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POVZETEK 

 

Magistrska naloga v prvem delu na podlagi analize literature s področja pedagoške 

psihologije in didaktike književnosti predstavi pojem ustvarjalnosti ter z njim povezano 

divergentno mišljenje. Med dejavniki, ki pogojujejo razvoj ustvarjalnosti, so poudarjeni pomen 

vloge družine, otroške igre in vpliv šolskega okolja. Menim, da danes kljub zavedanju 

pomembnosti otroškega raziskovanja in ustvarjanja prevladuje vtis, da je ustvarjalnost v šoli 

nekoliko izrinjena iz učnega načrta ter povezana zgolj z estetskimi in s tehničnimi predmeti. Pri 

drugih predmetih tako večinoma ostane za drzne ideje učencev, drugačno mišljenje in vprašanja 

premalo časa ali je to celo nezaželeno. Predmet, ki je v teoretičnem delu naloge poudarjen, je 

književni pouk v osnovni šoli. Pri njem se načrtno uvaja elemente ustvarjalnosti, ki pridejo do 

izraza v fazi t. i. novih nalog, in sicer kot poglabljanje literarnega doživetja skozi ustvarjalno in 

poustvarjalno pisanje. 

Na podlagi predstavljenih teoretičnih spoznanj me je v empiričnem delu magistrske 

naloge najprej zanimalo, v kolikšnem obsegu v 2. razredu osnovne šole učbeniki izbranih 

predmetov učencem dopuščajo ustvarjalnost. Po vnaprej določeni kategoriji (tj. ali naloga 

vsebuje elemente ustvarjalnosti in koliko je takih ustvarjalnih vprašanj oz. dejavnosti znotraj 

naloge) sem analizirala učbenike za slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja ter glasbeno 

umetnost in ugotovila, da je največ načrtovanih dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost in s tem 

divergentno mišljenje, pri književnosti. 

Drugi del raziskave se je navezoval na književni pouk; oblikovala sem ustvarjalne in 

poustvarjalne naloge za različne tematske sklope. Tu sem v vzorec vključila učence 2. razreda 

osnovne šole. Pri oblikovanju nalog sem upoštevala značilnosti razvojne faze literarne 

ustvarjalnosti učencev v tej starosti. Z načrtovanimi dejavnostmi sem pri njih želela spodbuditi, 

da premagajo strah pred napačnimi odgovori ter si pustijo razmišljati zunaj vzorcev. Ugotovila 

sem, da predstavljata odmik od realnega sveta in potovanje v svet domišljije marsikateremu 

učencu težavo ter pri tem občutijo tudi strah pred neznanim, napačnim. Kontinuirane 

ustvarjalne dejavnosti in kreativno pisanje pa so ob koncu raziskave pokazale napredek v 

njihovi sproščenosti, suverenosti v pisanju, izvirnosti ter s tem povezani ustvarjalnosti.  
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ABSTRACT 

The first section of the master’s thesis uses an analysis of literature in the field of 

pedagogic psychology and literature didactics to present the concept of creativity and related 

divergent thinking. Among the factors that determine the development of creativity, I highlight 

the significant of the role of the family, children’s games, and the effect of the school 

environment. I believe that despite the awareness of the importance of children’s exploration 

and creation, the predominant impression is that creativity in school is somewhat pushed out of 

the syllabus and included primarily in aesthetic and technical subjects. In other subjects, daring 

ideas of pupils, alternative thinking, and questions are in most cases not given sufficient time 

or are even unwanted. The subject highlighted in the theoretical section so the thesis is literature 

in basic school. In this subject, elements of creativity are intentionally implemented and 

manifest themselves in the phase of so-called new tasks, specifically as deepening the 

experience of literature through creative and reproductive writing. 

Based on the presented theoretical findings, the first thing I wanted to answer in the 

empirical section of the master’s thesis was in what scope do the textbook of selected subjects 

in the 2nd grade of basic school allow pupils creativity. In accordance with a predetermined 

category (i.e. does a task contain elements of creativity and how many such creative questions 

or activities are within a task), I analysed the textbooks for Slovenian language, mathematics, 

environmental education, and music art, and determined that most planned activities that 

promote creativity and therefore creative thinking are included in the subject of literature. 

The second part of the study referred to the subject of literature. I prepared creative and 

reproductive tasks for various thematic groups. Here, my sample included pupils from the 2nd 

grade of basic school. When preparing tasks, I considered the characteristics of the 

developmental phase for literary creativity of pupils at this age. With the planned activities, I 

wished to encourage the pupils to overcome fear over wrong responses and to let them think 

outside existing patterns. I discovered that withdrawing from the real world and travelling into 

the world of imagination represents a problem for many pupils, evoking fear of the unknown, 

wrong. At the end of the study, continued creative activities and creative writing had shown 

progress in their relaxation, confidence and originality in writing, and related creativity. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1   UVOD  

 

»Eden ključnih vidikov ustvarjalnosti je, 

 da vas ne sme biti strah neuspeha.«  

(Issac Newton) 

 

 

Danes ljudje ustvarjalnost največkrat opredeljujemo na podlagi izvirnosti, 

nenavadnosti produkta ter novosti. Kot definira Ščuka (2007), predstavlja ustvarjalnost 

temelj napredka in kulture vsake civilizacije.  Brez ustvarjalnih posameznikov ne bi bilo 

izumov, umetnosti, novih odkritij, spoznanj, napredka. Zagotovo vsakega človeka k 

ustvarjalnosti žene radovednost. Ta je značilna za obdobje otroštva in otroka motivira za 

raziskovanje neznanega, za postavljanje vprašanj ter iskanje odgovorov nanje. Vendar pa 

lahko radovednost zaradi neprimernih spodbud okolja izzveni ter posledično tudi 

samostojno, ustvarjalno razmišljanje. Pomembno je torej okolje doma, v vrtcu ter v šoli. 

Spodbude, priložnost za raziskovanje, izkustvene metode, ustvarjalni zgledi, čas za igro 

ter branje – vse to pozitivno vpliva na razvoj ustvarjalnosti. Na pomen ustreznih pogojev 

je opozoril tudi režiser filma Abeceda (Alphabet), v katerem je prikazal značilnosti 

izobraževalnih sistemov po svetu. Ena izmed misli v filmu, ki mi je ostala v spominu, je 

bila primerjava otroške ustvarjalnosti s puščavo smrti, kjer leta ni bilo dežja in posledično 

nič rastja. Ko pa je enkrat začelo deževati, so iz zemlje začele poganjati rastline. Semena 

so v zemlji čakala na rast in so potrebovala le ustrezne pogoje – vodo. Tako je tudi z 

otroki; le pod ustreznimi pogoji se razvija njihova ustvarjalnost (prim. Wagenhofer, 

2013).  

Kako je torej z ustvarjalnostjo v šoli? Je ta cenjena, spodbujena ali pa se učitelji 

togo držijo učnega načrta in za nore ideje ni prostora? Je res možna ustvarjalnost le 

znotraj umetniških predmetov? S kakšnimi pristopi in metodami dela lahko učitelj tudi 

pri drugih predmetih v pouk vpelje domišljijo, nove ideje, ustvarjalne elemente? 

Vsa ta vprašanja so se mi porajala ob pojmu ustvarjalnost, zato sem se odločila za 

raziskovanje. Prvi del je namenjen analiziranju učbenikov za 2. razred osnovne šole z 

vidika spodbujanja ustvarjalnosti. Še posebej me je zanimala ustvarjalnost pri pouku 

književnosti, kar je bil povod za poglobitev raziskovanja z vidika spodbujanja pri učencih. 

Kot navaja Blažić (2013), je prav književni pouk skozi obravnavana umetnostna besedila 

priložnost za sistematično razvijanje ustvarjalnih in kritičnih učencev. Učenci naj se torej 

seznanijo tudi z nalogami, ki dopuščajo več možnih odgovorov in njihovo inovativnost.   

V drugem delu raziskave sem za učence 2. razreda oblikovala ustvarjalne 

dejavnosti za sklepni del ure in z njimi želela odgovoriti na svoja porajajoča se vprašanja: 

Bodo učenci motivirani za ustvarjanje in jim potovanje v svet domišljije ne bo 

predstavljalo težav? Se bo kontinuirana dejavnost poustvarjalnega pisanja in ostalih 

dejavnosti za spodbujanje divergentnega mišljenja pokazala kot pozitivna v smislu 

sproščenosti, lažjega razmišljanja zunaj vzorcev? S kakšnimi dejavnostmi pri književnosti 

lahko učence spodbudim k premagovanju togega, enosmernega razmišljanja? Ob iskanju 

odgovorov na ta vprašanja sem z vpeljavo ustvarjalnih elementov v razred želela vplivati 

tudi na sproščeno vzdušje v razredu in pozitivno klimo med učenci.  
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2   TEMELJNI POJMI 

 

2.1 Ustvarjalnost, domišljija, inteligentnost 

 

 

Ustvarjalnost  
»Ustvarjalnost je sposobnost, 

da gledaš eno stvar in vidiš drugo.« 

(Lutenist, 2012, v Pečjak, 2013:13) 

 

V literaturi ne zasledimo ene same definicije ustvarjalnosti ali kreativnosti. Gre za 

sopomenki, za kateri obstaja veliko različnih opredelitev, vsem pa je skupno to, da 

pomenijo novost. Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem ustvarjalnost opisuje kot: 

ustvarjálnost –i ž (â) lastnost, značilnost ustvarjalnega: spoštovali so ga zaradi njegove 

ustvarjalnosti; človeška ustvarjalnost / ustvarjalnost igralca, pisatelja / miselna, tehnična 

ustvarjalnost; umetniška ustvarjalnost / filmska, glasbena ustvarjalnost / ustvarjalnost se 

je z uporabo tehnike povečala; potreba po ustvarjalnosti (SSKJ, 1994: 1476). Različni 

avtorji ustvarjalnost opredeljujejo kot »nova spoznanja« (Standler, 1998, v Pečjak, 2005), 

»novo sestavljanje idej« (McNeese, 2004, v Pečjak, 2005), »formiranje oddaljenih 

asociacij in njihovo izvirno spajanje v uporabne cilje« (Hallahan, 2003, v Pečjak, 2005). 
Beseda izvira iz latinske besede creo in pomeni ustvariti, narediti (Pečjak in Štrukelj, 

2013). Beseda torej opisuje proces nastanka nečesa novega – zgodbe, umetnine, 

znanstvenega odkritja itd. Kot navaja M. Blažić, je ustvarjalnost »miselni proces 

ustvarjanja novih idej ali poustvarjanje nove celote iz že obstoječih idej« (2000: 69).  

Pri ustvarjalnosti torej združujemo poznane stvari na izviren način, pri reševanju 

težav uberemo nenavadno pot in uporabimo vzporedno mišljenje ter smo sposobni uzreti 

nekaj starega v povsem novi luči (prim. Cowley, 2008). Gre za najvišjo obliko mišljenja 

in tudi »najvišjo stopnjo osebnostnega zorenja, človekovega delovanja, življenja in 

sožitja« (Pečjak in Štrukelj, 2013: 8). E. Fromm (1974, v Blažić, 1996) jo v svoji teoriji 

osebnosti, poleg medsebojne povezanosti, pripadnosti, identitete in orientacije v svetu, 

uvrsti k pravim potrebam vsakega človeka. V raziskavah znanstveniki opisujejo tri 

osnovne vidike ustvarjalnosti – vidik ustvarjalnosti kot proces, vidik ustvarjalne osebe in 

vidik ustvarjalnega produkta (Opaka, 2008).  

 

Ustvarjalne osebe 

Kot najpomembnejše osebnostne lastnosti ustvarjalnih oseb avtorji (Pečjak, 1987; 

Žagar, 1981) opisujejo radovednost, samostojnost, nekonvencionalnost, samozaupanje, 

motiviranost, odprtost za izkušnje, široke interese, naklonjenost spremembam, 

nekonformizem. Barron (1958, v Trstenjak, 1981) k tem lastnostim doda tudi visoke cilje, 

samostojnost v svojih sodbah, gospodovalnost, ljubezen do kompleksnosti, odklanjanje 

pritiskov; Jurčova (2005, v Opaka, 2008) pa opredeli tudi boljše kompetence na področju 

socialne interakcije, med drugim tudi visoke neverbalne socialne sposobnosti. Za 

ustvarjalne osebe so značilni tudi domiselnost, prožnost, neobremenjenost pri opuščanju 

starih vzorcev in prevzemanju novih ter sprejemanje novosti, ki niso nujno v skladu z 

navadami in mnenji večine (Ščuka, 2007).  
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Domišljija  
Domišljija in ustvarjalnost sta neločljivo povezani. Vse kreativne dejavnosti se 

začnejo z domišljijo ustvarjalca (Civardi, Fontana in Karim Rodovšek, 2004). Gre za 

človekovo sposobnost, da si izmisli stvari, ki niso resnične (prim. Cowley, 2008), in kot 

navaja M. Kordigel Aberšek (1995), jo je mogoče stopnjevati in razvijati. Nekateri pisci 

(Hilgard, Vinacke, McKellar) označujejo domišljijo kot posebno obliko mišljenja, drugi 

(Woodworth) pa govorijo o dveh vrstah mišljenja (prim. Pečjak in Štrukelj, 2013). O 

mišljenju v ožjem pomenu besede, ki sestoji iz dojemanja odnosov, ki v realnosti že 

obstajajo, in o domišljiji, ki uporablja podatke iz spomina, vendar jih postavlja v nove, še 

neobstoječe odnose (prav tam). Za razvijanje miselnih procesov domišljije je pomembno, 

da se sprostimo in si dovolimo razmišljati zunaj vzorcev ter se ne ukvarjamo s strahom 

pred neuspehom in napakami (prim. Cowley, 2008).  

Z. Zalokar Divjak (1998) opozori, kako pomembno je, da odrasli ne prezremo 

otrokove domišljije in iz nje izhajajoče ustvarjalne vizije. Če domišljijo brzdamo, 

kontroliramo, s tem namreč krnimo otrokovo notranje življenje in uničujemo njegove 

ustvarjalne moči. Pomagati mu je treba, da se v svojem svetu izživi, in spoštovati njegovo 

domišljijsko življenje (mu prisluhniti, kadar govori o njem, spoštovati njegove poglede 

na svet). Pomembno je torej, da otrokovo fantazijo razumemo, in ne, da mu poskušamo 

dopovedati, da so stvari drugačne. Lahko pa se otroku v njegovem domišljijskem svetu 

pridružimo skozi pripovedovanje pravljic in zgodb (prav tam). 

 

Inteligentnost  

Pojem ustvarjalnosti se v literaturi velikokrat pojavlja v povezavi s pojmom 

inteligentnost. Tudi inteligentnost je pri posameznih psihologih definirana različno. 

Najpogosteje jo definirajo kot: »sposobnost učenja; sposobnost prilagajanja okolju; 

iznajdljivost v novih situacijah; sposobnost reševanja problemov; sposobnost 

abstraktnega mišljenja« (Pečjak, 1987: 80). O vprašanju, kakšen je odnos med inteligenco 

in ustvarjalnostjo, so Spearman in mnogi drugi psihologi menili, da je inteligentnost 

glavni in morda edini dejavnik ustvarjanja. Spearman je ustvarjanje razložil s splošnim 

ali z G-faktorjem, saj je veliko ustvarjalcev imelo visoko inteligenco – visok IQ (prav 

tam). Vendar bi tu lahko govorili o enostranski odvisnosti: »vsi veliki ustvarjalci so 

visoko inteligentni, vsi visoko inteligentni ljudje pa niso veliki ustvarjalci« (Pečjak, 1987: 

82). Če bi bila njuna povezava nujna, bi morali testi za merjenje inteligentnosti in testi za 

merjenje ustvarjalnosti dati visoke korelacije. Korelacijski koeficienti pa so tu nizki, 

včasih celo ničelni ali negativni, kar so pokazale tudi raziskave (Getzels in Jackson, 1962; 

Torrance, 1966), in s tem potrdile, da ustvarjalnost ni povezana niti z inteligenco niti s 

šolskim uspehom (prim. Trstenjak, 1981; Keong, 2008). Odnos torej tu ni linearen, ampak 

je, kot pravi G. Towers (1988), govora o ''korelaciji ukrivljene hruške'' (Pečjak, 2005). 

Rast inteligentnosti je nekaj časa povezana z rastjo ustvarjalnosti, kasneje pa se funkciji 

razdvojita, torej postaneta neodvisni druga od druge (prav tam).  Pomembneje pa z 

ustvarjalnostjo korelirajo bolj specifične kognitivne sposobnosti, kot so razvito 

divergentno mišljenje, prožno, izvirno in fluentno asociiranje, sposobnosti elaboracije … 

(Jurčová, 2005, Lubart in Guignard, 2004, Pečjak, 1987, v Opaka, 2008). 

 

Dolgo so torej znanstveniki menili, da je ustvarjalnost del intelektualnih 

sposobnosti, sčasoma pa so se zedinili v prepričanju, da gre za sklop sposobnosti in 

lastnosti osebnosti, različen od inteligentnosti (prim. Mosbruker, 1998). Ustvarjalnosti in 

inteligentnosti ne gre enačiti. Inteligenca je mera konvergentnega mišljenja, pri 

ustvarjalnosti pa gre za divergentno mišljenje. 
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2.2   Vrste mišljenja 
 

Psiholog J. P. Guilford je mišljenje razdelil na dva temeljna načina mišljenja 

(prim. Pečjak in Štrukelj, 2013):  

–  konvergentno mišljenje (središčno, istosmerno), 

– divergentno ali ustvarjalno mišljenje (različnostno, razhajajoče se). 

 

Prvo iz več možnosti vodi v eno samo idejo ali rešitev. To mišljenje zahtevajo šole, testi 

za merjenje inteligentnosti in formalna logika. Drugačno pa je divergentno mišljenje, kjer 

se misli razhajajo, gredo proč od običajnih ciljev. Tu prihajamo do različnih, izvirnih 

rešitev. Omogoča prožnost iskanja, medtem ko konvergentno mišljenje pripelje do 

pričakovanih, značilnih rešitev (prav tam). 

 

V psihologiji zasledimo še delitev na vertikalno in lateralno mišljenje, ki deloma 

sovpada z delitvijo na konvergentno in divergentno mišljenje (Pečjak, 1989). Vertikalno 

mišljenje se razvija postopoma, po korakih ter vodi do ene same rešitve. Taka primera sta 

logično in matematično mišljenje (Pečjak, 1987 in 1989). Pri lateralnem mišljenju so 

asociacije nenavadne, nepričakovane in se nekako vrivajo v glavni tok mišljenja. 

Značilno je iskanje različnih rešitev (prav tam).   

 

2.2.1 Divergentno ali ustvarjalno mišljenje 

 

Ustvarjalno mišljenje je divergentno mišljenje. Gre za najbolj razvito, sestavljeno, 

vsestransko, celovito stopnjo mišljenja (prim. Pečjak in Štrukelj, 2013). Vključuje vse 

nižje vrste mišljenja, zmožnost čutenja, čudenja, spoznavanja, razumevanja, zavedanja, 

ustvarjalne domišljije in delovanja. Omogoča, da si zamislimo, razvijamo, oblikujemo 

nove stvaritve na različnih področjih (prav tam). 

   

Kot navaja psiholog Guilford (v Blažić, 2003), so za divergentno vrsto mišljenja značilne: 

– fleksibilnost (prožnost mišljenja), 

– fluentnost (tekočnost mišljenja), 

– izvirnost (originalnost), 

– elaboracija (oblikovanje ali ubeseditev idej). 

 

FLUENTNOST je pojmovana kot sposobnost odkrivanja velike količine idej in je 

razdeljena na štiri sestavine (prav tam): 

– fluentnost besed,  

– fluentnost idej,  

– fluentnost asociacij, 

– fluentnost izražanja. 

 

Fluentnost besed je sposobnost ustnega ali pisnega naštevanja besed, fluentnost idej je 

sposobnost odkrivanja več zamisli za rešitev problema, fluentnost asociacij je sposobnost 

naštevanja čim več besed z enakim ali podobnim pomenom, fluentnost izražanja pa 

pomeni sposobnost za primerno obliko izražanja za zamišljene rešitve (prav tam).  Pri 

testih kreativnosti je pomembno merilo kvantiteta oz. število besed, idej, asociacij, 

izražanj v določenem časovnem obsegu. M. Blažić (2000b, 2003) navaja vaje za 

bogatenje besedišča, ki vplivajo na sposobnost fluentnosti učenca: iskanje sopomenk, 

naštevanje čim večjega števila besed glede na določen kriterij, naštevanje primerjav, 

dajanje izvirnih naslovov besedil … 
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FLEKSIBILNOST je sposobnost odkrivanja različnih, a smiselnih idej, iskanja novih 

rešitev, odgovorov. Obstajata dve vrsti fleksibilnosti (prim. Blažić, 2003): 

– spontana (samoiniciativna, odvisna od posameznika, njegove spontane 

odzivnosti. Vaj za takšno fleksibilnost ni, saj je to, kako se bo posameznik 

odzval na vajo, pogojeno z intelektualnimi, socialnimi in osebnostnimi 

lastnostmi), 

– adaptivna (motivirana, spodbujena od zunaj. Tu je v navodilih jasno 

podano, da naj si učenec izmisli nove besede, različne povezave itd.). 

 

Pri fleksibilnosti se upošteva merilo kvalitete (smiselnost) in ne kvantitete. Rešitve 

morajo biti smiselne, ustrezne in povezane (Blažić, 2000b). Primeri vaj, ki spodbujajo 

fleksibilnost in od učencev zahtevajo, da se izognejo predvidljivemu razmišljanju, so: 

preoblikovanje zgodbe v dramski prizor, tvorjenje smiselnih besedil iz danih besed, 

smiselno nadaljevanje besedil itd. (prim. Blažić, 2000b, 2003).  

 

IZVIRNOST je sposobnost iskanja novih, nenavadnih, domiselnih idej. Te rešitve so 

redke, duhovite in asociativno oddaljene. Pri učencih se jo razvija na besedni, 

stavčnopovedni in besedilni ravni (Blažić, 2000b). Presoja se po dveh merilih: redkost in 

primernost danim merilom. Ni torej dovolj, da se beseda/ideja statistično redko ponavlja, 

saj so nesmiselne rešitve statistično redke, ampak morajo ustrezati tudi zastavljenim 

ciljem naloge, kar se kaže v primernosti (Blažić, 2000b). Vaje za spodbujanje izvirnosti 

so: ilustriranje pesmi, tvorjenje izvirnih poimenovanj, izvirno dopolnjevanje/nadaljevanje 

stavkov itd. (prim. Blažić, 2003).  

 

ELABORACIJA je sposobnost izdelave načrta dela, besedila s podrobnostmi. Merili sta 

kvantiteta (število – bogat besedni zaklad) in kakovost – primernost rešitev, s katerimi 

pisec izrazi svojo idejo (Blažić, 2003). Torrance navaja nekaj vaj za razvijanje 

sposobnosti elaboracije ali izdelave: vizualizacija izdelka, dramatizacija, igra vlog, 

domišljijsko dopolnjevanje, vidne, slušne, gibalne izkušnje, premori med branjem, branje 

z uporabo vidnih, slušnih, vohalnih prvin, poudarjanje pomena v pesmi/zgodbi, v zvezi s 

književno osebo ali namenom pisca itd. (prav tam).   
 
 

3   MERILA IN MERJENJE USTVARJALNOSTI 

 

Komponente ustvarjalnega mišljenja, ki jih je opisal psiholog Guilford, so hkrati 

tudi merila ustvarjalnosti. Za najbolj zanesljivo, veljavno in nedvomno merilo 

ustvarjalnosti še vedno velja izvirnost (originalnost), ki je statistična redkost odgovora. 

Odgovor pa je izviren, kadar daje nekaj novega, redkega, v nekih primerih tudi 

edinstvenega (prim. Mosbruker, 1998). Merilo izvirnosti je frekvenca odgovorov vzorca 

oseb v isti situaciji. Pri tem je odgovor tem izvirnejši, čim redkejši je, odgovori s 

pogostostjo 1 pa so najbolj izvirni. Ti odgovori so bolj posredni, oddaljeni, nenavadni, 

kar ima za posledico duhovitost (Pečjak, 1987). Kot poudarja Mosbruker (1998), pa se 

moramo zavedati, da so izvirni odgovori mogoči le tedaj, kadar naloga dopušča več 

odgovorov.  
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Dodaten kriterij je uporabnost. Mišljenje je po mnenju mnogih psihologov 

ustvarjalno, kadar daje uporabne rezultate (prim. Pečjak, 1987). Vendar uporabnost ni 

vedno neposredno razvidna in je na področju umetnosti tudi težko določljiva/merljiva. 

Zato je ta kriterij šibek, relativen in na njegovi podlagi ni mogoče zanesljivo presojati 

produktov človekove ustvarjalnosti (prav tam). 

Pomembni značilnosti ustvarjalnega mišljenja sta tudi prožnost (fluentnost) in 

gibljivost (fleksibilnost). Psihologi opisujejo štiri vrste prožnosti – besedno, asociativno, 

idejno in izrazno – ter dve vrsti gibkosti: spontano in prilagodljivo (prim. Pečjak in 

Štrukelj, 2013). 

 

Vendar si pri vprašanju o merjenju ustvarjalnosti psihologi niso enotni. 

Trstenjak, B. Marentič Požarnik in nekateri drugi menijo, da je ni mogoče meriti 

neposredno in se pri tem opirajo na glavne razloge (prim. Pečjak, 1987): 

1. Ustvarjalnost je spontan proces in ne proces ''na ukaz''. 

2. V testih so problemi zadani, ustvarjalnost pa se kaže predvsem v njihovem 

odpiranju. Testi zahtevajo odgovore na vprašanja (reševanje problemov), ne 

dajejo pa priložnosti za postavljanje  vprašanj, problemov. Trstenjak (1981) 

namreč bistva ustvarjalnosti po Getzelsu ne vidi v reševanju, ampak v postavljanju 

oziroma odpiranju vprašanj in problemov. Testi odpiranja in postavljanja vprašanj 

pa so nemogoči, saj testi zahtevajo rešitve oz. odgovore (prav tam).  

 

Divergentnega mišljenja torej ne moremo presojati z merili, ki so v veljavi za 

konvergentno mišljenje (šolsko ocenjevanje, testi za merjenje inteligentnosti). Bistvo 

ustvarjalnih odgovorov je namreč v tem, da niso vnaprej predvidljivi in v ospredju ni 

rešitev, ampak njena izvirnost, nenavadnost, prožnost.  
 
 

3.1 Testi za merjenje ustvarjalnosti 
 

Nekatere sestavine ustvarjalnega mišljenja je možno meriti posredno, česar se je med 

prvimi lotil psiholog Torrance (1947, v Jaušovec, 1987). Te sestavine so originalnost, 

prožnost in fluentnost. Vprašalnik, ki ga je sestavil, je lahko v pomoč učitelju za 

ocenjevanje ustvarjalnosti v razredu. Vprašanja, ki so zajeta v vprašalniku (prav tam): 

 
– Kateri otroci v razredu so najbolj fluentni pri podajanju znanja? Tu Torrance 

obrazloži, da so to otroci, ki prekipevajo od idej, čeprav niso zmeraj zgovorni, 

vendar pa nekatere njihove zamisli niso najbolj kakovostne. 

– Kateri otroci so najbolj fleksibilni? Pri tem vprašanju naj bo učitelj pozoren na to, 

kateri otroci so naloge sposobni reševati na različne načine. Če cilja ne dosežejo 

po eni poti, poiščejo drugačen pristop in le redko opustijo napore.  

– Kateri učenci v razredu imajo najbolj originalne zamisli? Te učence učitelj 

prepozna po tem, da se izogibajo preprostemu razmišljanju. Vidijo povezave in 

imajo koristne zamisli, ki so drugačne od zamisli vrstnikov ali tistih v učbeniku. 

– Kateri učenci v razredu najbolj dosledno izdelajo zamisli? Ti učenci so sposobni, 

da iz običajne zamisli naredijo nekaj nenavadnega. Njihovi izdelki so natančni, 

izdelana je vsaka podrobnost.   
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Testi ustvarjalnosti v primerjavi s testi inteligence dopuščajo več možnih odgovorov. 

Nekatera navodila celo spodbujajo testiranca z navodili: ''Najdi čim več rešitev'' ali ''Najdi 

čimbolj nenavadno rešitev'' (prim. Pečjak, 1987). Odgovori so točkovani na podlagi 

redkosti, nenavadnosti, kar pove njihova frekvenca v populaciji. Tu se uporabljajo tudi 

testi prožnosti in fluentnosti. Testi za merjenje fluentnosti od preizkušanca zahtevajo, da 

našteje čim več besed, ki se začnejo na določeno črko/zlog, da našteje čim več sinonimov 

za besede, da poišče protipomenke idr. (Prav tam). 

