dečki pa so 
narisali predvsem velikana.  

Prvošolec, ki je doma na Boču, je z atijem odšel isti dan do te jame in nam 
povedal, kako je temna, mokra in zanimiva. Prinesel je tudi staro fotografijo 
jame Balunjače. Še trije učenci so kasneje s starši jamo obiskali in bili 
navdušeni.   

        
 

 
 

Slika 6: Ilustracije notranjost jame Balunjače (Pažon 2016) 
 

7.7.10 Kulturni dan Rajžamo po starem, ljudske pripovedi o Lemberžanih  

V mesecu marcu smo imeli kulturni dan, ki smo ga v celoti posvetili ljudskim 
pripovedim in ozaveščanju dejstva, da je mogoče isto literarno delo posredovati 
na različne načine in da ima vsak način svoje zakonitosti ter da so tudi naši 
okusi različni. 
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Takole sem v uvodu učencem pripovedovala. 
 
Tudi iz Lemberžanov so si ljudje včasih delali norce. Bili so jim strašno 

nevoščljivi. Slavni trg v Lembergu je pri okoliških kmetih zbujal zavist in jezo. 
Lemberžani so bili strašno bogati, tam sta cvetela trgovina in obrt. V tem lepem 
in mirnem kraju so počivali popotniki. Vozniki so tu dobili priprego, da so lahko 
speljali preko Pečice. Na strmem bregu nad Lembergom je stal tudi grad. 
Nekateri celo trdijo, da je bilo gradov kar pet. Lemberžani so bili ne samo 
bogati, ampak tudi grozno domišljavi in naduti. Še ženili so se kar med seboj, 
da jim ne bi kdo pokvaril njihove žlahtne krvi. Vodil jih je vrli častiti župan, ki je 
znal najbolj na široko odpreti usta, zato je postal župan. Lemberžani trdijo, da je 
za župana važno, da ima široka usta in največ soli v glavi. O Lemberžanih 
obstaja veliko zanimivih zgodb, na primer: Kako je župan sol poskušal, kako so 
s purani orali, kako jim je kobila valila, kako so z rešetom mesec lovili, kako so 
se v lanu kopali, kako so bika v zvonik vlekli, kako so svinjo preganjali, kako so 
v Ljubljano hodili, kako so veverico in polhe lovili, kako so cerkev nategnili, kako 
so se hoteli lakote znebiti, kako so se jim enkrat noge zamešale, kako so 
kašnato klobaso ustrelili … (Kuret 1954) 

 
 
KAKO SO LEMBERŽANI KAŠNATO KLOBASO USTRELILI 
 

Bilo je enkrat, ko je šel mesar s fureža. Ker je nekaj opletal po cesti, je 
izgubil pred Lembergom iz cekra krvavo kašnato klobaso, na obeh krajcih 
zašpaleno. Klobasa je obležala sredi ceste. Mimo nje pa je prišel Lemberžan. 
Ko je zagledal neznano zver, se je strašno ustrašil, tako da skoraj mimo nje ni 
upal. Naredil je nazadnje le velik ovinek, da je prišel srečno mimo nje, potem pa 
jo je divje ucvrl v Lemberg. Tu je ročno spravil vse tržane na noge: »Jej, jej, 
ljudje božji, velika nesreča se nam bliža,« je vpil in divjal po trgu. »Strašna 
zverina gre proti Lembergu. Zverina, ki ima zadaj in spredaj roge.« Junaški 
Lemberžani se začnejo zbirati oboroženi z vilami, grabljami, sekirami, puškami 
in drugim orožjem in neustrašeno krenejo proti zverini, da o pravem času 
odvrnejo nesrečo od sebe in od trga. Kmalu jo zagledajo sredi ceste in se 
ustavijo pred njo. Nič se ne gane, samo grozeče moli roge naprej in nazaj. 
Neustrašni župan tedaj zakriči: »Možje, če niste babe, dobro pomerite in 
ustrelite pošast!« Zdaj stopijo naprej tisti, ki imajo puške. Nastavijo in pomerijo – 
začne se pokanje kakor na vojski. Lemberžanom na čast bodi povedano, da je 
marsikatera krogla zadela. Tako je začela na vseh krajih kaša lesti iz klobase.  

»Glej ga, hudimarja,« zakličejo v en glas, »kakšna sreča, da smo pošast 
uničili prej, ko je povrgla. Glejte samo, koliko jajčec je v njej! Ko bi se bili vsi ti 
mladiče izlegli, bi bil lahko ves lemberški trg pokončan!« Ker so premagali in 
pregnali to strašno pošast in preprečili grozno katastrofo, so se na koncu 
zasluženo poveselili. (Kuret 1954) 

 
Lemberžani so se zdeli učencem zanimivi že zaradi naslovov zgodb. Želeli 

so prisluhniti prav vsem njihovim dogodivščinam. Ker gre za kratke šaljive 
zgodbe, so jih večino izvedeli, nekaj pripovedi pa smo podkrepili še z DVD-
posnetkom muzikala Izgubljeni zaklad Kulturno-prosvetnega društva 
Kostrivnica, učenci so zelo uživali in se nasmejali.  
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Slika 7:  Igralci muzikala Izgubljeni zaklad in Lemberžanov 
 
Nekatere igralce so učenci prepoznali, saj so domačini, zato jim je bil 

muzikal še bolj všeč. Učence sem usmerjala v opazovanje kostumov igralcev, v 
njihov narečni govor in petje. Sami so ugotovili, da je petje tisto, po čemer se 
muzikal razlikuje od gledališke predstave. Izjemno smešna jim je bila izjava 
lemberškega župana: »Možje, če niste babe, dobro pomerite in ubijte pošast!«  

 

  

           
 
 

Slika 8: Kako so Lemberžani napadli klobaso (Pažon 2016) 
 

Učenci so iskali možnost, kako bi danes lahko napadli kašnato klobaso. 
Seveda so bile vsi načini povezani s sodobnimi nasilnimi igračami. V 
nadaljevanju je sledila še ena zanimiva zgodba:  
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KAKO SO SE LEMBERŽANOM NOGE ZAMEŠALE 
 

Lemberžani so imeli proščenje (žegnanje).  Jedli so z veliko žlico in si 
pridno podajali polne poliče vina. Lemberžani radi pogledajo poliču na dno. 
Popoldne je bilo pijače že nekaj čez mero, tako da so po malem vsi zlezli s 
klopi, utrujeni popadali v travo in zadremali. Ko je odzvonilo večno luč, so se 
zbudili in so se poskušali vstati, pa ni šlo. Pri priči so otrpnili. Pred seboj v travi 
so opazili brez števila nog. Tako so se ustrašili, da so se na mah vsi streznili. 
Bile so njihove noge, to že, ali kako bo našel vsak svoje, ko jih je bilo pa toliko 
in so bile vse pomešane. Kričijo drug prek drugega in pulijo noge: »Koliko nog? 
Kak naj vem, katera je moja, če so vse pomešane? Daj mi mojo nogo nazaj.« 
Potem obsedijo in začnejo razmišljati, kaj bi storili, da ne bi bilo kaj narobe.  

K sreči je priromal mimo potepuh in vprašal: »Kaj se vam je pa zgodilo?«. 
Lemberški župan mu potoži svojo zadrego: »Pomagaj nam, ko smo počivali, so 
se nam noge pomešale. Zdaj pa ne najdemo svojih.« Potepuh jim obljubi 
pomagati: »Jaz bi vam že znal pomagati, a to nikakor ne bo zastonj.« 
Lemberžani mu za njegovo pomoč obetajo bogato plačilo. Potepuh pa samo 
stopi v kraj, pobere fižolnico, gre k prvemu in ga krepko oplazi po hrbtu. 
Lemberžan šine pokonci, ko da ga je gad pičil. Nič ne mara za bolečino, ko 
presrečen vidi, da je na svojih nogah. A ko hodi potepuh od enega do drugega 
in kmalu stojijo vsi zdravi in na svojih nogah na zeleni trati. Ta ali oni se sicer 
tiplje po hrbtu, pa kaj za to. Veseli so bogato poplačali potepuha in ga še gostili 
do drugega dne.  (Kuret  1954)    

 

 
Slika 9: Učenci, ki so se jim zamešale noge (Pažon 2016) 

 

        
Slika 10: Ilustracije Lemberžanov (Pažon 2016) 
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Večkrat so tudi sami poskušali zamešati noge, pa jim jih je vedno uspelo 

rešiti. Ta prizor jim je bil pa zagotovo najbolj šaljiv, žgečkali so se in vlekli za 
noge. 

Ko smo pripravljali dialoge za dramatizacijo, smo se odločili, da orožje 
izpustimo, saj smo šola, ki zagovarja ničelno toleranco do nasilja. Nekaterim 
učencem je bilo to sprva težko, ampak so se sprijaznili, da lahko pošast 
napademo le s palicami in grabljami. Vsak je želel odigrati župana ali potepuha.  

 

7.7.11 Pustna povorka – skupinska maska Bočki zmaj z vodnimi vrelci 

Lintvar nam je ves čas buril domišljijo, odkar so učenci izvedeli, da je bil na 
Boču. Nehote so slabo vreme in dež povezovali z zmajem, češ da se je razjezil 
na ljudi. Bližal se je pustni čas, zato sem učence spomnila na skupinsko pustno 
masko, ki je pri nas v navadi. Naredili smo načrt za zmaja. Predlagala sem jim, 
da vsi skupaj postanemo velik bočki zmaj. Začeli smo zbirati odpadle škatle za 
čevljev, z učiteljico sva pripravili stare zavese za trup. Ker je bilo dela zelo 
veliko, smo povabili k sodelovanju tudi starše. Skupaj smo izdelali pokrivala za 
vsakega učenca, zmajevo glavo, krila in rep. Starši si niso čisto predstavljali, 
kako bo celota izgledala. Zmaja smo z učenci pobarvali z laki, da je bila maska 
obstojnejša in prepričljivejša.  

Učenci od 3. do 5. razreda pa so se odločili, da k zmaju najbolj pristajajo 
kostrivniški vodni mineralni vrelci, zato so se lotili dela pri likovni umetnosti. 
Učitelj Druškovič nam je spesnil še pustne verze: »Na Boču živim, za vodo 
skrbim. Moj rep je močan, z njim vabim vrelčke na plan.« Na pustni torek smo 
bili v množici mask s treh slatinskih osnovnih šol na Evropski ploščadi v 
središču Rogaški Slatini najprepričljivejši in osvojili 1. nagrado. Izjemno ponosni 
smo bili vsi, ki so sodelovali pri izvedbi, naš trud je bil poplačan.  

Najbolj smo se razveselili, ko smo izvedeli, da je nagrada denarna, zato 
smo v oddelčnih skupnostih sklenili, da bomo denar porabili na koncu leta za 
strokovno ekskurzijo in tako zmanjšali stroške.  
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Slika 11: Nastajanje bočkega zmaja (Pažon 2016)  
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7.7.12 Delavnice za starše in otroke, popoldanske vaje s starši, priprava na 
zaključno prireditev ob dnevu šole 

Starši so bili že na začetku šolskega leta zelo navdušeni in pripravljeni 
sodelovati v projektu, zato so se tudi v skoraj polnem številu udeleževali vseh 
naših srečanj ter podpirali skupno delo. Uspešni so bili pri doživetem branju in 
pripovedovanju doma, znali so svojim otrokom razložiti neznane besede in si 
vzeli čas celo za zapis v zvezek. 

 

 
Slika 12: Zapis mame v zvezek učenca – razlaga neznanih besed 

(Pažon 2016) 
 

Pri izbiri vlog za pripovedovanje in dramatiziranje na dnevu šole so bili 
nekateri zelo zadržani in so potrebovali spodbudo. Za vsakogar se je kaj našlo 
in prav vsi so svojo vlogo vzeli resno in bili v njej uspešni. Na prvo vajo smo 
prišli vsi z mešanimi občutki, tudi jaz, saj so učenci potožili, da so starši prišli 
domov zaskrbljeni, da se bodo morali učiti na pamet, da imajo veliko besedila in 
da ne vedo, kako jim bo vse to uspelo.  

Za uvodno motivacijo sem spekla rogljičke, učiteljica razredničarka pa 
slastno orehovo potico. Sladkanje z domačimi dobrotami je postalo stalnica 
naših vaj, le da so pozneje pekli starši z otroki. Skupaj smo ustvarili zmaja, 
scensko zasnovo za predstavo in še kaj. Ne nazadnje so bili starši s 
prisotnostjo in vloženim trudom svojim otrokom največji zgled. Učenci so 
nadaljevali z delom, nastala je vas Formile.  
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Slika 13: Nastajanje scene in druženje na dramskih vajah (Pažon 2016) 
 
Kmalu smo ugotovili, da postajamo amaterska gledališka skupina z dobrimi 

opazovalci in kritiki – našimi učenci. Slednjim je odleglo ob spoznanju, da je tudi  
njihove mame in očete kdaj strah, da ne najdejo pravih besed, da pozabijo 
besedilo, da se zmotijo in da nastopati tudi za odrasle ni preprosto.  

Neformalne oblike druženja so pripomogle k vzpostavitvi boljših 
medosebnih odnosov med učenci ter močnejšemu občutku pripadnosti skupini. 
Starši so se sčasoma sprostili, otroci pa so v svoji razposajeni ustvarjalnosti 
uživali. Z veseljem ugotavljam, da sem ob tem tudi sama bolje spoznala starše, 
njihove družinske odnose ter zaznala, katera pravila vedenja postavljajo svojim 
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otrokom; s svojo prisotnostjo zunaj rednih ur pouka ter z vodenjem projekta sem 
morda, upam, vplivala in bogatila njihov vsakdan.  

7.7.13 Glasbena delavnica 

Pri glasbeni umetnosti sta nas pogosto spremljali ljudska glasba in ljudska 
pesem. Odločila sem se, da bom učence navdušila tudi za ljudska glasbila. 
Poslušali smo zvočne posnetke, sami  zaigrali na različne domače pripomočke, 
ki ustvarjajo zvok (glavnik, kuhalnica, žlica, lonci, hlapec, perilnik …), ali pa 
spremljali ljudsko pesem z zvočili iz naravnih materialov (npr. storžev, lesa, 
kamnov). Učenci so izdelali tudi svoje instrumente iz naravnih materialov ali pa 
so poskušali izvabljati zvok iz različnih plastenk, cevi. 

 

 
Slika 14: Muziciranje učencev na ljudska zvočila (Pažon 2016) 

 
V začetnem razgovoru o tem, kaj so ljudski instrumenti, so učenci najprej 

prepričano odgovarjali, da je to harmonika. Njihov odgovor izhaja najverjetneje 
iz tega, ker je v našem okolju zelo razširjena in ker harmonikar lahko nastopa 
sam. Učence sem hotela naučiti, da je vsak predmet, s katerim lahko ustvarimo 
zvok, že instrument. Tudi včasih so razmišljali tako, vzeli so lončeni pisker, suh 
svinjski mehur in koruzno palico ter sestavili lončeni bas. Najbolj razširjena 
otroška glasbila in zvočila pri nas so: drdra, koruzne goslice, pokalica, ropotulja, 
raglja, stržek, brnek, brklja, nunalca, ru-ru. 

Učenci so se ob pomoči staršev lotili, če so želeli, izdelave otroških ljudskih 
glasbil.  