 

Ustvarjalnost razkrivajo tudi projektivni testi (npr. Rorschachov test), za katere je 

značilno slabo strukturirano gradivo, ki ga morajo preizkušanci sami strukturirati (prim. 

Pečjak, 1987): 

– črno-bele in barvne slike, podobne črnilnim packam – 'Kaj bi to lahko bilo?'; 

– zaporedje več slik – preizkušanec si mora izmisliti zgodbo. 

 

Tudi za likovno izražanje obstajajo posebni testi (npr. Karlavarisov in Kraguljčev test). 

Tip naloge pri likovni ustvarjalnosti (prav tam): 

– iz spodaj narisanih delov nariši/oblikuj podobo in napiši, čemu je namenjena; 

– dani so 4 kvadrati enake velikosti – razvrsti jih na različne načine, tako da se 

zmeraj med seboj dotikajo; 

– nariši čim več primerov, za katere uporabiš pravokotnik kot osnovo. Primer: 

kuverta za pismo. 

 

Pri vseh testih se zahteva, da ustrezajo kriterijem zanesljivosti, veljavnosti, 

objektivnosti in občutljivosti (Pečjak, 1987; Zorman, 1968). 

Pri veljavnosti se sprašujemo, ali test res meri tisto, kar smo želeli meriti. Ločimo 

zunanjo veljavnost, kjer dosežke koreliramo s testnimi rezultati z zunanjim merilom 

(šolski uspeh, poklicni položaj, sodbe učiteljev), in notranjo veljavnost, kjer dosežke 

primerjamo z dosežki različnih testov, ki merijo isto lastnost (prav tam). Medsebojna 

korelacija testov za merjenje ustvarjalnosti  zelo variira, kar je razumljivo, saj 

ustvarjalnost ni enovita sposobnost  (prav tam).  

Zanesljivost testov pomeni, da mora ob večkratnem merjenju istih oseb v podobni situaciji 

dati iste ali zelo podobne rezultate. Ker je ustvarjanje močno odvisno od motiviranosti, 

pripravljenosti, razpoloženja, subjektivnih stanj, tu lahko pričakujemo nižjo zanesljivost 

(prav tam).  

Tretja lastnost testov je objektivnost. Koeficient objektivnosti pove ujemanje 

rezultatov, do katerih pride več med seboj neodvisnih ljudi, ki testirajo kandidate (prav 

tam). Tudi tu bi pričakovali majhen povprečni koeficient, saj je vrednotenje lahko precej 

subjektivno. Vendar tudi tu koeficienti nihajo glede na test in nalogo (prav tam). Nekatere 

naloge lahko objektivno ocenimo glede na statistično redkost (npr. izmišljanje naslova k 

slikam/zgodbam), pri drugih nalogah pa nimamo objektivnega kriterija, s katerim bi 

primerjali npr. izvirnost zgodb (prav tam).   

Pri testu se zahteva tudi, da je ustrezno občutljiv. Torej, da lahko z njim 

ugotavljamo tudi majhne razlike v merjeni lastnosti – v ustvarjalnosti (Zorman, 1968). 

Zagotavlja se z nalogami različne težavnosti, saj nam podobni ali enaki rezultati 

testirancev ne nudijo pomembne informativne vrednosti (prav tam). Bolj kot so testni 

rezultati razpršeni, večja je občutljivost testa (Čagran in Bratina, 2011). 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Katja Farkaš, magistrsko delo 

8 
 

Pečjak (1987) poudari, da pri ugotavljanju ustvarjalnosti poleg objektivne poti obstaja 

še subjektivna pot: ocene, mnenja, ki jih podajo učitelji, starši, sošolci, ljudje, ki poznajo 

osebo, katere ustvarjalnost nas zanima. Tu pa je glavna težava različnost situacij, v katerih 

opazujemo osebe, in zato tudi ni enotnih podlag presojanja. Za zagotavljanje boljše 

metrijske natančnosti se tudi tu uporabljajo lestvice (številčne, opisne in grafične). Primer 

opisne lestvice, kjer je vsaka stopnja opisana z besedami (prav tam): 

1. Nadvse ustvarjalen, hitro prihaja do novih idej, ki so presenetljive in šokantne. 

2. Razmeroma ustvarjalen, dostikrat prihaja do novih idej, ki so lahko nenavadne. 

3. Niti ni ustvarjalen niti neustvarjalen, včasih prihaja do konvencionalnih idej, ki 

nikogar ne presenetijo, občasno pa tudi do bolj nenavadnih. 

4. Razmeroma neustvarjalen, njegove ideje so konvencionalne, tipične, v njih je le 

izjemoma kaj nenavadnega. 

5. Zelo neustvarjalen, nima novih idej; mišljenje je togo, posnema druge. 

 

 

4   RAZVOJ USTVARJALNOSTI 
 

Je ustvarjalnost podedovana ali je sad izkušenj, učenja?   

 

Pri otrocih obstaja naravni interes za odkrivanje sveta okoli njih, za raziskovanje, 

ustvarjanje, tudi radovednost. Ta je prisotna, vendar se ne razvija avtomatično, ampak 

pod neposrednim vplivom vzgoje, ki so je deležni (prim. Kovač, 2000). Poleg stila vzgoje 

številni avtorji (Jaušovec, 1987; Kordigel Aberšek, 1995; Kovač, 2000; Mosbruker, 1998) 

opisujejo položaj družine (socialno-ekonomski status, število otrok, poklic staršev …), 

socialno-emocionalno klimo, pogoje okolja (materialni, časovna in prostorska 

organizacija), otroško igro, kvaliteto interakcije z odraslimi in tudi vpliv šolskega okolja 

kot dejavnike, ki pogojujejo razvoj ustvarjalnosti.  

 

Razvoj ustvarjalnosti je torej odvisen od številnih dejavnikov. Sodobna znanost 

zagovarja prepričanje, da predstavljajo dedni pogoji boljše ali slabše možnosti za razvoj 

sposobnosti, ki pa se razvijejo šele pod vplivom okolja (Pečjak, 1987). Okolje ima v 

nadaljevanju vlogo oblikovalca ali pa zaviralca ustvarjalnosti (prav tam). Ustvarjalnost je 

torej mogoče oblikovati, spodbujati in razvijati, kar poudarjajo mnogi psihologi, kot so 

Torrance, Taylor, Kvaščev (prav tam). Hkrati lahko z neustreznimi postopki in odnosom 

ustvarjalnost pri otrocih tudi zadušimo in zaviramo radovednost, čudenje, samostojno 

razmišljanje (Kovač, 2000). 

 

Med dejavniki, ki pogojujejo razvoj ustvarjalnosti, so v nadaljevanju poudarjeni pomen 

vloge družine, otroške igre in vpliv šolskega okolja.  
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4.1 Vloga družine in pomen zgodnjega otroštva za razvoj ustvarjalnosti 
 

»Družina je medij, ki aktivira otrokovo prirojeno genialnost tako, da z ustreznim 

okoljem, vzdušjem, situacijami omogoči razcvet otrokovih darov.« (Armstrong, 2006: 

26) 

 

Nevroznanost, številne psihološke in psihoterapevtske smeri dokazujejo ključni 

pomen zgodnjega otroštva za ustvarjalnost in življenjsko uspešnost. Metaforično 

mišljenje, domišljija in umetniška ustvarjalnost odraslega človeka izhajajo iz 

predšolskega obdobja otrokovega razvoja. Če starši, vzgojitelji cenijo izvirnost v tem 

življenjskem obdobju, pomagajo ohraniti te razsežnosti za vnaprej (prim. Armstrong, 

2006).   

 

Številne raziskave (Jaušovec, 1987) opisujejo vlogo družine pri ustvarjalnosti z 

vidika dveh spremenljivk:  

–  položaj družine (socialno-ekonomski položaj, število otrok, poklic staršev, vpliv 

nepopolne družine, položaj otroka v družini glede na brate in sestre …); 

–  družinska vzgoja (odnos staršev do otrok, vzgojni stil, nadzor staršev nad otroki …). 

Jaušovec (1987) poudarja, da je ugodna klima za razvoj ustvarjalnosti ta, kjer 

lahko otrok enakopravno, odgovorno deluje, naloge pa so seveda prilagojene njegovim 

sposobnostim. Pomembno je, da starši zaupajo v otrokove sposobnosti in mu omogočijo 

pogoje za raziskovanje, rokovanje z različnim materialom. V raziskavah se kot 

pomemben dejavnik kaže tudi tolerantnost do izražanja čustev (prav tam).  

Opravljene so tudi raziskave glede odnosa med strukturo družin in ustvarjalnostjo 

otrok. T. Amabile (1983, v Pečjak, 1987) predstavi družine, v katerih vladajo 

demokratični odnosi, kot najbolj ugodne za razvoj otroške ustvarjalnosti. Tu gojijo 

disciplino, vztrajnost, dopuščajo mnenja drugih in omogočajo ustvarjalno mišljenje. 

Nasprotno pa velik nadzor staršev, avtoritarnost, številne prepovedi, dominantnost 

zavirajo ustvarjalnost otrok (Jaušovec, 1987). Kot poudarja Kovač (2000), niti 

permisivnost in popolna svoboda niti avtoritarnost nista ustrezna vzgojna pristopa za 

razvoj ustvarjalnosti. Preveč spontane aktivnosti, odsotnost načrtovanja in povratnih 

informacij ne ustvarjajo možnosti kompleksne predelave izkustev, ampak so za to 

potrebne tudi strukturirane dejavnosti s kompleksnimi vsebinami, ki vsebujejo določeno 

mero novega, neznanega (prav tam).  

 

Za razvoj otrokove ustvarjalnosti so poleg odnosov pomembne tudi intelektualne 

spodbude. Že knjige, revije, ki jih imajo otroci in njihovi starši doma, naj bi po raziskavah 

ugodno vplivale na ustvarjalnost. Sicer se vpliv socialno-ekonomskega statusa kaže 

predvsem pri intelektualnih sposobnostih, medtem ko je korelacija med socialno-

ekonomskim statusom in divergentnimi sposobnosti v nekaterih raziskavah zgolj šibka 

(Žagar, 1981). Kot spodbudni za razvoj so se pri raziskavah pokazali tehnični poklici 

staršev (elektrotehnik, kemijski tehnik …) zaradi večje možnosti in spodbud otrok za 

manipulacijo in raziskovanje z raznimi materiali (prav tam).  

 

Močno poudarjen je tudi vpliv ustvarjalnosti staršev, saj otroci vedenje 

posnemajo. Zato so nadvse pomembni v življenju otrok ustvarjalni modeli, saj zgled 

togega, neizvirnega človeka povzroča podobno vedenje otrok (Pečjak, 1987). Mosbruker 

(1998) poudari, da se morajo starši zavedati, da je ustvarjalnost notranje motivirana in 

posledično brez interesov ni mogoča. To pa velja izkoristiti pri interesnih dejavnostih v 

šoli in hobijih.  
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Tako M. Rockness (1984, v Pečjak, 1987) svetuje staršem, da: 

– priskrbijo sredstva za otrokovo raziskovanje in eksperimentiranje ter uredijo 

domače okolje, da ponuja otroku bogato gradivo; 

– odkrivajo in razvijajo otrokove prirojene talente in sposobnosti; 

– spodbujajo odprt pogled na življenje in oblikujejo močan jaz ter neukrotljivega 

duha; 

– ob vsem tem pa naj otrokovo dejavnost nadzirajo in po potrebi tudi omejijo. 
 

 

 

4.2 Pomen igre za razvoj ustvarjalnosti 
 

Že Freud je omenil, da se »vsak otrok v igri obnaša kot ustvarjalen pisatelj in 

ustvari svoj lasten svet ali raje v svojem svetu preuredi stvari na nov način, ki mu je všeč« 

(1959, v Woolfolk 2002: 122). Na podlagi lastnih izkušenj iz realnega sveta organizira 

znane dele in preoblikuje stare miselne obrazce na nov, originalen način. Igra je tako 

povezana z razvojem fleksibilnosti in divergentnega, večsmernega mišljena (prim. 

Kovač, 2000). 

 

M. Kordigel Aberšek (1995) otroško igro opisuje kot sredstvo, s katerim otrok 

prilagodi svet sebi, svojim željam in potrebam, da bi razumel realni svet. V predšolskem 

in zgodnjem šolskem obdobju je igra osrednja dejavnost otrok. Pogovori z igračami so 

njihovi prvi poskusi ustvarjanja (prav tam). Otroci igro uporabljajo za predelovanje vtisov 

iz zunanjega sveta in domišljijsko preoblikovanje sveta v skladu s potrebami svojega jaza. 

Skozi igro se otrok nauči tudi ustvarjalno razreševati čustvene konflikte (Armstrong, 

1999). V starosti od dveh do sedem let so otroci po J. Piagetu na predoperativni stopnji 

razvoja, za katero je značilna simbolična igra (prim. Jaušovec, 1987). Ta oblika igre se 

razvije iz otrokovega posnemanja – otrok uporablja nadomestke, simbole dejanskih 

predmetov (npr. čevelj lahko uporabi, da ponazori telefon). Tu ni nobenih omejitev, 

pravil, tu velja le zakon otrokovih želja in potreb (prav tam). Poleg izbire igrač je 

pomembno tudi, kako je usmerjena otrokova dejavnost. Najpogosteje je usmerjena z 

besednimi navodili, vendar mora biti to prilagojeno otrokovim spoznanjem. Tako ne 

uničimo otrokove radovednosti in z dodatnimi vprašanji usmerjamo otrokovo pozornost 

na podatke, ki mu omogočajo oblikovanje svoje razlage, in s tem spodbudimo otroka k 

samostojnemu razmišljanju. Vsaka razlaga, ki ponuja zgolj končno rešitev, otroku 

prepreči, da bi se sam dokopal do spoznanja in izdelal razlago, ki ima zanj pomen (prav 

tam). Za otrokov razvoj je zelo pomembna tudi nestrukturirana domišljijska igra 

(Armstrong, 1999).  

 

Otrokova domišljija pri igri je bila v začetku del njegovega realnega sveta, z 

vstopom v šolo pa prestop meje med realnostjo in domišljijo predstavlja beg pred 

stvarnostjo. Tam je njegov svet urejen skladno z njegovimi željami (Kordigel Aberšek, 

1995). Pomembno je, da je tudi v šoli prostor za igro, saj kot pojasnjuje Bizjak (1996, v 

Cencič, 2014), je otrokovo temeljno doživljanje sveta igra. 
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4.3 Vloga šole pri razvoju ustvarjalnosti  

 

Poleg izobraževanja sta nalogi šole tudi vzgoja in skrb za osebnostni razvoj 

otroka. Pomembno je učenje dejstev in podatkov, vendar kot poudarja S. Cowley (2008), 

je potreben tudi prostor za iznajdljivo in domiselno uporabo možganov. Le tako namreč 

otrokom omogočimo, da informacij ne sprejemajo zgolj pasivno, ampak jih naučimo 

razmišljati. To pomeni, da jim pokažemo tehnike, ki zahtevajo kakovostno razmišljanje 

(prav tam), in vključimo dejavnosti, ki pri učencih spodbujajo ustvarjalni del uma. Pečjak 

(1987) opozarja na pomembnost ustvarjalnega stila učenja, po katerem učence 

spodbudimo k razmišljanju z vprašanjem »Kaj lahko narediš iz tega?« (Prav tam: 238) in 

ne zgolj na uporabo posnemalnega stila poučevanja učiteljev, kjer od učencev pričakujejo 

posnemanje in enak izdelek. Ustvarjalne sposobnosti učencev razvijamo tudi s tem, da 

spodbujamo argumentirano kritičnost, samostojnost, smisel za improviziranje, 

občutljivost za probleme (Blažić, 2000c) ter jih navajamo k temu, da se ne držijo vedno 

logičnih, racionalnih in premočrtnih načinov dela (Cowley, 2008). Pomembna sta tudi 

način podajanja snovi in dopuščanje dvomov, vprašanj učencev ter odgovorov, ki se ne 

ujemajo povsem z učiteljevimi pričakovanji in mišljenjem (prim. Pečjak, 1987). 

 

B. Marentič Požarnik (2000) opozarja, da je ustvarjalnost prepogosto povezana 

samo s področji estetskih in tehničnih predmetov, pri katerih so rezultat dela ustvarjalni 

spisi, likovni in tehnični izdelki. Na možnost spodbujanja in razvijanja ustvarjalnosti pri 

drugih predmetih pa velikokrat pozabimo; tako ostane za drzne ideje učencev, drugačno 

mišljenje in vprašanja premalo časa ali je to celo nezaželeno. Vendar lahko z različnimi 

spodbudami in učnimi metodami učencem pomagamo razvijati ustvarjalnost tudi pri teh 

predmetih.  

 

Ustvarjalnost je umeščena tudi v podaljšano bivanje. Ustvarjalno preživljanje 

prostega časa je tu priložnost za prepoznavanje ustvarjalnih potencialov v učencih, 

spodbujanje njihovih darov brez preobremenjenosti in pritiskov ocenjevanja. Učencem je 

treba organizirati dejavnosti, jim omogočiti material, pripomočke, hkrati pa jim dovoliti 

tudi svobodno, spontano igro (prim. Velikonja, 2015).  

 

 

5  RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 

 

Učiteljeva zahteva po poznavanju dejstev, formul, doseganju standardov znanj je 

popolnoma upravičena in potrebna ter ne pomeni popolne izključitve ustvarjalnih 

dejavnosti. Seveda pa je od vsakega učitelja odvisno, v kolikšni meri spodbuja in daje 

poudarek razvijanju ustvarjalnega mišljenja. 

Ljudje zmotno mislimo, da nas le svoboda pripelje do ustvarjalnosti. Le če nas nič 

ne omejuje, prepoveduje, zapoveduje, bomo v popolnosti izkoristili ustvarjalne 

potenciale. Vendar kot je navedel psiholog J. P. Guilford, prav znanje oziroma baza 

podatkov omogoča uresničevanje kreativnih sposobnosti in spodbuja radovednost (1986, 

v Blažić, 2003). Že Levi-Strauss je leta 1985 napisal članek Zapoznele besede o 

ustvarjalnem otroku, kjer je opozoril na to, da ni ustvarjalnosti brez znanja. Navaja, da do 

neke mere potrebujemo svobodo, vendar pa hkrati tudi pravila in disciplino. Najprej je 

namreč treba pridobiti znanje, dejstva, osnove, na podlagi katerih se razvijaš naprej in 

širiš svoje meje. Rezultat ustvarjalnosti je po avtorjevem mnenju zanikanje ali izboljšanje 
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starega. Predpogoj za to pa je torej poznavanje starega, saj kot pravi Levi-Strauss, ne 

ustvarjamo iz niča, ustvarjamo iz nečesa (prav tam). To, kar že poznamo, lahko ali 

presežemo ali pa temu zgolj nasprotujemo. Predno lahko ustvarjamo, se je torej treba 

nekaj naučiti (prav tam). Za uspešno ustvarjalnost je pomembno tudi konvergentno 

mišljenje (Pečjak, 1989). Marsikatera ideja je lahko izvirna, vendar ni prilagojena 

stvarnosti, saj je ni mogoče uresničiti. S konvergentnim mišljenjem tako preverjamo 

veljavnost idej (prav tam).  

 

Eden izmed pogojev ustvarjanja je torej poznavanje starega, kar nam omogoči 

prav učenje. Tradicionalno, frontalno učenje je nujno, saj vse vsebine ne morejo biti 

problemsko obravnavane in učenci morajo usvojiti določene spretnosti, znanja. Vendar 

pa bi do določenih spoznanj lahko in morali priti čim bolj samostojno. Učencem bi morali 

omogočiti aktivno učenje, z lastnim odkrivanjem in eksperimentiranjem (Žagar, 1981). 

Poleg metode učenja na podlagi reševanja problemov je tudi metoda učenja z 

odkrivanjem taka, da pospešuje ustvarjalnost učencev. Tu sta pomembna organizacija 

učnega gradiva in vodenje, tako da učenci postopoma prihajajo do določenih spoznanj 

(prav tam).  

Ustvarjalnosti se v šoli ne uči kot nek šolski predmet, pač pa nanjo učitelji vplivajo 

z načinom dela, osebnim zgledom in ustvarjalno klimo (Mosbruker, 1998). Joubert (2001, 

v Grainger, Goouch, Lambirth, 2005) kreativno poučevanje definira kot umetnost, za 

katero ne obstaja točno določen recept. Učitelji morajo poznati strategije, ki pripomorejo 

h kreativnemu mišljenju, vendar pa morajo tudi sami razviti določene veščine, ki jih 

aplicirajo na različne situacije (prav tam).  

S. Cowley (2008) opisuje različne pristope, ki vodijo k razvijanju in spodbujanju 

ustvarjalnosti pri pouku. Tu poudarja pomembnost navajanja učencev na pozorno 

opazovanje, na uporabo vseh čutov, ne le vida, pomembnost spodbujanja učencev, da na 

stare stvari pogledajo na nov način, in pomembnost sprejemanja in ne kritiziranja 

nenavadnih zamisli. Pomembna pristopa sta tudi učenje vzporednega in 

nekonvencionalnega razmišljanja ter uporaba igre tudi v višjih razredih, saj z igro 

osvobodimo svoj um in pustimo domišljiji prosto pot. Pri samem poučevanju svetuje tudi 

uporabo nepričakovanega – nenavadne spodbude, kot so privlačen pripomoček, 

zamenjava sedežnega reda itd. Namreč ko učenci naletijo na nekaj neobičajnega, 

presenetljivega, jim s tem spremenimo način razmišljanja in jih navdahnemo za 

razmišljanje zunaj vzorcev (prav tam).  

Avtorica predlaga tudi ureditev prostora za ustvarjalnost, kar je še posebej uporabno na 

razredni stopnji, kjer ima razred matično učilnico. To naj bi bil kotiček s stvarmi, ki jih 

lahko učenci uporabljajo, kakor želijo – revije, škarje, nalepke, različni materiali (prav 

tam).  
 

Tudi z določenimi učnimi metodami lahko učitelj pri različnih predmetih, v 

različnih delih učne ure spodbuja ustvarjalnost otrok (prim. Cencič, 2014). Skoraj vsaka 

učna metoda lahko razvija ustvarjalnost, vendar le, če je učitelj dovolj fleksibilen, 

spodbuja radovednost in ne zavira nenavadnih zamisli učencev. Med ustvarjalne učne 

metode prištevamo (prav tam):  

– metodo pogovora, kjer s postavljanjem odprtih vprašanj učence spodbujamo k 

razmišljanju o različnih, nenavadnih odgovorih, k izražanju svojega mnenja in k 

analizi, sintezi ter vrednotenju;  

– metodo pripovedovanja, ki je uporabna predvsem pri pouku slovenščine 

(pripovedovanje o različnih ali izmišljenih doživetjih, zgodbah); 
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– metodo igre (gre za didaktične igre, ki se podrejajo razvojni stopnji učencev, 

njihovim interesom); 

– metode, ki temeljijo na zapisovanju in grafičnih predstavitvah (npr. metoda 

matrike ali šahovnice, ki jo opisuje B. Marentič Požarnik (2000). Gre za 

preglednico z različnimi polji, ki jih je treba izpolniti, in tu ni vnaprej določenih 

odgovorov. Tudi tehnika pojmovne mreže je možna kot način zapisovanja misli 

in s tem dobro sredstvo za spodbujanje ustvarjalnosti); 

– nevihto možganov; 

– metodo šestih klobukov (De Bonova metoda (2009) za izvajanje samo ene vrste 

razmišljanja naenkrat. Zelen klobuk tako razvija ustvarjalnost, novost, nove ideje, 

inoviranje); 

– metodo vizualizacije (pri vidnih predstavah, podobah, ki se aktivirajo ob 

slišnih/vidnih spodbudah, je poleg sprostitve in koncentracije prisotna tudi 

domišljija).  

 

Pri spodbujanju ustvarjalnosti bi se morali poleg ustreznih metod poučevanja 

učitelji zavedati tudi, kako pomembno je, kaj od učencev zahtevajo pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja (prim. Žagar, 1981). Ali gre zgolj za dobesedno reprodukcijo 

naučenega ali pa morajo svoje znanje pokazati pri reševanju novih primerov in s praktično 

uporabo? Za ustvarjalni razvoj učencev je pomembno tudi razvijanje radovednosti, saj 

želja po spoznavanju novega vodi v ustvarjalnost. Šola namreč s celovitim pristopom 

prispeva k razvoju otrokove ustvarjalnosti (prav tam). 

 

Zelo pomemben element, na katerega opozori Jaušovec (1987) in ki omogoča 

razvijanje ustvarjalnosti, je, da učencu nudimo priložnosti za reševanje problemov. Snovi 

naj učenec ne sprejema zgolj pasivno v obliki poslušanja razlage, ampak naj mu bo 

omogočeno tudi raziskovanje in zastavljanje vprašanj (prav tam). Pri tem je nujno, da 

učence spodbujamo k razmišljanju zunaj vzorcev. Preseči je treba običajne vzorce, strah 

pred neznanim, pred neuspehom in za nekaj časa umu preprečiti, da bi urejal in 

strukturiral, kar razmišlja (Cowley, 2008). Takšno razmišljanje omogoča, da se 

poigravamo z različnimi zamislimi, idejami, da dopustimo domišljiji prosto pot. Kot 

poudarja S. Cowley (2008), je seveda za to potreben čas, da se učenci opogumijo in 

sledijo svojim mislim.  

 

5.1 Učitelj kot ustvarjalni model 

»Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.« 

(Albert Einstein) 

 

Danes lahko učitelj veliko bolj samostojno izbira metode, oblike dela in je nasploh 

veliko bolj avtonomen pri svojem delu. Zato je v prvi vrsti pomembno, da učitelj kot 

pomemben cilj pouka pripiše tudi ustvarjalnosti. Če želi v učencih spodbuditi 

ustvarjalnost, je pomembno, da je sam ustvarjalno naravnan in s tem zgled otrokom 

(Velikonja, 2015). Njegov odnos do ustvarjalnosti in njen pomen v vsakdanjem življenju, 

ki ji ga pripisuje, imata vpliv na učence in njihov odnos do ustvarjalnosti (prim. Pečjak, 

1987; Velikonja, 2015). Pomembno je, da organizira pouk tako, da imajo učenci 

priložnost za diskutiranje, izmenjavo mnenj, samostojno razmišljanje, vrednotenje. Le 

tako so pri učenju aktivni in njihova dejavnost ni omejena zgolj na poslušanje, 

sprejemanje, kopičenje množice podatkov, dejstev, ponavljanje. Omogočiti jim je treba 
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tudi dejavnosti, ki niso časovno omejene, saj kot pravi Pečjak (1987), pod vplivom 

časovnega pritiska ustvarjalnost upade. 

 

 

V psihološki literaturi je mogoče zaslediti veliko nasvetov, idej za učitelje za razvijanje 

ustvarjalnega mišljenja pri učencih (prim. Marentič Požarnik, 2000):  

– uporaba odprtih vprašanj (Kaj bi se zgodilo, če …), 

– spodbujanje vprašanj učencev, 

– iskanje več odgovorov na eno samo vprašanje, 

– pozitivna ocena ustvarjalnih odgovorov, 

– spodbujanje in dopuščanje različnih načinov reševanja nalog, 

– občasno spodbujanje izražanja divjih, nenavadnih idej, misli, 

– učitelj naj sam pokaže ustvarjalnost, domiselnost.  

 

Zelo pomembna za otroke je tudi psihološka varnost. Ustvarjalne misli namreč 

prihajajo nepričakovano in v stanju, ko je človek sproščen in svoboden (Tomažin in 

Brajkovič, 2008). Učitelj mora v razredu ustvariti tako sproščeno klimo, da se bodo 

učenci počutili varne, da povedo svoje zamisli, čeprav so lahko tudi napačne (Jaušovec, 

1986). Kot poudarjata A. Tomažin in I. Brajkovič (2008), je ustvarjalnost blokirana, ko 

človek doživlja napetost, strah pred neuspehom, lahko tudi ocenami. Zato je poleg 

sproščenega vzdušja v razredu pri spodbujanju ustvarjalnosti pomembno sprejemanje 

nenavadnih zamisli brez ocenjevanja ter poudarjanje razvoja procesa ustvarjanja in ne 

zgolj ustvarjalnega izdelka (Blažić, 2004).  

 

Učitelji se morajo zavedati in poznati zunanje ovire za razvijanje ustvarjalnosti, saj 

jih le tako lahko preprečijo (prim. Pečjak in Štrukelj, 2013). Te so:  

– snov in pouk nista prilagojena zanimanju šolarjev, 

– preobloženi učni načrti, 

– premalo sodelovanja med učitelji in učenci ter med učenci samimi, 

– hitenje, 

– pričakovanje vnaprej določenih odgovorov, 

– puste, frontalne ure, kjer je glavna dejavnost učencev predvsem poslušanje, 

– premalo časa in spodbud za dejavne oblike učenja, 

– grožnje, pridiganje, graje, 

– nesproščeno vzdušje. 