 
Slika 15: Muziciramo na različne instrumente (Pažon 2016)   
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Slika 16: Sličice otroških ljudskih glasbil povzete po Cvetko (1991) 
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Slika 17: Doma narejen lončeni bas (Pažon 2016) 
 
Doma izdelane instrumente so z veseljem uporabljali, preizkušali in govorili 

o njihovi izdelavi ostalim. Eden od prvošolcev je prinesel preprosto bučo – cuk s 
semeni –, ki je postala razredna ropotulja, v neki drugi družini so izdelali celo 
lončeni bas. Primerjali smo izdelavo glasbil v preteklosti in danes ter ugotavljali, 
da jih je danes lažje narediti, ker imamo vse potrebno pri roki ali pa dele lahko 
kar kupimo. 

Ljudska glasbila so bila odlična spremljava Kujnskemu furežu. Na glavnik in 
nunalco smo se naučili igrati prav vsi. Tudi brnek je bil med učenci zelo 
priljubljen. Obenem smo v tem sklopu utrdili in ponovili pojme: ljudsko izročilo, 
pesnik, pisatelj, skladatelj, zbiratelj, pripovedovalec. Učenci so povedali 
naslednje. 

 
- Ljudsko izročilo je vse, kar so včasih delali, jedli, imeli …, to so plesi, pesmi, 

igre in zgodbe, ne vemo točno, kdo si jih je izmisli, vedno se še kaj doda, 
tudi ljudski instrumenti so izročilo, še danes lahko igramo na njih. 

- Pisatelj je tisti, ki piše zgodbe in pravljice, za delo potrebuje mir, ima veliko 
domišljijo, če je ženska, je pisateljica.  

- Pesnik piše pesmi, potrebuje rime, pesmi so sestavljene iz črk in besed, 
pesnik je tudi France Prešeren, ki je napisal Zdravljico. 

- Zbiratelj hodi od kmetije do kmetije in po svetu ter sprašuje stare ljudi, kako 
je bilo nekoč, zbira obleke, igre, zgodbe, plese in pesmi. 

- Pravljice so daljše od pripovedi, oboje pa lahko beremo in pripovedujemo,  
v pravljicah je veliko domišljije, v pripovedih pa veliko resnice, v pravljicah 
so tudi slike.  

- Pripovedovalec je tisti, ki govori doživeto, pripoveduje zgodbe in pravljice, ki 
so jih napisali pisatelji, govori razločno, glasno in gleda ljudem v oči. 
 

S ponosom so me navdajali njihove definicije, saj sem dobila potrditev, da so 
učenci skozi dejavnosti dobro razumeli in usvojili literarnovedne pojme.  

 
Pri pouku glasbene umetnosti smo se na pobudo učencev poleg ostalih ljudskih 
pesmi naučili še pesem Antona Gričnika Čas bi zavrtel nazaj in pesem Vide But 
in Štefke Ogrizek Moja vas Kostrivnica, ki sicer ni ljudska, je pa v našem kraju 
zelo ljuba in skoraj ponarodela.   
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Slika 18: Ilustracija ob pesmi Moja vas Kostrivnica (Pažon 2016) 
 

7.7.14 Predstavitev projekta učiteljskem zboru šole in srečanju ravnateljev 
Kozjanskega in Obsotelja 

Na izobraževalni konferenci za učiteljski zbor šole in območnem srečanju 
ravnateljev osnovnih šol Kozjanskega in Obsotelja sva s sodelavcem 
Druškovičem, ki vodi POŠ Kostrivnica, predstavila projekt Ohranjanje ljudskih 
pripovedi. V uvodnem delu sva poudarila, da je tradicija zanimivo področje, h 
kateremu se na naši podružnici »tradicionalno« radi vračamo. Predvsem bajke 
in legende so hvaležen material, ker se dajo zelo lepo vplesti v vzgojno-
izobraževalno delo, saj ob njih učenci ne odprejo le ušes, ampak tudi usta. Z 
zadovoljstvom lahko opazimo, da se poleg vse raznovrstne moderne ponudbe 
še kako radi vračajo k svojim koreninam.  

V nadaljevanju sva na kratko predstavila cilje raziskovanja, ki so prvotno 
povezani s poukom književnost v 1. in 2. razredu, toda skozi projekt je bilo 
očitno, da pridobivajo večji pomen. Ker smo jih prepletali  s tradicijo, ki smo jo v 
okviru šolskega projekta Etike in vrednot posebej poudarjali, smo projekt delno 
izvajali tudi v ostalih razredih ob sodelovanju staršev in drugih, s čimer smo se  
medpredmetno in medgeneracijsko povezali. 

Predstavila sva tudi akcijski načrt, ki sproti evalviramo, dopolnjujemo in 
širimo, pri čemer upoštevamo interese in pobude otrok ter staršev. Pripovedno 
izročilo smo dejavno vnesli v del pouka in dneve dejavnosti na naši šoli. 

Na koncu sva jih prijazno povabila na našo osrednjo prireditev ob dnevu 
šole Rajžamo po starem novim časom naproti. Odzivi poslušalcev so bili zelo 
pozitivni in pohvalni, prav vsi pa so prepoznali lažjo izvedbo tovrstnega projekta 
v manjši šoli, kjer so vezi med vsemi stranmi tesnejše.  
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7.7.15 Sodelovanje z geografom Igorjem Baharjem 

Že pri pripovedi o Formilah ter Balunjači mi je eden od staršev poslal 
spodnje elektronsko pismo.  

 
Mojca, pozdravljena! 
 
Pišem ti v zvezi z edino kraško jamo, ki jo imamo na Štajerskem, saj me 

zanima, kje je mogoče dobiti več informacij o njej. 
Tema me zelo zanima, zato bom za vsako informacijo zelo hvaležen. 
Lep pozdrav, E.  
 
Odgovorila sem mu, da se bom pozanimala pri našem geografu, da pa 

morda že sam uspe najti želene podatke na svetovnem spletu ali v knjižnici.  
 
Za pomoč sem prosila sodelavca Igorja Baharja, ki 

poučuje geografijo in med drugim vrsto let raziskuje 
območje Kozjanskega in Obsotelja. Posredoval mi je 
nekaj jamarskih zapisnikov in raziskovalne naloge 
učencev naše šole, ki opisujejo značilnosti površja, 
lego ipd. Iskreno moram priznati, da tudi sama nisem 
vedela, da je bilo na Boču doslej odkritih pet14 jam in 
da ena od njih sploh še ni raziskana. Na kratko sem 
povzela jamarske zapisnike ter jih po elektronski pošti 
posredovala tudi staršem, ki so bili nad nekaterimi 
podatki izjemno presenečeni. O jamah na Boču je 
zanimivo vedeti naslednje. 
 

Jama Balunjača leži ob označeni planinski poti iz Planinskega doma na 
Boču proti vrhu Boča. Nekje na sredini poti nas smerokaz usmeri na poseben 
ovinek planinske poti mimo kraške jame Balunjače, katere vhod leži na sami 
planinski poti. Vhod v Špelcino votlino je le kakšnih 6 m nad vhodom v jamo 
Balunjačo. Jami nista povezani in potekata tudi v nekoliko različnih smereh, 
zato nista vidni istočasno. Oba vhoda sta označena s smerokazi. Jamski vhod v 
Balunjačo se odpira pod previsno steno na sami planinski poti, njen rov je dolg 
skoraj 8 m. Rov v Špelcini jami je dolg okoli 9 m. Po sredini stropa tega rova 
poteka široka skalna razpoka ki je v celoti zapolnjena z velikimi kalcitnimi 
kristali. Verjetno je rov nastal prav ob tej razpoki. V dno jame so izkopane 
stopnice. Za obisk jam zadostujeta pohodniška oprema in baterijska svetilka.  

Od Lovskega doma na Plešivcu (pri kmetiji Gavez) zavijemo po gozdni cesti 
proti Makolam. Na obeh naslednjih križiščih zavijemo levo po dolinski gozdni 
cesti proti Formilam. Okoli 200 m pred Formilami je desno pod cesto 
rekonstrukcija partizanske bolnišnice ob skoraj suhi strugi potoka. Ta potok teče 
v globoko vrtačo, kjer ponikne pod skoraj previsno steno v požiralniku. Vhod v 
to jamo je okoli 5 m vzhodno in okoli 2 m višje od tega požiralnika. Jama je 
ozka, nizka, v vhodnem delu tudi napol zasuta z odpadlim listjem. Okoli 50 m 
pred pašniki na Formilah je na desni strani ceste okoli 50 m dolg skoraj suh 
jarek, ki se konča pod nizko steno s spodmolom. Tam je še ena jama. Vhod v 

                                            
14 Dve od njih je odkril prav moj sodelavec, geograf Igor Bahar. 
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jamo je na desni strani pod spodmolom skoraj zasut z listjem. Potrebna je 
popolna jamarska oprema in vsaj 10 m dolga varovalna vrv za lažje plezanje 
prek debelega sloja listja.   

Pred Formilami je okoli 50 m od ceste dobro opazna okoli 20 m visoka, 
deloma previsna stena, ki jo uporabljajo člani Plezalnega društva Rogaška 
Slatina. Vhod v domnevno jamo naj bi bil ob vznožju plezalne stene, do katere 
vodi od ceste dobro shojena pešpot. Vhod v jamo še ni odkrit. Morda nanj 
kažejo številne široke razpoke v spodnjem delu, ki so deloma prekrite z 
gruščem in listjem in preozke, da bi vanje lahko zlezel človek. 

Mnogi trdijo, da je Boč gora, ki s svojimi skrivnostmi in obrazi dokazuje, da 
gre za prostor, kjer miti in legende še vedno živijo. Velik čar tej gori (978 m), ki 
se kot podaljšek Karavank počasi spušča proti nekdanjemu panonskemu morju, 
dajejo mnoge votline, jame in številni izviri. Gre za edino območje v Sloveniji, ki 
po svojih pokrajinskih značilnostih tako zelo izstopa. Tu najdemo osameli kras, 
vrtače, slepe doline, kraške izvire, udorne stene in slepi tok vode.  

Ugotovimo lahko, da so ljudje že takrat čutili pokrajinsko drugačnost Boča; 
pripovedi so jim omogočile, da so jo izrazili, čeprav si nekaterih pojavov še niso 
znali razložiti.  

 
Takole je v elektronskem sporočilu odgovoril sodelavec I. Bahar na moje 

povabilo k sodelovanju. 
 
Seveda bi šlo, veseli smo, da ne raziskujemo zaman in še koga to zanima. 

Letos sem napisal tudi daljši članek za objavo v strokovni publikaciji o naših 
kraških pojavih v Formilski dolini. Trenutno je v pregledu pri prof. dr. Juriju 
Kunverju, potem pa sledijo v septembru še popravki in, upam, tudi objava. 
Jeseni bomo z učenci tudi začeli s snemanjem kratkih dokumentarnih filmov o 
posameznih kraških pojavih v dolini kot del vodnika po naravoslovni 
znamenitosti. Več pa se lahko zmeniva osebno. 

 
Lep pozdrav 
Igor 
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7.7.16 Zaključna prireditev na dnevu šole Rajžamo po starem novim 
časom naproti 

 

 
Slika 19: Zunanja in notranja stran vabila za dan šole (Pažon 2016) 

 
Z ročno napisanimi vabili smo povabili na našo osrednjo prireditev 

pomembna gosta, ravnateljico šole, mag. Karlo Škrinjarič, in predsednika 
Krajevne skupnosti Kostrivnica, Jožeta Strnišo, in vse starše ter ostale goste. 
Povezovalci programa so bili kar štirje – dva petošolca in dve mami učencev 2. 
razreda, ki so prepričljivo opravili svoje delo.  
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Slika 20: Medgeneracijski povezovalci programa na dnevu šole (Pažon 

2016) 
 
Ravnateljica je v pozdravnem nagovoru izpostavila naše vabilo, ki je imelo 

ne le izjemno ilustracijo, temveč tudi zelo pomembno vsebino. Poudarila je 
pomen vrednost v današnjem času, pomen tradicije, ki je v kostrivniški šoli 
vseskozi prisotna. Primerjala je centralno šolo s podružnico, kjer so toplina, 
srčnost in povezanost veliko bolj prisotne. Zahvalila se je vsem za trud in za 
sodelovanje, posebej našima osrednjima gostoma, dr. Katarini Šrimpf in Antonu 
Gričniku.   

  
Slika 21: Ravnateljica VIZ II. OŠ mag. Karla Škrinjarič na začetku prireditve 
(Pažon 2016) 

 
Začeli smo skrivnostno, s čudeži na kresno noč, ki naj bi imela po ljudskem 

verovanju posebno moč. Predstavili so jo folklorniki otroške folklorne skupine 
Vrelčki pod mojim mentorstvom.  
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Slika 22: Mladi folklorniki OFS Vrelčki med nastopom (Pažon 2016) 

 

 
Slika 23: Muzikantje David, Manca in Jakob (Pažon 2016)  

Med spreminjanjem prizorišča, pripravo rekvizitov in urejanjem nastopajočih 
smo zamotili gledalce z ogledom prispevkov, nastalih skozi projekt, na LCD-
zaslonu.  

V nadaljevanju programa smo predstavili pet ljudskih pripovedi skozi 
pripovedovanja in gledališke uprizoritve. Začeli smo z bajko O bočkem zmaju, ki 
so jo učenci pripovedovali oblečeni kar v zmajevo opravo. 

 

 
Slika 24: Bočki zmaj na pohodu (Pažon 2016) 

 
 
Nadaljevali smo s skrivnostnimi pripovedmi o jami Balunjači, v katerih so v 

vlogi pripovedovalcev in nemih igralcev nastopili predvsem starši. 
Najprivlačnejša vloga je zagotovo pripadala velikanu, ki ga je odigral oče s 
sinom za vratom, a tudi pripovedovalka je imela ob njem največ dela, saj 
poslušalci niso gledali samo velikana, ampak tudi poslušali njeno pripoved.  
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Slika 25: Ustvarjalci ljudske pripovedi o jami Balunjači (Pažon 2016) 

 
Kujnski furež je bila najboljša pripoved vseh časov, podoživljali smo jo vse od 
decembra in učenci so jo uprizorili sami v celoti. Na koncu je zadonela ljudska 
pesem z istim naslovom. Zapeli smo jo prav vsi ob zvokih harmonike in violine.  

 
 

 
Slika 26: Ustvarjalci ljudske pripovedi Kujnski furež (Pažon 2016) 

 
Četrta po vrsti je bila pripoved o velikem travniku na Boču, o Formilah. Učenci 
so prevzeli vlogo lutkarjev; predstavljali so vas Formile (hiše, cerkev, 
prebivalce). Imeli so težko nalogo, ki so jo na vajah bolje odigrali kot na 
prireditvi sami.  
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Slika 27: Učenci v vlogi lutkarjev (Pažon 2016) 
 
Starši pa so bili pripovedovalci.  
 

 
 

 
Slika 28: Ustvarjalci pripovedi o Formilah (Pažon 2016) 
 
Pravljica o toplem potoku in sinovem žrtvovanju iz ljubezni do matere je bila 

zadnja iz naše ljudske zakladnice. Gledalcev se je dotaknila tako zelo, da so 
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nekateri celo zajokali. Pripovedovalke so bile tri učenke, med igralci pa so bili 
učenci in ena mama.  

 

      
Slika 29: Mama in sin v vlogi matere in Janka ter vila z Boča (Pažon 

2016) 
 
Po predstavitvi pripovedi so učenci v obliki kratkega intervjuja gostoma ter 

učitelju Druškoviču zastavil nekaj vprašanj. Izvedeli smo mnogo zanimivih 
podatkov z njihovih zbirateljskih poti in se od srca nasmejali. 
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Slika 30: Pogovor z osrednjimi gosti – zbiratelji ljudskega blaga 

(Pažon 2016) 
  
Sledil je glasbeni program, v katerem so nam zaplesali mladi plesalci šolske 
ritmične skupine Ujemi ritem ter nekaj rim namenili mamam, ki marca 
praznujejo. 
 