Jaušovec (1986) poudarja tudi:  

– avtoritativen odnos, 

– zasmehovanje (posmeh napakam, neobičajnim odgovorom), 

– rigiden odnos (podoba učiteljeve idealnosti), 

– vrednotenje vsakega učenčevega odgovora, 

– netolerantnost do igrivih situacij, 

– konformnost (neodstopanje od togega učnega načrta, plana dela). 

 

Na učenčevo ustvarjalnost imajo vpliv tudi notranje ovire (prim. Pečjak in Štrukelj, 

2013): 

– čustvene (strah, tesnoba, sram, nesproščenost, jeza), 

– vedenjske (ponočevanje, dolgočasenje, zapravljanje časa, kajenje, pitje …), 

– osebnostne (nesamostojnost, občutek manjvrednosti, pomanjkanje samozavesti, 

odločnosti, poguma …), 

– miselne (stari miselni vzorci, navade, predsodki …), 
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– nerazvitost čutov, 

– pomanjkanje gibanja.  

 
 

5.2 Tehnike za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja  
 

Metode oz. tehnike spodbujanja ustvarjalnosti skušajo premagati ovire, ki so 

posledica enosmernega razmišljanja in gledanja znotraj obstoječih okvirjev. Tehnike 

lahko pospešijo produktivnost, povečajo originalnost idej in nas osvobajajo togega 

kritičnega mišljenja. Pomagajo nam individualno, pospešujejo pa tudi ustvarjanje 

skupinske kreativne klime (prim. Mosbruker, 1998). Večina tehnik ustvarjalnega 

mišljenja ni namenjana zgolj produciranju idej, ampak tudi razvijanju, izpopolnjevanju, 

spreminjanju in preverjanju (Pečjak, 1989).  
 

Najpogosteje uporabljeni tehniki tudi pri pouku sta brainwriting (''možgansko 

zapisovanje'') in brainstorming (''nevihta idej/nevihta možganov'') (prim. Kam Keong, 

2008). Vsak posameznik, ki sodeluje pri nevihti možganov, mora povedati karkoli mu 

pade na misel, četudi se sprva zdijo ideje šokantne ali celo nore. Tu je dovoljeno vse, ni 

slabih ali napačnih idej, pomembna je le količina. Med samo produkcijo idej je 

prepovedano kritiziranje, ocenjevanje idej. Šele ko izčrpamo vse ustvarjalne ideje, z 

uporabo kritičnega mišljenja začnemo vrednotiti ideje. Bistvo tehnike je, da zberemo čim 

več različnih idej. Količina je pomembnejša od kvalitete. Dobro je, da sodelujoči izbrane 

ideje kombinirajo, povezujejo in spreminjajo in tako pridejo do še dodatnih novih zamisli 

(prav tam). S takšnim delom učenci razvijajo svoje ustvarjalno mišljenje, dobijo občutek 

soodgovornosti, urijo se v komunikaciji, v fazi evalvacije idej razvijajo kritičnost, se učijo 

izražati in utemeljevati svoje mnenje (Mosbruker, 1998). Tehniko lahko v šoli 

uporabljamo kot navezavo na obravnavano snov in tudi kot način reševanja problemov 

pri razrednih urah, pri strokovnem delu s sodelavci, kot način iskanja predlogov za 

izboljšave pedagoškega dela ter pri načrtovanju razredniškega dela (prav tam).  

Brainwriting ali slovenski prevod možgansko zapisovanje deluje na podobnem principu 

kot nevihta idej (Pečjak, 1989). Primerno je za ljudi, ki niso gostobesedni in jim 

razodevanje svojih misli z drugimi predstavlja težavo. Tu gre torej za pisno komunikacijo. 

Udeleženci svoje ideje zapišejo na list, nato sledi kroženje listov in dopolnjevanje idej 

drugih udeležencev. Kroženje listov in s tem dopolnjevanje ter nadgrajevanje idej lahko 

poteka tudi v šestih krogih. Na koncu sledi vrednotenje idej, ki pa je lahko zelo 

dolgotrajno zaradi velikega števila idej. Zato se priporoča, da jih razdelimo v kategorije: 

uporabne ideje, uporabne, ki jih je treba še razviti, ter neuporabne. Ta razdelitev omogoča 

vrednotenje naprej samo 1. in 2. kategorije (prav tam).  
 

Eno izmed sredstev spodbujanja ustvarjalnosti so tudi ustvarjalne naloge (prim. Pečjak, 

1987):  

– naloge tipa »Kaj bi bilo, če …« (tu ni pravilnih ali napačnih odgovorov); 

– naloge sestavljanja nalog (tu imajo učenci različne možnosti, različne poti, kako 

se bodo lotili sestavljanja); 

– naloge odkrivanja problemov (problem učenci definirajo sami, gradivo imajo na 

voljo); 

– naloge navajanja primerov; 

– naloge izmišljanja metafor; 

– naloge preurejanja (iz določenega števila besed oblikujejo besedilo; iz začetnic 

najdejo čim več besed); 
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– naloge dopolnjevanja; 

– naloge spreminjanja vsebine; 

– naloge klasifikacije. 

 

Kot koristno metodo B. Marentič Požarnik (2000) opiše metodo prisilnih 

povezav, kjer je bistvo vsega naključnost. Tu je treba povsem slučajno najti dve besedi 

(iz besedila, slovarja itd.) in ju povezati ter se na primer domisliti zgodbe, ki ju povezuje.  

 

Tehnike ustvarjalnega mišljenja so v šoli uporabne tudi za iskanje originalnih 

rešitev in razmišljanje o aktualnih, življenjskih problemih (onesnaženje okolja, 

varčevanje z materiali, medsebojni konflikti, naraščajoča brezposelnost, izboljšanje 

kakovosti življenja) tudi v okviru krožkov, projektnega učnega dela, ustvarjalnih delavnic 

(prav tam). 
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6  POUK KNJIŽEVNOSTI, BRANJE, PISANJE IN 

USTVARJALNOST  

 

Pouk slovenščine v osnovni šoli se deli na dve področji – jezikovni pouk in pouk 

književnosti.  Pouk književnosti je tako kot jezikovni pouk zasnovan na štirih 

sporazumevalnih dejavnostih: poslušanju, branju, pisanju in govorjenju. Na začetku 

šolanja so recepcijske dejavnosti usmerjene predvsem v poslušanje, v višjih razredih pa 

v samostojno branje umetnostih besedil. Saksida opozori na pomen užitka poslušanja 

književnosti tudi v višjih razredih  osnovne šole, saj se tako »ohranja vez s primarnim 

estetskim doživetjem v zgodnjem otroštvu, v katerem sta fizično in estetsko ugodje tesno 

povezana« (Saksida, 2008: 21).  

Komunikacijski model poučevanja književnosti  

 

Pouk književnosti ne temelji več na tradicionalnem modelu transmisijskega 

poučevanja, kjer je izbor besedil v učnem načrtu dokončen in zasnovan na podlagi 

literarne vede, vloga učenca pa je omejena zgolj na pasivno sprejemanje podatkov o 

književnosti; ampak se je pouk po kurikularni prenovi premaknil k novim načelom, ciljem 

in metodam dela z besedilom, kar imenujemo komunikacijski model poučevanja (prim. 

Saksida, 2008).  

Gre za metodični model, ki za izhodišče upošteva definicijo, da je sposobnost 

literarnoestetskega doživetja spretnost ustvarjalne komunikacije z literarnim besedilom 

(Grosman, 1989, v Kordigel Aberšek, 1995). V središču šolskega branja sta književno 

besedilo in učenec. Branje literature je tu pojmovano kot komunikacija, dialog med 

avtorjem/besedilom in bralcem/sprejemnikom, tako da se prekrijeta njuno pomensko 

polje (tema in predstavnost besedila) in vidno polje pričakovanj (prim. Kordigel Aberšek, 

1995). Dialog poteka tudi med učenci samimi ter učenci in učitelji o književnem besedilu. 

Učenec tu soustvarja besedilno stvarnost, skozi ''igro'' vstopa v dialog z besedilom, učitelj 

pa usmerja dejavnost, pogovor, učence opozarja na prezrte sestavine prebranega besedila 

ter z lastnim razumevanjem sodeluje v soustvarjanju pomena (Saksida, 2008). 

Komunikacijski pouk književnega znanja ne izključuje, ampak ga vidi kot sestavino za 

popolnejše doživetje literarnega besedila in razvijanje bralnih zmožnosti (prav tam).  

Pouk književnosti načrtno razvija tudi ustvarjalnost. Ta se uresničuje v okviru 

razvijanja recepcijske zmožnosti in v fazi novih nalog kot poglabljanje literarnega 

doživetja skozi kreativno (ustvarjalno in poustvarjalno) pisanje. Kot pravi Saksida (1994), 

se ustvarjalnost, domišljija in jezikovne igre v fazi motivacije in novih nalog ne 

povezujejo zgolj s tvorjenjem domišljijskih besedil, ampak z razvijanjem bralne 

sposobnosti, tj. »s spoznavanjem besedilotvornih postopkov umetnostnega besedila« 

(Saksida, 1994: 48).   
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6.1 Cilji književnega pouka  
 

Učni načrt za slovenščino opredeli književnost kot pouk, kjer se učenci srečujejo 

s književnimi besedili ter ob njih poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo doživljajsko, 

domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost (Učni načrt za 

slovenščino, 2011). Temeljni cilj književnosti je po besedah M. Kordigel »bralčevo 

subjektivno srečanje s književnostjo in literarnoestetsko doživetje« (Kordigel, 1995: 24).  

Učni načrt deli cilje na splošne (globalne) in operativne, ki so povezani z 

dejavnostmi pri književnem pouku. Druga delitev ciljev, ki jo opiše M. Kordigel Aberšek 

(1995), pa je delitev na: 

– izobraževalne (pridobivanje književnega znanja), 

– funkcionalne (razvijanje bralne, recepcijske sposobnosti), 

– in vzgojne cilje (razvijanje bralne kulture).  

 

Med izobraževalne cilje prištevamo prepoznavanje komunikacijske situacije pri recepciji 

književnosti, tj. razlikovanje med vlogo poslušalca v pragmatični govorni situaciji in 

vlogo poslušalca v literarnoestetski govorni situaciji (prim. Kordigel Aberšek, 2008). V 

sklop izobraževalnih ciljev sodita tudi literarnozgodovinsko in literarnoteoretično znanje. 

Prvo se nanaša na poznavanje kanona mladinske književnosti, kjer učenci v okviru tega 

cilja spoznajo nekatera temeljna dela slovenske in svetovne mladinske književnosti (prav 

tam). Zadnji cilj, pridobivanje literarnoteoretičnega znanja, pa se navezuje na poznavanje 

formalnih značilnosti nekaterih književnih vrst (prav tam).  

K funkcionalnim ciljem uvrščamo zmožnost za ustvarjalno komunikacijo z literarnim 

besedilom, tj. recepcijska zmožnost. Didaktika mladinske književnosti razvija več 

segmentov recepcijske zmožnosti (prim. Kordigel Aberšek, 2008): 

– zmožnost oblikovanja domišljijskočutnih predstav, 

– zmožnost identifikacije z besedilom, 

– zmožnost zaznavanja pripovedne strukture, 

– zmožnost zaznavanja značaja književnih oseb, 

– zmožnost zaznavanja in razumevanja perspektiv, 

– zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti, 

– zmožnost zaznavanja razpoloženja, 

– zmožnost zaznavanja in razumevanja avtorja, 

– zmožnost preklopa iz objektivne v subjektivno shemo, 

– zmožnost povezovanja motivov v temo, 

– prepoznavanje literarne forme. 

 

Kot končni, najvišji smoter šolskega ukvarjanja z literaturo M. Kordigel Aberšek (1995, 

2008) opiše vzgojni smoter, ki je razvijanje potrebe po branju in dobri knjigi. Gre za to, 

da bo učenec rad bral, da bo cenil literaturo, da mu bo branje vir estetskega užitka in 

ugodja.  
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V učnem načrtu so poleg ciljev zajete obvezne in izbirne vsebine. S poševnim 

tiskom so označene izbirne vsebine, cilji, izbirne besedilne vrste pri jezikovnem pouku 

ter seznami predlaganih umetnostnih besedil za obravnavo pri književnem pouku (UN, 

str. 97). Kot izbirni književni cilji so praviloma predvidene zahtevnejše dejavnosti, 

izražene s cilji. Vse to omogoča individualizacijo in diferenciacijo, torej dejavnosti 

prilagajati tudi bolj zmožnim, nadarjenim bralcem (prim. Saksida, 2014).  

Težišče pouka na razredni stopnji je na zaznavanju, doživljanju, vrednotenju in 

interpretiranju leposlovja in ne toliko na sami pridobitvi literarnoteoretičnega in 

literarnozgodovinskega znanja. Teža funkcionalnih in vzgojnih ciljev je torej bistveno 

večja kot teža izobraževalnih ciljev (Kordigel in Saksida, 1999). Vseeno pa gre tudi v 

nižjih razredih za prvo poznavanje avtorjev slovenske in svetovne mladinske 

književnosti, zato je pomembna pri obravnavi dela poleg naslova tudi najava avtorja. Prav 

tako, opozarja M. Kordigel Aberšek (1995), je pomembno vrsto besedila, ki ga 

obravnavamo, tudi literarnovrstno opredeliti.  

Smotri bistveno določajo pouk književnosti in z upoštevanjem načela soudeležbe 

učencev v interpretaciji ne pomenijo le učiteljevega opisovanja in razlaganja besedila ter 

učenčevega sprejemanja in pomnjenja dejstev, ampak kot poudari B. Krakar Vogel (1991, 

v Saksida, 1992), morajo imeti učenci priložnost za enakovredno sodelovanje pri 

interpretaciji s svojimi interesi, znanjem, izkušnjami, čustvi, mislimi in domišljijo.  

Uresničevanje smotrov poteka po določenem postopku, algoritmu za šolsko 

obravnavo književnega besedila: uvodna motivacija, najava besedila, interpretativno 

branje, premor po branju, izražanje doživetij, analiza, sinteza, vrednotenje, ponovno 

branje in nove naloge (Saksida, 1994). Tu gre za model, ki narekuje predvideno zaporedje 

korakov pri obravnavi besedil, vendar se lahko tudi nekoliko spremeni, dopolni ali omeji. 

Obsežnost in oblikovanost teh faz sta odvisni od bralca, besedila (predstavnost, tematika) 

ter zunajbesedilnih (stvarnih, medbesedilnih) dejavnikov (prav tam). 

 

6.1.1 Splošni cilji v povezavi z ustvarjalnostjo učencev v 2. razredu osnovne šole  
 

Splošni oz. globalni cilji opredeljujejo predvsem razvijanje pozitivnega razmerja 

do književnosti (Saksida, 2008).  Globalnih ciljev v učno pripravo učitelj ne zapisuje in 

na koncu ure tudi ne preverja. Navezujejo se predvsem na stališče do predmeta, do branja, 

ustvarjalnosti. Kot splošne cilje predmeta, ki vključujejo ustvarjalnost, učni načrt (prim. 

UN, 2011) opredeli:  

Učenci:  

– ob stiku z (ne)umetnostnimi besedili ustvarjalno in kritično pridobivajo ter 

uporabljajo podatke, pridobljene z digitalno tehnologijo; 

– literarnoestetsko doživetje in literarnoteoretsko znanje omogočata globlje 

poznavanje besedne umetnosti, veča se užitek ob branju, razvija se pozitiven 

odnos do branja, ustvarjalnosti; 

– spoznavajo, da jim sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje, 

pisanje) omogočajo delovanje v družbenem okolju ter izražanje predmetnega, 

duhovnega in  domišljijskega sveta.  
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6.1.2 Operativni cilji v povezavi z ustvarjalnostjo učencev v 2. razredu osnovne 

šole 
 

Operativni cilji se povezujejo z bralnimi zmožnostmi, ki jih učenci razvijajo skozi 

štiri sporazumevalne dejavnosti (Saksida, 2008). Pod operativnimi cilji za 1. triletje, ki 

vključujejo ustvarjalnost, so v učnem načrtu (prim. UN, 2011) predvideni:   

 Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, s poslušanjem, z 

gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in govorjenjem, s pisanjem 

o njih  

 

Cilji  Primeri uresničevanja ciljev ob 

umetnostnih besedilih v 2. razredu1  

Učenci:  

– ob besedilih spoznavajo in 

opazujejo razlike med svetom, v 

katerem živijo, in domišljijskim 

svetom v književnem besedilu. 

 

PROZA 

Učenci:  

 

o Književna oseba: 

– razvijajo zmožnost vživljanja v 

osebo, »poistovetenja« z njo ter 

prevzemanja njene vloge; 

 

– dopolnijo podatke o književni osebi 

iz besedila s podobami iz vsakdanje 

izkušnje ter domišljijskimi 

predstavami; 

 

 

– upovedujejo svoje 

čutnodomišljijske predstave 

književnih oseb in jih narišejo ali 

izrazijo s kombinacijo risbe in 

zapisa. 

 

 

o Književni prostor in čas: 

– upovedujejo čutnodomišljijsko 

predstavo dogajalnega prostora in 

časa ter ob ponovnem branju 

dopolnjujejo te predstave; 

 

 

Šivilja in škarjice (Dragotin Kette) –  

Kateri čudežni predmet nastopa v 

pravljici in kaj je njegova moč?  

 

 

 

 

 

Veveriček posebne sorte (Svetlana 

Makarovič) –  

Pripoveduj Čopkovo zgodbo, kot bi jo 

doživel ti. 

 

Veveriček posebne sorte (Svetlana 

Makarovič) –  

Opiši Čopka in povej, kaj misliš, zakaj 

ima pravljica naslov Veveriček posebne 

sorte? 

 

Trnuljčica (J. in W. Grimm) –  

Povej, kako si predstavljaš trinajsto 

sojenico, ki je za Trnuljčico napovedala 

slabe napovedi? Nariši jo.  

 

 

 

Hišica iz kock (Ela Peroci) –  

Opiši Jelkino hišico.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Primeri književnih besedil in nalog delno povzeti iz Mlinčka 2 – 1., 2. in 3. del, delno sestavljeni 
samostojno. 
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– ločujejo realni in domišljijski svet, 

razlikujejo pravljični in domišljijski 

realistični dogajalni prostor. 

 

 

 

o Avtor in pripovedovalec: 

– tvorijo govorna besedila z 

različnimi pripovedovalci (kako bi 

isto besedilo povedali različno stari 

ljudje). 

 

 

Veverica – pekarica (Dane Zajc) –  

Primerjaj naše pekarne, kamor ljudje 

hodimo po kruh, in veveričino pekarno. 

Veveričino pekarno tudi nariši. 

 

 

 

Veveriček posebne sorte (Svetlana 

Makarovič) –  

Pripoveduj zgodbo, kot bi jo 

pripovedovala Čopkova mama.  

 

POEZIJA 

Učenci: 

– opazujejo likovno oblikovanost 

pesmi; 

 

 

 

– zvok besede povezujejo s 

podobami, ki jih vzbuja besedilo; 

 

 

– iščejo tematsko besedo v pesmi in 

ob njej nizajo svoje asociacije.  

 

 

 

Mama pravi (Saša Vegri) –  

Oglej si, kako je pesem napisana – na kaj 

te spominja? Spominja oblika na očkovo 

raztresenost?  

 

Maj (Danilo Gorinšek) –  

Kakšna so občutja ob branju pesmi? 

Katere barve prevladujejo v njej?  

 

Luna (Boris A. Novak) –  

Katero besedo pesnik v pesmi največkrat 

uporabi? Na kaj pomisliš ob besedi luna? 

 

Gledališka/lutkovna predstava 

– sodelujejo v igri vlog. 

 

 

 

 

 

Radijska igra:  

– oblikujejo čutnodomišljijske 

predstave oseb na podlagi 

posebnosti njihovega govora.  

 

 

Zvezdica Zaspanka (Frane Milčinski - 

Ježek) –  

Po ogledani lutkovni predstavi v razredu 

odigrajte prizor med Botrom Mesecem in 

Zvezdico Zaspanko, ki je zaspala in 

zamudila v službo. 

 

 

Žogica Nogica (Jan Malik) –  

Narišite strašnega zmaja iz radijske igre 

in ga predstavite sošolcem. 
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 Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje – 

govorni nastopi) 

 

a) govorjenje/pisanje  

Cilji  Primeri uresničevanja ciljev ob 

umetnostnih besedilih v 2. razredu2 

PROZA 

Učenci:  

– razvijajo zmožnost vživljanja v 

osebo, »poistovetenja« z njo; 

 

 

– sami sebe postavijo za osrednjo 

književno osebo ter upovedujejo 

domišljijske svetove;  

 

– tvorijo pravljice ter upoštevajo 

značilnosti literarne vrste; 

 

– iz lastnega besedila narišejo 

čutnodomišljijsko predstavo 

književne osebe ali jo izrazijo s  

kombinacijo risbe in zapisa; 

 

– kombinirajo sliko in besedo 

(izdelujejo slikanice); 

 

 

 

 

– tvorijo narobe pravljice oz. 

povezujejo več pravljic. 

 

 

 

Lev in miška (Slavko Pregl) –  

Kako bi zgodbo pripovedoval lev? Bi na 

začetku zavidal miški? 

 

Pomladna pesem (Tove Jansson) –  

Pripoveduj o svojih podobnih doživetjih 

pokrajine, kot jih je opisal Njuhec. 

 

Napiši svojo pravljico, v kateri nastopajo 

zajček, babica, zrcalce, gozd.  

 

Nariši glavno osebo iz svoje pravljice. 

 

 

 

 

Šivilja in škarjice (Dragotin Kette) –  

Izmisli si zgodbo o deklici/dečku, ki je 

imel nenavaden, čudežen predmet. 

Zgodbo opremi tudi s slikami.  

 

 

Pod medvedovim dežnikom (Svetlana 

Makarovič) –  

Zamisli si, da medved poleg vseh živali 

sreča tudi Rdečo kapico. Kako bi se 

odvila zgodba?  

POEZIJA 

Učenci: 

– ustvarjajo zvoke z jezikovnimi in 

nejezikovnimi sredstvi; 

 

 

– tvorijo izrazita ritmična besedila; 

 

 

 

 

Ure (Kajetan Kovič) – 

Kako se oglašajo ure v pesmi? Povej, 

kako se oglaša tvoja ura.  

 

Ure (Kajetan Kovič) – 

Kot pesnik Kajetan Kovič tudi ti napiši 

besedilo o svoji uri.  

 

                                                           
2 Primeri književnih besedil in nalog delno povzeti iz Mlinčka 2 – 1., 2. in 3. del, delno sestavljeni 
samostojno. 
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– tvorijo rimane verze tako, da 

dopolnjujejo manjkajoče rime na 

koncu verza; 

 

 

 

 

 

– izmišljajo si nove besede, 

nesmiselnice; besede krajšajo in 

daljšajo; 

 

 

– tvorijo sopomenske nize; 

 

 

– zapisujejo asociacije ob besedi 

(tematski besedni asociagram).  

 

Ure (Kajetan Kovič) –  

Dopolni rime:  

Včasih, ko ne morem spati, 

slišim ure ____________. 

Prva pravi: tikataka,  

tukaj spi debeli __________. 

 

 

Izvirno poimenuj samce živali: 

Sova –  ___________, srna –  _________, 

veverica –  ___________. 

 

 

Pesem o murenčku (Manko Golar) –  

Poišči nove besede za: godec, gostija.  

 

Kaj moraš med počitnicami storiti (Feri 

Lainšček) –  

Povej, na kaj pomisliš ob besedi 

POČITNICE. 

 

DRAMATIKA 

Učenci:  

– uprizorijo dramsko besedilo ter 

izdelajo lutke; 

 

 

 

– v skupini dramatizirajo pesem ali 

prozno besedilo. 

 

 

 

Zvezdica Zaspanka (Frane Milčinski - 

Ježek) –  

Izdelajte lutke ter po skupinah zaigrajte 

odlomek/pravljico. 

 

Sovica Oka (Svetlana Makarovič) –  

Zaigrajte pravljico po skupinah.  
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b) glasno interpretativno branje književnih besedil 

 

Cilji  Primeri uresničevanja ciljev ob 

umetnostnih besedilih v 2. razredu3  

Učenci:  

– doživeto recitirajo pesem in s  

posebej oblikovanim govorom 

izražajo razpoloženje;  

 

– pri pripovedovanju/branju pravljic 

uporabljajo pravljični ton; 

 

 

 

– pri pripovedovanju/branju 

pripovedi s posebej oblikovanim 

govorom označijo osebe; 

 

 

– za dramsko osebo poiščejo 

primeren glas in ga spreminjajo 

glede na lastnosti oseb; 

 

– uprizorijo dramsko besedilo ter 

uporabijo gledališka izrazna 

sredstva: igra vlog, izdelava lutk, 

nakazovanje scene, kostumov. 

 

 

Srna (Matej Bor) – Kako bomo prebrali 

pesem, tiho ali na glas, in zakaj? 

 

 

Sovica Oka (Svetlana Makarovič) – S 

posebnim načinom govora – pravljičnim 

tonom – bomo prebrali pravljico.  

 

 

Čez veliko reko (Armin Beuscher) – Pri 

branju razlikujte med govorom rakuna in 

zajca. Kako bo govoril zajček? Je 

prestrašen, tih? Kaj pa rakun? 

 

Pod medvedovim dežnikom (Svetlana 

Makarovič) – Kakšen je medved? 

Najdite primeren glas zanj. 

 

Zrcalce (Grigor Vitez) –  Izdelajte prstne 

lutke in zaigrajte odlomek.  

 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se prepletajo vse štiri sporazumevalne 

dejavnosti, s poudarkom na govorjenju in poslušanju, pozneje pa se vključujejo tudi 

dejavnosti začetnega branja in pisanja (UN, 2011). Tako ob koncu drugega razreda 

praviloma že usvojijo tehniko branja in pisanja. Pri poustvarjalnih odzivih na besedilo je 

v 2. razredu še poudarjena dejavnost govorjenja, saj se pisno poustvarjanje zares pojavi 

šele v tretjem razredu (Saksida, 2008). 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Primeri književnih besedil in nalog delno povzeti iz Mlinčka 2 – 1., 2. in 3. del, delno sestavljeni 
samostojno. 
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6.1.3  Recepcijska zmožnost in oblikovanje domišljijskočutnih predstav 

 

Kot že omenjeno, je pomemben cilj dela z besedilom, ki ga prištevamo k 

funkcionalnim ciljem, pridobivanje recepcijske zmožnosti, tj. zmožnost za ustvarjalno 

komunikacijo z literarnim besedilom (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Za razvijanje 

zmožnosti je pomembno, da učenci dobijo priložnost, da sami sestavljajo besedilne 

pomene (prav tam). M. Kordigel Aberšek (2008) opozori na dejstvo, da lastna literarna 

kreativnost spodbuja učenčevo občutljivost, dovzetnost za recepcijo literature. Pri 

recepciji literature in učenčevi domišljijski kreativnosti gre za recipročna procesa, ki sta 

neločljivo povezana. Branje in domišljijska produkcija sta druga od druge odvisna, torej 

je mogoče s prvo vplivati na drugo in nasprotno (prav tam). 

Otrokov recepcijski razvoj v večini sovpada z njegovim kognitivnim, 

emocionalnim, socialnim in jezikovnim razvojem. Lahko ga razdelimo na več obdobij 

(prim. Kordigel Aberšek, 2008): 

– senzomotorno obdobje (traja do konca 1. leta), 

– obdobje otrokove praktične inteligence (od 1. do konca 2./3. leta), 

– obdobje intuitivne inteligence (od 2./3. leta do 7./8. leta), 

– obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (od 7./8. leta do 12. leta), 

– obdobje abstraktne inteligence (po 12. letu). 

 

Eden izmed segmentov recepcijske zmožnosti je zmožnost oblikovanja 

domišlijskočutnih predstav literarnih oseb, dogajalnega prostora in dogajanja (prav tam). 

Gre za bralčeve notranje slike oseb, prostora in dogajanja, ki si jih ustvari ob branju z 

vsemi petimi čuti, za kar je potrebna domišljijska sposobnost, ki bralcu ni dana, ampak 

jo je treba razvijati. Kot opisuje M. Kordigel Aberšek (2008), je za učenčeve predstave v 

zgodnji fazi bralnega razvoja značilno: 

– če zazna, da je književna oseba dobra, prijazna, potem si jo predstavlja lepo, oz. 

če oceni, da je hudobna, bo zanj v predstavah grda; 

– v književni prostor projicira predstave iz svojega realnega življenja; 

– za identifikacijo s književno osebo največkrat uporabi kar svojo podobo.  

Vendar to ni vedno mogoče, saj v literaturi pogosto nastopajo fantastične 

pravljične osebe (palčki, volkodlaki, vile …) ali pa je književna oseba, s katero naj bi se 

bralec identificiral, drugačnega spola od bralčevega in otrok v književno dogajanje ne 

more projicirati svoje izkušnje. Domišljijskočutne predstave v teh primerih nastanejo po 

procesu analogije in s kombiniranjem (prav tam). Domišljijske spretnosti psihologinja 

Bühler (1961, v Kordigel Aberšek, 1995) označi kot proces od t. i. analogne domišljije 

do t. i. kombinatorične domišljije. S procesom analogne domišljije nastanejo pravljične 

figure, ki so po zunanjosti in značaju močno podobne ljudem, le z močno poudarjenimi 

lastnostmi (proporcionalno spremenjene). Na primer velikani so večji kot otrokovi 

največji znanci (prav tam). Podobe, ki nastanejo po kombinatorični domišljiji, torej s 

procesom kombiniranja, pa so novotvorbe z domišljijsko združitvijo dveh ali več živih 

bitij.  
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Kombinatorična domišljija ima tri stopnje (Groos, 1923, v Kordigel Aberšek, 1995):  

– proporcionalni premiki (bitju, ki ga otrok pozna, poveča ali pomanjša katerega 

izmed delov telesa); 

– izvzemanje posameznih lastnosti iz obstoječega koncepta in prenašanje na drug 

koncept; 

– združevanje večjih predstavnih kompleksov, ki jih v realnosti ni ali so drugače 

povezani. 

 

Pri oblikovanju domišljijskih predstav je treba učencem pustiti čas, »da razgradijo znano 

na njegove konstitutivne elemente in iz njih sestavijo, skonstruirajo nekaj, česar še nikoli 

niso videli« (Kordigel, 1995: 166). Ta fantazijski postopek zahteva spretnost 

kombinatorične domišljije, zato otroci potrebujejo nekoliko več časa. To sposobnost 

dosežejo šele proti desetemu letu starosti – v fazi konkretnih, logičnih intelektualnih 

operacij. 

M. Kordigel Aberšek (prav tam) opozori na to, kako pomembno je, da nastale 

predstave opiše čim več učencev, saj le tako dobijo občutek, da ni napačnih domišljijskih 

slik, predstav. Zato mora učitelj puščati odprte vse možnosti in na ta način sporoča, da je 

najbolj prav, da ima vsak svojo domišljijsko sliko. Kakšne so te predstave, je odvisno od 

tega, kako razvita je njihova domišljijska sposobnost in posledično kakšna je v spominu 

njihova zaloga domišljijskočutnih predstav, oblikovana skozi poslušanje pravljic, 

zgodbic, pesmic. Prav ta zaloga učencem omogoča večji izbor podob za ustvarjalnejše 

sestavljanje novih predstav (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

 

6.2 BRANJE  
 

Branje leposlovja je za otroka »pomemben vir otrokovih predstav o realnosti in 

njegovih poznejših pričakovanj o tem, kaj je verjetno ali neverjetno kot človeška 

možnost in kot družbeno dogajanje.« (Grosman, 1989: 50) 

 

Temeljni dejavnosti pri pouku književnosti sta branje in s tem povezano 

doživljanje literarnega besedila (literarnoestetsko doživetje). Pri privzgajanju sposobnosti 

estetskega doživetja gre za samostojno dojemanje umetniških predmetov, za ustvarjalni 

odnos do umetnosti in za doživljanje radosti ter razumevanja. Tu torej ne gre za znanje, 

temveč za razvoj nove, poglobljene, intenzivnejše percepcije (Grosman, 1989). 

Branje od bralca zahteva aktivno interakcijo z besedilom. Prav zaradi tega 

pripomore k razvoju in izboljšanju tako pisanja, poslušanja kot tudi govorjenja (Grosman, 

2003). Med branjem bralec namreč opazuje pisno rabo jezika in njegove posebnosti, 

hkrati mora ves čas natančno slediti besedilu in ob branju spoznava izrazne zmožnosti 

jezika ter si povečuje besedni zaklad. Prav branju zato veliko strokovnjakov pripisuje 

velik pomen za razvoj vsestranske pismenosti, še posebej jezikovnega sporazumevanja 

(prav tam). Bralec ob branju razvija ustvarjalno, asociativno mišljenje in spoznava rabo 

jezika (Kordigel, 1995).  
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Učni načrt v prvem triletju ne predpisuje obveznih avtorjev oz. besedil, ampak 

navaja predlagana umetnostna besedila. Tudi za domače branje didaktična priporočila 

navajajo le seznam priporočenega branja in okvirno število prebranih del (Saksida, 2010).  

Upoštevanje bralnih interesov mladih bralcev je eno izmed osrednjih izhodišč sodobne 

književnosti. Vendar kot opozarja Saksida (prav tam), to še ne pomeni, da je to lahko 

edina izbira besedil za šolsko interpretacijo. Motivacija in interes za individualno branje 

in branje pri pouku se namreč razlikujeta, in kot poudarja avtor, smisel pouka književnosti 

ni v »''ugajanju'' otrokovim književnim interesom« (prav tam: 19). Književni pouk torej 

razvija naklonjenost do branja in spodbuja književne interese, upoštevajoč mladega 

bralca, pa razvija tudi bralne zmožnosti in širi literarno razgledanost (prav tam). 
 

6.2.1 Pomen branja pri razvoju ustvarjalnih sposobnosti 
 

»Če želite, da bo vaš otrok inteligenten, mu berite pravljice. Če želite, da bo še 

pametnejši, mu berite še več pravljic.« (Albert Einstein) 

Branje zgodb stimulira otrokovo domišljijo, hkrati pa mu zgodbe pomagajo 

izkusiti vrsto lastnih čustev ter razvijati bralne navade. Vizualni mediji (televizija, filmi), 

ki prevladujejo v današnjem obdobju, puščajo le malo prostora domišljiji in žal vedno več 

otrokom in mladostnikom pomenijo nadomestilo za branje pravljic in leposlovja. S tem 

pa ne samo, da negativno vplivamo na poznejši otrokov razvoj bralne zmožnosti, ampak 

zaviramo tudi razvoj ustvarjalnosti. Televizija nudi informacije, ki jih je treba le še 

konzumirati in ne zahtevajo nikakršne lastne domišljijske aktivnosti (Civardi, Fontana in 

Karim Rodovšek, 2004; Kordigel Aberšek, 2008). Prav zgodbe pa imajo to prednost, da 

bogatijo in razvijajo otrokov notranji svet ter omogočajo, da s svojo domišljijsko 

kreativnostjo ustvarja zgodbo in prizore vizualizira na svoj, edinstven način. Pisec zgodbe 

pripravi nek okvir, ki ga napolni otrokova domišljija (Civardi idr., 2004). Opisi oseb, 

krajev so v literaturi velikokrat skopi, kar ponudi poslušalcu/bralcu, da si v svoji glavi 

sam oblikuje svoje podobe in je tako aktiven snovalec v bralnem dogodku (Kordigel 

Aberšek, 2008). Tega mu dejavnost gledanja televizije ne omogoča, saj so tam 

informacije polne, pisane, zaključene, in zato od gledalca ne zahtevajo nobene aktivnosti, 

vključevanja, domišljije. Otrok le pasivno spremlja, kaj je ustvarila tuja domišljija (prav 

tam). Vizualno podprta pripoved torej nikakor ne more nadomestiti branja. Pri literaturi 

moramo namreč iz posameznih predstav pomene šele sestaviti in to je mogoče šele, ko te 

podatke dopolnimo s svojimi predstavami in svojo domišljijsko aktivnostjo. Tu M. 

Kordigel Aberšek (1995) opisuje dejstvo, da so naše osebne domišljijske predstave 

bogatejše, lepše, in zato se nemalokrat zgodi, da se nam zdi filmska upodobitev prebrane 

knjige revna, vsakdanja.  

Učinke in funkcije branja leposlovja opisuje tudi M. Grosman (1989) in opozarja 

na prispevek branja k nadaljnjemu razvoju fantazijskih sposobnosti. Te niso pomembne 

samo za »razvoj bralne sposobnosti, marveč – kot kažejo primerjalne raziskave – tudi za 

razvoj analitičnega mišljenja, sposobnosti predvidevanja, kombinatornih sposobnosti in 

sposobnosti razumevanja samega sebe in drugih ljudi« (Grosman, 1989: 29).  
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6.2.2 Tipologija branja 
 

Vseh besedil ne beremo enako. Različni so tako namen branja, tehnika branja, 

jezik kot tudi stvarnost, na katero se nanašajo besedila. Tako ločimo več tipov branja 

(Kordigel Aberšek, 1995):  

1. Pragmatično branje 

Pragmatično branje je branje z namenom, da dosežemo konkretne cilje, nekaj novega 

spoznamo in tako zadovoljimo svoje osebne interese (prav tam). Z njim pridobivamo 

preverljive informacije, podatke o stvarnem svetu in poglabljamo splošno razgledanost 

(Saksida, 2008). Ločimo več podtipov pragmatičnega branja in s tem povezanih besedil: 

poljudnoznanstveno, informacijsko, strokovno in znanstveno branje (prav tam). Takšno 

branje od bralca zahteva dobro razumevanje prebranega in sposobnost povezovanja 

besedilnih informacij v smiselno celoto (Kordigel in Saksida, 1999). 

2. Literarnoestetsko branje  

Literarnoestetsko branje je branje domišljijskih besedil, katerih realnost sooblikujeta tako 

avtor in njegova domišljija kot tudi bralec s svojimi predstavami (Saksida, 2008). Tu ne 

beremo z namenom, da bi se o čem poučili, ampak »da bi ob branju doživeli lepoto 

(jezika, podob, pripovedi) ali se preprosto zabavali« (Saksida, 2008: 46). Ločimo dva 

podtipa (prav tam):  

– Literarno branje  

Je branje književnih besedil z umetniško vrednostjo, kamor sodijo pravljice, poezija, 

mladinske gledališke in lutkovne igre. Motivacija za takšno branje izvira iz potrebe po 

doživljanju umetniškosti, tj. doživljanju spoznavne, etične in estetske funkcije 

umetnostnega besedila (prav tam). 

– Evazorično branje  

Je branje zabavnih oz. trivialnih besedil; to so mladinske grozljivke, detektivke, 

pustolovske knjige, stripi … Tu bralec pobegne v domišljijski svet, se poistoveti z 

glavnimi junaki in doživi napete dogodivščine. V šoli takšno branje velikokrat predstavlja 

sredstvo motivacije za branje (prav tam). 

Pouk književnosti v osnovni šoli je usmerjen v razvijanje obeh podtipov 

literarnoestetskega branja. Tako se učenec seznani s kakovostnimi umetniškimi 

književnimi deli, ki prevladujejo pri obravnavi, kot tudi s posameznimi primeri trivialne 

književnosti. 
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6.2.3 Kreativno ali ustvarjalno branje  
 

»Razvijanje sposobnosti kreativnega branja je spodbujanje doživljanja in razumevanja 

besedila in lastne dejavnosti učencev.« (Blažić, 1992: 26) 

Kreativno branje je sposobnost, ki ni prirojena, ampak jo je mogoče privzgojiti in 

sistematično razvijati (Grosman, 1989). Tu ne gre za predavanja, kako brati, ampak za 

konstruktiven dialog učenci – učitelj in učenec – učenci o prebranem delu. Učenec 

sodeluje kot ustvarjalno bitje in ne kot reproduktivno (Blažić, 1992). M. Grosman 

pojmuje ustvarjalno branje kot interpretativno sposobnost, kot »sposobnost 

poglobljenega in polnega doživljanja ter razumevanja leposlovja za potrebe lastne 

interpretacije« (Grosman, 1989: 67). To spretnost si učenec pridobi v procesu aktivnega 

sodelovanja pri nastajanju interpretacije v razredu. Interpretacija torej raste iz doživetja 

več bralcev in usmerjanja učitelja. Končno razlago tako učitelj oblikuje na podlagi 

lastnega doživetja in lastne interpretacije kot tudi iz usklajevanja doživetij, razumevanja 

vseh učencev (prim. Grosman, 1989). Takšno sodelovanje in upoštevanje učencev seveda 

pozitivno vplivata na njihov občutek za sposobnost lastne interpretacije in ustvarjalnega 

dojemanja literature (prav tam). 

Učenci se z večkratnim glasnim branjem približajo pomenu literarnega besedila 

in literarnoestetskemu doživetju. Kot navaja M. Kordigel Aberšek (2008), metoda 

poustvarjalnega branja od njih zahteva ustvarjalnost, saj se mora v njihovem branju 

zrcaliti njihovo razumevanje besedila, hkrati pa morajo v svoje branje vključiti znanje, 

spretnosti iz realnega življenja (zahteve se izrečejo drugače kot prošnje ali trditve o čem). 

V ospredju ni pravilno branje besed, ampak izbira ustrezne glasnosti, višine glasu, tempa 

branja, poudarjanja pravih besed, pravega ritma, izražanje čustev, razpoloženja v besedilu 

in namena govora književnih oseb (prav tam). Prednost metode je, da učenci z glasovnim 

slikanjem izrazijo svoje razumevanje razpoloženja in čustvovanja v zgodbi, kar je včasih 

lažje kot upovedovanje svojega razumevanja literarnega dela. Zelo primerna za metodo 

poustvarjalnega branja so pesemska besedila s poudarjeno onomatopoijo in ritmom, 

prozna besedila z veliko dialogi ter dramska besedila. Pred frontalnim delom je dobro, da 

se učenci na glasno branje pripravljajo s tihim ali šepetajočim branjem, predvsem pa, da 

omogočimo dovolj časa branju v skupinah, kjer učenci iščejo ''ustrezen glas besedila'' 

(prav tam). 

 

6.2.4 Bralne učne strategije 
 

Bralne učne strategije so »zaporedje korakov pri reševanju bralne naloge, ki 

pripeljejo do rešitve naloge« (Pečjak, 2000: 39). Glede na to, kdaj v procesu učenja jih 

uporabimo, ločimo (Pečjak in Gradišar, 2002): 

– strategije pred branjem, 

– strategije med branjem, 

– strategije po branju. 
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Strategije pred branjem 

Predbralne strategije aktivirajo učenčevo predznanje, mu pomagajo spoznati 

strukturo besedila, namen branja in okvirno predvideti vsebino učnega gradiva. S tem si 

učenec postavi določen okvir za razmišljanje (Pečjak in Gradišar, 2002).  

S. Pečjak in A. Gradišar (2002) opišeta primere predbralnih strategij:  

– pogovor o tematiki,  

– možganska nevihta,  

– strategija VŽN – kaj že vem, kaj že znam, kaj se želim še naučiti, 

– napovedovanje vsebine/dogajanja, 

– vprašanja in odgovori.  

 

Strategije med branjem 

Medbralne dejavnosti Saksida opredeli kot dejavnosti za razvijanje zmožnosti 

ustvarjalnega dialoga z besedilom (Saksida, 2014). Cilji teh bralnih dejavnosti so 

ustvarjalno branje, poglobljeno branje in branje z novih zornih kotov (Blažić, 2000b).  

K tem strategijam S. Pečjak in A. Gradišar (2002) prištevata: 

– dopolnjevanje manjkajočih podatkov, 

– določanje zaporedja dogajanj v besedilu,  

– označevanje novih, neznanih informacij, 

– podčrtovanje bistvenih informacij, 

– postavljanje vprašanj med branjem, 

– pisanje obrobnih razlag. 

 

 

Strategije po branju  

Pobralne strategije so opredeljene kot »urejanje vtisov o besedilu ter vrednotenje 

sporočilnosti besedila kot celote« (Saksida, 2008: 25). Usmerjene so v »soočanje 

bralčevih pričakovanj in besedilnega sveta, ki je v njegovi zavesti nastajal med branjem« 

(prav tam: 76). Bralcu so torej v pomoč, da prebrano gradivo uredi tako, da ga bo lahko 

v nadalje uporabil v skladu z zastavljenim ciljem, hkrati pa učitelju omogočajo, da 

ugotovi stopnjo učenčevega razumevanja in zapomnitve prebranega gradiva (Pečjak in 

Gradišar, 2002).  

K tem strategijam pri pouku književnosti sodijo dejavnosti, ki vključujejo govorno 

in pisno interpretacijo besedila, predstavitev stališč do obravnavanega dela ter nove, 

poustvarjalne naloge (prav tam). Tovrstne dejavnosti prispevajo k razumevanju in 

poglabljanju doživetja (Saksida, 2014). 

Nekaj primerov pobralnih dejavnosti opiše Saksida (2008): 

–  pisanje domišljijskega dnevnika književne osebe; 

–  posnemanje značilnega pesniškega jezika; 

–  branje s spreminjanjem perspektive; 

–  primerjanje literarne predloge z mladinskim filmom; 

–  predvidevanje nadaljevanja zgodbe; 

–  uprizoritve besedila: dramatizacija, improvizacija in lutkovne dejavnosti; 

–  ilustriranje pesmi; 

–  priprava govornega nastopa … 
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Z bralnimi strategijami se povezujejo te metode dela (prav tam):  

– metode predstavljanja, doživljanja besedilnih slik ter razpoloženja, 

– metode zaznavanja, razumevanja, vrednotenja književnih oseb, zgodbe, teme, strukture 

besedila itd. 

 

6.2.5  Bralne naloge  
 

Bralne naloge predstavljajo temelj pogovora o prebranem. Učitelj ob besedilu 

oblikuje kompleksna vprašanja, navodila za samostojno in skupinsko razvijanje bralnih 

zmožnosti (Saksida, 2014). Naloge in vprašanja v zvezi s prebranim besedilom z 

vsebinskega vidika S. Pečjak (1995, v Pečjak, 2010) razdeli v tri ravni : 

1. Raven dejstev: raven informativnega razumevanja 

Vprašanja zahtevajo poznavanje besed in osnovnih podatkov, dejstev iz besedila.  

 

2. Raven razlage: raven interpretativnega razumevanja  

Bralec mora z odgovorom povzeti bistvo besedila, razložiti povezanost med deli besedila, 

sklepati in presojati na podlagi podatkov iz besedila. 

 

3. Raven uporabnega, kritičnega in ustvarjalnega razumevanja 

Te naloge zahtevajo od bralca, da preoblikuje besedilo iz ene abstraktne oblike v drugo, 

da uporabi dane podatke za reševanje novih problemskih situacij, kritično ovrednoti 

besedilo … 
 

Pri pouku književnosti morajo biti postavljena tako vprašanja nižje ravni, ki 

preverjajo priklic informacij iz besedila, kot tudi vprašanja višjih ravni, ki zahtevajo 

analizo, primerjavo, sintezo (Petek, 2014). Naloge druge in tretje ravni so tako usmerjene 

v razumevanje in razlago manj opazne sporočilnosti besedila, v sklepanje in 

medbesedilno, kritično vrednotenje prebranega. Zahtevnost bralnih nalog poleg 

zahtevnosti besedila ustvarja višjo ali nižjo zahtevnost bralnega dogodka, kar je tudi 

izhodišče za prilagoditev za nadarjene učence (Saksida, 2014). Kot kažejo izsledki 

mednarodne bralne raziskave PISA 2009, mladim slovenskim bralcem ne delajo težav 

manj zahtevni bralni procesi (razumevanje in povzemanje besedila), veliko zahtevnejše 

pa so za njih kompleksnejše bralne naloge, ki zahtevajo poglobljeno razmišljanje in 

kritično vrednotenje prebranega besedila (Sakisda, 2014b). 

M. Blažić (2000b) in Petek (2014) glede na Bloomovo taksonomijo za kognitivno 

področje povzameta in opišeta 5 taksonomskih stopenj oziroma ravni nalog in navodil za 

tvorjenje besedil: 

1. Poznavanje  –  od učenca se zahteva priklic podatkov v spomin. Učenec mora 

definirati, dopisati, najti, našteti, obnoviti, prepoznati, razlikovati, poimenovati. 

Gre za najmanj kompleksen način razmišljanja.  

Primer naloge: Poglej in izpiši letnico izdaje, naslov in ilustratorja za pet knjig 

določenega avtorja. 
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2. Razumevanje – učenec pokaže razumevanje prebranega/slišanega. Učenec mora 

ponazoriti, drugače povedati, prevesti, razložiti, narisati, dokazati, predvideti.  

Primer naloge: Poveži starinsko besedo z ustrezno razlago. 

 

3. Uporaba – učenec iz podatkov, ki jih je slišal/prebral v besedilu nekaj naredi. 

Učenec mora povezati, izbrati, organizirati, klasificirati, aplicirati, rešiti problem, 

sklepati.  

Primer naloge:  Izberi si pravljico, ki je brez slik, in jo ilustriraj. 

 

4. Analiza – učenec zamisel razstavi ter kritično prouči. Učenec mora analizirati, 

identificirati, prepoznati, izpeljati, primerjati, razlikovati, razložiti, odkriti, 

presojati.  

Primer naloge: O katerem čustvu govori velika večina pesmi? 

 

5. Sinteza – učenec povezuje dele v novo celoto na svoj, drugačen način. Učenec 

mora napisati, povedati, izdelati, ustvariti, kombinirati, sintetizirati, odkriti. V tej 

fazi se od učenca zahteva ustvarjalno mišljenje.  

Primer naloge: Spremeni konec./Poskušaj si še ti izmisliti izvirno ime za psa. 

 

6. Vrednotenje – učenec presoja nekaj na podlagi izdelanih meril. Učenec mora 

ovrednotiti, oceniti, presoditi, dokazati, primerjati, zagovarjati, priporočiti. Primer 

naloge: Primerjaj junake dveh različnih avtorjev.  
 

Ravni nalog so razvrščene hierarhično, tako da običajno višja stopnja obsega tudi 

nižjo (prim. Maretnič Požarnik, Peklaj, 2002). Bloomova taksonomija omogoča učitelju 

razvrščati dejavnosti po zahtevnosti ter oblikovati smiselne in dovolj zahtevne naloge za 

vse učence. Vsi učenci morajo namreč dobiti priložnost reševanja nalog na vseh ravneh 

(prim. Petek, 2014, v Heacox, 2009). Kot kaže raziskava, opravljena na področju 

književnosti v 1. in 2. triletju osnovne šole z ravni vprašanj prihodnjih učiteljev 

razrednega pouka o obravnavanem umetnostnem besedilu (Petek, 2014), prevladujejo 

vprašanja (59,2 %), ki od učencev zahtevajo priklic dejstev in podatkov, najredkejša pa 

so vprašanja, ki pri učencih preverjajo zmožnost analize (3 %) ter uporabo pridobljenega 

znanja (1,6 %). Vendar kot poudarja Petek (prav tam), je za sodobno načrtovanje 

književnosti pomembno, da učitelji omogočajo učencem več razmišljanja na višjih 

ravneh, torej da so sposobni kritičnega branja ter s tem povezanega   razumevanja, 

sklepanja, pojasnjevanja, ocenjevanja ter povezovanja znanih delov besedil v novo, 

izvirno celoto. Takšne naloge in vprašanja namreč vodijo učence h kompleksnejšemu 

razumevanju umetnostnih besedil (prim. prav tam).   
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6.3 PISANJE 
 

Pisanje je ena izmed štirih sporazumevalnih dejavnosti, ki jih učenci razvijajo 

znotraj jezikovnega in književnega pouka. Je sposobnost tvorjenja smiselnih sporočil, 

oblikovanih v skladu z jezikovnimi pravili. Gre za domišljen, bolj urejen proces in je manj 

spontan kot govor (Blažić, 2000b). Učenec tvori zvrstno različna besedila, za kar 

potrebuje raznovrstno znanje: stvarno znanje, besedilotvorno znanje, jezikovno znanje ter 

tudi poznavanje pisnega procesa (Blažić, 2003). Pri piscih začetnikih na razredni stopnji 

osnovne šole sta značilna impulzivno tvorjenje besedila in spontano pisanje. Zanje je 

značilna tudi vsebinska povezanost povedi, ne pa smiselnost, in velikokrat tudi premajhno 

upoštevanje naslovnika ter nedopolnjujoča povezava vsebine in besedilne vrste (Blažić, 

2004).  

 

Kognitivni model pisanja  

Kognitivni model pisanja pojmuje pisanje kot miselni proces, ki se ga da razvijati. 

V primerjavi s tradicionalnim pojmovanjem, ki je videlo pisanje le kot produkt in 

enosmerno dejavnost – brez naslovnika, odgovora in povratne informacije učencu 

(Blažić, 2000a).  

Pisanje je niz treh prvin: pisnih dejavnikov (naslovnik, tema in navodila), dolgoročnega 

spomina (ponotranjeno znanje o poznavanju teme, naslovnika in zgradbi besedilnih vrst) 

ter faz tvorjenja. Faza tvorjenja je osrednji del pisnega procesa in vključuje tri podfaze: 

načrtovanje, pretvarjanje in pregledovanje. Pri pisanju gre za povratne ali odprte procese, 

saj se ustvarjalec pogosto vrača na predhodne faze. Pisec potrebuje splošno (dolgoročno) 

in konkretno znanje (poznavanje teme, naslovnika, pisnih dejavnikov, navodila), šele 

potem se sprožijo omenjene faze tvorjenja (Blažić, 2003).  

 

6.3.1 Faze tvorjenja pisnega procesa 
 

FAZA NAČRTOVANJA 

Je prva faza tvorjenja, ki lahko sproži miselni proces, še predno posameznik dejansko 

začne pisati. V samem procesu pisanja je načrtovanje prisotno ves čas, vendar ni 

prevladujoče. Ni nujno, da je načrt napisan, lahko je tudi vizualna slika ali v obliki risb, 

preglednic, miselnih vzorcev (prim. Blažić, 2000a). Na osnovi tega načrta učenec določi 

osebne cilje in si prikliče zamisel. Pri prvi podfazi produciranja prikliče informacije iz 

dolgoročnega spomina (poznavanje teme, naslovnika, zgradbo besedilne vrste). Druga 

podfaza – organizacija – vključuje izbiro oz. organizacijo najprimernejših informacij, 

priklicanih v prvi podfazi, in njihovo usklajevanje s pisnimi vzorci. Tretja podfaza 

načrtovanja je postavljanje ciljev in ima vlogo vodila, saj uravnava pisni proces (prav 

tam). Pomembno je, da učitelj v fazi načrtovanja pisanja poudari namen ali cilj pisanja, 

ki ga učenci napišejo v podnaslovu spisa: doživljajski spis/domišljijski 

spis/pravljica/nadaljevanje zgodbe … (Blažić, 2000b).  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Katja Farkaš, magistrsko delo 

34 
 

FAZA PRETVARJANJA 

Pisec pretvori zamisli v konkretno obliko besedila. Tu gre za prenos zamisli v zunanji 

pisni jezik – ustvarjanje. Faza je težavna in zahteva od pisca, da uskladi osebne cilje s 

splošnimi (prim. Blažić, 2000a). Značilnost faze je pisanje v obliki celih povedi ter 

samospraševanje (''Kako to upovediti?'') in nadzorovanje poteka pisanja besedila (prav 

tam). Svoje ideje pisec postavlja v smiselni red, zaporedje, hkrati pa dobiva nove ideje, 

zato je potreben čas za zorenje. V času zorenja je za učence smiselna uporaba miselnih 

vzorcev, vizualnega gradiva iz predhodne faze (Blažić, 2000b). 

FAZA PREGLEDOVANJA  

Cilj faze je ocenjevanje, pregledovanje in popravljanje napisanega. Tu gre za proces 

primerjanja nastalega besedila s tem, kar je pisec želel izraziti, povedati (prim. Blažić, 

2000a). Ob negativni samooceni se lahko faza pregledovanja spremeni v podfazo 

popravljanja. Načrtno se pojavlja po fazi pretvarjanja, spontano pa kot motnja v fazi 

tvorjenja. S podfazama branja in urejanja je vloga pregledovanja izboljšava kakovosti 

besedila, nastalega v fazi pretvarjanja. Tu pisec odkriva in popravlja moteče prvine (pisna 

nepravilnost, neustrezni pomeni) ter ocenjuje napisano z vidika postavljenih ciljev (prav 

tam). Pisec mora v tej fazi lastno besedilo brati s stališča bralca, kar pa je za učence 

velikokrat težavno. Takoj po pisni fazi namreč težko naredijo preskok od egocentričnega 

k sociocentričnemu načinu branja (Blažić, 2000b).  

 

6.3.2 Kreativno ali ustvarjalno pisanje  

 

Kreativno ali ustvarjalno pisanje je tvorjenje ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil 

ter »temelji na ustvarjalni uporabi jezika s posebnim poudarkom na pisnem izražanju« 

(Blažić, 1996: 3). Nekateri takšna besedila poimenujejo kot umetnostna besedila, kar 

Blažić označi kot neprimerno, saj cilj šolskega ustvarjalnega pisanja ni vzgoja umetnikov, 

ampak »razvijati občutljivost za besedno ustvarjalnost na ravni recepcije in produkcije« 

(Blažić, 2000a: 194). Torej ne gre za umetnostna besedila, kljub temu da posnemajo 

umetnostna ali literarna besedila in vsebujejo te prvine, ampak gre za šolske besedilne 

vrste, kot poudari Blažić (2000b). Pisna ustvarjalnost otrok v osnovni šoli ne sodi na 

področje umetnosti; zato tudi ni primerljiva z umetnostnimi besedili in ni tako 

ocenjevana. Ustvarjalna besedila sodijo v ''kategorijo otroštva'' (Blažić, 2000b).  