 
Slika 31: Učenci so ujeli ritem sodobnega plesa (Pažon 2016) 

 
Skupaj smo zapeli pesem Moja vas Kostrivnica, ki sta jo zapisali in uglasbili 
delavki kostrivniške šole Vida But in Štefka Ogrizek. Tudi obiskovalci so veselo 
prepevali.  
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Slika 32: Pojemo pesem Moja vas Kostrivnica (Pažon 2016) 
 

Tako smo zaključili nepozaben dan šole Mi rajžamo po starem novim časom 
naproti, kjer smo v projektu Etika in vrednote obujali tradicijo ter z veseljem 
ugotavljali, da starši že dolgo niso bili tako vpeti v delo in sodelovanje s šolo kot 
tokrat. 

 

 
 
Slika 33: Simbolična darilca in voščilnica gostom in mamam (Pažon 

2016) 
 

 
Vse prisotne smo povabili tudi na ogled naše razstave Nekoč in danes ter se 

sproščeno družili ob dobrotah, ki so jih za nas pripravili starši.  
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Slika 34: Razstava starih predmetov in izdelkov (Pažon 2016) 
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Na razstavi ni manjkalo starih predmetov, ki so jih skrbno zbirali učenci  in 
jih prinašali v šolo. Uporabljeni so bili kot izhodišče za marsikatero uro pouka. 
Posebej zanimiva so bili zapisi učencev višjih razredov, ki so raziskovali 
življenje nekoč.  
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Slika 35: O žganju apnenice (Pažon 2016) 

 
 
 

 
Slika 36: Kraljevi vrelec (Pažon 2016) 
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Slika 37: Ledenica (Pažon 2016) 
 
Da je prireditev tako nemoteno in suvereno stekla, smo prav vsi vložili 

veliko časa, dela in zelo natančno načrtovali vsako podrobnost (kostume, 
rekvizite, prihode in odhode nastopajočih, prikone).  

Priznanje za najboljše pripovedovalce in gledališke igralce so za zavzeto in 
odlično izpeljano delo prejeli prav vsi učenci 1. in 2. razreda POŠ Kostrivnica.  

 

 
Slika 38: Podelitev priznanj za najboljše pripovedovalce (Pažon 2016) 
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Učenci so ob koncu dneva šole povedali naslednje. 
 

Kadar me doma kličejo z imenom, ki sem ga imel v predstavi, me to jezi. 
 
Mamica je bila tako ponosna, da sem bil glasen, govoril sem razločno in 
za nagrado smo šli potem še na pico. 

 
Mamica se je kar zjokala, ko je gledala naše ustvarjanje. 
 
Moj ati je bil najbolj uspešen, bila sva velikan, in to je bilo najboljše. 
 
Babica, ati in brat so me zelo pohvalili. Mamica je bila zelo ponosna nase in 
name.  
 
Doma smo skupaj zapeli pesem Vse bi dal, da čas lahko bi zavrtel nazaj. 
 
Mamice so nas pohvalile, jaz sem imela vročino in sem zdržala. 
 
Jaz sem pohvalil mamo, ker je bila odlična. 
 
Teta je rekla, da ji je bilo vse všeč. 
 
Doma so bili veseli.   
 
Ko sem dal mamici voščilnico z mlinčkom, me je tako stisnila k sebi.  
 
Staršem učencev 1. in 2. razreda sem nekaj dni po uspešno izpeljani prireditvi 
razdelila evalvacijske lističe. Razmišljali so takole.  

 
Večini je bilo všeč vse, kar smo predstavili; posebej so pohvalili sodelovanje 
otrok, staršev in učiteljev; skupne vaje; spoznavanje zgodovine domačega 
kraja; dva sta posebej izpostavila pripoved Kujnski furež in Topli potok ter 
prihod velikana. 

 
Najbolj si bodo vtisnili v spomin otrokovo vlogo; trenutek, ko so čakali na 
nastop, da so odigrali svojo vlogo; pripovedke, ki jih niso še nikoli slišali; prijetno 
začarano vzdušje; velikega zmaja z Boča; druženje na skupnih vajah; prihod 
velikana; da lahko tako malo otrok in staršev pripravi tako bogato prireditev; 
učiteljičino motivacijo. 
 
Največ glasov je s strani staršev dobila ljudska pripoved Topli potok, takoj za 
njo pa Kujnski furež, Balunjača, Bočki zmaj in na koncu Formile; pri učencih je 
bil na prvem mestu Kujnski furež, ki mu je sledil Bočki zmaj, ostale pripovedi so 
bile enako pomembne; dva starša se nista mogla opredeliti za najboljšo 
pripoved in sta izbrala kar vse.  
 
Pred nastopom je bilo počutje čisto v redu; bilo je malo treme, malo nervoze; 
posebej tik pred nastopom otroka; vznemirljivo; polno pričakovanj; dve mami sta 
imeli hudo tremo. 
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Največji izziv ta dan je bilo pravočasno oditi iz službe; nastopiti pred drugimi; biti 
Špelka; odigrati vlogo nekoga drugega; spremljati otrokov nastop; da bi dobro 
izpadlo; nastopiti brez napak in brez škiljanja v listek. 
 
Vsi so prejeli pohvale od svojih domačih in otrok; nekateri od ravnateljice; od 
drugih staršev; večina je bila ponosna na svoje opravljeno delo; dve mami pa 
pravita, da bi lahko bilo bolje. 
 
Na svoje otroke so bili zelo ponosni prav vsi starši, ker jim je dobro šlo; ker so 
uživali; ker so govorili glasno in razločno; ker so bili umirjeni in sproščeni; 
zbrani; zavzeto in doživeto so odigrali svojo vlogo. 
 
Če bi lahko še enkrat ponovili nastop, ne bi nič spremenila; bi bilo najbrž enako; 
bi poskušali še bolje povedati svoj del; boljše bi se pripravil na nastop; bilo bi 
manj stresno; ne bi se toliko sekirala. 
 
V podobnih projektih bi še večina z veseljem sodelovala; super bi bilo, če bi 
večkrat nastopili, če smo vložili toliko truda in dela; če bi bilo treba; če bi projekt 
vključeval večino staršev; če bi šlo za mojega otroka, bi; kar se mora – ni težko. 
Pri pripravah na nastop so se spominjali svojih šolskih dni, nekaj posebej 
novega se niso naučili; morda to, da je pomembno sodelovati; da je uspeh 
projekta odvisen od vseh sodelujočih; da obstaja veliko pripovedi; da je gora 
Boč polna jam; da nam je bilo skupaj lepo. 
 
Vsi starši so postali radovedni in so jih zanimale še druge pripovedi; pravijo, da 
te vrtinec zgodb kar potegne vase; pripovedi se razlikujejo po krajih, zato so še 
bolj zanimive, sploh, če nisi domačin;  
 
Začutili so prednosti neformalnih oblik druženja in jih pozdravljajo, saj so se 
tako še bolje spoznali in zbližali; preživeli več časa s svojim otrokom; se 
nasmejali in sprostili; medgeneracijsko sodelovali; naredili nekaj za osebno rast, 
ko smo javno nastopali. 
 
Slabosti pri našem ustvarjanju niso zaznali. 
 
Nekateri so na koncu pohvalili delo mentorice, se zahvalili za spodbudo, 
motivacijo in usmeritve; da je bilo lepo, poučno in nepozabno doživetje; zapisali, 
da si želijo imeti posnetek prireditve, ki so ga ob koncu šolskega leta tudi prejeli.  
 

Prireditev ob dnevu šole je bila omenjena tudi v lokalnem časopisu. Škoda 
le, da se o sami vsebini dogodka ni podrobneje pisalo. Nihče nas ni nič 
povprašal o ciljih in namenu, zato so besedilo zapisali po svoje in kljub 
bogatemu fotografskemu gradivu ni zajelo bistva.  
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Slika 40: Zvonko Čoh (Pažon 2016) 

 

 
Slika 39: utrinki v Rogaških novicah (Pažon 2016) 

 

7.7.17 Zaključek bralne značke z Zvonkom Čohom v Kulturnem centru 

Letos nas je v tednu, ko 
po Sloveniji potekajo različne 
prireditve s skupnim naslovom 
Slovenski dnevi knjige, dan 
pred svetovnim dnevom 
knjige, v Kulturnem centru 
Rogaška Slatina ob zaključku 
letošnje bralne značke 
razveselil ilustrator Zvonko 
Čoh, ki je svojo mladost 
preživel v Rogaški Slatini in je 
še danes zvest slatinskemu 
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narečju. Za svoje delo je Čoh prejel številne nagrade in priznanja. Ena njegovih 
najimenitnejših knjig je zagotovo Enci benci na kamenci, v kateri ilustracija 
obogati in razširi pomen posameznih verzov. Zase pravi, da se risanja sploh ne 
naveliča. 

V kratkem intervjuju s povezovalci programa nam je Zvonko Čoh zaupal, da 
v svojem otroštvu zelo rad zabijal žeblje, oče mu je pripravil desko, to ga je 
neverjetno pomirjalo, rad je čečkal povsod, kjer je naneslo. Zelo rad je imel 
zimo, ko je delal skakalnice in skakal, poleti je iskal lokacije za skakalnice. 
Džemaraci so bili njegova druščina prijateljev, njemu je bilo ime Cic. Hodili so 
po hribčkih, jih označevali z zastavicami, kot da so jih prvič odkrili, želeli so 
odkriti konec zemlje, pa jim ni uspelo. Ker je rad risal, ga je to vodilo, da je 
obiskoval šolo za oblikovanje in likovno akademijo ter postal slikar, ilustrator, 
zelo rad je bral stripe (Zvitorepca) in gledal risanke Mikija Mustra. Vzornike je 
vedno imel pri športnikih – skakalcih, npr. Jože Šribar, Ludvik Zajec, ne pri 
umetnikih. Še danes je ljubitelj smučarskih poletov. 

 Razložil je, kako nastanejo ilustracije neke knjige, ko si ilustrator sam 
zamisli pomembne dogodke v knjigi in tudi to, kakšni bodo videti knjižni junaki. 
Založba izbere tekstopisca in določi ilustratorja, ampak vseeno najraje sodeluje 
z Andrejem Rozmanom – Rozo, ki je prav tako kot sam zelo hudomušen, zato 
sta se v tem času že spoprijateljila. Raje riše smešne zgodbe kot resne. Liki v 
njegovih ilustracijah so zelo prepoznavni, rad opazuje ljudi in njihove specifične 
lastnosti, bolj ko se usmeri proti karikaturi, bolj so vidne značilnosti 
posameznika (npr. kljukast nos), potem doda še nekaj smešnega in s tem je 
najbolj zadovoljen.  

Povedal je, da je delo pri mizi v ateljeju naporno, zato je izumil svojo 
"minuto za zdravje". Vsako uro si vzame odmor, napravi nekaj sklec in počepov, 
si zaigra na kitaro in spet sede in slika naprej. 

Med pogovorom smo nastopili mi, prvo- in drugošolci POŠ Kostrivnica, z 
dramatizacijo ljudske pripovedi Topli potok, ilustrator Zvonko Čoh pa je s 
flomastrom ustvaril skice prizorov. Kljub temu da ni imel pravih pogojev za delo, 
je njegova roka ustvarjala prave čudeže. Učenci – gledalci od 1. do 9. razreda – 
so v popolni tišini zamaknjeno spremljali njegovo početje. Nastalo je osem 
unikatnih skic za ilustracije.  
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Slika 41: Nastop v Kulturnem centru Rogaška Slatina (Pažon 2016) 

    
 

 
Slika 42: Zvonko Čoh pri  ustvarjanju (Pažon 2016) 

 
Zvonko Čoh je bil presenečen nad tišino in zanimanjem učencev. Razložil 

jim je, da gre za skico, ki jo po navadi dela s svinčnikom in je osnova za 
ilustracijo, da lahko radira, popravlja in da pri skiciranju vedno začne pri velikih 
delih, potem se posveča podrobnostim. Večina otrok pri risanju dela napake, ko 
začne risati oči, najprej je treba narisati vse drugo, nazadnje pa oči.  

Hvali se nerad, pove pa, da je ponosen na nekatere knjige, ki jih je ilustriral 
v sodelovanju z Rozo, npr. Urška, nazadnje je izšel Kekec v njegovi podobi.  

Na branje gleda pozitivno, v njegovem času bralne značke še ni bilo. 
Svetoval nam je, da je branje smiselno, ker lahko kaj spremeniš pri sebi, se kaj 
naučiš, ko nekaj prebereš, ob zgodbah se lahko sprostiš, poudaril je, da si je za 
branje treba vzeti čas, ki ni izgubljen. 

V razredu smo si uredili kotiček s knjigami, ki jih je ilustriral Zvonko Čoh. 
Učenci so jih prinesli sami od doma, nekaj sem jih dodala še jaz. Najbolj so  
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uživali v smešnih ilustracijah v povezavi z izštevankami v zbirki Enci benci na 
kamenci.   

 

 
Slika 43: Deklice med prostim časom prebirajo knjige z ilustracijami 

Zvonka Čoha (Pažon 2016) 
 
Po zaključku bralne značke smo strnili vtise in učenci so povedali, kaj jih je 

najbolj prevzelo ali pritegnilo. Vsi so bili navdušeni, da je Zvonko Čoh risal skice 
naše pripovedi, nastopajočim je bilo všeč, da so prvič stali na odru in prvič 
govorili po mikrofonu, dvema je bilo najbolj všeč, ko je prišla na oder vila, in 
seveda, kako je govoril naš Janko. 

Ob vsem dogajanju smo utrdili še pojem ilustrator in pisatelj ter na lestvici 
od 1 (ne berem rad) do 10 (zelo rad berem) ocenili, kako radi beremo knjige. 
Večina je označila branje knjig z 10 (osem učencev), z 9 (eden) z 8 (trije), eden 
pa s 6. 

Ker pa naši učenci zelo radi rišejo, so utrinke z zaključka bralne značke tudi 
narisali. 
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Slika 44: Ilustracije dogajanja v Kulturnem centru (Pažon 2016) 
 
Tega akcijskega koraka na začetku našega projekta nismo načrtovali. 

Odzvali smo se na povabilo ravnateljice in šolske knjižničarke Zdenke Ižanc ter 
si pridobili veliko novih izkušenj z nastopanjem na pravem odru pred 
številčnejšim občinstvom. 
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Takole je naše delo odmevalo v lokalnem časopisu Rogaške novice:  

 
Slika 45: Utrinki bralne značke v Rogaških novicah (Pažon 2016)  

7.7.18 Ljudska pripoved Kako so živali hotele za godce v Lemberg 

Pri pripovedovanju te pripovedi sem imela takoj skupino učencev, ki so me 
pridno dopolnjevali, saj so poznali zgodbo o bremenskih godcih, ki je zelo 
podobna in priča o tem, da so se tudi nekoč na različnih koncih sveta odvijale 
podobne življenjske situacije. Torej se je naše izhodišče spremenilo, saj ni šlo 
za nekaj neznanega. Spremenila sem tudi svoj načrt dela in ga nadgradila. 
Pripovedovala sem do konca.  