Ustvarjalno pisanje M. Blažić (2000b) poimenuje kot metodo ustvarjalnega branja 

književnih besedil, ki omogoča komunikacijo z leposlovjem, kar je temeljni cilj 

književnosti. Besedilo in branje le-tega ne sme biti le spodbuda (''kreativni input'') in 

predstopnja za ustvarjalnost, ampak se mora ustvarjalno izražanje povezovati z nalogami 

za razvijanje doživljanja in razumevanja (Šabič, 1989, v Saksida, 1994). Ko je učenec v 

položaju tvorca besedila, je bolj dovzeten ter motiviran za poglobljeno branje in tudi 

njegova domišljija se s spoznavanjem literarnih likov, dogodkov in različnih besedil 

krepi. V fazah ustvarjalnega procesa je učenec ustvarjalno dejaven, doživljajsko 

motiviran ter izbira jezikovna sredstva. Tako se s pisanjem razvija ne le bralna, temveč 

tudi pisna recepcija književnih besedil (prav tam).  
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Smisel tvorjenja ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil M. Blažić (2000b) torej vidi 

v dialoškosti branja in pisanja, izražanju literarnoestetskega doživetja ter poglabljanju 

stika s književnostjo. Smotre kreativnega pisanja M. Blažić (1966) opiše in jih razdeli 

na: 

– funkcionalne (kreativno pisanje kot ponovno branje literarnega besedila), 

– vzgojne (učenec kot ustvarjalec si pridobiva osebne ustvarjalne izkušnje), 

– izobraževalne (preizkušanje različnih tehnik ustvarjalnega mišljenja ter izraznih 

sredstev), 

– ustvarjalne (razvoj besedne ustvarjalnosti, divergentnega mišljenja). 

 

Šolsko ustvarjalno pisanje je proces, ki ga je možno ob upoštevanju načel postopnosti 

in sistematičnosti spodbujati in razvijati (Blažić, 2000b). Razvijanje sposobnosti 

ustvarjalnega ali kreativnega pisanja je eden izmed funkcionalnih ciljev književnosti 

(Blažić, 2000b), in kot navaja M. Blažić (1992), so zanj poleg divergentnega mišljenja 

potrebni tudi miselna sproščenost, osebna svoboda, fleksibilnost ter čas za realizacijo 

vseh štirih faz ustvarjalnega procesa. Zato je dobro in smiselno pisanju kreativnih besedil 

pri pouku nameniti dve šolski uri (prav tam). Prva ura je namenjena uvodni motivaciji in 

kreativnemu branju, druga ura pa kreativnemu pisanju. Tako je dovolj časa, da ideje v 

učencih zorijo, ne da bi se tega sploh zavedali (prav tam). Omogočiti jim moramo tudi 

priložnost, da prav vsak svojo stvaritev pokaže naslovniku, saj je le s tem njihovo 

ustvarjanje osmišljeno (Kordigel, 2008). V razredu z enim učiteljem je seveda to težko 

izvedljivo, možno pa je delo v dvojicah ali v manjših skupinah, kjer drug drugemu 

predstavijo svoje delo.  

Saksida (1994, 2008) opozori, da mora biti šolska interpretacija umetnostnega 

besedila usmerjena k čim kakovostnejšemu branju, razvijanje kreativnega pisanja pa je 

njen delni smoter, ki se uresničuje v fazi novih nalog kot poglabljanje literarnega 

doživetja. Pomembno je, da pisno ustvarjalno izražanje ne postane samo sebi namen 

(»ustvarjalnost zaradi ustvarjalnosti«), ampak morajo poustvarjalne dejavnosti razvijati 

bralne zmožnosti učencev. Otroška ustvarjalnost naj bo torej način, »kako otroka uvajamo 

v umetnost, ne le kot njenega ustvarjalca, ampak kot aktivnega bralca« (Milarić, 1969: 

14, v Kordigel Aberšek, 1995: 193). Tako ustvarjalnost ni sama sebi namen, ampak je 

vzgoja za umetnost oz. razvijanje smisla za doživljanje umetnosti (prav tam).  

V središču književnega pouka je torej branje, ki je osrednja dejavnost, kreativno pisanje 

pa ena izmed dejavnosti za globlje doživljanje besedila. Pri vprašanju, v kolikšni meri v 

pouk vključevati kreativno pisanje, Saksida (2008: 21) opozarja, da to ni osrednja 

dejavnost pri pouku, »po kateri bi bilo umetnostno besedilo zgolj motivacija za literarno 

ustvarjalnost učencev«, ampak možnost za poglabljanje njihovega stika z besedilom. Pri 

književnosti namreč učenci ne tvorijo zgolj literarnih besedil, ampak tudi polliterarna in 

neliterarna besedila. Književni pouk ne sme izhajati le iz želje po spodbujanju besedne 

ustvarjalnosti učencev, ampak kot navaja Saksida (2008), je treba ločiti mejo med 

poglabljanjem doživetja besedila in razvijanjem otroške literarne ustvarjalnosti.  

Pri kreativnem pisanju nastajajo ustvarjalna besedila dveh vrst:  

– poustvarjalna in  

– ustvarjalna besedila.  
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Prva so učenčeva vzporedna besedila in so vezana na vsebino, druga pa so izvirna 

besedila, ki imajo prvine umetnostnega jezika in besedil, vendar niso vezana na zgled 

(Blažić, 2000a). Tu M. Blažić (prav tam) opozarja na težavnost definiranja ostre meje 

med besedili, saj skoraj vsa ustvarjalna besedila vsebujejo prvine že napisanih besedil. 

Pri obeh končni cilj ni ustvarjanje umetnosti, ampak ustvarjalnost – čim globlje 

literarnoestetsko doživljanje. 

 

6.3.3 Metodi poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja   

 

Poustvarjalno pisanje M. Blažić (1992) poimenuje tudi kot reproduktivno 

ustvarjalnost. Gre torej za kreativno predelavo informacij in besedila nastanejo z metodo 

poustvarjanja ob zgledu, čemur bi lahko rekli tudi ''plonkanje'' (prav tam). 

 

Metode tvorjenja poustvarjalnih besedil (prim. Blažić, 2000a): 

– dopolnjevanje, nadaljevanje ali izbiranje (npr. učenec napiše predzgodbo ali 

nadaljevanje besedila); 

– posnemanje (po zgledu učenec tvori podobna besedila in posnema npr. slog ali 

vsebino); 

– preoblikovanje (npr. učenec v besedilo vnaša nove prvine; razširja ali krajša 

zgodbo); 

– priredba ali predelava (npr. dramatizacija pesemskih in proznih besedil); 

– spomin (učenec po spominu tvori obnovo književnega besedila); 

– vprašanja (učenec na osnovi zastavljenih vprašanj tvori besedilo); 

– zamenjave ali spreminjanje (učenec na osnovi zamenjave književnih 

oseb/časa/prostora/pripovedovalca tvori besedilo); 

– združevanje ali sestavljanje (učenec na osnovi združevanj književnih oseb/časa 

in prostora/pripovedovalca tvori besedilo). 

 

Vrste besedil, ki nastanejo po metodi poustvarjalnega pisanja (prav tam):  

– proza: doživljajski spis, nadaljevanje zgodbe, obnova (razširjena/skrčena/z 

zamenjavo besed), preoblikovanje dramatike/poezije v prozo, prozna 

interpretacija pesmi, razmišljanje, zgodba iz desetih besed, spominski spis; 

– poezija: dodajanje rim, dodajanje verzov, nadaljevanje pesmi, preoblikovanje 

dramatike/proze v poezijo, ustvarjalni narek, ustvarjalni prepis; 

– dramatika: dvogovori, dramatizacija proznega besedila, dramatizacija 

pesemskega besedila.  

 

Branje književnih del in poustvarjalno pisanje sta dopolnjujoči si dejavnosti (prav tam). 

Poustvarjalno pisanje je komunikacija, ''dvogovor'' med bralcem in književnim 

besedilom. V tem procesu medsebojno učinkujeta; »bralec v vlogi pisca pisno izraža 

dialoški pogled, njegovo pisanje pa je zapis branja in pomeni srečanje ali dialog dveh 

tvorcev pomenov« (Blažić, 2000a: 251). 
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Po metodi ustvarjalnega pisanja, kot že omenjeno, nastajajo izvirna besedila 

učencev, ki niso vezana na zgled literarnega besedila.  

 

Metode tvorjenja ustvarjalnih besedil (prim. Blažić, 2000a): 

– ključne ali dane besede ali povedi (npr. na osnovi ključnih besed učenec tvori 

zgodbo), 

– načrt ali dispozicija (učenec na osnovi načrta tvori besedilo). 

 

Vrste besedil, ki nastanejo po tej metodi (prav tam): 

– proza: basen, črtica, detektivska zgodba, domišljijska zgodba, kriminalka, 

pravljica (ljudska/klasična/sodobna), pustolovska zgodba …  

– poezija: izštevanka, haiku, likovna pesem, pesem – lepljenka, pesem – 

sestavljenka, prosti verzi, rimanice, pesem – slikopis … 

– dramatika: dramski prizori, dvogovori, krajše dramsko besedilo, samogovor … 

 

 

6.4 Vrednotenje poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil  

 

Vrednotenje kreativnih izdelkov je zahtevno in ga je treba vrednotiti z merili, ki 

so mu lastna (snov, motiv, tema, ideja, kompozicija, literarne osebe …), in ne z merili z 

drugih področij (Blažić, 1992). Temeljni kriterij literarne ustvarjalnosti je izvirnost. 

Ustvarjalni spis je izviren, ko ponuja nekaj novega, redkega, neponovljivega. Kot 

opozarja M. Blažić (prav tam), je tudi izvirnost heterogena in so nekateri učenci »izvirni 

na nivoju besed, besednih povezav, drugi na področju zgodb, tretji imajo vedno izvirno 

poanto, nekateri so tematsko izvirni« (Blažić, 1992: 44).  

M. Blažić (2000a) svetuje, da učitelj vrednoteno besedilo prebere dvakrat. Prvič za 

pridobitev splošnega vtisa, drugo branje pa naj bo analitično in po že vnaprej določenih 

kriterijih: 

– vsebinska izvirnost (nove ideje, pestrost misli, duhovitost, vsebinska 

domiselnost, odličnost celega besedila …); 

– izvirni zgradbeni učinki (odstavki, citiranje, kombinacija pripovedovanja in 

dialoga – uporaba premega govora, stopnjevanje osrednjega dela, zaključenost 

besedila, tridelna zgradba besedila …); 

– slogovna izvirnost (različnost besed, bistroumnost, izrazna živost, slikovitost, 

raznolikost izražanja, učinkoviti poskusi figurativnega izražanja …); 

– individualni kriteriji (upoštevanje truda, sposobnosti učencev, okoliščin). 

 

Pomembno je, da učitelji ločijo pisanje ustvarjalnih spisov od pisanja 

polustvarjalnih (interpretativni esej, kritika, odgovori na vprašanja, seminarji) (Blažić, 

1992). Torej naj bo pri pisanju in vrednotenju ustvarjalnih spisov v ospredju ustvarjanje 

in ne slovnica. Seveda je nujno, da učitelj slovnične napake popravi in nanje opozori, 

vendar naj bo v ospredju literarno izražanje. Učencem lahko namreč ocenjevanje slovnice 

in napak predstavlja zunanje ovire in s tem zatiranje ustvarjalnosti (prav tam).  
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Opisna ocena ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil naj bo sestavljena iz treh delov 

(Blažić, 2000a):  

1. Ali besedilo dosega cilj, ki je napisan v podnaslovu – upoštevanje besedilne vrste 

(npr. domišljijski spis, obnova, nadaljevanje zgodbe, recept …)? 

2. Konkretiziranje vsebinskih, pravopisnih in slovničnih napak. 

3. Spodbuda učencu glede na individualni kriterij (osebni trud, prizadevanje, 

okoliščine). 

 

Opisna ocena predstavlja povratno informacijo učencu o njegovem pisnem procesu ter 

besedilu, motivacijo za nadaljnje pisanje in hkrati tudi ugotovitve vsebinskih ter 

jezikovnih pomanjkljivosti (Blažić, 2000b). Prednosti opisnega ocenjevanja so 

optimizem, upoštevanje truda, napredka, prizadevnosti posameznika (prav tam). Vendar 

je pomembno, da je vrednotenje usmerjeno na pisni proces in izdelek, ne pa na učenca. 

Hitro se lahko namreč spremeni v vrednotenje oz. opis učenca, namesto njegovega dela. 

Poleg tega ima tovrstno ocenjevanje tudi negativne značilnosti: moraliziranje, 

enobesedno izražanje, pretirana pohvalnost, stereotipnost itd. (Blažič, 2000b). Pomembna 

je tudi dolžina opisne ocene, ki ne sme biti predolga, niti ne enobesedna (prav tam), 

temveč jasna, pregledna in jedrnata.  

Pomembni so že sprotni zapisi oz. povratne informacije učencem o njihovem 

sestavku. To naj bodo kratke opombe pod njihovim zapisom o tem, ali je učenec dosegel 

cilj, ki je zapisan v podnaslovu. Hkrati pa naj obsegajo tudi nasvet, kako izboljšati določne 

pomanjkljivosti; tako vsebinske kot jezikovne (Blažić, 2000b).  

 

 

6.5  Srečanje z domišljijo pri književnem pouku   
 

Učenec se tako pri uvodni motivaciji kot tudi v sklepnem delu ure sreča z 

domišljijskim svetom, ko v pouk uvajamo elemente ustvarjalnosti. Za uporabo domišljije 

pri pouku književnosti se je treba poglobiti v proces branja in uporabiti metode za 

razvijanje kreativnega mišljenja, kot so: predvidevanje vsebine, napovedovanje 

dogodkov, vizualizacija oseb, kraja in časa (domišljijskočutna predstava), vnašanje 

manjkajočih prvin v besedilo (Blažić, 2003).  

Torrance navaja nekaj metod za razvijanje domišljije in zabavnega, igrivega pristopa 

(1967, v Blažič, 2003):  

– branje, kot da je besedilna stvarnost dejanskost; 

– doživeto branje s ponazarjanjem čustev, zvokov, mimike, gibov; 

– vstop v književni svet (vključevanje v književno dogajanje, čustva, razmišljanje 

…); 

– igra vlog (bralec se vživi v književno osebo ali pisca in pojasnjuje posamezne 

prvine v književnem besedilu); 

– interpretativno ali doživeto branje s posnemanjem gibanja, zvokov, obraznih 

izrazov; 

– poustvarjanje (domišljijska besedila na osnovi književnih besedil); 

– tehnika časovnega stroja, ki prenese osebo v preteklost/prihodnost.  
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Pomembne za razvijanje kreativnega mišljenja so tudi vaje za razvijanje 

sposobnosti vizualizacije ali domišljijskočutne predstavljivosti oseb, kraja in časa. 

Torrance navaja tudi vaje za razvijanje nenavadne vizualne perspektive: ogled živalskega 

vrta s perspektive živali, dno podplata, pogled sladoleda s tal (Blažić, 2003). Ena 

pomembnih postavk pri razvijanju kreativnega mišljenja je namreč tudi humor. Šaljivost, 

prvine humorja učencev kot tudi učitelja v pouk vnesejo sproščenost, vedrino, kar 

pozitivno vpliva na občutek psihološke varnosti (Blažić, 1996).  

 

Stopnje pri ustvarjanju  

O fazah ustvarjalnega procesa obstaja mnogo teorij, opisala in povzela pa bom eno 

najbolj znanih med njimi, teorijo Grahama Wallisa (1926), ki ustvarjanje deli na 4 faze:  

– preparacija, 

– inkubacija, 

– iluminacija, 

– verifikacija. 

 

M. Blažić (1992) poudarja, da te faze ne potekajo linearno in enodimenzionalno, ampak 

se med seboj prelivajo, in je zato ostro mejo med njimi težko določiti.  

 

1. Preparacija 

Je začetna faza pri reševanju problema – faza seznanjanja in razumevanja problema, 

situacije.  Tu učenec zbira podatke o problemu in o njem aktivno razmišlja (prim. Pečjak 

in Štrukelj, 2013). 

Pri uri književnosti se učenec skozi igro, vaje, kreativno branje, ustno izražanje seznani s 

temo, z motivom, s snovjo (prim. Blažič, 1992). 

 

2. Inkubacija 

Pomeni fazo mirovanja oz. zorenja podatkov, zbranih med preparacijo. V tem času 

problem,  podatki niso v središču pozornosti in človek zavestno ne razmišlja o njih. Faza 

je lahko zelo kratka ali pa lahko traja zelo dolgo (prim. Pečjak in Štrukelj, 2013). Tu sta 

zelo pomembna občutek psihološke varnosti in samostojnosti (Blažić, 1992). 

V tej fazi tema v učencu zori. To je ustvarjalna pavza, ko se na videz ne ukvarja z 

besedilom, podzavestno pa obdeluje snov, temo, naslov (prav tam).  

 

3. Iluminacija 

Pomeni nepričakovano, nenadno rešitev problema. Pogost izraz je tudi inspiracija 

(Pečjak, 1978). Značilno je, da učenec pride do navdiha, do ''aha-doživetja'' v trenutku 

sprostitve in ne v trenutku največjega miselnega napora (Makarovič, 2003). Gre za vizijo, 

čutno videnje rešitve problema, vendar jo mora učenec še  prevesti v jezik, v govor. Ta 

faza je zelo kratka in se v njej ogromno pozabi in izgubi (Blažić, 1992).  

 

4. Verifikacija 

Je faza preverjanja, preizkušanja, kjer je treba navdih šele utemeljiti ali zavreči in 

ugotoviti vrednost oz. uporabnost svoje ideje (Pečjak in Štrukelj, 2013). Tu se pričakuje 

kritičnost, selektivnost do idej, brisanje neustreznih delov kreacije (Makarovič, 2003).  

V tej fazi učenec zavestno in kritično piše spise oz. besedila. Značilnosti te faze sta poskus 

–napaka in večkratno pisanje (Blažić, 1992).  
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6.5.1 Uvodni del ure  

Pri uvodnem delu učne ure je treba učence čustveno pripraviti – senzibilizirati in 

motivirati za recepcijo in doživljanje literarnega besedila (Kordigel Aberšek, 1995). 

Pomembno je, da se motivacija postopno bliža predstavnosti besedila, ki se bo obravnaval 

pri uri (Saksida 1994). Dejavnosti so torej namenjene usmerjanju pozornosti učencev na 

temeljne značilnosti besedila (tematske, predstavne ali oblikovne) in z njimi pri učencih 

prebudimo »tiste predstave, katere zahteva razumevanje novega čtiva« (Bezjak, 1906, v 

Saksida, 1994: 59). 

Motivacij je več vrst, saj je priprava učencev na branje oz. poslušanje literarnega 

dela odvisna od samega besedila (oblikovanost literarnega dela) in od starosti otrok, ki 

jih pripravljamo na literarnoestetsko doživetje (Kordigel Aberšek, 2008). Vsebinsko 

različna besedila torej zahtevajo različne motivacijske oblike. Za pripravo na humorna, 

igriva besedila so primerne bolj igrive motivacije (izmišljanje novih, tudi nesmiselnih 

besed), medtem ko je pred branjem problemskih besedil dobro izbrati izkušenjsko oz. 

doživljajsko motivacijo (Saksida, 2008). Saksida (1992) za branje mladinske književnosti 

v šoli predlaga štiri tipe motivacij:  

1. doživljajska, izkušenjska motivacija,  

2. intelektualna, problemska motivacija, 

3. ponovitev literarnega znanja kot motivacija, 

4. domišljijska igra.  

 

Novo delitev motivacije isti avtor opiše in predlaga v Izhodiščih in modelih šolske 

interpretacije mladinske književnosti (1994). Tu loči dva tipa motivacij – jezikovne in 

nejezikovne, ki jih v nadaljevanju razdeli na več podtipov: 

– k jezikovnim motivacijam prišteva: besedne, predstavne, zgodbene, izkušenjske, 

medbesedilne motivacije; 

– k nejezikovnim pa: glasbene, likovne, gibalne igre, ples in pantomima.  

 

Pri tej tipologiji je bistvena predvsem sistematična delitev besednih motivacij, ki so 

primerne predvsem za nonsensna besedila, ki kršijo jezikovna pravila ali pa poudarjajo 

nenavadne povezave med pomenom in glasovno podobo besede (prav tam). Besedne 

motivacije avtor (2008) razdeli na:  

– igre z glasovi, 

– igre z rimami, 

– daljšanje, krajšanje in preoblikovanje besed, 

– naključno povezovanje besed v nenavadne besedne zveze (domišljijski binom), 

– razlaga nenavadnih besed, 

– asociacije ob besedah, 

– primerjave, 

– tvorjenje nesmiselne povedi. 
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Druga oblika jezikovnih motivacij so predstavne motivacije, ki temeljijo na 

vzpostavljanju domišljijske slike, prehodu v domišljijsko potovanje ter na poetizaciji 

stvarnosti (prim. Saksida, 2008). Tovrstne motivacije so primerne predvsem za klasične 

in sodobne pravljice, ki izrazito odstopajo od realnega sveta.  

Zgodbene motivacije so primerne pri pripovedništvu, kjer je v ospredju izrazita zgodba. 

Tu je cilj skupno ustvarjanje zgodbe, ki je povezana z obravnavanim besedilom. Oblike 

teh motivacij so (prav tam):  

– kaj bi se zgodilo, če … (samostojno ali v skupini oblikujejo zgodbo na podlagi 

situacije, ki  jo narekuje naslov); 

– skupno pripovedovanje zgodbe (učitelj poda začetek zgodbe, učenci jo 

nadaljujejo); 

– igra vlog (učenci prevzamejo vlogo oseb iz književnega besedila). 

 

Izkušenjske motivacije temeljijo na izkušnjah učencev, njihovem mnenju o temi in 

vrednotenju problema v besedilu. Učenci izražajo svoja doživetja in opisujejo, kako sami 

ravnajo v situaciji, ki jo opisuje besedilo, pogovarjajo se o temi besedila ter razmišljajo o 

problemu, ki ga obravnava besedilo (prav tam). 

Pri medbesedilnih uvodnih motivacijah je značilna navezava na že poznana književna 

dela, ustvarjalce ali literarne vrste, kar predstavlja izhodišče za obravnavo neznanega 

besedila. Tu so možni pogovori o značilnostih literarnih vrst, o nenavadnih osebah iz 

literarnih besedil, predstavitev ustvarjalca ter preoblikovanja oz. nadaljevanja znanih 

pravljic ter vključevanje novih elementov v znano zgodbo (prim. Saksida, 2008).  

M. Kordigel Aberšek (2008) k delitvi na jezikovne in nejezikovne motivacije poda 

še delitev na kombiniran tip motivacije, kjer je jezik kombiniran z govorico giba in zvoka 

(igra vlog, dramatizacija).  

 

 

6.5.2 Domišljijska igra 

 

»Šola, naklonjena otroku, ne more biti brez igre, ker je to temeljna potreba otrok.«  

(Bognar, 1987, v  Saksida, 1992: 16) 

 

Igra pri pouku ni nikoli kot spontana dejavnost, ampak ima določen cilj. 

Domišljijska igra je smotrno sredstvo za oblikovanje motivacije za branje literarnih del 

ter za vzpostavitev primerne atmosfere, ki omogoča kvalitetnejši stik učenca z besedilom 

(Saksida, 1992). Poleg motivacijske vloge pa domišljijska igra krepi ustvarjalnost kot 

oblikovalno in bralno sposobnost (Rodari, 1997, v Saksida, 1992). Ustvarjalnost, 

spodbujena z igro, se bo namreč, kot pravi Sakisda (prav tam), prenesla na besedilo. 

Kot priprava na obravnavano besedilo je smiselna v nižjih razredih osnovne šole, vendar 

pa, kot opozori Saksida (2008), je tudi v drugem triletju pomembna kot motivacija za 

obravnavo sodobne pravljice in fantastičnih besedil. Pri teh besedilih so pogoste teme 

prav otroška domišljijska igra, otroški igriv odnos do sveta ter junakovo potovanje iz 

realnega dogajanja na irealno/fantastično raven dogajanja (prim. Saksida, 2010). Kot 

motivacijsko sredstvo Saksida (1994, 2008) opiše igre z besedami, zgodbami, 

asociacijami ter uporabo gledaliških izraznih sredstev (improvizacija). 
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Uporaba didaktičnih iger vpliva na medsebojno sodelovanje med otroki in ustvari 

motivacijo za literarnoestetsko doživljanje tudi za učence z manj razvitimi bralnimi, 

jezikovnimi zmožnostmi (Saksida, 2008). Hkrati omogoča nastanek predbesedilne 

domišljijske stvarnosti, ki je povezana z besedilno kot tudi z zunajliterarno stvarnostjo. 

To je svet, kjer velja zakon otroške ustvarjalnosti, hkrati pa je zelo blizu besedilni 

stvarnosti (prav tam). Igra je tudi način oblikovanja čutnih in pomenskih prvin. Značilno 

je izmišljanje novih besed, neupoštevanje pravopisnih pravil, preoblikovanje ustaljenih 

predstav tako v poeziji, pripovedništvu kot tudi dramatiki (prav tam).  

Veliko možnosti uporabe domišljijske igre poda Gianni Rodari (1997) v knjižici 

Srečanje z domišljijo. Nekaj uporabnih idej: 

– ''Domišljijski binom'' 

Povezava dveh naključno izbranih besed v zgodbo. To je dobro sredstvo za 

spodbujanje ustvarjalne domišljije, saj se zgodba lahko poljubno razvija, 

dopolnjuje z opisi dogajalnega prostora in novimi osebami.  

– ''Čudežne predpone'' 

Nastajanje novih besed z dodajanjem predpon. Ta oblika domišljijske 

ustvarjalnosti spodbuja učence k izmišljanju novih besed (supermama, 

dvočarovnica …) in zgodbe, ki jo narekuje nov pomen podaljšane besede. Saksida 

(1992) dejavnost opiše tudi kot učinkovito pripravo na obravnavo besedil, ki 

namerno in močno kršijo jezikovna pravila.  

– ''Igra vprašanj'' 

Znanemu vzorcu se dodeli nova vsebina z dodajanjem elementov ali kot 

popolnoma nova zgodba ali kot nadaljevanje stare zgodbe. Možne oblike takšnega 

ustvarjanja so: narobe pravljica (znani pravljici se priključi nov element ali 

združitev sestavin dveh pravljic), nadaljevanje zgodbe (In potem?), vprašanje, ki 

je izhodišče za razvoj zgodbe (Kaj bi se zgodilo, če bi …). 

 

Vsekakor so igre z besedami in izleti v svet domišljije, tisto, kar prestavlja otroka v 

razpoloženje, ki je podobno tistemu, v katerem je avtor ustvarjal literaturo za otroke 

(Kordigel Aberšek, 1995). Pri tem tipu motivacije težimo k preobrazbi učencev v otroke, 

ki presegajo okvire realnega sveta in se brez zavor sprehajajo med realnim svetom in 

fantazijo.  

 

6.5.3 Sklepni del ure   
 

Zadnja faza ukvarjanja z besedilom je domišljijska aktivnost, ki je namenjena 

poglabljanju literarnega doživetja (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Ta sklepni del ima 

veliko terminološko nedorečenost, zato se pojavljajo različna poimenovanja: »ustvarjalno 

pisanje« (Blažić, 2000, v Kordigel Aberšek, 2008: 370), »nove naloge« (Saksida, 1994, 

v Kordigel Aberšek, 2008: 370), »po/ustvarjalno pisanje v okviru izražanja 

literarnoestetskega doživetja kot dokaza bralne sposobnosti« (Krakar Vogel, 2004, v 

Kordigel Aberšek, 2008: 370). V magistrskem delu bomo v nadaljevanju uporabljali 

termin nove naloge.  
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Sklepni del ure je torej posvečen učenčevi domišljijski kreativnosti in takrat je 

učenec sam s svojim domišljijskim svetom. V začetku faze učitelj zgolj spodbudi 

domišljijsko aktivnost in kreativnost učencev in jim pripravi spodbudo za potovanje v 

svet literarne domišljije (prim. Kordigel Aberšek, 1995). Domišljijska aktivnost učencev 

pa je pravzaprav prisotna že veš čas recepcije literature. Ob branju so morali slediti 

avtorjevi domišljiji in si predstavljati dogajalni prostor, iz kratkega opisa zunanjosti 

literarne osebe so si morali ustvariti sliko dobrih in slabih oseb (Kordigel Aberšek, 2008). 

Učenčeva domišljija tako preseže avtorjevo in ustvari svoj domišljijski svet, ki je urejen 

po njegovih merilih, željah. Domišljija prestopi meje literarnega sveta in oblikuje svet, v 

katerem lahko izrazi svoje doživljanje problema, svoje sanje, strahove, sam sebe ter odnos 

do vsega, kar ga obdaja (prav tam). 