 
Takole je bilo. Gospodar zapodi starega osla od hiše. Sivec potrt 

premišljuje, kaj naj počne. Nazadnje se domisli: »Za godca pojdem v Lemberg. 
Moj glas je lep in močan. Lemberžanom pa je glasba všeč. Radi me bodo 
poslušali in mi tudi kaj vrgli, da se bom preživel.«   

Tako krene osel proti Lembergu. Spotoma sreča starega psa. Tudi tega je 
gospodar spodil. Ko zve osel za njegovo usodo, ga pregovori, da si gresta 
skupaj kot godca v Lemberg služit kruh. Ko nekaj časa hodita srečata staro 
mačko. Tudi njej se je zgodilo kakor njima, zato se jima rada pridruži. Naposled 
naletijo še na starega petelina, ki je moral pobegniti od doma, ker bi ga sicer 
zaklali. Še njega vzamejo v svojo sredo in jo mahnejo dalje proti lemberškemu 
trgu.  

Pod noč pridejo pred samoten, na pol podrt grad. Tu so se skrivali 
razbojniki. Tisti večer so bili vsi doma in so se pravkar mastno gostili. Na oslovo 
besedo stopijo vse živali pod okno in – ena, dve, tri … zaženejo glasno 
podoknico. Strašanskega hrupa se razbojniki tako ustrašijo, da zbežijo. Naši 
godci nič dosti ne čakajo. Brž vstopijo in vsak se v gradu po svoje imenitno 
pogosti, nato pa se spravi k počitku. Razbojniki se ustavijo šele daleč v gozdu. 
Ko si oddahnejo, sklenejo, da pojde eden izmed njih vendarle pogledat, kaj se v 
gradu godi. Pride v grad, tiplje, išče, a ima smolo, da dregne kar po vrsti v 
speče godce. Toda vsaka žival si ga v temi tako sposodi, da pobegne revež na 
vrat na nos nazaj v gozd. Tam ves upehan poroča tovarišem o strahovih, ki 
gospodarijo v gradu. Tako razbojniki sklenejo, da si bodo poiskali skrivališče 
drugod. Živalim pa je bilo v gradu všeč. Premislile so si in kar tam ostale in 
preživele srečne in vesele stare dni. Tako je bilo tudi Lembergu z njimi 
prizaneseno. (Kuret 1954) 
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Pri šolski interpretaciji sem pozornost učencev usmerjala v to, kaj se je 

dogajalo, ko je gospodar govoril z oslom, kako mu je govoril, kaj je osel 
razmišljal, kako je bilo potem, ko se je srečal z drugimi živalmi, kaj so se 
pogovarjali, kako so se počutili. Učenci so si izmišljali dialoge, se dopolnjevali, 
spreminjali glas v živalsko govorico. Večina je poznala in razumela vzroke za 
odhod živali od doma in njihovo stisko že iz bremenskih godcev, zato sem 
predlagala naslednji korak poglabljanja doživetij – izdelava lutk za lutkovno 
predstavo. 

Razdelila sem učence v tri skupine po pet otrok, sami so se morali 
pogovoriti o vlogah in si razdeliti delo. Razbojnike so naredili po trije ali dva, 
igrali pa so jih izmenično. Iz trdega papirja so najprej izrezali dele za 
posamezno lutko, jih zalepili v celoto, na leseno palico sem jih pritrdila jaz. 
Nedokončane lutke so takoj oživele kar na mizah. 

Ugotovili smo, da potrebujemo gledališče, in to kar namizno. V parih ali 
trojkah so narisali načrt za gledališče, usmerila sem jih na pomembne kraje 
dogajanja – grad, gozd, učenci so zavzeto načrtovali. S tem delom smo 
zaključili uro. Nisem jim povedala, da imam namen popoldan s starši delo 
nadaljevati. Zaenkrat je to ostala skrivnost.  

 

    
 
Imeli smo zadnji roditeljski sestanek in ustvarjalno delavnico. Tudi staršem 

sem pripovedovala zgodbo. Nekateri so jo poznali. Povedala in pokazala sem 
jim, kaj smo že naredili in kaj si želimo še narediti ter jih povabila k 
ustvarjalnemu izzivu, ki ga tudi tokrat niso zavrnili.  

Rezali so in lepili na kartonsko ozadje. Nastalo je pravo veliko namizno 
lutkovno gledališče z več prizorišči. 
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To je bilo za učence veliko presenečenje, nekateri so kar verjeli v čudež, 

potem so jim drugi razložili, da so bili to starši, ki so pridno pomagali, res so bili 
veseli in zelo hvaležni za pomoč.  

 
Naše ustvarjanje smo povezali z likovno umetnostjo in pobarvali gledališče 

in lutke. Pri glasbeni umetnosti smo ponovili ljudsko pesem Mi muzikanti so, ki 
je učencem ljuba, ter jo povezali s predstavo.  
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Slika 46: Nastajanje lutkovnega gledališča (Pažon 2016) 

 
Vsaka skupina je vadila zase, omenjen čas ob mizi, določen čas ob lutkovni 

sceni. Iskali so različne možnosti gibanja z lutko in bogatili dialoge ter 
doživetost. Vsaka skupina se je predstavila sošolcem s svojo izvedbo lutkovne 
predstave, gledalci so z zanimanjem poslušali in zaploskali lutkarjem. 

Na koncu me je zanimalo, katero vlogo so si izbrali v lutkovni predstavi in 
zakaj. Tisti, ki so izbrali muco ali psa, so jih izbrali zato, ker so jim najljubše, ena 
deklica je povedala, da je izbrala vlogo gospodarja, ker rada ukazuje, razbojnika 
pa zato, ker je zanimiv. 
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Učenci so razmišljali tudi o vlogi gospodarja in o njegovem odnosu do živali. 

Postavili so se v njegovo vlogo in povedali ter zapisali, kako bi oni poskrbeli za 
živali na stara leta. Vsi so bili istega mišljenja, da jih ne bi zavrgli, da bi jih hranili 
in skrbeli zanje do zadnjega. Presenetilo me je to, da ni niti eden povezal tega 
gospodarja z gospodarjem Ugecom, ki je svojega starega konja zaklal, ker ni bil 
več za nobeno rabo. Njega pa niso obsojali. 
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Slika 47: Zapisi o izbranih vlogah in gospodarjevem vedenju (Pažon 
2016) 

 
 
Ugotavljam, da smo na ta način ponovno ozavestili, da je mogoče isto 

literarno delo predstaviti na različne načine in da ima vsak način svoje 
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zakonitosti in da so tudi naši okusi različni. Ni vsakomur vse všeč. Učencem pa 
je seveda bila tokrat bolj všeč predstava z lutko kot pripovedovanje samo.  

V prvem razredu zelo izstopa deček, ki ima res bujno domišljijo in vsako 
zgodbo vidi v podrobnosti, jo poveže s sedanjostjo in tudi tokrat je bilo tako. 
Povedal je, da je bil med vikendom na vseh petih gradovih okoli Lemberga in da 
so živali živele na četrtem gradu. Tam je videl okostje, in sicer osel je umrl stoje 
v prvem nadstropju, petelin pa v drugem. Bil je izjemno prepričljiv, kmalu se mu 
je v zgodbi pridružil še drugi deček, dodajala sta neverjetne stvari, vsi so ju 
poslušali in celo verjeli obljubi, da bodo tudi oni šli tja. 

Ugotovila sem, da jim je bilo pri pripovedih, dramatizacijah, muzikalu, 
lutkovni igri, pravljici vedno najbolj všeč trenutni poustvarjalni del vsakega 
medija posebej.  
 

7.7.19 Časovna kapsula (zbirka ljudskih pripovedi in ostalega gradiva) 

Pri svojem študiju sem prvič naletela na izraz časovna kapsula, ki me je 
prevzela do te mere, da sem si rekla, da jo bom tudi sama nekoč izdelala.   

Kapsula je pravzaprav svojevrstno sredstvo komunikacije; subjekt v 
preteklosti komunicira s subjektom iz prihodnosti. Ta komunikacija ni povratna, 
saj avtor kapsule ne more vedeti, kako bo v prihodnosti oz. po njegovi smrti ter 
kakšna bo reakcija in vrednotenje predmetov v kapsuli. S časovno kapsulo 
lahko beležimo življenje in dogodke ta trenutek, če pa bo v prihodnosti morda 
odkrita, bosta iz nje razvidna sporočilo in vsebina iz preteklosti. 

 
Ob zaključku projekta je poleg obsežne fotografske dokumentacije in 

glasovnih posnetkov nastala še knjižna zbirka pripovedi Bočka uganka in DVD-
posnetek. 

 

 
Slika 48: Naša časovna kapsula (Pažon 2016) 
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V knjižni zbirki so zajete pripovedi, kjer je književni prostor Boč z okolico 
(Kujnski furež, Topli potok, Formile, Belunjača, Bočki zmaj), primeri njihovih 
dramatizacij, šaljive zgodbe o Lemberžanih, nekaj ljudskih pesmi, opisane so 
kraške jame na Boču in kratek zgodovinski pregled domačega kraja, 
Kostrivnice.  

DVD-posnetek zajema preplet pripovedovanja in dramatizacije petih 
ljudskih pripovedi v izvedbi učencev in staršev.  

V časovno kapsulo smo vložili še posnetek lutkovne predstave Bočki zmaj, 
pobarvanko na temo zmaja, ki so jo ustvarili učenci, zapise učencev 
raziskovalcev, jamarske zapisnike in raziskovalno nalogo o Formilah 
geografskega krožka z mentorjem Igorjem Baharjem in nekaj dodatnih gradiv 
Martina Druškoviča.  

Menim, da je nastala bogata in vabljiva zbirka, ki vključuje različne medije in 
morda ravno zato zanimiva za najditelja naše časovne kapsule. Z učenci in 
nekaj starši smo sestavili nagovor najditelju kapsule.  

 
Pozdravljeni, najditelji časovne kapsule! 
 
Ste pravi srečneži, naleteli ste na nekaj pomembnega. Pred vami je 

čudovit zaklad, ki vas bo obogatil in osrečil. Spoznali boste skrivnosti 
gore Boč, zanimivosti našega kraja iz ljudskih pripovedi, ki so del 
bogatega ljudskega izročila, in morda še kaj.   

 
Smo učenci POŠ Kostrivnica, generacije 2008/2009. Skupaj z našimi 

starši in učiteljico Mojco smo raziskovali našo čudovito okolico. Pri tem 
so nam pomagale zgodbe, ki povezujejo ljudi že tisočletja. Predstavili smo 
vam jih po svoje z namenom, da si jih boste tudi vi zapomnili in jih 
povedali ali pokazali drugim. Vseskozi nas je spremljala misel, da je 
tradicijo vredno ohranjati.  

Želimo vam veliko prijetnih doživetij ob odkrivanju pripovedi, ki vam 
bodo odprla vrata domišljije in v vas budila radovednost in občudovanje.   

 
In ne pozabite deliti in širiti nova spoznanja. Če najdete še sami kaj 

zanimivega, dopolnite našo časovno kapsulo, da jo bodo spoznale tudi 
naslednje generacije. 

 
Skupaj zgradimo trden most iz preteklosti v prihodnost! 
 
Srečno!    
 
Kapsulo v poslikani škatli smo zaenkrat shranili v šolski knjižnici, želeli pa 

smo jo skriti nekje na Boču, vendar smo ugotovili, da bi jo tam težje našli. 
Upajmo, da bo najditeljev čim več. 

 

7.7.20 Kulturno-literarni pohod od Formil do Balunjače, ljudska pripoved 
Bočka uganka 

Na predlog staršev in učencev smo se tik pred zaključkom šolskega leta v 
popoldanskem času odpravili odkrivat skrivnosti Boča.  
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Zbirno mesto je bilo pri Planinskem domu na Boču. Zbralo se nas je zelo 
veliko, večina staršev in učencev naše šole ter učitelji. Nekateri starši so se 
opravičili.  

Naša pot je vodila po obronkih celotne gore, tako da je bila primerna za vse 
udeležence pohoda. Učenci in starši so bili razpoloženi in radovedni. Zelo malo 
staršev je to pot že prehodilo, čeprav so domačini, v spremstvu otrok pa so bili 
proti vrhu Boča nekateri prvič. Nekaj jih je šlo pogledat Balunjačo med samim 
projektom, eden tudi travnik na Formilah.  

Pot je s postanki trajala štiri ure, čeprav smo predvideli tri. Vmes so se 
starši odločili osvojiti vrh Boča (988 m) in se povzpeti na razgledni stolp.  

Prvi del je bil poti je bil naporen, saj smo se vzpenjali priti vrhu Boča do 
same jame Balunjače in Špelkine votline, zato je bilo treba poskrbeti za varnost 
naših najmlajših, ki so plezali kot veverice naprej. Drugi del poti je vodil po 
pobočju Boča proti Donački gori; zato ni bil nevaren in so otroci lahko hodili 
sami, starši pa klepetali in uživali v svežem zraku ter pokrajini. 

Na določenih mestih sem preverila trajnost znanja posameznih pripovedi. 
Ugotovila sem, da so se predvsem učencem vtisnile v spomin, saj niso spustili 
prav nobene podrobnosti. Starši niso bili tako navdušeni pripovedovalci, besedo 
so prepustili učencem. Učenci so uživali v pripovedovanju in dopolnjevanju 
staršev.  

V bližini Formil smo si ogledali tudi ostanke partizanske bolnišnice, 
požiralnik in znameniti apnenec. Šestošolec, ki je spremljal sestro na pohodu, 
nam je povedal, da je sodeloval v raziskovalni nalogi naše šole, ko so z 
geografom Igorjem Baharjem proučili ravno Formile, zato smo mu z veseljem 
prisluhnili.  

Pri planinskem domu je bil naš cilj. Tam smo se še okrepčali in nasmejani, 
polni vtisov, v večernih urah zapustili skrivnostno goro, Boč. Nikomur ni bilo žal, 
da je spoznal vsak kotiček domače gore, čeprav je za to moral vložiti veliko 
truda in časa.  

Ker je bila pot naporna in dolga in ker so bili prisotni tudi starši učencev iz 
višjih razredov, sem se odločila, da ne bom pripovedovala zadnje ljudske 
pripovedi, ampak bo ostala v knjižni zbirki, tako da jo bodo učenci lahko med 
počitnicami prebirali sami ter se urili v pripovedovanju. 

Naslov zadnje pripovedi je Bočka uganka. Takole se glasi. 
 
Nekoč je bil kmet, ki je bil dolžan v sosednji graščini, gospodi na gradu. 

Gospodje so mu rekli, da bi mu ves dolg odpustili, če bi jim povedal tako 
uganko, da bi je ne uganili (če bi jim povedal nekaj takega, da si ne bi gor prišli). 
Kmet je šel domov in po poti premišljeval, kaj bi naredil. Srečal je beračico in ta 
ga je vprašala: »Kaj ste tako žalostni?« Ko ji je povedal, kaj so mu rekli v gradu, 
mu je svetovala: »Doma imate brejo svinjo, pa jo zakoljite. Vzemite iz nje prase 
in ga specite. Zatem vzemite orehovo korenino in jo dajte za klobuk. Nato 
pojdite na vrh Boča in pojejte tisto prase na vrhu smreke. Na graščini jih potem 
vprašajte, kaj je to.«  

Kmet se je beračici lepo zahvalil, šel domov in storil, kar mu je svetovala. 
Potem je šel na grad in vprašal gospode, kaj je to: »Storjeno je bilo, rodilo se ni. 
Na vrhu Boča, na vrhu smreke pod orehovo korenino je bilo pojedeno. Kaj je 
to?« Gospodje tega niso znali razvozlati. Povedati jim je moral, kaj je to. Oni pa 
so mu seveda ves dolg odpustili. 
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15Kou je tau z Boča 
Jinkrat je biu kmiet, kuo je biu daužn gospudi na gruadi. Gospaudje suo 

muo riekli, de bie nu vies daug odpistili, čie bie jim poviedau nieka tokega, de si 
ne bi guor prišli. Kmiet je šau dumau, po poti je študirau, kuo bie nareidu.  

Srečau je beračico. Fprošala ga je, zakuo je tak žalostn. Ku ji je povedau, 
kuo su mu riekli na gruodi, mu je predlogala: »Duoma muote brejo svijo, pa juo 
zakaulite. Vziemite iz je prase pa ga spiečite. Puokle vziemite vureahovo 
kuorenino, pa jo dete za klabuk. Pujdite na varh Bouča, pa pujejte tisto prase na 
varhi smreke. Na gruodi jih puokle tau fprošajte.«  

Kmiet se je beračici lepau zahvuolu, šau je damau pa nariedu, kau mu je 
riekla. Puokle je šau na gruod in fprašau gospaude, kuo je tau: »Nareto je bluo. 
Rodilo se ni. Na varhi Bouča, na varhi smreke, puod vureahovo kuorenino je blo 
pujedeno. Kuo je tau? Gospaudje tega niso znuoli razvozkuoti. Povedati jim je 
muogou, kuo je tau. Uoni pa so muo muogoli daug odpistili. 
 

Prišli smo do konca šolskega leta in do zaključka projekta; skupaj smo 
uspešno izpeljali vse akcijske korake in zadovoljstvo je bilo vsestransko. 

 
 

   
 

 
 

                                            
15 S prevodom Bočke uganke v kostrivniško narečje sem v knjigi A. Gričnika sodelovala 

tudi sama.   
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Slika 49: Utrinki z zaključnega kulturno-literarnega pohoda okoli Boča 

(Pažon 2016) 
 

7.8 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Bralno-pripovedovalni projekt, ki je bil prvotno načrtovan za čas od jeseni 
do pomladi,16 se je podaljšal vse do konca šolskega leta, s čimer je rasel in 
postajal kakovostnejši. Časovnica akcijskega načrta se je daljšala in 
dopolnjevala. Pri analizi in evalvaciji projekta sem smiselno združevala 
posamezne akcijske korake. Priznam, da je končna podoba projekta presegla 
moja pričakovanja, kar me nenazadnje navdaja z osebnim zadovoljstvom in mi 
vliva dodatno motivacijo za tovrstno delo z učenci. 

Branje umetnostnih besedil predstavlja po I. Saksidi (2008) v šoli bralni 
dogodek,17 pri katerem ne gre za individualno branje, ampak za več vrst 
pogovorov o prebranem (med besedilom in otrokom; med besedilom, otrokom 
in sovrstnikom; med besedilom, učiteljem in otrokom). Učitelji imamo kot 
mentorji branja izjemno pomembno vlogo; vedeti moramo s kakšnim ciljem, 
kako in kaj beremo. Zavedam se, da moramo biti tudi pri izbiri ljudskih 
pripovedi, s katerimi smo se v projektu ukvarjali, previdni in da tudi 

                                            
16 Vsak zadnji petek v marcu na II. OŠ Rogaška Slatina poteka dan šole, ki je pravzaprav 

dan odprtih vrat s prikazom dejavnosti za starše in širše. Projekt je bil za to časovno omejen, 
ker se je predvidevalo, da se bo z omenjeno predstavitvijo zaključil. Toda veliko zanimanje 
sodelujočih pri projektu in nove ideje, ki so se nam  porodile med izvajanjem, ter še neraziskano 
gradivo so razlogi, da smo projekt podaljšali do konca pouka.  

17 I. Saksida ga v svojem delu Ustvarjalna obravnava književnih in drugih besedil v vrtcu in 
šoli tako imenuje.  
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pripovedovanje predstavlja bralni dogodek. V projektu sem najprej prevzela 
vlogo mentorice branja in pripovedovanja, saj ima tudi sama zelo rada področje 
književnosti in se zavedam, da književni pouk razvija tudi širše vzgojne cilje in 
vpliva na oblikovanje vrednost, stališč in prepričanj. Sodeč po odzivih 
sodelujočih in njihovi naraščajoči motiviranosti, menim, da sem svojo vlogo 
uspešno opravila. 

Prvo oviro, ki sem jo morala prestopiti, je bil sam izbor besedil. Osrednji 
kriterij, ki sem ga upoštevala, je bil umestitev pripovednega dogajanja v 
konkreten prostor, območje okoli »gore« Boč, pod vznožjem katere leži tudi 
vasica Kostrivnica s Podružnično osnovno šolo Kostrivnica. Dobra ura hoje 
nezahtevnega vzpona tudi za otroške nožice prvo- in drugošolcev predstavlja 
dosegljiv cilj.  

Naš izhodiščni nabor je obsegal pet pripovedi:  
a) o bočkem zmaju;  
b) o jami Balunjači;  
c) o velikem travniku na Formilah;  
č)  o konjskem furežu;  
d)  o toplem potoku.  

V nadaljevanju so učenci predlagali tudi svoje pripovedi, želeli so izvedeti več o 
smešnih pripetljajih Lemberžanov, zato smo vključili tudi te. Zadnjo, Bočko 
uganko, sem izbrala, ker sem sodelovala pri njenem prevodu v lokalni narečni 
govor.    

Pri obravnavanju izbranih ljudskih pripovedi sem izhajala iz ciljev Učnega 
načrta za predmet slovenščina, ki sem jih konkretizirala glede na obravnavano 
pripoved in jih prilagajala učencem. Posvečali smo se tudi razlagi besed in 
neposredno staršem pri preverjanju trajnosti znanja podala še zgodovinsko ali 
pokrajinsko ozadje pripovedi. Učenci 1. in 2. razreda so med projektom spoznali 
in usvojili veliko novih pojmov (npr. glažutarstvo, etnologinja, vrtača), nekaj 
arhaičnih izrazov, metafor (ne duha ne sluha, šiba božja) in literarnovednih 
izrazov (npr. zbiratelj, pripoved, pravljica), zato so nekateri dosegali že cilje, ki 
so predvideni za tretji razred. 

Ob ozaveščanju dejstva, da je mogoče isto literarno delo posredovati na 
različne načine in da ima vsak način svoje zakonitosti ter da so tudi naši okusi 
različni, sem učencem približala različne možnosti in medije seznanjanja s 
pripovedmi in jih usmerjala ter vodila v poustvarjalnem delu, ki ni bil le 
pripovedovalsko naravnan, ampak smo se lotili tudi prvin gledališkega in 
lutkovnega ustvarjanja. 

Pripovedi, ki smo jih obravnavali, težje uvrstimo v folklorne žanre, ker imajo 
več primesi, ampak vseeno je mogoče ugotoviti, da po prevladujočih motivih 
spadajo med bajčne (O bočkem zmaju), razlagalne (Od kdaj izvira topla voda) s 
primesmi legende (O velikem travniku na Boču), zgodovinske (O jami Balunjači) 
in šaljive zgodbe (Lemberžani). Spoznali smo tudi razširjeno pripoved v 
pravljico (Topli potok). Obravnavane pripovedi smo na predlog učencev 
preoblikovali v dramska besedila, pripoved O živalih, ki so šle v Lemberg za 
godce pa v lutkovno predstavo.    

Za natančnejši pregled obravnavanih besedil dodajam kratko primerjavo.  
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 književne 
osebe  

književni 
prostor 

besedilni pomen 

O bočkem zmaju kintvar, 
Kostrivničani 

votlina v gori 
Boč 

Gora Boč je prerok slabega vremena 
še danes, ko ima Boč kapo, se bo 
vreme poslabšalo. 

O velikem travniku na Boču  Formilčani, bog 
v podobi berača 

Formile Kdor ne spoštuje krščanske vere, je 
po predhodnih neuspešnih opozorilih 
kaznovan. 

O jami Balunjači velikan, 
razbojnica 
Špelka s svojimi 
pajdaši, vile  

jama Balunjača 
in Špelkina 
votlina pod 
vrhom Boča  

V jami najdemo zavetje.  

O toplem potoku Janko in njegova 
mati, vila 

Studenice  Otrokova žrtvovanje je poplačano z 
nagrado.  

Kujnski furež Zaklajnšek, Uga, 
sosedje 

Drevenik Razkritje prepovedanega ravnanja.  

O živalih, ki so odšle v 
Lemberg za godce  

osel, pes, 
mačka, petelin, 
gospodar, 
razbojniki 

Lemberg Če nisi več koristen, se te hočejo 
odkrižati.  

Šaljive zgodbe o Lemberžanih  Lemberžani, 
lembrški župan, 
berač 

Lemberg O človeški nespameti – kozjanski 
Butalci.  

Bočka uganka kmet, grajska 
gospoda, 
beračica 

Boč  Iznajdljivost je koristna.  

 
 

Zaradi tesne povezanosti in odvisnosti od narave se je ljudem in tudi našim 
literarnim junakom zgodilo, da so bili zaradi dejanj, ki so jih storili, kaznovani 
(Zaklajnšek in Uga: preganjanje in norčevanje, Formilčani: vas z vsemi 
prebivalci in živino vred se je za vedno pogreznila v zemljo, Kostrivničani: slaba 
letina in lakota) od vesolja, boga ali nezemeljskega bitja v zmajevi podobi. Po 
drugi strani pa je bila dobrota in močna želja bogato poplačana od vilinskih bitij 
(vile rojenice, farice, driade), ki so kmetom pomagale pri opravilih, za plačilo pa 
terjale le mleko ali pa naredile sredi zime toplo vodo v potoku, da je perica lahko 
prala. Zgodilo pa se je tudi, da so živali ali ljudje imeli preprosto le srečo 
oziroma so sprejeli posledice ter se vdali v usodo (živali, ki so šle za godce v 
Lemberg, Lemberžani, kmet v Bočki uganki). Obstaja še vrsta legend o zidanju 
cerkva in gradov ter krščanskih pripovedi, ki jih nismo uspeli vključiti v svojo 
zbirko, a si zagotovo zaslužijo, da jih ne pozabimo.  

Učenci so bili skozi učni proces glavni soustvarjalci književnega pouka, bili 
so zelo motivirani; polni pričakovanj in bogatih predstav ter idej so komunicirali z 
besedilom. Pri uvodni motivaciji sem izhajala iz učencev in uporabljala različne 
pristope (stara skrinja s predmeti, fotografijami, neposredna narava), učencem 
pa je bil dovolj že pozitivni nagovor pred začetkom: »Želim vam povedati, kako 
je bilo nekoč, ko je ....«;  v njihovih očeh sem videla radovednost in željo po novi 
pripovedi. Niti enkrat ni bil odziv učencev na besedilo negativen, zato ni bilo 
težko nadaljevati s pripravo na poslušanje in ugodno recepcijo za 
pripovedovanje kratkih zgodb. Vse pripovedi sem interpretativno pripovedovala 
in s tem učencem omogočila stik z živim besedilom in sestavljanje besedilnega 
pomena. Ko sem ista besedila pripovedovala staršem, mi je bilo težje. A tudi oni 
so bili polni pričakovanj, pozitivne motivacije, terjali so dodatne razlage o 
nastanku pripovedi, pri čimer sem si pomagala z zgodovinskimi in pokrajinskimi 
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značilnostmi kraja. Začutili smo, kako so pripovedi na preprost način podajale in 
razlagale zahtevne stvari. Učenci tega na začetku niso zahtevali.  

Pri čustvenem odmoru, urejanju vtisov in odzivov na besedilo sem zaznala 
napetost ali olajšanje, odvisno od razpleta. Izjemno kritično so se odzivali na 
gospodarja, ki je bil nepravičen do živali, saj jih je odgnal, ko so mu zaradi 
starosti odslužile.18 Vznemirili so se tudi ob neposlušnih Formilčanih, ki jih je 
berač prišel trikrat opomnit, preden so bili kaznovani. Oboževali so velikana, ker 
je zmogel naenkrat pojesti cel lonec krompirja. Pozitivno so doživljali tudi 
razbojnico Špelko in njene pajdaše, čeprav so ugrabili grofovega sina, saj so jo 
doživljali kot junakinjo, poglavarko, in bili na moč razočarani nad njenim 
tragičnim koncem – bila je namreč obglavljena. Z navdušenjem so se odzivali 
na lebrške dogodivščine. Do lintvarja so čutili strahospoštovanje. Najbolj 
empatično so se odzivali na Jankovo zgodbo, zato jih je pozitivni razplet pomiril 
in osrečil. Povratno informacijo sem oblikovala glede na razpoloženje in 
predlagala ponovno pripovedovanje s vključevanjem učencev in s premori ter 
razlago besed.  

Drugošolci in ena prvošolka že berejo z razumevanjem, zato so si želeli 
imeti pripoved zase. Tudi ostali so si jo prilepili v zvezek, da je bila na voljo tudi 
pri domačem delu, saj so povedali, da starši komaj čakajo kaj novega.  

Pri poglabljanju doživetij so učenci vedno veliko govorili o besedilu, ga 
analizirali, izražali svoja mnenja o njem, se vživljali v književne osebe, primerjali 
so jih s podobnimi knjižnimi junaki, vrednotili njihova dejanja in sintetizirali nove 
rešitve, razplete …Poustvarjali smo tudi pisno in seveda večino pripovedi 
spremenili v dramsko obliko ter celo v lutkovno predstavo. Spodbujali smo 
domišljijo in ustvarjali skupaj s starši, naloge so bile pestre in uspešno izpeljane. 
Večkrat ko smo pripovedovali določeno pripoved, več podrobnosti so zaznali in 
vedno bolj razumeli ravnanja določenih posameznikov in tvorili odlične dialoge v 
dramatizacijah. Na ta način so ponotranjili vse pripovedi in jih na zaključku 
uspešno predstavili.   

Timsko delo je bilo pri izvedenih dejavnostih nepogrešljivo, saj je bila pot  
do cilja dokaj neznana, treba je bilo iskati načine, kdaj in kako uresničiti 
zastavljene cilje. Člani tima, ki je štel šest učiteljev in petnajst učencev s starši, 
smo se razlikovali po starosti, sposobnostih, znanju, vedenju in interesih za 
projekt.  

Starši so na začetku sicer z velikimi pričakovanji in zanimanjem potrdili 
svoje sodelovanje pri projektu. Toda pred prvimi vajami za javno predstavitev so 
se v meni na podlagi izjav učencev porodili dvomi, ali nam bo v resnici uspelo 
združit moči. Otroci so mi zaupali, da so starši v časovni stiski, da ne vedo, kdaj 
in ali se sploh bodo naučili besedilo. Na prvih vajah sem se olajšano lahko 
prepričala, da mislijo resno. Imeli smo deset neformalnih popoldanskih druženj 
v obliki ustvarjalnih delavnic ali gledaliških vaj, kjer so bili prisotni oboji, starši in 
učenci in so trajala približno dve polni uri. Dvakrat smo povezali druženje z 
roditeljskim sestankom, da je bilo lažje. Vse datume srečanj so predlagali in 
dorekli starši.   