Med novimi nalogami v sklepnem delu ure so najbolj značilna ustvarjalna 

preoblikovanja in dopolnjevanja besedila, s katerimi učenci poleg fantazijskega mišljenja 

razvijajo tudi sposobnost razumevanja jezikovne inovacije, doživljanja besedilne slike 

(Saksida, 1994). Pisno poustvarjanje se zares začne šele v 3. razredu, vendar pa učenci 

tudi v nižjih razredih literarno (po)ustvarjajo in izražajo svoje domišljijskočutne 

predstave, kljub temu da še ne znajo pisati. Že v nižjih razredih so tako mogoče likovne 

upodobitve, ustne interpretacije, ustne obnove zgodb in njihovo 

nadaljevanje/spreminjanje, dramska uprizoritev ter improvizacija (prim. Blažić, 1992). 

Skozi govorno (po)ustvarjanje se učenec nauči posredovati podatke za karakterizacijo 

literarnih oseb, ponazoriti razpoloženje, ritmičnost pesemskega besedila in se nauči 

razlikovati neliterarno govorno situacijo od recepcijske situacije (prim. Kordigel 

Aberšek, 2008). V prvem triletju, ko učenci že pišejo, so primerne dejavnosti, kot so 

dopolnjevanje stavkov, dopolnjevanje zgodb, domišljijski spisi, dajanje naslovov 

zgodbam ali nizu slik, izmišljanje zgodb ob nizu slik. 

Možnosti individualnih in skupinskih dejavnostih – novih nalog – poda Saksida (prim. 

2008): 

– glasno poustvarjalno branje besedila z izražanjem razumevanja sporočilnosti, 

– vživljanje v književno osebo – pisanje dnevnika, pisma, oblikovanje osebne 

izkaznice književne osebe, 

– risanje dogajalne premice, 

– tvorjenje besedila po vzoru in posnemanje ustvarjalnega postopka, 

– nadaljevanje, dopolnjevanje, preoblikovanje zgodbe, izmišljanje predzgodbe, 

– povezovanje besedila z risankami, mladinskimi filmi, s stripi, 

– dramatizacija, 

– ilustriranje besedila, 

– glasbeno poustvarjanje, 

– ustvarjanje razredne predstave, 

– pravljični projekt, 

– primerjanje besedil, pogovor o branju, 

– obisk knjižnice. 
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Poleg domišljijskih besedil pri pouku nastajajo tudi polliterarna in neliterarna besedila 

(Saksida, 1994), npr.: 

– odgovori na vprašanja,  

– povzetek vsebine, oznaka glavnih oseb, prostora, časa, 

– predstavitev avtorja/ilustratorja, 

– dnevnik branja. 

Smiselno dopolnjevanje teh nalog z nalogami domišljijske poustvarjalnosti učencem 

ponuja pogled v pestrost besedil, ki nastanejo na podlagi obravnavanih umetnostnih 

besedil kot njihov opis, posnetek ali poustvaritve (Krakar Vogel, 1991, v Saksida 1994). 

 

6.6  Razvoj literarne ustvarjalnosti 

 

Razvojne faze literarne ustvarjalnosti otrok M. Blažić (1992) razdeli na več 

starostnih obdobij. Obdobja se ločijo po izražanju in obširnosti otrokovega besednega 

zaklada.  

0d 4. do 6. leta  

V predbralnem obdobju so otroci dovzetni za otroške rime, kratke zgodbice iz 

vsakdanjega življenja, pravljice, ki imajo optimističen pogled na svet. Za to obdobje so 

značilni besedna kreativnost, sprevračanje in izmišljanje besed, igre rim, fabuliranje, 

pogovori z igračami, ki so prvi poskusi ustvarjanja. V tej starosti se otroci raje izražajo 

likovno kot literarno, zato naj jim bo omogočeno, da svojo pravljico narišejo (po 

njihovem nareku pa se lahko zgodba tudi zapiše). 

Od 1. do 3. razreda osnovne šole 

Večina otrok že samostojno bere in se loteva prvih ustvarjalnih poskusov: pesmice z 

rimami ali brez, radi fabulirajo, pišejo zgodbice. Pri kreativnem branju jih je dobro 

opozarjati na vsebino, osebe, temo, lastnosti oseb in jih spodbujati k ustnemu 

pripovedovanju o osebnih doživetjih. Za bogatitev besedne fluentnosti je za to starost 

primerno dopolnjevanje stavkov, zgodb, pisanje domišljijskih spisov, dajanje naslovov 

zgodbam. Z vprašanji in s podvprašanji, kot so: kdo nastopa, kaj se dogaja, kje, zakaj se 

je to zgodilo itd., pri njih spodbujamo kreativno branje.  

Od 4. do 5. razreda osnovne šole 

V tem obdobju otroci radi berejo ljudske pravljice, pustolovsko literaturo, 

znanstvenofantastične knjige, knjige o odkritjih, eksperimentih. Še vedno jih najbolj 

zanimata zgodba in literarni junak, ki razrešuje probleme in jim predstavlja vero in 

pogum, da bodo tudi sami zmožni premagovati ovire realnega sveta. V tem obdobju je 

močno tudi zanimanje za gledališče, lutke, film, šolski časopis. Omogočiti jim je treba 

tudi vaje, kjer lahko njihovi literarni junaki uporabljajo sleng in žargon, saj jih ti dve 

interesni zvrsti jezika že zanimata.  Učenci so že sposobni ponotranjiti probleme, 

razmišljati o motivih , zato jih je treba navajati na opis dogajanj in stanj (sanje, 

razpoloženje, pričakovanje). Dobro jih je senzibilizirati tudi za iskanje nenavadnih 
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besednih zvez in pomenskih družin. Pri nekaterih učencih se začne pravi ustvarjalni 

proces, ki je prepoznaven z metaforami in zavestnim iskanjem besed. 

 

Za spodbujanje literarne ustvarjalnosti M. Blažić (1992) navaja, da je pomembno 

učence motivirati za branje in tudi za samo literarno ustvarjanje. Poleg divergentnega 

mišljenja je za vsako literarno dejavnost pomemben tudi besedni zaklad. Besedno 

ustvarjalni učenci so zmožni tvoriti daljše povedi s podredji in priredji, hitreje in lažje 

tvorijo nove besede, besedne zveze, besedila. Imajo bolj razvito besedišče, bogato 

domišljijo, so vedoželjni in zaradi večje občutljivosti za književna besedila sposobni 

zaznati v besedilu več plasti. Ustvarjalni učenci tudi več berejo, imajo veselje do branja, 

razvit smisel za humor in spomin za zgodbe oz. besedila (Blažić, 1995, 2000). 

Besedno ustvarjalnost postopno in načrtno razvijamo z besednimi in besedilnimi 

nalogami, igrami za razvoj fluentnosti besed, idej, asociacij in izražanja (prav tam). Bos 

in Vaughn (2006, v Pečjak, 2010) tako staršem in učiteljem priporočata za bogatenje 

besedišča igre, kot so: iskanje rim, sopomenk, protipomenk, iskanje besed, ki sodijo v 

isto besedno družino, itd.  

 

V obdobju šolanja lahko pri učencih opazimo različne ravni kreativnih 

sposobnosti. Blažić (2003) opozori na Torrancove ugotovitve o povezavi med upadanjem 

kreativnih sposobnosti pri otrocih in kritičnimi obdobji zanje. Tu gre za pomembne 

razvojne spremembe, kot so prehod iz predšolskega v šolsko obdobje (okrog 6., 7. leta), 

prehod z razredne na predmetno stopnjo v osnovni šoli (11. ali 12. leto), prehod iz 

osnovne šole v srednjo šolo (okrog 15. leta) in prehod na visoke šole, fakultete. Temu 

kritičnemu obdobju sledi vnovičen razvoj kreativnih sposobnosti, vendar ne tako izrazit 

kot prej, in traja do zrelosti. Te spremembe za otroka predstavljajo stres in novo 

prilagajanje, kar povzroči padec oziroma zastoj ustvarjalnih sposobnosti (prav tam). 

Dobro bi bilo, da bi se učitelji zavedali teh kritičnih obdobij in takrat z dodatno 

motivacijo, z uporabo sodobnih učnih sredstev, s spodbujanjem domišljije načrtno 

spodbujali kreativno mišljenje.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

7. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Vrsta podatkov kaže, da šola premalo spodbuja k ustvarjalnosti ali celo duši z 

vnaprej določenimi odgovori (prim. Marentič Požarnik, 2000; Pečjak, 1987; Ščuka, 

2007).  

Učenci morajo usvojiti določeno znanje, spretnosti in je učenje dejstev, definicij 

upravičeno, vendar pa, kot poudarja Žagar (1981), bi do določenih spoznanj lahko prišli 

čim bolj samostojno, z lastnim odkrivanjem. Vse premalo časa in pozornosti se namreč 

namenja domiselni uporabi možganov in učenčevim ustvarjalnim aktivnostim. 

V večini je ustvarjalnost omejena na likovno umetnost, književnost, pri drugih 

predmetnih področjih pa je velikokrat premalo spodbujena. Znotraj književnega pouka 

različni avtorji (Blažić, 1992; Rodari, 1997; Saksida, 1994) predstavljajo mnogo 

priložnosti za spodbujanje divergentnega mišljenja – že v uvodni motivaciji z uporabo 

didaktičnih iger ter v fazi novih nalog s pisanjem ustvarjalnih in poustvarjalnih nalog. 

Vendar lahko tudi pri drugih predmetih pomagamo razvijati ustvarjalnost z različnimi 

spodbudami in učnimi metodami (Cowley, 2008; De Bono, 2005; Marentič Požarnik, 

2000).  

V raziskovalnem delu me je zanimalo, v kolikšni meri učbeniki učence spodbujajo 

k divergentnemu mišljenju. V ta namen sem pregledala učbenike, ki so v uporabi v 2. 

razredu osnovne šole, na kateri sem opravljala raziskavo. Ocenila sem, ali naloge od otrok 

zahtevajo točno določeno rešitev ali pa dopuščajo samostojnost, ustvarjalnost in več 

možnih odgovorov.  

V drugem delu je bil predmet mojega raziskovanja pouk književnosti, za katerega 

sem učencem pripravila poustvarjalne dejavnosti in naloge za spodbujanje divergentnega 

mišljenja. Dejavnosti sem samostojno oblikovala, načrtovala pa sem jih na podlagi 

teoretičnih spoznanj in primerov vaj za spodbujanje divergentnega mišljenja avtorice M. 

Blažić (1992, 2003). Z raziskavo sem želela pri učencih spodbuditi, da presežejo običajne 

vzorce razmišljanja, strah pred neuspehom in napačnimi odgovori ter da dopustijo 

domišljiji prosto pot. Hkrati sem želela učiteljem predstaviti dejavnosti, ki pri učencih pri 

književnem pouku razvijajo in spodbujajo divergentno mišljenje.  

 

8. Cilji raziskave 

 

Cilji so razdeljeni v dve skupini glede na del raziskave, ki sem ga izvedla. V prvi skupini 

so cilji, ki se navezujejo na pregled in analizo učbenikov, v drugi skupini pa cilji, ki so 

povezani z oblikovanjem dejavnosti za razvijanje ustvarjalnosti pri književnosti.  
 

Cilji I. dela raziskovanja:  

– S pregledom učbenikov, ki so v uporabi v 2. razredu osnovne šole, želim 

ugotoviti, ali naloge v zadostni meri spodbujajo oz. dopuščajo ustvarjalnost.  

– Pridobiti želim vpogled, kolikšno je razmerje med nalogami znotraj posameznih 

predmetov, ki spodbujajo konvergentno mišljenje, in nalogami, ki spodbujajo 

divergentno mišljenje. 
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Cilji II. dela raziskovanja:  

– Oblikovati želim naloge, ki bodo pri učencih razvijale in spodbujale divergentno 

mišljenje. 

– Učence želim spodbuditi k samostojnemu razmišljanju, k razmišljanju zunaj 

vzorcev.   

– Želim ugotoviti, ali vaje za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja učence motivirajo 

za delo pri književnem pouku. 

9. Raziskovalna vprašanja 

 

Z raziskavo sem želela odgovoriti na ta vprašanja:  

 

– Kolikšen je obseg nalog, ki spodbujajo divergentno mišljenje, v učbenikih znotraj 

posameznega predmeta?  

– V kolikšni meri je izvedljivo vključevanje ustvarjalnosti in spodbujanje 

divergentnega mišljenja pri vseh predmetih?  

– Ali bodo naloge, ki spodbujajo ustvarjalnost pri književnosti, povečale motivacijo 

in interes za delo? 

– V kolikšni meri bodo pri učencih kontinuirano kreativno pisanje in pobralne 

dejavnosti ob koncu raziskave pokazale napredek v ustvarjalnosti? 

– Ali so bile naloge ustrezno zasnovane in so pri učencih spodbujale ustvarjalnost? 

10. Metoda in raziskovalni pristop 
 

V prvem delu raziskave sem uporabila kvantitativni raziskovalni pristop. Zanimalo me 

je, kolikšen delež nalog je v učbenikih za 2. razred osnovne šole oblikovan tako, da 

spodbuja konvergentno oziroma divergentno mišljenje.  

V drugem delu raziskave sem uporabila tako kvalitativni raziskovalni pristop z 

deskriptivno metodo ter kvantitativni raziskovalni pristop. Oblikovala sem naloge in 

dejavnosti za učence 2. razreda, ki spodbujajo ustvarjalnost pri književnem pouku, hkrati 

me je zanimal delež učencev, ki bo ob koncu raziskave pokazal napredek v ustvarjalnosti.  

 

10.1 Vzorec 

 

V prvem sklopu raziskave so bili analizirani učbeniki 2. razreda, ki so v uporabi 

na eni izmed ljubljanskih šol, kjer sem izvajala raziskovalni del. Vključeni so bili učbeniki 

za slovenski jezik (jezikovni pouk in književnost), matematiko, spoznavanje okolja in 

glasbeno umetnost: 

– Mlinček 2 (1., 2. in 3. del) – delovni učbenik, ki zajema snov slovenščine, 

matematike, spoznavanja okolja, 

– Glasbena slikanica 2.  

 

Drugi del raziskave sem izvedla v 2. razredu na eni izmed ljubljanskih osnovnih 

šol. V raziskavo je bilo vključenih 17 učencev, od tega 10 učenk in 7 učencev. Zaradi 

varovanja osebnih podatkov in možnosti obdelave podatkov v raziskavi ne bodo 

navedena prava imena otrok, ampak njihova umetniško izbrana imena. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Katja Farkaš, magistrsko delo 

48 
 

10.2 Opis zbiranja podatkov 

 

Prvi del raziskovanja je zajemal pregled učbenikov za 2. razred z vidika razvijanja 

in spodbujanja divergentnega mišljenja. Analizirala sem naloge po vnaprej oblikovani 

kategoriji, in sicer ali naloga vsebuje elemente ustvarjalnosti in koliko je takih 

ustvarjalnih vprašanj oz. dejavnosti znotraj naloge.   

 

Podatke, ključne za drugi del raziskave, sem zbrala pri književnem pouku, ki sem 

ga vodila v 2. razredu v obsegu petih blok ur. Po pregledu strokovne literature sem se na 

podlagi pridobljenega znanja lotila pisanja učnih priprav in oblikovanja poustvarjalnih 

nalog in dejavnosti. Z učiteljico drugega razreda sva izbrali književna besedila iz beril in 

učnega načrta, za katera sem oblikovala dejavnosti za spodbujanje in razvijanje 

ustvarjalnosti. Ure sem izvajala 2 tedna vedno ob istem času – 1. in 2. šolsko uro. V 1. 

uri sem učence seznanila s književnim besedilom, 2. ura pa je bila namenjena 

individualnemu reševanju delovnih listov, na katerih so bile dejavnosti za spodbujanje in 

razvijanje ustvarjalnosti. Vsak učenec si je izbral svoje umetniško ime, ki ga je uporabljal 

do konca raziskovalnega dela. Po koncu 2. učne ure so mi učenci rešene delovne liste 

vrnili. Pred samo izvedbo ur sem nekaj časa hospitirala v razredu in tako spoznala učence 

in dinamiko razreda. S tem sem želela vplivati tudi na to, da moja prisotnost za učence ni 

predstavljala popolnoma nove, stresne situacije. Na koncu zadnje učne enote sem 

učencem razdelila kratek vprašalnik o mnenju, občutkih med reševanjem nalog.  

 

10.3 Postopki obdelave podatkov 

 

V prvem delu raziskave sem medpredmetne delovne učbenike za matematiko, 

slovenščino in spoznavanje okolja pregledala in razdelila naloge glede na predmet. V 

nadaljevanju sem vse naloge analizirala z vidika ustvarjalnosti. Zanimalo me je, ali je v 

nalogi zajeto kakšno vprašanje/dejavnost, ki pri učencih spodbuja divergentno mišljenje, 

ali pa naloga zahteva zgolj eno pravilno rešitev. Ker je bilo veliko nalog, ki so imele 

vprašanja, ki so zahtevala tako konvergentno kot divergentno mišljenje, sem pri teh 

nalogah dopisala tudi število vseh vprašanj znotraj naloge ter tako dobila vpogled, koliko 

je izključno ustvarjalnih nalog. 

Za vsak predmet sem oblikovala 3 tabele; za vsak delovni učbenik posebej. Tu 

sem obdržala izvirno oštevilčenje nalog ter strani in zaradi boljšega pregleda tudi učno 

temo, v katero so  naloge umeščene. Ob koncu sem seštela vse naloge za posamezen 

predmet v vseh treh delovnih učbenikih skupaj ter naloge, ki vsebujejo elemente 

ustvarjalnosti, in oblikovala strukturno in frekvenčno tabelo nalog glede na vrsto 

mišljenja, ki ga spodbujajo oz. zahtevajo.  H končnemu seštevku nalog, ki spodbujajo 

ustvarjalnost, so vključene tudi naloge, ki vsebujejo vprašanja/dejavnosti za razvijanje 

obeh vrst mišljenja. 

Pri predmetu glasbena umetnost je v uporabi samostojen učbenik, ki pa za vsako 

učno enoto ne predvidi vedno nalog  oz. vprašanj, ampak glasbene dejavnosti ali napotke 

za učitelje, zato sem eno glasbeno dejavnost štela kot eno nalogo. Tudi tu sem na koncu 

oblikovala strukturno in frekvenčno tabelo glasbenih dejavnosti z vidika razvijanja in 

spodbujanja ustvarjalnosti.  

Pri vsakem predmetu sem navedla tudi deset primerov vprašanj iz učbenika, ki pri učencih 

spodbujajo divergentno mišljenje. Na koncu sem ugotovitve raziskave združila v skupni 

analizi, ki pa veljajo izključno za proučevane učbenike. 
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V drugem delu raziskave sem rezultate pridobila pri poučevanju in predvsem pri 

opazovanju reševanja nalog in pregledu le-teh ter vprašalnika na koncu zadnjega 

tematskega sklopa. Za vsakega učenca posebej sem tudi natančno analizirala prvi in 

zadnji sklop nalog z vidika razvoja ustvarjalnosti. Z vnaprej določenimi kriteriji (tj. 

izvirnost, suverenost v pisanju) sem tako dobila delež učencev, ki je ob koncu 

kontinuiranega kreativnega pisanja pokazal napredek v ustvarjalnosti. 

 

 

11.  PREGLED UČBENIKOV ZA 2. RAZRED z vidika razvijanja in 

spodbujanja ustvarjalnosti  

 

Pri predmetih slovenščina, matematika in spoznavanje okolja je na šoli, kjer sem 

opravljala raziskavo, v uporabi delovni učbenik Mlinček 2, ki je medpredmetni učbenik. 

To pomeni, da se izmenjujejo vsi trije predmeti, učna snov pa je razdeljena v tri zvezke 

(1., 2. in 3. del). Vseh poglavij skupaj je 39, od tega 6 samostojnih matematičnih in 11 

samostojnih književnih poglavij (prim. Krnel idr., 2012).  

 

Naslov delovnega učbenika: Mlinček 2 – slovenščina, matematika in spoznavanje 

okolja za 2. razred osnovne šole (1., 2., 3. del) 

Avtorji: Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj, Tanja Pristovnik 

Leto izdaje: 2011 

Kraj in založba: Ljubljana, Modrijan 

 

 

 

Pri predmetu glasbena umetnost je v uporabi učbenik Glasbena slikanica 2, 

avtorice Brede Oblak. Razdeljen je na 24 učnih enot in v večini predvidi glasbene 

dejavnosti, redko so vključene prav naloge z vprašanji. Vsaka učna tema vsebuje tudi 

napotke za učitelje, kjer so zapisane dejavnosti, ki jih učbenik predvidi za določeno temo.  

 

Naslov učbenika: Glasbena slikanica 2  

Avtorica: Breda Oblak 

Leto izdaje: 2010 

Kraj in založba: Ljubljana, DZS 
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11.1 MATEMATIKA 

Tabela 1: Prikaz matematičnih nalog glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in 

število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 1. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge4  NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, naloga 

vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj naloge, 

ki spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Naša šola     

1 1. – str. 6 in 7  x    

2 3. – str. 8 x    

3 4. – str. 8 x    

4 6. – str. 9 x    

5 13. – str. 13 x    

 Seštev. in odšt. do 

20 
    

6 1. – str. 18 x    

7 2. – str. 19 x    

8 3. – str. 20 x    

9 4. – str. 21 x    

10 5. – str. 22 x    

11 6. – str. 22 x    

12 7. – str. 23 x    

13 8. – str. 23 x    

 Promet     

14 3. – str. 26 x    

15 4. – str. 27  x 2 3 

16 8. – str. 30 x    

17 9. – str. 31   x 2 3 

18 11. – str. 33 x    

19 13. – str. 34 x    

20 14. – str. 34 x    

21 15. – str. 35 x    

22 16. – str. 35 x    

 Pokrajine so 

različne 
    

23 1. – str. 39 x    

24 4. – str. 41  x    

25 5. – str. 42 x    

26 6. – str. 43 x    

27 7. – str. 43 x    

 Škripajoče drevo      

28 10. – str. 60  x 1 1 

29 11. – str. 60 x    

30 12. – str. 60 x    

31 18.–21., str. 63 x    

32 19. – str. 63 x    

                                                           
4 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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Št. 

vseh 

nalog 

Naloge NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, naloga 

vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj naloge, 

ki spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 
33 20. – str. 63 x    

34 21. – str. 63  x    

 Nov papir iz 

starega 
    

35 4. – str. 69  x 1 3 

36 6. – str. 70 x    

37 7. – str. 70  x    

38 8. – str. 72 x    

39 9. – str. 72 x    

40 10. – str. 73 x    

41 11. – str. 73 x    

42 13. – str. 74 x    

 Hišica za paličnjake      

43 5. – str. 79  x 2 2 

44 8. – str. 82 x    

45 9. – str. 82  x 1 1 

46 10. – str. 83 x    

47 11. – str. 83 x    

48 12. – str. 83 x    

 Pozabljena malica     

49 3. – str. 88 x    

50 4. – str. 89  x 2  3 

 Kaj tako diši?     

51 4. – str. 101   x 1  3 

52 5. – str. 101 x    

53 10. – str. 104 x    

54 11. – str. 104  x 2 3 

55 12. – str. 105 x    

56 13. – str. 105 x    

57 14. – str. 105 x    
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Tabela 2: Prikaz matematičnih nalog glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in 

število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 2. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge5 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, naloga 

vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Kaj bom, ko bom 

velik?  
    

1 2. – str. 7 x    

2 6. – str. 9 x    

3 8. – str. 10 x    

4 9. – str. 11  x 1 3 

5 10. – str.11 x    

6 11. – str. 11 x    

7 12. – str. 12 x    

8 13. – str. 12 x    

9 14. – str. 13 x    

10 15. – str. 13 x    

11 16. – str. 13 x    

12 17. – str. 14 x    

13 18. – str. 14 x    

14 19. – str. 15 x    

15 20. – str. 15 x    

16 21. – str. 15 x    

17 22. – str. 15 x    

18 23. – str. 16  x    

19 24. – str. 17 x    

 Drugačni in 

enakopravni 
    

20 6. – str. 28 x    

21 7. – str. 28 x    

22 8. – str. 28 x    

23 9. – str. 29  x 1 2 

24 10. – str. 29  x 1 1 

25 11. – str. 29  x 1 2 

26 12. – str. 29  x 1 2 

27 20. – str. 34  x    

28 21. – str. 35  x 1 4 

 Štejemo in račun. do 

100 
    

29 1. – str. 42 x    

30 2. – str. 42 x    

31 3. – str. 42 x    

32 4. – str. 43 x    

33 5. – str. 43  x 1 3 

34 6. – str. 44 x    

                                                           
5 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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Št. 

vseh 

nalog 

Naloge NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, naloga 

vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

35 7. – str. 44  x 1 1 

36 8. – str. 44 x    

37 9. – str. 45 x    

38 10. – str. 46 x    

39 11. – str. 46  x 1 3 

40 12. – str. 47 x    

41 13. – str. 47 x    

42 14. – str. 47 x    

 Prababica 

pripoveduje  
    

43 4. – str. 52 x    

44 5. – str. 53 x    

 Računamo do 100     

45 1. – str. 60 x    

46 2. – str. 60 x    

47 3. – str. 60 x    

48 4. – str. 61 x    

49 5. – str. 61 x    

50 6. – str. 61 x    

51 7. – str. 62 x    

52 8. – str. 62 x    

53 9. – str. 62 x    

54 10. – str. 62 x    

55 11. – str. 63 x    

56 12. – str. 63 x    

57 13. – str. 63 x    

58 14. – str. 64 x    

59 15. – str. 64 x    

60 16. – str. 64 x    

61 17. – str. 64 x    

62 18. – str. 65  x 1 3 

63 19. – str. 65   x 1 1 

64 20. – str. 65 x    

 Kakšen hrup     

65 2. – str. 74  x    

66 7. – str. 76 x    

67 8. – str. 77 x    

68 9. – str. 77 x    

69 15. – str. 81 x    

70 16. – str. 81 x    

71 17. – str. 81 x    

72 18. – str. 81 x    

73 19. – str. 81 x    

74 20. – str. 81 x    
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 Repa, korenje za dolgo 

življ.  
    

75 13. – str. 96  x 1 2 

76 14. – str. 96   x 1 1 

77 17. – str. 98  x    

78 18. – str. 98  x    

 

Tabela 3: Prikaz matematičnih nalog glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in 

število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 3. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge6 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, naloga 

vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Kdo živi v mlaki?      

1 8. – str. 10  x    

2 9. – str. 10  x    

3 10. – str. 11 x    

4 15. – str. 13 x    

5 16. – str. 14 x    

6 17. – str. 14 x    

7 18. – str. 14 x    

8 26. – str. 18, 19 x    

 Seštev. in odštev. do 

100 
    

9 1. – str. 24 x    

10 2. – str. 24 x    

11 3. – str. 24 x    

12 4. – str. 25 x    

13 5. – str. 25  x 1 2 

14 6. – str. 26 x    

15 7. – str. 26 x    

16 8. – str. 26 x    

17 9. – str. 27 x    

18 10. – str. 27   x 1  2 

19 11. – str. 28 x    

20 12. – str. 28 x    

21 13. – str. 28  x 1 1 

22 14. – str. 29  x    

23 15. – str. 29   x 1  2 

 Življenje v čebelnjaku      

24 3. – str. 31 x    

25 6. – str. 33 x    

26 8. – str. 33 x    

27 10. – str. 34 x    

28 11. – str. 35 x    

29 12. – str. 35 x    

                                                           
6 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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Št. 

vseh 

nalog 

Naloge NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, naloga 

vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

 Povej naprej!      

30 1. – str. 52  x 1 1 

31 4. – str. 53 x    

32 8. – str. 55 x    

33 9. – str. 55 x    

34 18. – str. 61 x    

 Kje je sonce ponoči?     

35 4. – str. 69 x    

36 5. – str. 69 x    

37 Poletna nevihta     

38 17. – str. 92  x 1  3 

39 19. – str. 92 x    

40 20. – str. 93  x 1 2 

41 21. – str. 93 x    

 Seštev. in odštev. s 

prehodom do 100 
    

42 1. – str. 98 x    

43 2. – str. 98  x 1 3 

44 3. – str. 99 x    

45 4. – str. 99 x    

46 5. – str. 100 x    

47 6. – str. 100  x 1 3 

48 7. – str. 101 x    

49 8. – str. 101 x    

 Počitnice     

50 7. – str. 106 x    

51 8.  – str. 107 x    

52 9. – str. 107 x    

53 10. – str. 108  x 1 2 

54 11. – str. 108 x    

55 12. – str. 109 x    

56 13. – str. 109  x    

57 14. – str. 110 x    

58 15. – str. 111 x    

59 16. – str. 111 x    

60 17. – str. 111 x    

 Matematični orehi      

61 1. – str. 114 x    

62 2. – str. 114 x    

63 3. – str. 114  x 1 1 

64 4. – str. 115 x    

65 5. – str. 115 x    

66 6. – str. 115 x    
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Tabela 4: Frekvenčna in strukturna tabela matematičnih nalog po vključevanju 

ustvarjalnih elementov 

 Št. nalog  Odstotki % 

Naloge, ki vključujejo 

vprašanja/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega 

mišljenja 

33 16,4 

Naloge, ki NE 

vključujejo 

vprašanj/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega mišljenja 

 

168 83,6 

Naloge v vseh treh 

zvezkih 
201 100,0 

 

Skupno število matematičnih nalog v vseh treh delovnih učbenikih je 201. Od tega je 33 

nalog, ki vsebujejo elemente ustvarjalnosti. To je 16,4 % vseh nalog v delovnih 

učbenikih. Sem so vključene tudi naloge, ki predvidijo tako dejavnosti oz. vprašanja za 

divergentno in konvergentno mišljenje, teh je 24. Le 9 nalog pa je oblikovanih tako, da 

vključujejo vprašanja za spodbujanje le ustvarjalnega, konvergentnega mišljenja. 

Prevladujejo naloge, ki ne vključujejo elementov ustvarjalnosti, teh je 83,6 %.  

 

Primeri vprašanj, dejavnosti iz matematike, ki vsebujejo elemente ustvarjalnosti in 

pri učencih spodbujajo divergentno mišljenje:   

– Iz priloge izreži trikotnike in z njimi sestavi vozila. Eno vozilo prilepi. (Mlinček 

2, 1. del, 4. naloga, str. 27) 

– Sestavi nalogo za račun 13 – 6 = 7 in jo reši. (Mlinček 2, 1. del, 4. naloga, str. 101) 

– Nariši risbo iz črt. Črte vleci od pike do pike. (Mlinček 2, 1. del, 9. naloga, str. 31) 

– Kako bi preštel tako množico ljudi? (Mlinček 2, 2. del, 9. naloga, str. 11) 

– Iz likov nariši figuro. Uporabi 2 trikotnika, 3 kroge, 4 kvadrate, 2 pravokotnika. 

(Mlinček 2, 2. del, 9. naloga, str. 29) 

– Žoga stane 19 evrov. Nariši, s katerimi kovanci in bankovci lahko plačaš žogo. 

Primerjaj svojo rešitev z rešitvijo sošolca ali sošolke. (Mlinček 2, 2. del, 12. 

naloga, str. 29) 

– Zapiši račune seštevanja in jih izračunaj. Pomagaj si z link kockami in s številskim 

trakom. En primer si izmisli sam. (Mlinček 2, 2. del, 5. naloga, str. 43)  

– Narisana je kriva črta, ki ni sklenjena. Dopolni jo tako, da jo boš sklenil. Poskušaj 

jo skleniti na različne načine. (Mlinček 2, 3. del, 20. naloga, str. 93) 

– Kako še lahko drugače prikažeš, da je 23 + 50 = 73? (Mlinček 2, 3. del, 1. naloga, 

str. 52) 

– Zapiši čim več računov: ___ + ___ = 20, ___ + ___ = 60, ___+ ___ = 100  

(Mlinček 2, 3. del, 3. naloga, str. 114) 
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11.2 SLOVENŠČINA – JEZIKOVNI POUK  

Tabela 5: Prikaz jezikovnih nalog glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in število 

le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 1. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge7 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj naloge, 

ki spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Naša šola     

1 1. – str. 6 x    

2 2 – str. 2 x    

3 8. – str. 11 x    

4 9. – str. 11 x    

5 10. – str. 11 x    

6 14. – str. 14 x    

7 15. – str. 14 x    

8 16. – str. 15 x    

9 17. – str. 15 x    

 Promet     

10 1. – str. 24 x    

11 2. – str. 24  x    

12 5. – str. 28 x    

13 6. – str. 28  x    

14 7. – str. 29 x    

15 18. – str. 36  x    

16 19. – str. 36 x    

 Pokrajine so 

različne  
    

17 8. – str. 44  x    

18 9. – str. 44 x    

19 10. – str. 44 x    

20 13. – str. 47 x    

21 14. – str. 47 x    

22 15. – str. 47 x    

 Škripajoče kolo      

23 1. – str. 56  x    

24 5. – str. 58 x    

25 6. – str. 58 x x 1 2 

26 7. – str. 59      

 Nov papir iz 

starega  
    

27 1. – str. 67   x 1 5 

28 14. – str. 75 x    

29 15. – str. 75 x    

 Hišica za paličnjake     

30 1. – str. 76  x    

31 6. – str. 80  x    

 Pozabljena malica     

                                                           
7  Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Katja Farkaš, magistrsko delo 

58 
 

33 str. 86 x    

 Kaj tako diši?     

35 1. – str. 99 x x 1 2 

36 2. – str. 100 x    

37 3. – str. 100 x x 1 3 

38 6. – str. 102 x    

39 8. – str. 103 x    

40 9. – str. 104  x 1 1 

 

Tabela 6: Prikaz jezikovnih nalog glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in število 

le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 2. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge8 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Kaj bom, ko bom 

velik? 
    

1 3. – str. 8  x 1 6 

2 4. – str. 9 x    

3 5. – str. 9 x    

4 6. – str. 9  x    

5 28. – str. 22 x    

6 29. – str. 23 x    

7 30. – str. 23 x    

 Drugačni in 

enakopravni 
    

8 4. – str. 27 x    

9 5. – str. 27 x    

10 15. – str. 31 x    

11 16. – str. 32 x    

12 17. – str. 32 x    

13 18. – str. 33 x    

14 19. – str. 33 x    

 Prababica 

pripoveduje  
    

15 6. – str. 54, 55  x 2  14 

16 7. – str. 56 x    

17 8. – str. 56 x    

18 9. – str. 57 x    

 Kakšen hrup      

19 3. – str. 74 x    

20 4. – str. 75  x 1 1 

21 5. – str. 75 x    

22 11. – str. 78 x    

23 13. – str. 80 x    

24 14. – str. 80  x    

                                                           
8 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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Tabela 7: Prikaz jezikovnih nalog glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in število 

le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 3. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge9 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Kdo živi v mlaki?     

1 1. – str. 6  x 1 2 

2 2. – str. 6 x    

3 4. – str. 7  x 2 6 

4 11. – str. 11 x    

5 23. – str. 17 x    

6 24. – str. 17 x    

7 25. – str. 17 x    

8 27. – str. 20 x    

9 28. – str. 20 x    

10 29. – str. 20 x    

11 30. – str. 21 x    

12 31. – str. 21 x    

13 32. – str. 21 x    

 Življenje v čebelnjaku      

14 15. – str. 37 x    

15 17. – str. 38 x    

16 18. – str. 38, 39 x x 1 2 

17 19. – str. 39  x 1 1 

18 21. – str. 40 x    

19 22. – str. 40 x    

20 23. – str. 41 x    

21 24. – str. 41 x    

 Povej naprej!     

22 3. – str. 52  x 1 5 

23 6. – str. 54 x    

24 10. – str. 57 x    

25 11. – str. 57 x    

26 15. – str. 60 x    

27 16. – str. 60 x    

28 17. – str. 61 x    

 Kje je sonce ponoči?     

29 7. – str. 70 x    

30 10. – str. 72 x    

31 11. – str. 72 x    

32 12. – str. 72, 73 x    

 Poletna nevihta      

33 1. – str. 84 x    

34 13. – str. 90 x    

                                                           
9 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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35 15. – str. 91 x    

36 16. – str. 91 x    

37 22. – str. 94 x    

38 23. – str. 94 x    

39 24. – str. 106  x 1 2 

 

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna tabela jezikovnih nalog po vključevanju ustvarjalnih 

elementov 

 Št. nalog  Odstotki % 

Naloge, ki vključujejo 

vprašanja/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega 

mišljenja 

14 13,6 

Naloge, ki ne vključujejo 

vprašanj/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega mišljenja 

 

89  86,4 

Vse naloge v delovnih 

učbenikih  
103 100,0 

 

Skupno število nalog za jezikovni pouk v vseh treh delovnih učbenikih je 103. Zgolj 14 

nalog (13,6 %) vsebuje elemente ustvarjalnosti ter pri učencih spodbuja divergentno 

mišljenje. Od tega je 11 nalog, ki predvidijo tako ustvarjalne dejavnosti in vprašanja kot 

tudi neustvarjalna. Le 3 naloge v celoti od učencev zahtevajo ustvarjalnost. Z 86,4 % 

prevladujejo naloge, ki ne vključujejo nobenih elementov ustvarjalnosti.  

 

Primeri vprašanj iz slovenščine (jezikovni pouk), ki vsebujejo elemente 

ustvarjalnosti in pri učencih spodbujajo divergentno mišljenje:   

– Izberi 3 besede in jih uporabi v povedi. (Mlinček 2, 1. del, 6. naloga, str. 58) 

– Zaigrajte prizor: učenec, ki zbira star papir, obišče sosedo. (Mlinček 2, 1. del, 1. 

naloga, str. 67) 

– V zvezek napiši vabilo. (Mlinček 2, 1. del, 3. naloga, str. 100)  

– Oglej si sličice in pripoveduj zgodbo. Napiši jo v zvezek. (Mlinček 2, 1. del, 1. 

naloga, str. 99) 

– Zaigrajte pogovor tako, da bo Katarinino babico klicala sošolka Jana. (Mlinček 2, 

2. del, 6. naloga, str. 55) 

– Napiši zahvalo knjižničarki za zanimivo pravljično uro. (Mlinček 2, 2. del, 6. 

naloga, str. 55) 

– Kako zaslišiš in kako zapišeš? Poišči izraze za zvoke v naravi in jih zapiši. 

(Mlinček 2, 2. del, 4. naloga, str. 75) 

– Sestavi vprašanja za intervju in vprašaj svoje starše, brate ali sestre o gledanju 

televizije. Intervju zapiši v zvezek. (Mlinček 2, 3. del, 3. naloga, str. 53) 

– Napiši razglednico in nariši znamko. (Mlinček 2, 3. del, 6. naloga, str. 106) 
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11.3 SLOVENŠČINA – KNJIŽEVNOST   

Tabela 9: Prikaz nalog pri književnosti glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in 

število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 1. del 

Št.  

knjiž. 

besedil 

Književna 

besedila  

NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti ob 

književnem 

besedilu, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

ob 

književnem 

besedilu 

1 Popotnik   x 1 4 

2 Sladkosned   x 2 4 

3 Dvojčka  x    

4 Aligator v 

avtobusu 
 x 1  3 

5 Moja cesta   x 1 1 

6 Stezice x    

7 Postaja za ptice   x 1  8 

8 Veverica – 

pekarica 
 x 3  6 

9 Jesen češe laske 

drevesom  
x    

10 Zakaj teče pes za 

zajcem  
 x 1  4 

11 Dedek jež  x 1  2 

12 Zrcalce  x 1  7 

13 Cic in frc  x 1 1 

14 Ure  x 2  6 

15 Sraka Mira 

reciklira 
 x 1  3 

16 Papirnata letala   x 1  3 

17 Kako je Pafi 

pripovedoval 

svojo težavo in 

zakaj mu ni 

nihče pomagal 

x  

 

  

18 Črep – na tleh je 

lonček  
x    

19 Lonček, kuhaj!  x    

20 Kraguljčki   x 4  5 

21 Pesem snežink  x    

22 Novoletna jelka      

23 Vonjave, barve, 

glasovi 
 x 1  3 

24 Lestev in sirček  x 2  3 

25 Pika se vseli v 

vilo Čira-Čara  
x    
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Tabela 10: Prikaz nalog pri književnosti glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in 

število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 2. del 

Št.  

knjiž. 

besedil 

Književna 

besedila  

NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti ob 

književnem 

besedilu, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

ob 

književnem 

besedilu 

1 Gajeve majhne 

modrosti  
 x 1 3 

2 Doktor za osle  x 1 6 

3 Mama pravi  x    

4 Lev in miška x    

5 Če si višji   x 1 3 

6 Veveriček 

posebne sorte 
 x 3 7 

7 Zvezdica 

Zaspanka  
 x 2 6 

8 Pujskovo kolo  x    

9 Prvič v 

Ljubljano 
x    

10 Šivilja in 

škarjice  
 x 2 8 

11 Trnuljčica x    

12 Pepelka  x    

13 Velikan in 

krojaček  
 x 1 7 

14 Odkar jo je za 

rojstni dan 

dobila 

x    

15 Burja   x    

16 Huda mravljica    1 4 

17 Hišica iz kock    2 7 

18 Smetana    1 8 

19 Vrt    1 5 

20 Kje?    3 6 

21 Moj prijatelj 

Piki Jakob   
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Tabela 11: Prikaz nalog pri književnosti glede na prisotnost ustvarjalnih elementov in 

število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 3. del 

Št.  

knjiž. 

besedil 

Književna 

besedila  

NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti ob 

književnem 

besedilu, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

ob 

književnem 

besedilu 

1 Žabji radio   x 1  5 

2 Eleonora in 

povodni mož  
 x 2  6 

3 Maj   x 2  5 

4 Pesem o 

murenčku  
 x 1  7 

5 Čmrlj in 

piščalka  
 x 1  4 

6 Kdo se je 

ustrašil 
x    

7 Maček in opice   x 1  5 

8 Drozg in lisica   x 1  3 

9 Lisjak advokat   x 1  6 

10 Podgana  x    

11 Televizija   x 1  4 

12 Kaj je abeceda?  x    

13 Čez veliko reko  x    

14 Pomladna 

pesem 
 x 1  4 

15 Srna   x 1  9 

16 Mrak   x 1  5 

17 Luna   x 2  6 

18 Sonce in veter  x    

19 Sovica Oka   x 2  6 

20 Pod 

medvedovim 

dežnikom  

 x 1  8 

21 Zajček gre na 

luno  
 x 2  

 

8 

22 Jaz sem jež   x 2  3 

23 Pismo  x    

24 Mavrica  x 1 1 

25 Barbarin dežnik   x 1  3 

26 Kaj moraš med 

počitnicami 

storiti 

x    

27 Z očkom na 

počitnice 
 x 1  5 

28 Prigode koze 

Kunigunde 
x    
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Tabela 12: Frekvenčna in strukturna tabela književnih nalog po vključevanju 

ustvarjalnih elementov 

 Št. književnih besedil  Odstotki % 

Književna besedila, ki 

vključujejo 

vprašanja/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega 

mišljenja 

48 64,9 

Književna besedila, ki 

NE vključujejo 

vprašanj/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega mišljenja 

26 35,1 

Književna besedila v  

vseh delovnih učbenikih  
74 100,0 

 

Književnih besedil v vseh treh delovnih učbenikih skupaj je 74. Več kot polovica 

književnih besedil (64,9 %) predvidi poustvarjalne in ustvarjalne dejavnosti in le 1 od teh 

v celoti vključi samo elemente ustvarjalnosti. Književnih besedil, ki ne vključujejo 

vprašanj/dejavnosti za spodbujanje divergentnega mišljenja, je 35,1 %.  

 

Primeri vprašanj ob književnih besedilih, ki vsebujejo elemente ustvarjalnosti in 

pri učencih spodbujajo divergentno mišljenje:   

– Kako bi ti vladal, če bi imel svojo deželo? (Niko Grafenauer: Sladkosned, Mlinček 

2, 1. del, str. 16) 

– Odpravi se na domišljijsko potovanje. Potuj po beli cesti in povej, kaj vidiš na 

obeh straneh ceste. Kam te pripelje cesta? (Neža Maurer: Moja cesta, Mlinček 2, 

1. del, str. 38)  

– V zvezek nariši postajališče za ptice. (Leopold Suhodolčan: Postaja za ptice, 

Mlinček 2, 1. del, str. 48) 

– Kaj bi se zgodilo, če bi miška našla dovolj dolgo lestev? (Miroslav Košuta: Lestev 

in sirček, Mlinček 2, 1. del, str. 107) 

– Izdelajte lutke in zaigrajte. (Fran Milčinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, Mlinček 

2, 2. del, str. 38) 

– Kaj misliš, kdo je pomagal Jelki zgraditi novo hišico iz kock? (Ela Peroci: Hišica 

iz kock, Mlinček 2, 2. del, str. 84) 

– Pripoveduj zgodbo, kot bi bil ali bila ti račka. (Ela Peroci: Smetana, Mlinček 2, 2. 

del, str. 86) 

– Na katero barvo te spominja pesem? Nariši pomlad, kot jo opeva pesnik. (Srečko 

Kosovel: Kje?, Mlinček 2, 2. del, str. 99)  

– Poišči nove besede za: godec, gostija, muzicira, poljana. (Manko Golar: Pesem o 

murenčku, Mlinček 2, 3. del, str. 42) 

– V zvezek napiši ali nariši nadaljevanje pravljice. (Svetlana Makarovič: Zajček gre 

na luno, Mlinček 2, 3. del, str. 80)  
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11.4 SPOZNAVANJE OKOLJA  

 

Tabela 13: Prikaz nalog za spoznavanje okolja glede na prisotnost ustvarjalnih 

elementov in število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 1. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge10 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Naša šola     

1 5. – str. 9 x    

2 7. – str. 10  x    

3 11. – str. 12 x    

4 12. – str. 13  x x 1 4 

 Promet      

5 2. – str. 24 x    

6 10. – str. 32     

7 12. – str. 33  x 1 1 

8 17. – str. 35 x    

 Pokrajine so različne      

9 2. – str. 40     

10 3. – str. 41     

11 4. – str. 41 x x 1 4 

12 5. – str. 42 x    

13 11. – str. 45 x    

14 12. – str. 45  x 2 2 

 Škripajoče kolo     

15 2. – str. 57 x    

16 3. – str. 57 x    

17 4. – str. 57  x    

18 8. – str. 59 x    

19 9. – str. 60 x    

20 13. – str. 61  x    

21 14. – str. 61 x    

22 15. – str. 61  x    

23 16. – str. 62 x    

24 17. – str. 62 x    

 Nov papir iz starega 

papirja  
    

25 2. – str. 68 x    

26 3. – str. 69 x    

27 12. – str. 74  x    

 Hišica za paličnjake      

28 2. – str. 77 x    

29 3. – str. 77  x 1 1 

30 4. – str. 78  x    

31 7. – str. 81  x 2 10 

                                                           
10 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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 Pozabljena malica      

32 1. – str. 87 x    

33 2. – str. 88  x 1 2 

34 5. – str. 90  x    

35 6. – str. 90  x    

36 7. – str. 91 x    

37 8. – str. 91 x    

 Kaj tako diši?      

38 6. – str. 102 x    

39 7. – str. 103 x    

40 15. – str. 106  x    

41 16. – str. 106 x    

 

Tabela 14: Prikaz nalog za spoznavanje okolja glede na prisotnost ustvarjalnih 

elementov in število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 2. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge11 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Kaj bom, ko bom 

velik? 
    

1 1. – str. 6 x    

2 7. – str. 10 x    

3 25. – str. 18 x    

4 26. – str. 18   x 2 2 

5 27. – str. 19 x    

 Drugačni in 

enakopravni 
    

6 1. – str. 25 x    

7 2. – str. 26 x    

8 3. – str. 26 x    

9 13. – str. 30 x    

10 14. – str. 30  x    

 Prababica 

pripoveduje  
    

11 1. – str. 50 x    

12 2. – str. 50   x 1 3 

13 3. – str. 51 x    

 Kakšen hrup     

14 1. – str. 73  x    

15 6. – str. 76 x    

16 10. – str. 78  x    

17 12. – str. 79 x    

 Repa, korenje za 

dolgo življenje 
    

18 1. – str. 90  x    

                                                           
11 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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19 2. – str. 90  x    

20 3. – str. 91 x    

21 4. – str. 91 x    

22 5. – str. 92 x    

23 6. – str. 92  x    

24 7. – str. 93  x    

25 8. – str. 93 x    

26 9. – str. 94  x 5 5 

27 10. – str. 94 x    

28 11. – str. 95 x    

29 12. – str. 95  x    

30 15. – str. 97 x    

 

Tabela 15: Prikaz nalog za spoznavanje okolja glede na prisotnost ustvarjalnih 

elementov in število le-teh znotraj posamezne naloge v Mlinčku 2, 3. del 

Št. 

vseh 

nalog 

Naloge12 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

  Kdo živi v mlaki?      

1 2. – str. 6 x    

2 3. – str. 7  x 1 1 

3 5. – str. 8 x    

4 6. – str. 9 x    

5 7. – str. 9 x    

6 12. – str. 12 x    

7 13. – str. 12 x    

8 14. – str. 13 x    

9 19. – str. 15 x    

10 20. – str. 15 x    

11 21. – str. 16 x    

12 22. – str. 16 x    

 Življenje v čebelnjaku      

13 1. – str. 31 x    

14 2. – str. 31 x    

15 4. – str. 32 x    

16 5. – str. 32 x    

17 7. – str. 33 x    

18 8. – str. 34 x    

19 13. – str. 36 x    

20 14. – str. 36  x 1  2 

21 15. – str. 37 x    

22 20. – str. 39  x    

 Povej naprej!      

23 2. – str. 52 x    

                                                           
12 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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Št. 

vseh 

nalog 

Naloge13 NE, naloga ne 

vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, vsebuje 

elemente 

ustvarjalnosti 

Št. vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

vprašanj, 

dejavnosti 

znotraj 

naloge 

24 5. – str. 54 x    

25 7. – str. 54  x 1 1 

26 12. – str. 58 x    

27 13. – str. 59 x    

28 14. – str. 59 x    

 Kje je sonce ponoči?      

29 1. – str. 67  x 3 4 

30 2. – str. 68  x 2 2 

31 3. – str. 68 x    

32 6. – str. 70 x    

33 8. – str. 71 x    

34 9. – str. 71 x    

 Poletna nevihta      

35 2. – str. 84, 85 x    

36 3. – str. 85  x 1 1 

37 4. – str. 86  x 1 2 

38 5. – str. 86  x 1  2 

39 6. – str. 87  x 1 1 

40 7. – str. 87  x 2 2 

41 8. – str. 88 x    

42 9. – str. 88 x    

43 10. – str. 89 x    

44 11. – str. 89 x    

45 12. – str. 89   x 1 1 

46 14. – str. 90 x    

 Počitnice      

47 1. – str. 103 x    

48 2. – str. 103 x    

49 3. – str. 104 x    

50 4. – str. 105 x    

51 5. – str. 105 x    

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
13 Obdržana sta izvirno oštevilčenje in stran iz delovnega učbenika. 
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Tabela 16: Frekvenčna in strukturna tabela nalog za spoznavanje okolja po vključevanju 

ustvarjalnih elementov 

 Št. nalog  Odstotki % 

Naloge, ki vključujejo 

vprašanja/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega 

mišljenja 

21 17,2 

Naloge, ki ne vključujejo 

vprašanj/dejavnosti za 

spodbujanje 

divergentnega mišljenja 

 

101 82,8 

Vse naloge v delovnih 

učbenikih  
122 100,0 

 

Vseh nalog za spoznavanje okolja je skupaj 122. Od tega 17,2 % nalog vsebuje vprašanja 

ali dejavnosti za spodbujanje divergentnega mišljenja. Slaba polovica le-teh (12 nalog) 

od učencev zahteva le ustvarjalno mišljenje in dopušča različne odgovore, 9 nalog pa je 

mešanega tipa. Prevladujejo naloge, ki ne vključujejo nobenih elementov ustvarjalnosti, 

s kar 82,8 %.  

 

Primeri vprašanj/dejavnosti iz spoznavanja okolja, ki vsebujejo elemente 

ustvarjalnosti in pri učencih spodbujajo divergentno mišljenje:   

– Kako bi še lahko opozoril na nevarnost v prometu? Povej in nariši znak. (Mlinček 

2, 1. del, 12. naloga, str. 33) 

– Naredite maketo naselja. (Mlinček 2, 1. del, 4. naloga, str. 41) 

– Ljudje so potrebovali cesto iz Zgornjega v Spodnji Log. Posekali so del gozda. 

Nariši nov zemljevid. (Mlinček 2, 1. del, 12. naloga , str. 45) 

– Kuščar legvan živi v toplih krajih v Južni Ameriki. Rad pleza po vejah in plava v 

vodi. Hrani se z zelenjavo. Opremi hišico za kuščarja z vsem, kar potrebuje. 

(Mlinček 2, 1. del, 3. naloga, str. 77) 

– Izmisli si zgodbo Bil sem vitez ali Bila sem kraljična na gradu. (Mlinček 2, 2. del, 

2. naloga, str. 50) 

– Kako bi ugotovili, s čim se hranijo polži? Kaj potrebujemo? Kaj bomo najprej 

naredili? Kaj bomo opazovali? Kako bomo naše ugotovitve predstavili drugim? 

(Mlinček 2, 2. del, 9. naloga, str. 94) 

– Označi vrstni red dogodkov v enem dnevu. Ob sličicah pripoveduj zgodbo. Zapiši 

jo v zvezek. (Mlinček 2, 3. del, 2. naloga, str. 68) 

– Nariši znake in z njimi opiši nevihto. (Mlinček 2, 3. del, 3. naloga, str. 85) 

– Med nevihto piha veter z veliko hitrostjo. Obkroži sliko, na kateri piha veter 

hitreje. Zadnja primera nariši sam. (Mlinček 2, 3. del, 4. naloga, str. 86) 

– V zvezek napiši, kaj se lahko zgodi z ladjo, če jo zajame vihar. (Mlinček 2, 3. del, 

7. naloga, str. 87) 
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11.5 GLASBENA UMETNOST   

 

Tabela 17: Prikaz vsebine v učbeniku za glasbeno umetnost glede na prisotnost 

ustvarjalnih elementov in število le-teh znotraj posamezne učne enote 

Št. 

učnih 

enot 

Vsebina – učne enote NE, učna enota 

ne vsebuje 

elementov 

ustvarjalnosti 

DA, učna enota 

vsebuje elemente 

ustvarjalnosti 

Št. dejavnosti 

znotraj učne 

enote, ki 

spodbujajo 

ustvarjalnost 

Št. vseh 

dejavnosti 

znotraj 

učne enote 

 1 Z glasbo v novo 

šolsko leto 
x   2 

2 V šoli se naučimo 

mnogo novih pesmi 
x   4 

3 Glasbila spremljajo 

pesem 
 x 

 
1 4 

4 Pojmo, igrajmo in 

se razgibajmo 
x   2 

5 Poslušam glasbo x   5 

6 Uspavanke  x 1 3 

7 Jesenski plodovi – 

glasbila 
 x 1 2 

8 Glasba slikarka  x 2 4 

9 Glasbene igre naših 

dedkov in babic 
 x 1 4 

 

10 Izbiram glasbo – 

poslušam in se učim 

nove pesmi 

x   2 

11 Kdo ve več o 

glasbilih 
x   4 

12 Glasbena zgodba  x 2 4 

13 Veseli orkester x   4 

14 Ples snežink  x 2 5 

15 Glas je tudi glasbilo  x 1 2 

16 Vesele pesmi in 

uganke 
x   4 

17 7 vprašanj in 7 

odgovorov 
 x 2 7 

18 Otrok poje   x 2 7 

19 Pomladne pesmi x   10 

20 Zelo stara pravljica 

o piščalki 
x   2 

21 Ustvarjamo  x 2 4 

22 Poslušamo  x 1 6 

23 Katere glasbene 

besede poznaš? 
x   1 

24 Zdaj pa eno za lep 

konec 
x   1 
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Tabela 18: Frekvenčna in strukturna tabela glasbenih dejavnosti po vključevanju 

ustvarjalnih elementov 

 Št. dejavnosti/nalog Odstotki % 

Glasbene dejavnosti, ki 

vključujejo elemente 

ustvarjalnosti in 

spodbujajo divergentno 

mišljenje 

18 19,4 

Glasbene dejavnosti, ki 

ne vključujejo elementov 

ustvarjalnosti in ne 

spodbujajo 

divergentnega mišljenja 

75 80,6 

Vse glasbene dejavnosti 

v učbeniku  
93 100,0 

 

V učbeniku za glasbeno umetnost je 24 učnih enot, od tega jih polovica predvidi tudi 

ustvarjalne elemente. Seštevek vseh glasbenih dejavnosti in vprašanj v učnih enotah je 

93. Glasbenih dejavnosti, ki vključujejo ustvarjalnost in spodbujajo divergentno 

mišljenje, je približno ena petina vseh predvidenih dejavnosti (19,4 %), ostalih dejavnosti 

pa je 80,6 %.  