Podrejeni skupnim ciljem smo se vsak po svojih najboljših močeh trudili in 
odgovorno pristopili k določenim nalogam. Iskali smo ustvarjalne rešitve, da bi z 
njimi povečali svojo učinkovitost, vsi smo se v določenih trenutkih, ki niso bili 

                                            
18 Toda po drugi strani niso obsojali poboja starega in odsluženega konja, saj sta bila 

njegova gospodarja prej predstavljena kot simpatična kmeta v pripovedni razlagalni ljudski 
pesmi, ki so jo tudi spoznali.  
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nujno sočasni, počutili koristni in potrebni. Med nami ni manjkalo dobre volje in 
spoštovanja. Kljub večkrat slišani bojazni, da starši neradi sodelujejo s šolo, 
smo navezali pristne stike in se strinjali, da neformalne oblike sodelovanja 
staršev s šolo pomembno prispevajo k zadovoljstvu vseh.  

Projekt ohranjanja ljudskega slovstva iz domačega kraja smo uspešno 
vključili ne samo v pouk književnosti, ampak smo ga dobesedno živeli skozi 
celo šolsko leto in bo še dolgo odmeval v nas. Vse, kar smo naredili, smo delali 
z vsemi čuti, podoživljali, beležili, snemali, fotografirali, preverjali … S tem smo 
zagotovo vplivali na trajnost znanja vsakega posameznika, ki so se ga pripovedi 
dotaknile. Izboljšali smo ne samo poznavanje ljudskih pripovedi iz našega 
okolja, ampak spodbudili tudi drugačno doživljanje domačega kraja, njegovih 
pokrajinskih in kulturnih značilnosti. Ugotovili smo, da ljudje v našem okolju še 
vedno živijo v sožitju z naravo, toda manj kot nekoč, ko so bili od nje odvisni 
prav vsak dan, ne da bi si znali pojasniti pojave, ki so zanjo značilni. Svojo 
radovednost so si tešili z izmišljevanjem pripovedi, s katerimi sem želela 
učencem posredovati znanje in doživljanje naših prednikov. Njihovi odzivi so me 
prepričali, da ljudsko izročilo nagovarja tudi sodobnega človeka.   

Ob spoznavanju izbranih pripovedi, so nekateri učenci celo obiskali 
določene kraje, o katerih so govorile, npr. prvošolec, ki je doma v neposredni 
bližini »gore« Boč, je še isti dan z očetom odšel do jame Balunjače ter o tem 
tako navdušeno pripovedoval naslednji dan, da so še trije učenci kasneje s 
starši navdušeni obiskali jamo. Njihov sošolec je z mamo po svetovnem spletu 
iskal podatke o domovanju Ugeca, književne osebe iz pripovedi o 
prepovedanem »kujnskem furežu«, in našel zemljevid, na katerem je bil 
označen Ugečev vrh v Dreveniku. Drugi spet so se s starši odpravili do 
čarobnega travnika na Formilah. Zbiranje starih predmetov in izdelovanje 
otroških ljudskih glasbil je bila tudi ideja učencev. Vse to kaže, da so se jih 
pripovedi dotaknile in z njimi živele tudi doma. Vsi starši in učenci so si želeli 
prehoditi pot po obronkih Boča, odkriti jame, poiskati čudežen travnik Formile in 
tako spoznati, kaj  nam pripovedi še razkrivajo. Zato smo navezali stike tudi s 
šolskim geografom I. Baharjem, ki nam je do potankosti razodel značilnosti 
površja Boča. Starši, sicer domačini, so priznali, da marsičesa o domači 
pokrajini niso vedeli, zato si določenih pojavov niso znali razložiti. Na Boču je 
namreč viden kraški svet z vsemi svojimi značilnostmi, ki je v preteklosti buril 
domišljijo njegovih prebivalcev, zato nam pripovedi razlagajo, zakaj jame, od 
kod vrtače, apnenec, podzemne vode. Gre namreč za edino kraško območje v 
tem delu Slovenije, zato po svojih pokrajinskih značilnostih tako zelo izstopa. 
Spoznavanje pokrajinskih značilnosti je projekt zagotovo še dodatno obogatilo. 

 V prazničnem decembru so se nam pridružili ne le starši, ampak tudi stari 
starši. Marija Bah pa ni bila z nami le kot babica dveh učenk, ampak tudi kot 
članica amaterskega gledališča v domačem kraju, ki je s svojo duhovitostjo in 
sproščenostjo popestrila našo gledališko delavnico. Z učenci smo uživali v 
narečnem govoru. Nastale so zanimive končne predstavitve. Pomembno vlogo 
so imeli tudi stari predmeti in stara oblačila, ki smo jih za namene dramatizacij 
pripovedi našli v stari leseni skrinji, ki je bila vnaprej načrtno pripravljena ter je 
navduševala učence. 

Že marca, ko smo premierno predstavili gledališko uprizoritev petih ljudskih 
pripovedi, smo doživeli svojevrstno krono projekta. Starši in učenci so pridobili 
veščine javnega nastopanja, obenem okrepili lastno samopodobo in ustvarjali 
skupne spomine. Priznali so, da so imeli tremo pred svojim nastopom in 
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nastopom svojega otroka, po prireditvi pa zagotovili, da je bilo čarobno, da so 
bili ponosni nase in na druge in da bi kaj podobnega še kdaj ponovili. Ponosna 
sem bila predvsem na učence, ki so drugače zadržani in redkobesedni, na naši 
prireditvi pa jih skoraj ni bilo mogoče prepoznati; pogumno, doživeto in odločno 
so opravili svoj del.  

Zagotovo moram za uspešnost projekta poleg pripravljenosti naših staršev 
izpostaviti še podružnično šolo, ki s svojimi 40 učenci, za razliko od centralne 
šole s približno 500 učenci, diha kot velika družina. Tudi to je imelo po mojem 
velik vpliv na globino našega projekta in uspešnost izvedbe od začetka do 
konca. Medsebojno spoštovanje, pomoč in podpora so se odražale prav na 
vsakem koraku našega ustvarjanja.  

Omeniti je treba tudi plodno sodelovanje s folkloristko Katarino Šrimpf  in 
Antonom Gričnikom, ki je zbral več tisoč zgodb ljudskega slovstva, vse od 
Pohorja do Haloz ter Kozjanskega; oba sta bila osrednja gostja na marčevskem 
dnevu šole, ko sta nam predstavila poklica etnologinja in zbiratelj ljudskega 
izročila ter nas opomnila, da bi bilo naše življenje prazno, če se ne bi spominjali 
preteklosti.  

Virov projekta je nastalo veliko. Poleg DVD-posnetka dramske uprizoritve 
petih pripovedi, fotografij, zvočnih posnetkov in izdelkov učencev je nastala tudi 
obsežna avtorska knjižna zbirka Bočka uganka, ki bo učencem v spomin in tudi 
izhodišče za branje in pripovedovanje v prihodnje. Vse omenjeno smo shranili v 
posebni škatli – časovni kapsuli, ki jo je prijazno dopolnil še I. Bahar z raziskavo 
o pokrajinskih značilnostih Boča. Zaključek projekta smo vsi sodelujoči v 
projektu 21. 6. 2016 okronali s kulturno-literarnim pohodom po bočkih poteh in 
poiskali skoraj vse kraje dogajanja, ki smo jih skozi pripovedi spoznali.  

Pripovedovalka zgodb potrebuje vsaj enega poslušalca, jaz sem imela to 
srečo, da je bilo poslušalcev vedno več in s tem tudi vedno več 
pripovedovalcev. Zavedam se, da bi drugače moje zgodbe odnesel veter in bi 
pozabljene padale na golo, pusto zemljo.  

 

 
Slika 50: Učenci in učenke 1. in  2. razreda se v družbi svoje učiteljice, 

avtorice pričujoče naloge, poslavljajo od šolskega leta (Pažon 2016). 
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 ZAKLJUČEK 

Ljudsko izročilo ohranja slovenski narod in nam nastavlja zrcalo naše 
preteklosti. Ker aktualni moderni časi neusmiljeno brišejo kulturno in 
zgodovinsko identiteto posameznika, se moramo za ohranitev ljudskega izročila 
toliko bolj potruditi in biti ponosni nanj. Ljudska pripoved, ki je preživela stoletja 
in našim prednikom razgrinjala skrivnosten in krut svet, s svojo sporočilnostjo in 
vero v človeško dobroto nagovarja tudi sodobnega naslovnika, če ji ta le želi 
prisluhniti.    

Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi, v katerem so sodelovali učenci 1. in 2. 
razreda Podružnične osnovne šole Kostrivnica ter njihovi starši, je trajal celo 
šolsko leto 2015/2016 in skozi akcijske korake sledil zastavljenim ciljem o 
umestitvi ljudskih pripovedi iz domačega okolja v pouk književnosti ter dneve 
dejavnosti v okviru cele šole in dvigu poznavanja ljudskih pripovedi ter 
pridobivanju trajnega znanja skozi različne dejavnosti, povezane z ljudskimi 
pripovedmi.   

Na podlagi rezultatov in obsežnega avtorskega zbranega gradiva je 
mogoče ugotoviti, da je izpeljani projekt rezultat tako dobrega sodelovanja ter 
povezovanja šole z učenci in starši kot plod trdega dela. Na podlagi kriterijev 
(števila sodelujočih, števila in pestrosti dejavnosti, javnih nastopov, pojavljanja v 
medijih) ocenjujem, da projekt lahko postane primer dobre prakse, ki lahko k 
podobnemu vključevanju ljudskega izročila v šolski vsakdan navdihne tudi 
druge pedagoške delavce. 

Projekt bi bilo nedvomno mogoče izpeljati tudi drugače, naša uresničitev je 
le ena od številnih idej, kako ohranjati ljudsko izročilo, njeno modrost, magičnost 
ter pristnost. Gotovo pa tudi v prihodnje ne bom spreminjala svojega osnovnega 
izhodišča o tem, da moram kot učiteljica bolj avtonomno posegati po ljudskem 
izročilu, o katerega pomenu priča celotno moje delo, saj z izbiro književnih 
besedil vplivamo na nacionalno zavest učencev ter krepimo moralna in etična 
načela.  

Pripovedovanje je lahko poleg branja ena izmed uspešnih metod v učnem 
procesu. Ko pripovedujemo zaradi lepote dogodka samega in zaradi praktičnih 
učinkov, krepimo otrokovo koncentracijo in sposobnost poslušanja, širimo 
njegov domišljijski svet, ustvarjamo temelje za samostojnost in ustvarjalnost. S 
skrbno izbranimi pripovedmi v otroku vzpostavljamo sistem moralnih vrednot, 
širimo njegov besedni zaklad in vplivamo na oblikovanje estetskega okusa. 
Pripovedovanje primerno izbranih in poslušanje kakovostnih zgodb pritegne 
poslušalce vseh starosti. Čeprav v projektu sodelujoči učenci in starši niso imeli 
izkušenj s pripovedovanjem umetnostnih besedil na pamet, so procesno 
razvijali osnovne pripovedovalske veščine ter se z javnim nastopanjem kalili kot 
pripovedovalci, igralci, scenaristi, povezovalci, pevci in poznavalci ljudskega 
izročila iz domačega okolja.    

 
 

  



Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi 

91 

 VIRI IN LITERATURA 

 Bahar, Igor (2013). Kraške jame Boča in Formilske doline. Raziskovalna 
naloga Zemljepisnega krožka s petimi jamarskimi zapisniki za Jamski 
kataster pri Inštitutu SAZU za raziskovanje krasa. Rogaška Slatina: VIZ 
II. OŠ. 

 Bahar, Igor (2016). Polgoli kras Malotravniške doline. Raziskovalna 
naloga Zemljepisnega krožka. Rogaška Slatina: VIZ II. OŠ. 

 Bogataj, Jože (2011). Slovenija praznuje: sodobne šege in navade na 
Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Cvetko, Igor (1991). Med godci in glasbili na Slovenskem. Ljubljana: 
Mladinska knjiga 

 Čakš, Marija (2012). Kostrivnica skozi čas. Podplat: samozal. Marija 
Čakš. 

 Druškovič, Martin, in Jasna Druškovič (2014). Izgubljeni zaklad. 
Kostrivnica: Kulturno-prosvetno društvo. 

 Društvo pesnikov slovenske glasbe. Dostopno na 
http://hohner.wix.com/dpsg2#!blank/eu44a (17. 5. 2016) 

 Goljevšček,  Alenka …idr.  (2006). Sedi k meni, povem ti eno pravljico: 
za ohranjanje slovenskega izročila: zbornik za ohranjanje slovenskega 
izročila: priročnik za pripovedovanje pravljic 1. Maribor: Mariborska 
knjižnica. 

 Gričnik, Anton (1998). Farice : haloške folklorne pripovedi. Ljubljana: 
Kmečki glas. 

 Gričnik, Anton (2015). Coprnice so v flaši : tisoč in ena folklorna pripoved 
med Pohorjem in Halozami, med Celjem, Mariborom in Ptujem. Maribor: 
Mariborska literarna družba. 

 Kelemina, Jakob (1997). Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva z 
mitološkim uvodom. Bilje: Studio Ro. Humar. 

 Haramija, Dragica (2011). Mariborske vedute: pripovedke o Mariboru in 
okolici. Maribor: Pivec.  

 Haramija, Dragica (2012). Tipologija pravljic na Slovenskem. Maribor: 
Mariborska knjižnica (Revija Otrok in knjiga).  

 Javni zavod turizem Rogaška Slatina. (2014). Rogaška skozi čas. 
Dostopno na 
http://www.rogaska.tourism.com/si/333/Rogaska_skozi_cas.aspx   
(18. 6. 2015). 

 Kos, Janko (1991). Književnost: Učbenik literarne zgodovine in teorije. 
Maribor: Obzorja. 

 Kukovec, Doroteja (2009). O primernosti literarnodidaktičnih metod za 
šolsko interpretacijo Exuperijevega Malega princa. Diplomsko delo. 
Maribor: Pedagoška fakulteta. Dostopno na 
https://dk.um.si/Dokument.php?id=10110 (20. 5. 2016) 

 Kunaver, Dušica. (2011) Spletna knjigarna Dušice Kunaver.  Dostopno 
na http://kunaver.com/ljudsko-izrocilo/ (14. 5. 2016) 

 Kuret, Niko (1954). Šaljive zgodbe o Lemberžanih. Maribor: Državna 
založba Obzorja. 

 Pažon, Mojca. (2015/2016). Slikovno dokumentacijsko gradivo. Arhiv 
avtorice. 



Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi 

92 

 Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt (2011). Ljubljana: MIZŠ 
RS, Zavod RS za šolstvo. Dostopno na 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_slovenscina_OS.pdf (14. 5. 2016). 

 Pukl, Valerija (1993). Kvaliteta učenja in znanja ob projektnem učnem 
delu. Vzgoja in izobraževanje, 24 (6), 7–12. 

 Saksida, Igor (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: 
Izolit. 

 Saksida, Igor. Ustvarjalna obravnava književnih in drugih besedil v vrtcu 
in šoli.  Ljubljana: pedagoška fakulteta. Dostopno na 
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved
=0ahUKEwiPnNWXz9DNAhVGCBoKHT0JDg0QFggrMAI&url=http%3A
%2F%2Fwww.bralnaznacka.si%2Fupload%2F13293127204f3bb3d0d4f0
9_Igor_Saksida.docx&usg=AFQjCNH0CVIdF77Itm9EATS9XtdDWMjF0
Q&sig2=fpVD0L4JHYiSgHpvm4RsFA (29. 11. 2015) 

 Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014). Dostopno na http://bos.zrc-
sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ljudsko+izro%C4%8D
ilo&hs=1  (17. 5. 2016) 

 Stanonik, Marija (1980). Slovensko ljudsko izročilo. V Ustno slovstvo. 
uredil Angelos Baš.  Ljubljana: Cankarjeva založba. 

 Stanonik, Marija (1999). Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS. 

 Stanonik, Marija (2003). Slovenske povedke iz 20. stoletja. Ljubljana: 
Mohorjeva družba. 

 Stanonik, Marija (2006). Slovstvena folklora v domače okolju. Ljubljana: 
DZS. 

 Stanonik, Marija (2012). Pravljica kot folklorni žanr. Maribor: Mariborska 
knjižnica (revija Otrok in knjiga).  

 Starovasnik, Erna (1960). Topli potok. Knjižnica Čebelica, knj. 56. 
Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Streit, Jakob (2015). Zakaj otroci potrebujejo pravljice? Ljubljana: Buča. 

 Šrimpf, Katarina (2015). Ustno izročilo in kulturni spomin v Zgornjem 
Obsotelju. Doktorska disertacija. Nova Gorica: Fakulteta za podiplomski 
študij. Dostopno na 
http://repozitorij.ung.si/Iskanje.php?type=napredno&lang=slv&stl0=Avtor
&niz0=Katarina+%C5%A0rimpf (20. 10. 2015) 

 Ternar, Martina (2014). Medpredmetno povezovanje pri pouku 
slovenščine v osnovni šoli. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta. 
Dostopno na 
https://books.google.si/books?id=asa0oAEACAAJ&dq=Medpredmetno+p
ovezovanje+pri+pouku+sloven%C5%A1%C4%8Dine+v+osnovni+%C5%
A1oli.+Diplomsko+delo.&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjnqOyXr6XNAhXE2
ywKHWtyCUMQ6AEINTAA (1. 6. 2015) 

 Zupan, Bernardka (2012). Obravnavanje ljudskega pripovednega 
besedila v izobraževanju. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška 
fakulteta. Dostopno na 
https://books.google.si/books/about/Obravnavanje_ljudskega_pripovedn
ega_bese.html?id=KLCBMwEACAAJ&redir_esc=y (15. 4. 2016) 



Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi 

93 

 Zavod za varstvo kulturne dediščine (2016). Dostopno na 
http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/o-kulturni-
dediscini/kaj-je-kulturna-dediscina/ (18. 1. 2016). 
 

 
 



Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi 

94 

 PRILOGE 

Priloga 1: Akcijski načrt projekta 

 

št. 
koraka 

čas vsebina sodelujoči realizacija  evalvacija, opombe 

1. september idejna zasnova projekta in 
predstavitev vodstvu šole, 
sodelavcem 

ravnateljica, Mojca 
Pažon,  
sodelavci POŠ K 

2. 9. 2015 potrditev idejne zasnove projekta 

2.  oktober roditeljski sestanek učitelji, starši, učenci 6. 10. 2015 literarni kanon družine- začetno 
stanje, predstavitev projekta, 
pripravljenost za sodelovanje 

3.  oktober stik z dr. Katarino Šrimpf, 
Inštitut za narodopisje Lj 

Mojca Pažon 26. 10. 2015 nasveti in sodelovanje, vir 
ljudskega blaga 

4. november stik s pesnikom, pisateljem 
in zbirateljem ljudskega 
slovstva Antonom 
Gričnikom 

Martin Druškovič 12. 11. 2015 pripravljenost za sodelovanje na 
predstavitvi meseca marca 

5.  november bajka O bočkem zmaju učitelji, učenci 13. 11. 2015 
 

1.  pripoved 
 

6. november lutkovna predstava 
senčnega gledališča Bočki 
zmaj 

učitelji, učenci 20. 11. 2015 preverjanje trajnosti znanja 

7. december dan dejavnosti: Rajžamo 
po starem praznikom 
naproti, 
ljudska pripoved Kujnski 
furež z dramatizacijo 

učitelji, dedki, babice, 
mame, učenci  
 
pripovedovalka Marija 
Bah, učenci 

3. 12. 2015 
 
 
 
 

delavnice iz starih časov (okraski, 
peka piškotov, ljudska pesem ob 
harmoniki in glavnikih) 
2. pripoved 
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8. december ljudska pripoved Kujnski 
furež 

učitelji, učenci 11. 12. 2015 preverjanje trajnosti znanja 

9. december ljudska pripoved Topli 
potok 

učitelji, učenci 18. 12. 2015 3. pripoved 

10. januar ljudska pripoved o travniku 
na Formilah 

učitelji, učenci 15. 1. 2016 preverjanje trajnosti znanja 
4. pripoved 

11. januar ljudske pripovedi O jami 
Balunjači 

učitelji, učenci, starši 22. 1. 2016 preverjanje trajnosti znanja 
5. pripoved 

12. januar likovna delavnica- Bočki 
zmaj (del scene) 

učenci, učitelji 23. 1. 2016 
 

likovno poustvarjanje pripovedi po 
delih 

13.  januar stik z dr. Katarino Šrimpf, 
Inštitut za narodopisje Lj 

Mojca Pažon 23. 1. 2015 nasveti in aktivno sodelovanje 

14. februar pripovedovalska in  likovna 
delavnica za starše in 
otroke 

starši 2. 2. 2016 preverjanje trajnosti znanja 
razdelitev nalog za zaključno 
prireditev 

15. februar kulturni dan Rajžamo po 
starem, ogled muzikala 
Izgubljeni zaklad; šaljive 
zgodbe o Lemberžanih 

učenci, učitelji 
 
KPD Kostrivnica 

3. 2. 2016 preverjanje trajnosti znanja 
priprava dramatizacije 
 
6. pripoved 

16. februar pustna povorka – 
skupinska maska Bočki 
zmaj z vodnimi vrelci 

učenci, starši, učitelji 9. 2. 2016 predstavitev tradicije iz domačega 
kraja širši množici 

17. februar likovna delavnica- vas 
Formile in scena 

učenci, učitelji 15. 2. 2016 izdelava hribov, hiš, cerkve, oseb, 
volov iz kartona 

18. februar predstavitev projekta na 
učiteljskem zboru 

Mojca Pažon, Martin 
Druškovič 

16. 2. 2016 primer dobre prakse, od načrta do 
izvedbe projekta 

19. februar- 
marec 

popoldanske vaje s starši, 
priprava na zaključno 

učenci, starši 18. 2. in  3. 3. 
2016 

pripovedovalska in gledališka 
uprizoritev učencev, staršev in 
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prireditev  ob dnevu šole  starih staršev  

20. marec predstavitev projekta na 
srečanju ravnateljev 
Kozjanskega in Obsotelja 

Martin Druškovič, 
Mojca Pažon 

3. 3. 2016 v sklopu projekta Etika in vrednote 
smo predstavili domeno tradicije 
(ljudskega izročila) 

21. marec primerjava pripovedi, 
dramatizacij, muzikala, 
lutkovne igre, pravljice 
Topli potok in ostalih 

učenci, učitelji 4. 3. 2016 preverjanje trajnosti znanja 
nove ugotovitve 
 

22. marec likovna delavnica- Boč z 
okolico 
 
spoznavanje geografskega 
dela Boča 

učenci, učitelji 
 
 

starši, Igor Bahar 
(geograf) 

od 7. do  11. 3. 
2016 

dokončna izdelava scene 
 

 
jamarski zapisniki raziskovalne 
naloge 

23. marec glasbena delavnica učenci, starši, učitelji 8. in 10. 3. 2016 izdelava ljudskih glasbil in 
spremljanje ljudskih pesmi 

24. marec dokončni dogovor  s 
pesnikom, pisateljem in 
zbirateljem ljudskega 
slovstva Antonom 
Gričnikom in Katarino 
Šrimpf 

Martin Druškovič, 
Mojca Pažon 

7. 3. 2016 gosta na zaključni prireditvi ob 
dnevu šole 

25. marec zaključna prireditev na 
dnevu šole Rajžamo po 
starem novim časom 
naproti 

 
evalvacijski vprašalnik 

vsi učenci, starši, 
zunanji sodelavci, 
ravnateljica, mediji 

15. 3. 2016 razstava Naš kraj nekoč in danes v 
pesmi, igri, besedi, predstavitev 
utrinkov ustvarjanja, sodelovanja, 
intervju z gosti … 
 
evalvacijski lističi za starše 

26. april zaključek bralne značke v 
Kulturnem centru 

Knjižničarka zdenka 
Ižanc, ilustrator Zvonko 
Čoh,  

22. 4. 2016 ob pripovedovanju in 
dramatiziranju pripovedi Topli 
potok nastane skica za ilustracijo 
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28. maj ljudske pripoved Kako so 
živali hotele za godce v 
Lemberg 

učenci, starši, učitelji 23. 5. 2016 
24. 5. 2016 

lutkovna predstava- izdelava lutk in 
gradu na delavnici s starši 

7. pripoved 

29. junij   kulturno-literarni pohod od 
Formil do Balunjače 
 
Bočka uganka 
 

učenci, starši, učitelji 21. 6. 2016 preverjanje trajnosti znanja 
 

 
8. pripoved 

30.  časovna kapsula – zbirka  
gradiv (moj kraj, knjižica 
ljudskih pripovedi, DVD-
posnetek in ostalo gradivo) 

učenci, učitelji 23. 6. 2016 zbirka uporabnega gradiva za 
dejavnostih pri pouku v naslednjih 
letih 

 
celotni vtis- zaključna evalvacija in 
refleksija projekta 
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Priloga 2: Primer literarnega kanona družine 

 
LITERARNI KANON DRUŽINE 
 

IME: __________________________________________    
 
DATUM: ___________________ 

 
 
POGOVORI SE Z DRUŽINSKIMI ČLANI IN SKUPAJ ZAPIŠITE 

ODGOVORE. 

 
NARIŠI ALI NAPIŠI NASLOVE TREH PRAVLJIC/ LJUDSKIH PRIPOVEDI, 

KI STA JIH TVOJA BABICA IN DEDEK SLIŠALA OD SVOJIH STARŠEV, KO 
STA BILA MAJHNA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NARIŠI ALI NAPIŠI NASLOVE TREH PRAVLJIC/ LJUDSKIH PRIPOVEDI, 

KI STA JIH TVOJA OČKA IN MAMICA  SLIŠALA OD SVOJIH STARŠEV, KO 
STA BILA MAJHNA. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
NARIŠI ALI NAPIŠI NASLOVE TREH TVOJIH NAJLJUBŠIH PRAVLJIC/ 

LJUDSKIH PRIPOVEDI, KI STA TI JIH BRALA ALI PRIPOVEDOVALA TVOJA 
STARŠA. 
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NARIŠI ALI NAPIŠI NASLOVE TISTIH PRAVLJIC/ LJUDSKIH PRIPOVEDI, 

KI JIH BOŠ TI ZAGOTOVO PRIPOVEDOVAL/A  SVOJIM OTROKOM, KO BOŠ 
ODRASEL/LA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvala za sodelovanje.  
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Priloga 3: PRIMERI DRAMATIZACIJ LJUDSKIH PRIPOVEDI 

 
DRAMATIZACIJA LJUDSKE PRIPOVEDI KUJNSKI FUREŽ 
 

Potrebujemo: gugalni stol, podkev, košara, kanglica.  

Nastopajo: babica, vnučka, Uga, Zaklajnšek, konj, sosedje. 

DEKLICA (najde podkev na tleh): Čudno, le od kod tale podkev, saj so imeli 
pri naši hiši vedno samo krave. Babica bo zagotovo vedela. 

DEKLICA (poišče babico): Babica, babica, poglej, kaj sem našla! 

BABICA: Podkev? Mogoče je pa ta podkev ostala od rajnkega Ugecovega 
konja. 

DEKLICA: Čigavega konja? 

BABICA: Več kot 150 let je že minilo od takrat, ko sta v Dreveniku živela 
dva bolj revna kmeta; Zaklajnšek in Uga. 

(Deklica z babico, ki se spominja starih časov, oddide,na prizorišče počasi 
prideta Zaklajnšek in Uga s starim konjem.) 

ZAKLAJNŠEK: Bog daj, Uga! 

UGA: Bog daj, Zaklajnšek.  

ZAKLAJNŠEK: Kaj bo dobrega? 

UGA: Nekaj ti bom povedal, samo mi moraš za gvišno obljubiti, da boš 
tiho kot grob. 

ZAKLAJNŠEK: Saj me poznaš, tiho bom, kot da bi bil mutast. 

UGA: Imam tako starega konja, da ga ne morem prodati. Šintarju ga pa 
tudi nočem šenkati. 

ZAKLAJNŠEK: Zdaj še samo reči, da ti je škoda krme, ki jo to kljuse poje. 

UGA: Tako slabe zobe ima, da še gristi ne more več.  

ZAKLAJNŠEK: Kaj pa če bi midva tega konja zaklala? Nekaj mesa bi 
prodala, nekaj pa bi imela za sosede, ko bodo prišli pomagat delat.  

UGA: Uh, to pa že ne. Kaj pa, če bodo ljudje ugotovili, da so jedli konjsko 
meso? 

ZAKLAJNŠEK: Norce si bodo brili z naju. Pa kaj potem. 

UGA: No…no…te ga pa dajva. Samo da naju nihče ne vidi. 

(Odpeljeta konja, ga počita, spustita kri, prineseta meso in kanglico s krvjo. Po 
opravljenem delu si sežeta v roke.) 

ZAKLAJNŠEK: Vidiš, koliko mesa. Zdaj pa lahko pridejo sosedi kaj 
pomagat. 
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(Kmalu pridejo sosedje naokoli.) 

SOSEDJE: Srečo dobro, bog daj. Imate kaj dela za nas? 

UGA: Ja, glih je treba pograbiti krmo in jo naložiti v plaste. 

SOSEDA: Te pa začnimo. (Vsi pljunejo v roke in pridno grabijo, nalagajo v 
plaste.) 

SOSEDA: Uh, kak je vroče. 

SOSEDA: Joj, kak smo žejni. 

SOSEDA: Pa lačni tudi. 

SOSEDA: Ko nam ne bosta nič ponudila? 

ZAKLAJNŠEK: Evo ga, takoj boma. Ti prinesi piti. 

(Prineseta polič in posodo z mesom ter ponujata.) 

UGA: Takole. Kar vzemite, friško pečeno meso.  

SOSEDA: Mmmmm, je dobro. Pa paše.  

SOSEDA: No, pa na zdravje. 

SOSEDA: Ko je to svinjsko meso? Kdaj ste pa klali? 

SOSEDA: Nekam čudno se mi zdi. 

ZAKLAJNŠEK: Ja, ja, domače je. 

UGA: Seveda je svinjsko. 

SOSEDA: Kje pa imata konja? 

UGA: V štali je.  

SOSEDA: Da nista vidva kje konja zaklala? 

SOSEDA: Kaj? Da sta nam dala konjsko meso jesti? 

UGA: Eh, to pa nikoli. 

ZAKLAJNŠEK: Pa kje pa. 

SOSEDJE (izmenično in vedno glasneje govorijo): Ja, konjsko meso jemo. 
Konja ni več v štali. Pa kak sta nas nafarbala. Sram vaju bodi. Mi pa tak 
pošteni ljudje.  Bosta že videla. 

(Uga in Zaklajnšek prestrašena zbežita, sosedje pa za njima. Na koncu skupaj 
zapojejo ljudsko pesem Kujnski furež.) 
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DRAMATIZACIJA LJUDSKE PRIPOVEDI TOPLI POTOK 
 

Potrebujemo: potok, drevesa, dračje, most, perilnik, perilo. 

Nastopajo: pripovedovalec1, pripovedovalec 2, pripovedovalec 3, mati, Janko, 
vila, drevesa. 

PRIPOVEDOVALEC 1: Tam, na oni strani Boča, v Studenicah, je nekoč 
živela revna vdova s sinom Jankom. Delala je od ranega jutra v pozno 
noč, da je preživljala sebe in svojega edinca.  

PRIPOVEDOVALEC 2: Garala je po tujih poljih in njen sinko je zrasel na 
ozarah tujih njiv, pod vročim poletnim soncem in v pusti jesenski megli. Iz 
dneva v dan je gledal, kako se njegova mati muči le za borno hrano, ki jo 
je prejemala od bogatih gospodarjev. In čim večji je postajal, tem rajši je 
imel svojo mater. 

PRIPOVEDOVALEC 3: Pozimi, ko so bile njive pospravljene, je mati prala 
za gospodo. Janko, slabo oblečen, a še slabše obut, jo je opazoval. Vedel 
je, da je voda ledeno mrzla in mati se mu je zasmilila v srce. Pri sebi si je 
mislil … 
 
JANKO: Gotovo bi bilo bolje, če bi ob moji materi gorel ogenj, ob katerem 
bi si lahko ogrela prezeble roke. Toda doma imava tako malo drv, da jih bo 
za ogrevanje najine sobice zmanjkalo še pred koncem zime. (nekaj časa 
razmišlja v tišini) Že vem! Odpravil se bom gori proti Boču. Pod drevjem leži 
odpadla suhljad, ki jo je sneg nalomil z vej. 
 
PRIPOVEDOVALEC 1: Janko je hitel nabirati dračje, da bi čim prej naložil 
butaro. Toda sneg se je udiral pod nogami in mu silil skozi raztrgane 
čevlje. Prsti na rokah so mu otrdeli od mraza. 

PRIPOVEDOVALEC 2: Zazeblo ga je prav do kosti, a ni maral odnehati. 
Stiskal je ustnice in po licih so mu polzele debele solze.  

PRIPOVEDOVALEC 3: Ko se mu je zdela butara dovolj velika in se je trudil, 
da bi jo naložil, je zaslišal neskončno nežen in prijeten glas. 

VILA: Kam neseš dračje, sinko?  

(Janko se ozre da bi videl, kdo ga tako prijazno ogovarja. Zagleda je lepo ženo, 
ogrnjeno v bel plašč, kot iz nežnega puha stkan. V hipu se je spomnil, da je 
prelepo bitje vila z Boča, kajti mati mu je v zimskih večerih pripovedovala o 
vilah, ki bivajo na gori.)  

JANKO: Mojo mater zebe. Zakuril bom ogenj kraj perilnika.  

VILA: Toda s tem dračjem se bo tvoja mati grela samo en dan.  

JANKO: To je res, a jutri in vsak dan bom spet nabral suhljadi in ji zakuril 
ob potoku. Nikoli več je ne bo zeblo.  

VILA: Tebe pa bo zeblo vsak dan, ko boš nabiral dračje in ga nosil v 
dolino. 
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JANKO: Malo že! Vendar me bo grela misel, da bo moji mami lažje, da ji 
bom s tem vsaj malo olajšal trpljenje. (Janko se nasmehne in si naloži butaro 
na ramo.) 

VILA (skloni se k njemu in mu reče): Le pusti dračje, jaz bom pomagala tvoji 
materi! 

(Vila se nasmehne in izgine. Začuden se deček ozira. Potem pusti  butaro v 
snegu in hiti k potoku, da bi povedal materi, kaj je videl.) 

MATI: Tako čudno se mi zdi, sinko, voda je postala nenavadno topla in 
prijetna, kakor sredi poletja. Tako lahko se pere v njej.  

PRIPOVEDOVALSKO DREVO: Tedaj ji je Janko povedal, kako je srečal vilo 
in kaj mu je rekla.  

MATI (se skloni k dečku in ga objame): O, sinko moj, ne le vilina dobrota, 
tudi tvoja ljubezen je ogrela ta ledeni potok. 

PRIPOVEDOVALEC 1: Minila so mnoga stoletja. Janko in njegova mati že 
davno ne živita več. Toda skozi Studenice še vedno teče potok, ki ima 
pozimi tako toplo vodo, da lahko stojite bosi v njej. Če ne verjamete, se 
lahko sami prepričate. 

PRIPOVEDOVALEC 2: Mnogi sicer pravijo, da je voda topla zato, ker izvita 
iz osrčja Boča, kjer je večno toplo. A morda imajo prav le tisti, ki 
verjamejo, da je topli potok vilin dar. 
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DRAMATIZACIJA LJUDSKE PRIPOVED O LEMBERŽANIH 
 
Potrebujemo: velika nogavica v obliki klobase, košara, cepci, grablje, palice, 
fižolnica. 
Nastopajo: pripovedovalci 1, 2, 3, mesar, Lemberžani, župan. 

(Pripovedovalci pridejo na prizorišče kot trije prijatelji, ki se med seboj 
pogovarjajo.) 
PRIPOVEDOVALEC 1: Slišal sem, da so se iz Lemberžanov včasih ljudje 
delali norce. Bili so jim strašno nevoščljivi. Slavni trg v Lembergu je pri 
okoliških kmetih zbujal zavist in jezo. Lemberžani so bili strašno bogati, 
tam je cvetela trgovina in obrt. V tem lepem in mirnem kraju so počivali 
popotniki. Vozniki so tu dobili priprego, da so lahko speljali preko pečice.  
 
PRIPOVEDOVALEC 2: Ja, na strmem bregu nad Lembergom je stal tudi 
grad. Nekateri celo trdijo, da je bilo gradov kar pet. Lemberžani so bili ne 
samo bogati, ampak tudi grozno domišljavi in naduti. Še ženili so se kar 
med seboj, da jim ne bi kdo pokvaril njihove žlahtne krvi. Vodil jih je vrli 
častiti župan, ki je znal najbolj na široko odpreti usta, zato je postal župan. 
Lemberžani trdijo, da je za župana važno, da ima široka usta in največ soli 
v glavi.  
 
PRIPOVEDOVALEC 3: Uh, ta je pa lepa. O Lemberžanih obstaja veliko 
zanimivih zgodb, na primer: kako je župan sol poskušal, kako so s purani 
orali, kako jim je kobila valila, kako so z rešetom mesec lovili, kako so se v 
lanu kopali, kako so bika v zvonik vlekli, kako so svinjo preganjali, kako 
so v Ljubljano hodili, kako so veverico in polhe lovili, kako so cerkev 
nategnili, kako so se hoteli lakote znebiti.  
 
PRIPOVEDOVALEC 1: Res me zanima, kaj se je zgodilo, ko je šel enkrat 
mesar iz fureža in tik pred Lembergom izgubil kašnato klobaso. 
 
PRIPOVEDOVALEC 2: Mene pa zanima kako so se Lemberžanom noge 
zamešale.  
 
PRIPOVEDOVALEC 3: Ja, neverjetni so ti Lemberžani. (Po pogovoru odidejo 
naprej.) 
 
(Mesar opleta po poti in izgubi iz cekra krvavo kašnato klobaso, na obeh krajcih 
zašpaleno. Klobasa obleži sredi poti. Mimo nje pa pride Lemberžan. Ko zagleda 
neznano zver, se je strašno ustraši in ne upa mimo nje. Naredi velik ovinek, da 
bi prišel srečno mimo nje, potem pa jo  divje ucvre nazaj proti Lembergu.) 
 
LEMBERŽAN (glasno kliče ostale Lemberžane na prizorišče): Jej, jej, ljudje 
božji, velika nesreča se nam bliža. Strašna zverina gre proti Lembergu. 
Zverina, ki ima zadaj in spredaj roge. 
Junaški Lemberžani se začnejo zbirati oboroženi z grabljami, palicami, cepci in 
drugimi pripomočki za delo. Neustrašno krenejo proti zverini, da o pravem času 
odvrnejo nesrečo od sebe in od trga. Kmalu jo zagledajo sredi ceste in se 
ustavijo pred njo. Obstanejo nekaj trenutkov. Nič se ne gane, samo grozeče 
moli roge naprej in nazaj.  
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ŽUPAN (neustrašno zakriči): Možje, če niste babe, napadite to pošast! 
 
(Zdaj stopijo naprej tisti, ki imajo palice, potem tisti, ki imajo cepce .... začne se 
prerivanje, napadanje, vsi tolčejo po pošasti. Tako začne na vseh krajih kaša 
lesti iz klobase.) 
 
LEMBERŽAN (zakliče): Glej ga hudimarja, kakšna sreča, da smo pošast 
uničili prej, ko je povrgla. Glejte samo, koliko jajčec je v njej! Ko bi se bili 
vsi ti mladiči izlegli, bi bil lahko ves lemberški trg pokončan! 
 
ŽUPAN: Ker smo premagali in pregnali to strašno pošast in preprečili 
grozno katastrofo, se moramo zasluženo poveselili.  
(Jedli so z veliko žlico in si pridno podajali polne poliče vina. Utrujeni so 
popadali v travo in zadremali. Ko so se zbudili in poskušali vstati, so pri priči 
otrpnili. Pred seboj v travi so opazili brez števila nog. Tako so se ustrašili, da so 
se na mah zbudili.) 
 
VSI (kričijo drug prek drugega in pulijo noge): Koliko nog? Kak naj vem katera 
je moja, če so vse pomešane? Daj mi mojo nogo nazaj … 
 
POTEPUH (pride mimo in jih vpraša): Kaj se vam je pa zgodilo?  
 
ŽUPAN (mu potoži svojo zadrego): Ko smo počivali, so se nam noge 
pomešale. Zdaj pa ne najdemo svojih. Pomagaj nam. 
 
POTEPUH: Jaz bi vam že znal pomagati, a to nikakor ne bo zastonj. 
 
ŽUPAN: Bogato te bomo poplačali, le pomagaj nam. 
 
Potepuh pa samo stopi stran, pobere fižolnico, gre k prvemu in ga krepko oplazi 
po hrbtu. Lemberžan šine pokonci, ko da ga je gad pičil. Nič ne mara za 
bolečino, ko presrečen vidi, da je na svojih nogah. Tako hodi potepuh od enega 
do drugega in kmalu stojijo vsi zdravi in na svojih nogah na zeleni trati. Ta ali 
oni se sicer tiplje po hrbtu, pa kaj za to.  
 
ŽUPAN: Poglej, kako smo veseli. Pravo delo si opravil, bodi naš gost in 
pojdi z nami v Lemberg, bogato te bomo poplačali.   
(Vsi veseli odidejo.) 
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DRAMATIZACIJA LJUDSKE PRIPOVEDI KAKO SO ŽIVALI HOTELE ZA 
GODCE V LEMBERG 
 
Potrebujemo: namizno lutkovno gledališče z gozdom in gradom. 
Nastopajo: gospodar, osel, pes, mačka, petelin, razbojniki. 
 
GOSPODAR (zapodi starega osla od hiše): Pojdi že, star si in nisi več za 
nobeno rabo. Še košare ne moreš več nositi. Kupil si bom mladega osla. 
 
OSEL (potrt odide in premišljuje): Kaj naj počnem? Taka je torej hvaležnost 
tega sveta! (nazadnje se domisli): Za godca pojdem v Lemberg. Moj glas je 
lep in močan. Lemberžanom pa je glasba že od nekdaj všeč. Radi me bodo 
poslušali in mi tudi kaj vrgli, da se bom preživel. 
   
OSEL (krene proti Lembergu. sreča starega psa): Ja, kaj pa ti tako žalosten? 
 
PES: O, prijatelj oslovski, ti ne veš, kako je meni hudo. Gospodar me je 
spodil od doma, ker sem prestar in nisem več za nobeno rabo. Pravi, da 
še hiše ne znam čuvati. 
 
OSEL: Tudi meni se je zgodilo podobno. Pa pojdi z mano v Lemberg za 
godca. Si bova skupaj služila kruh.  
(Ko nekaj časa hodita, srečata staro mačko.) 
OSEL: Ja, kam pa kam, teta muca? 
 
MAČKA: Še sama ne vem. Po svetu moram, gospodar me je hotel ubiti, ker 
sem stara in še miši ulovim več. Zato sem jo popihala od nehvaležnih 
ljudi. 
 
PES: Ja, če je pa tako, pa pojdi z nama za godce v Lemberg služit kruh. 
 
(Naposled naletijo še na starega petelina.) 
OSEL: Poglej ga, petelina. Kam pa kam? 
 
PETELIN: Joj, ljubi moji, slabo se mi godi. Moral sem pobegniti od doma, 
ker bi me sicer zaklali, je rekla gospodinja. Tako sem star, da še vaščanov 
več ne zbudim. 
 
MAČKA: Enaka usoda te je doletela kot nas. Pojdi še ti z nami v Lemberg, 
za godce gremo. Pa bo, kar bo.  
 
(Osel, pes in mačka vzamejo z veseljem tudi petelina v svojo sredo ter korakajo 
res kakor godci proti lemberškem trgu. Pod noč pridejo pred samoten, na pol 
podrt grad, da bi se spočili. Tu so se skrivali razbojniki. Tisti večer so bili vsi 
doma in so se pravkar mastno gostili.)  
 
OSEL (pristopi tiho k oknu in pokuka v sobo in pravi svojim tovarišem):  
Razbojniki so. Vidim, da so zelo dobre volje. Veste kaj, prijatelji, mislim, 
da bo najbolje, če tu pod oknom zapojemo lepo poskočnico! 
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VSE ŽIVALI (stopijo na oslovo besedo pod okno in – ena, dve, tri – zaženejo 
glasno podoknico): I-A, I-A, HOV-HOV, MJAV-MJAV, KIKIRIKIIII.  
 
(Strašanskega hrupa se razbojniki tako ustrašijo, da zbežijo. Naši godci nič 
dosti ne čakajo. Brž vstopijo v grad.) 
OSEL: Poglejte koliko dobrot. Ooooo, to pa je pojedina. Kar privoščimo si. 
 
MAČKA:  Uh, naporna pot je za nami. Spočijmo naše stare kosti. (živali 
zaspijo.) 
 
(Razbojniki se ustavijo šele daleč v gozdu.)  
RAZBOJNIK 1: Komaj smo pobegnili.  
RAZBOJNIK 2: Nekdo mora pogledati, kaj se v gradu godi.  
RAZBOJNIK 3: Jaz pojdem. 
(pride v grad, tiplje, išče, a ima smolo, da dregne kar po vrsti v speče godce. 
Toda vsaka žival si ga v temi tako sposodi, da pobegne revež na vrat na nos 
nazaj v gozd.) 
 
RAZBOJNIK 3 (vse upehan poroča): Lahko mi date tristo gradov, pa se ne 
vrnem več v naše skrivališče in le čudež je, da me še vidite živega. 
Poslušajte, v gradu zdaj gospodarijo strahovi. Eden me je po mačje 
opraskal, eden me je pošteno uščipnil v bedro, potem sem dobil še kamen 
na glavo in nazadnje me je nekdo z debelim kolom telebnil, da sem izgubil 
zavest.  
 
RAZBOJNIKI 1,2: Skrivališče si moramo poiskati drugje.  
 
(Živalim pa je bilo v gradu všeč.) 
OSEL: Predlagam, da kar tu ostanemo. 
PES: Tako je, tukaj bomo na varnem.  
PETELIN: Tako je, bodimo skupaj na stare dni. 
MAČKA: Lemberžani pa bodo morali počakati na druge godce. 
 