 

Primeri vprašanj/dejavnosti pri glasbeni umetnosti, ki vsebujejo elemente 

ustvarjalnosti in pri učencih spodbujajo divergentno mišljenje: 
 

– Izmislite si spremljavo na lastna glasbila. (Glasbila spremljajo pesem, str. 6, Janez 

Bitenc: Ura) 

– Zbrano poslušaj Pesem deževnih kapljic. Glasba ti bo pričarala njihove barve. S 

prsti jih prenesi na list, kot bi igral na klavir. (Glasba slikarka, str. 17, Marjan 

Lipovšek: Pesem deževnih kapljic) 

– V prazen prostor narišimo pesem ali glasbo, ki smo jo poslušali. (Glasba slikarka, 

str. 19, skladbe za violino in klavir).  

– Vriši, kako bodo pesmice spremljala mala glasbila. (Glasbene igre naših dedkov 

in babic, str. 20, ritmično besedilo: Prstov pet)  

– Narisano zgodbo bomo prebudili iz njene skrivnosti. Ozvočili jo bomo z našimi 

glasbili in glasovi. (Glasbena zgodba, str. 25)  

– Izmislite si še kakšno glasbeno zgodbo. (Glasbena zgodba, str. 25)  

– Poslušal si skladbo. Napiši z besedami, kakšna se ti je zdela. Kakšen naslov bi ji 

dal? (7 vprašanj in 7 odgovorov, str. 41, Camile Saint-Säens: Labod). 

– Dopolni spremljavo pesmi. Najprej skrbno izberi mala glasbila, nato pa določi, 

kako bodo igrala. (Otrok poje, str. 43, spremljava za pesem)  

– Z zvenečimi glasbili zaigrajte začetek ali predigro in konec ali poigro. Vmes 

zapojte pesem, ki jo boste sami uglasbili. (Ustvarjamo glasbo, str. 52, besedilo: 

Breda Oblak) 

– Pikapolonica je tudi zbrano poslušala glasbo in jo hotela naslikati. Nariši jo še ti. 

(Poslušamo, str. 56, Nikolaj Rimski - Korsakov: Čmrljev let)  
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11.6   UGOTOVITVE ANALIZ DELOVNIH UČBENIKOV IZBRANIH  

    PREDMETOV 2. RAZREDA 

 

V večini analiziranih učbenikih prevladujejo vprašanja ter dejavnosti, ki zahtevajo in 

spodbujajo konvergentno mišljenje. Dejavnosti so torej sestavljene tako, da dopuščajo 

samo en odgovor in ne nudijo možnosti raziskovanja, različnih poti reševanja, 

eksperimentiranja. Z izjemo književnega pouka je obseg nalog v učbenikih, ki spodbujajo 

ustvarjalnost, majhen: 

– pri matematiki: 16, 4 % 

– pri jezikovnem pouku: 13,6 % 

– pri književnosti: 64, 9 % 

– pri spoznavanju okolja: 17, 2 % 

– pri glasbeni umetnosti: 19,4  % 

Največ ustvarjalnih aktivnosti za učence je pri književnem pouku (64,9 %). Tu so za 

sklepni del ure ob književnih besedilih predvidene nove naloge, ki so po večini 

poustvarjalne naloge. Torej so vezane na obravnavano besedilo. Največji delež 

ustvarjalnih elementov je tu pričakovan, saj tudi učni načrt zajema cilje, vezane na 

ustvarjalnost.  

Z 19,4 % sledijo ustvarjalne dejavnosti pri glasbeni umetnosti in takoj za tem s 17,2 % 

pri spoznavanju okolja. Presenečena sem nad dokaj majhnim deležem ustvarjalnih 

elementov pri glasbeni umetnosti, saj so, kot navaja učni načrt (UN za glasbeno umetnost, 

2011), temeljne dejavnosti, preko katerih se uresničujejo učni cilji, dejavnosti izvajanja, 

poslušanja kot tudi ustvarjanja.  

Najmanjši delež ustvarjalnih vprašanj je pri matematiki (16,4 %) in jezikovnem 

pouku  

(13,6 %). Pri matematiki se ustvarjalnost uresničuje predvsem pri reševanju problemov 

in uporabi različnih poti do rešitve. Pri jezikovnem pouku pa večinoma kot izmišljanje 

povedi na dane besede, pisanje različnih vrst besedil (npr. pozdrav na razglednici, recept 

…) in igre vlog.  

Pri matematiki, slovenščini in spoznavanju okolja, kjer je v uporabi medpredmetni 

učbenik, je večina nalog oblikovana iz več vprašanj oz. dejavnosti, znotraj katerih pa se 

pojavljajo tudi ustvarjalna. Največ samostojnih ustvarjalnih dejavnosti je pri spoznavanju 

okolja (12 nalog) in pri matematiki (9 nalog).  

 

Obseg ustvarjalnih elementov je torej z izjemo književnega pouka majhen, vendar 

je to pričakovano. Kot smo že poudarili v teoretičnem delu, je zaradi bolj logične 

naravnanosti šolskega sistema in potrebe po usvojitvi določenih znanj, spretnosti, dejstev 

velik poudarek na razvijanju konvergentnega mišljenja. Hkrati rezultati pokažejo na 

pomembno dejstvo, da je možno vključevanje ustvarjalnosti pri vseh obravnavanih 

predmetih. Tudi pri predmetih, ki niso tako umetniško naravnani, kot so jezikovni pouk, 

matematika, spoznavanje okolja, so možni ustvarjalni elementi ter spodbujanje učencev 

k samostojnemu razmišljanju, k razmišljanju zunaj vzorcev. Zagotovo pa učna snov in 

teme narekujejo lažje vključevanje le-teh pri urah književnosti ter glasbene umetnosti.   
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12. PREDSTAVITEV SKLOPOV USTVARJALNIH DEJAVNOSTI 

PRI KNJIŽEVNEM POUKU  
 

Ključni del 2. dela raziskave je predstavljalo 5 umetnostnih besedil, na podlagi katerih 

so sledile poustvarjalne dejavnosti, s katerimi sem pri učencih spodbujala in razvijala 

ustvarjalnost.  Za vsako obravnavano besedilo sta bili namenjeni dve šolski uri. V prvi 

uri so se učenci seznanili z besedilom, kar je potekalo po algoritmu za šolsko obravnavo 

književnega besedila. Drugo uro so sledile pobralne dejavnosti. Izbira besedil za 

obravnavo je temeljila na učnem načrtu, vsebini beril in tudi na samostojni izbiri. 

Besedila, ki smo jih obravnavali: 

– Svetlana Makarovič: Sovica Oka  

– Feri Lainšček: Kaj moraš med počitnicami storiti  

– Niko Grafenauer: A, J, O 

– Svetlana Makarovič: Pismo  

– Marcus Pfister: Mavrična ribica 

 

Napredek v ustvarjalnosti učencev  

Glavno vprašanje, ki me je v tem delu raziskave zanimalo, je bilo, v kolikšni meri bo 

pri učencih opazen napredek v ustvarjalnosti ob koncu kontinuiranega kreativnega 

pisanja in pobralnih dejavnosti. Za pridobitev rezultatov sem analizirala prvi sklop nalog 

ob umetnostnem besedilu Sovica Oka in zadnji, peti sklop nalog ob umetnostnem 

besedilu Mavrična ribica. Kot je poudarjeno že v teoretičnem delu, je vrednotenje 

ustvarjalnih besedil zahtevno in se ne presoja z merili z drugih področij (npr. pravilnost 

odgovora). Za kriterij vrednotenja sem izbrala izvirnost, ki je tudi temeljni kriterij 

literarne ustvarjalnosti. Tu sem bila pozorna na te komponente:  

– nove ideje, 

– domiselnost, 

– kombinacija pripovedovanja in dialoga (kljub temu da učenci še ne poznajo 

pravilnega zapisa premega govora, jih je kar nekaj pri zadnjih nalogah uporabilo 

to kombinacijo. Ker je kombinacija pripovedovanja in dialoga eden izmed 

izvirnih zgradbenih učinkov, sem ga vključila med kriterije ustvarjalnosti).  

 

Hkrati sem skozi vse tematske sklope opazovala učence pri reševanju novih nalog in 

si sproti beležila vsa opažanja za vsakega učenca posebej. Še posebej sem bila pozorna 

na potrebo po dodatni pomoči (npr. dodatno pojasnjevanje naloge) in suverenost v pisanju 

(v smislu hitrejše produkcije idej, zaupanja v samostojno razmišljanje – ''neprepisovanje'' 

od sošolcev, presežen strah pred napačnimi odgovori …).  

 

Oblikovala sem tabelo, iz katere so za vsakega posameznega učenca razvidni elementi 

izvirnosti, potreba po pomoči in suverenost v reševanju pri začetnem ter zadnjem sklopu 

novih nalog. Pri analiziranju nalog sem izpustila tri učence, saj zaradi manjkanja niso bili 

deležni kontinuiranega kreativnega pisanja in pobralnih dejavnosti. Ob koncu je bilo tako 

v analizo vključenih 14 učencev.  
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Tabela 19: Kriteriji ustvarjalnosti pri učencih v začetnem in končnem sklopu 

ustvarjalnih nalog 

USTVAR. IME 
UČENCA 

Prvi (1.) in 
zadnji (5.) 

sklop nalog 

in št. nalog    

Nove ideje  Domiselnost Pripoved. + 
dialog  

Skupaj Potreba po 
pomoči 

Suverenost 

JAN 1. sklop     x  

 1. x   8  

2. x x  

3. x   

4. x x  

5.  x x 

 5. sklop      x 

 1. x x  8  

2. x x  

3. x x  

4.  x  

5.   x 

FIFA 1. sklop     x  

 1. x   5   

2. x x  

3.    

4.    

5.  x x 

 5. sklop     x  

 1. x   6   

 2. x   

 3. x x  

 4.  x  

 5. x   

TJAŠA 1. sklop      x 

 1. x x  6   

 2. x x  

 3.    

 4.    

 5.  x x 

 5. sklop      x 

 1. x x  6   

 2. x x  

 3. x   

 4.    

 5. x   

VIJOLETA 1. sklop     x  

 1. x   6   

 2. x   

 3. x   

 4. x x  

 5.  x  

 5. sklop      x 

 1. x   7   

 2. x x  

 3. x   

 4.  x  

 5.  x  
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USTVAR. IME 

UČENCA 

Prvi (1.) in 

zadnji (5.) 

sklop nalog 

in št. nalog    

Nove ideje  Domiselnost Pripoved. + 

dialog  
Skupaj Potreba po 

pomoči 
Suverenost 

KITARA 1. x   7   

 2. x   

 3. x x  

 4. x x  

 5.  x  

 5. sklop      x 

 1. x x  5   

 2.    

 3. x   

 4.    

 5.  x x 

JOŠTAN 1. sklop     x  

 1. x x  4   

 2.    

 3.    

 4. x x  

 5.    

 5. sklop      x 

 1. x x  6   

 2. x x  

 3. x x  

 4.    

 5.    

MARTIN 1. sklop     x  

 1. x   3   

 2.    

 3.    

 4.    

 5.  x x 

 5. sklop      x 

 1. x   4   

 2.    

 3. x   

 4.    

 5.  x  

ŽIVA 1. sklop     x  

 1. x   4   

 2. x   

 3.    

 4.    

 5.  x x 

 5. sklop      x 

 1. x x  4   

 2.    

 3. x x  

 4.    

 5.    
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USTVAR. IME 

UČENCA 

Prvi (1.) in 

zadnji (5.) 

sklop nalog 

in št. nalog    

Nove ideje  Domiselnost Pripoved. + 

dialog  
Skupaj Potreba po 

pomoči 
Suverenost 

LIZABET 1. sklop     x  

 1. x x  7   

 2.    

 3. x x  

 4. x x  

 5.  x  

 5. sklop      x 

 1. x x  8   

 2. x x  

 3. x x  

 4.    

 5.  x x 

MATEJA 1. sklop     x  

 1. x   3   

 2. x   

 3. x   

 4.    

 5.    

 5. sklop     x  

 1. x x  3   

 2.    

 3. x   

 4.    

 5.    

DELFINČEK 1. sklop     x  

 1. x   4   

 2.    

 3. x   

 4. x x  

 5.    

 5. sklop      x 

 1. x x  4   

 2.    

 3. x   

 4.    

 5. x   

MARK 

MARKEZ 

1. sklop      x 

 1. x x  5   

 2.    

 3. x   

 4.    

 5.  x x 

 5. sklop      x 

 1. x x  6   

 2. x x  

 3. x x  

 4.    

 5.    
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USTVAR. IME 

UČENCA 

Prvi (1.) in 

zadnji (5.) 
sklop nalog 

in št. nalog    

Nove ideje  Domiselnost Pripoved. + 

dialog  
Skupaj Potreba po 

pomoči 
Suverenost 

KLARISA 1. sklop     x  

 1. x   2   

 2.    

 3.    

 4.    

 5.  x  

 5. sklop      x 

 1. x x  5   

 2.    

 3. x   

 4.    

 5.  x x 

SEVERINA 1. sklop      x 

 1. x   5   

 2. x x  

 3. x x  

 4.    

 5.    

 5. sklop      x 

 1. x x  6   

 2. x x  

 3. x   

 4.  x  

 5.    

 

 

 

V analizo je bilo vključenih 14 učencev. Kot prikazuje tabela, je več kot polovica 

učencev (8 učencev) na koncu 5. sklopa obravnavanih besedil in nalog za spodbujanje in 

razvijanje ustvarjalnosti pokazala napredek v izvirnosti, ki je ena ključnih komponent 

ustvarjalnega mišljenja. Pri petih učencih napredek ni bil izrazit, saj so bili rezultati 

izvirnosti prvega  sklopa nalog enaki rezultatom zadnjega sklopa. Presenetljivo pa je ena 

deklica pokazala večjo ustvarjalnost v 1. sklopu vaj kot ob koncu.  

Napredek v ustvarjalnosti sem merila tudi glede na potrebo po dodatni pomoči in 

suverenost ob reševanju nalog. Kot je razvidno iz tabele, je tudi tu več kot polovica 

učencev ob zadnjem sklopu pokazala napredek in se je reševanja nalog lotila samostojno, 

suvereno ter je veliko bolj zaupala v svoje ustvarjalne sposobnosti. Pri prvem sklopu vaj 

je bila pri večini učencev opazna nesigurnost, začudenje ob dejstvu, da je več možnih 

odgovorov, bili so bolj zadržani do novih idej, želeli so slišati mnenja sošolcev o rešitvah. 

Potovanje v svet domišljije je marsikateremu učencu na začetku predstavljalo težavo. Le 

trije izmed njih so se že na začetku reševanja lotili precej suvereno in brez dodatne 

pomoči. Dva učenca pa sta tako na začetku kot ob zadnjem sklopu nalog potrebovala 

dodatna pojasnila in vzpodbude.  

Dobljeni rezultati, prikazani v tabeli 19, tako kažejo na opazen napredek v 

ustvarjalnosti učencev ob kontinuiranem kreativnem pisanju in pobralnih dejavnostih.  
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Motivacija in interes za delo  

 

V nadaljevanju raziskovalnega dela me je zanimalo, ali bodo naloge, ki 

spodbujajo ustvarjalnost pri književnosti, povečale motivacijo in interes za delo? 

 

Kot že omenjeno, sem skozi vse tematske sklope opazovala učence in med drugim 

beležila tudi njihovo motivacijo za delo. Načrtovane naloge ob izbranih besedilih so 

učence motivirale za delo, jih pritegnile in tako nikoli ni bilo težav z interesom za delo. 

Pri vseh petih obravnavanih besedilih so se učenci veselili novih nalog. Že na začetku 

vsake učne ure književnosti so z zanimanjem spraševali, katero umetnostno besedilo 

bomo obravnavali in kakšne naloge jih čakajo. Načrtovane dejavnosti so jih zabavale, o 

njih so se pogovarjali, primerjali rešitve še potem, ko so že oddali rešene liste. Vse to je 

potrdil tudi kratek vprašalnik, ki sem ga razdelila učencem na koncu zadnje učne ure, v 

katerem sem spraševala o mnenju, občutkih med reševanjem nalog. Po večini so bili 

odgovori enotni, da so med reševanjem nalog uživali, se zabavali, naloge so se jim zdele 

zanimive, smešne in na trenutke tudi težke. Zgolj en učenec je napisal, da mu naloge niso 

bile všeč, kar pa je bilo razvidno tudi med samimi urami, in je potreboval veliko pojasnil, 

nasvetov in spodbujanja med delom.  

Na raziskovalno vprašanje lahko torej z gotovostjo odgovorim, da naloge, ki 

spodbujajo ustvarjalnost pri književnosti, povečajo motivacijo in interes za delo učencev.  

 

 

Zasnovanost nalog  

Zadnje vprašanje, na katerega sem z raziskavo odgovorila, je obravnavalo 

zasnovanost nalog: Ali so bile naloge ustrezno zasnovane in so pri učencih spodbujale 

ustvarjalnost? 

 

Ustrezna zasnovanost nalog se je pokazala z uspešno rešenimi delovnimi listi 

večine učencev, kar pomeni, da so znotraj načrtovanega časa rešili vse naloge. Zgolj pri 

učni temi Pismo (Svetlana Makarovič) je trem učencem delala težave 2. naloga, pri kateri 

so morali razložiti prenesene pomene, in je niso rešili v celoti. Dva od njih sta skozi vse 

tematske sklope potrebovala veliko vzpodbud, dodatnih razlag in tudi največ časa za 

reševanje. Zato menim, da od skupno 17 učencev 14 uspešno rešenih sklopov nalog kaže 

na ustrezno zasnovanost le-teh.  

 

Naloge so bile oblikovane tako, da so spodbujale vse komponente divergentnega 

mišljenja:   

– za razvijanje fluentnosti so učenci iskali čim več besed, idej, primerjav, dajali 

izvirne naslove slikam; 

– za razvijanje fleksibilnosti so tvorili smiselna besedila iz danih besed, smiselno 

nadaljevali besedilo; 

– za razvijanje izvirnosti so ilustrirali, tvorili izvirna poimenovanja, izvirno 

dopolnjevali stavke, tvorili poustvarjalna besedila; 

– za razvijanje sposobnosti elaboracije so domišljijsko dopolnjevali besedilo, 

sodelovali v dramatizaciji.  
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Primeri ustvarjalnih odgovorov učencev za vsak tematski sklop 

(odgovori niso lektorirani) 

 

  

1. Sovica Oka – Svetlana Makarovič 

 

1. Dopolni  

Če bi lahko letel, bi … 

– se igrala leteče igre. (Severina) 

– potipala oblak. (Tjaša) 

– šla brez avtomobila na morje. (Živa) 

 

Če bi bil lahko ponoči pokonci, bi … 

– mi ne bi bilo treba iti v šolo. (Joštan) 

– gledala zvezdne utrinke. (Tjaša) 

 

Če bi se zbudil kot sova, bi … 

– lahko letela in ponoči ne bi šla spat. (Lizabet) 

– zelo debelo gledal. (Severina) 

 

2. Izvirno poimenuj samce živali:  

Sova – sovan, sovak, sovir, skovikovec  

Raca – racik, rackan, racon  

Lisica –  lisci, lisičko, lisko  

  

3. Kako bi ti dal/-a ime takšni radovedni, neustrašni sovici? 

– Sova radovka (Kitara) 

– Mala radovednica (Vijoleta) 

– Nagajivček (Severina) 

– Sovica radovežnica (Lizabet) 

 

4. Nariši, kako je videti radovedna sova. 

   
(Delfinček)        (Vijoleta) 
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5. a) Nadaljuj zgodbo o sovici Oki, če se ob mraku še ne bi vrnila domov. Kaj vse bi še 

doživela?  

  (Jan) 
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b) S pomočjo besed sestavi svojo pravljico:                                                                    

radovedni zajček, miška, dedek, mesto, otroci, noč 

 

  
(Lizabet)
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2. Kaj moraš med počitnicami storiti – Feri Lainšček  

 

1. Dopolni. 

Kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli počitnic?  

– Bi ponorev. (Joštan) 

– Delal bi se, da sem bolan. (Mark Markez) 

– Izpisala bi se iz šole. (Kitara) 

– To bi bilo ne zaslišano! (Severina) 

 

Kaj bi se zgodilo, če bi vse dni med počitnicami deževalo? 

– Bi gledala dež. (Klarisa) 

 

Kaj bi se zgodilo, če bi vsi ljudje v Sloveniji hkrati odšli na počitnice v isti kraj? 

– Zaleteli bi se. (Joštan) 

– V Sloveniji nebi bilo nobenega več. (Martin) 

– Bi se izgubil in postal sirota. (Zeleni tiger) 

– Sploh se ne bi premikali. (Živa) 

 

 

 2. Izmisli si izvirni naslov za sliko. 

 

– Filna bo zajel valj (Jan) 

– Počitnice z ribo (Tjaša) 

– Najboljše počitnice na svetu (Vijoleta) 

– Vili in valovi (Severina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prepusti se domišljiji. Nariši, kako zakleneš šolske skrbi v predal. 

 

       
(Mitja)                     (Martin)   
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4. a) Napiši razglednico iz neznane dežele, ki si jo obiskal med počitnicami.  

 

  
                                                                                                              (Klarisa) 

b) Napiši recept za počitnice. 

  (Mitja) 
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3. A, J, O – Niko Grafenauer 

 

 

1. Prepusti se domišljiji, opiši črke. Na kaj te spomnijo? 

P:  

– kozarec (Fifa);  

– je v pomoč, kot ograda (Živa);  

– črka P me spominja na zastavo, je zelo pogumna (Tjaša);  

– močen, kot lok (Tjaša);  

– je kakor prstan, a ima še črtico (Mateja);  

– vse prereže, kot nož (Lizabet); 

– žirafova glava (Martin). 

T:  

– puščica (Fifa);  

– je za televizijo kot antena (Živa);  

– je tanka kakor beli cvet; kot skakalnica (Lizabet); 

– krmilo kolesa (Martin). 

S:  

– je nevarna in nima nog (Živa);  

– velik, leden (Tjaša); 

– kot tobogan (Ognjeni fant). 

G:  

– glava (Fifa); 

– je da preženeš dolgčas, kot vrv (Živa);  

– hitra, kot ura (Tjaša); je kakor zviti polž (Mateja);  

– v G vsi stopijo, kot vrata (Lizabet);  

– G te lahko skrije v senco (Ognjeni fant);  

– krošnja (Klarisa);  

– nagajiva, kot gugalnica (Severina);  

– tekaška steza (Martin);  

– ne stabilna (Jan). 

 

2. Iz črk nariši sliko. Črke se lahko ponavljajo. 

       
(Martin)                (Tjaša) 
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3. Nariši začetnico svojega imena. Upoštevaj lastnosti črke, zunanjo podobo. 

           
                    (Lizabet)           (Ognjeni fant)        (Vijoleta) 

 

4. Napiši čim več besed, ki se začnejo s črko M in končajo na črko A. 

Matematika, moka, meduza, milnica, majica. 

 

5. a) Napiši zgodbo (ali 5 povedi), v kateri se vse besede začnejo na črko P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Klarisa) 

 

b) Zamisli si, da si črka S. Kakšna si? Kaj najraje počneš? Kako je živeti v abecedni 

družini z ostalimi črkami? 

  (Martin) 
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4. Pismo – Svetlana Makarovič 

 

1. Dopolni pesem s svojimi besedami.  

 

 

(Kitara) 

2.  Razloži, kaj pomeni: 

 

Veverici se cedijo sline: 

– Nekaj ji je tako všeč da bi to jedla cel dan. (Živa) 

– Da ji iz gobčka tečejo sline. (Mateja) 

 

Miha viha nos nad kosilom. 

– To pomeni, da Miha voha kosilo. (Kitara)  

– Da dela kot osliček. (Severina) 

– Miha si vrta po nosu pri kosilu. (Martin) 

– Da je lačen, da je zelo dobro in da noče dati nosu od hrane. (Jan) 

– Da voha kosilo, pa rad bi ga jedel. (Vijoleta) 

– Da si z vilico nos viha. (Lizabet) 

 

Tini se je kamen odvalil od srca. 

– Da je zdaj bolj prijazna. (Delfinček) 

– Da ni več prijazna, da noče nič posoditi. (Tjaša) 

– Kamen ji je bil lep. (Severina) 

– Da se boji. (Jan) 

 

 

3. Dopolni.  

Biti požrešen kot … oči, medved, pujs. 

Biti hiter kot … Formula 1, tornado, levinja, veter, jaz, oči. 

Biti lep kot … mladi, barbike, filemski igravci, mama, roža, kristal. 
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4. Izberi in reši eno izmed nalog: 

a) Napiši tetin odgovor na veveričkino pismo.  

 

(Tjaša) 

 

  (Kitara) 
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5. Mavrična ribica – Marcus Pfister 

 

1. Izmisli si ime za mesto (kraj), v katerem prebivajo osebe: 

 

Mavrična ribica:  
– Dežela morje (Kuža Ax);  

– Začarano morje (Mateja); 

– Ribičnjak (Mark Markez);  

– Morjak (Živa); 

– Mavrična voda (Kitara);  

– Mesto ribic (Tjaša);  

– Mavričak (Severina); 

– Mavrični svet (Fifa). 

 

Muca Copatarica:  

– Mesto ukradeni copati (Mateja); 

– Copatno mesto (Mark Markez);  

– Mjav (Živa); 

– Caparina (Živa);  

– Copatni kraj (Jan); 

– Delavnica copat (Klarisa);  

– Copatkovo mesto (Tjaša); 

– Copatnjak (Lizabet). 

 

Sneguljčica:  

– Lepo mesto (Mateja); 

– Dežela princes (Mark Markez);  

– Snegulja dežela (Kitara); 

– Dežela palčkov (Joštan); 

– Zaspani svet (Jan); 

– Dežela jabolk (Klarisa).   

 

Zvezdica Zaspanka:  

– Nebo zvezd (Mateja);  

– Nočnjak (Živa);  

– Zvezdno nebo (Kitara);  

– Dežela zvezdic (Joštan);  

– Zaspanček (Tjaša);  

– Dežela zaspank (Severina);  

– Zaspani kraj (Lizabet). 

 

2. Predstavljaj si, da imaš doma ribico, ki te spominja na Mavrično ribico iz knjige. 

Spomni se, kakšna je bila na začetku zgodbe do ostalih ribic (ponosna, ni se zmenila za 

ostale, ni se igrala z njimi …), in ji glede na te lastnosti daj ime.  

 
Važna ribica, Nesramnica, Važička.  
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3. Dokončaj sliko.  

 
 
 
 
 
 
 
 

   (Mark Markez)    

          

 (Lizabet) 
      

 

4. Izdelaj naprstno lutko – svojo Mavrično ribico. 

    
                                                        (Fifa)                (Severina) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                    Katja Farkaš, magistrsko delo 

90 
 

5. a) Predstavljaj si, da se srečata Mavrična ribica in Rdeča kapica. Napiši zgodbo. 
 

 
 

(Lizabet) 

 

b) Predstavljaj si, da si hobotnica Modrijanka. Kaj bi ti svetovala Mavrični ribici, da bo 

postala srečnejša?  

 
(Delfinček) 
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ZAKLJUČEK  
 

S pričujočo magistrsko nalogo sem dobila vpogled v ustvarjalnost v 2. razredu 

osnovne šole. Na podlagi 1. dela raziskave sem ugotovila, da je vključevanje ustvarjalnih 

elementov možno pri vseh izbranih predmetih; pri matematiki, slovenščini, ki se deli na 

jezikovni in književni pouk, pri spoznavanju okolja in glasbeni umetnosti. Vsi učbeniki 

oz. delovni učbeniki predmetov predvidijo nekaj nalog oz. dejavnosti, ki pri učencih 

spodbujajo divergentno mišljenje in ne zahtevajo zgolj ene same pravilne rešitve. 

Največji obseg ustvarjalnih dejavnosti je v okviru novih nalog pri pouku književnosti. 

Pričujoči rezultati kažejo, da se v šolah sicer pojavljata ustvarjalnost in divergentno 

mišljenje, vendar v majhnih odstotkih. Praksa pri pouku je velikrat taka, da za te vsebine 

ostane premalo časa in so lahko zaradi obsežne snovi tudi izpuščene. Tu imata zagotovo 

pomembno vlogo učitelj in njegov odnos do ustvarjalnosti. Kot je v teoretičnem delu 

omenjeno, obstaja veliko učnih metod, ki omogočajo ustvarjalnost pri učencih; reševanje 

problemov, metoda učenja z odkrivanjem, postavljanje odprtih vprašanj, nevihta 

možganov so le ene izmed teh. Če učitelj ob uporabi učbenika in predvidenih nalog 

uporablja tudi te metode in za učence organizira aktiven pouk, lahko posredno pri vseh 

predmetih spodbuja k ustvarjalnosti.  

 

V nadaljevanju magistrske naloge sem posebej poudarila razvijanje ustvarjalnosti 

pri književnem pouku. Z oblikovanimi nalogami za sklepni del petih učnih ur sem učence 

želela motivirati za delo, spodbuditi k samostojnemu razmišljanju, k razmišljanju zunaj 

vzorcev ter s tem k premagovanju togega, enosmernega razmišljanja. Pridobljeni rezultati 

kažejo na pomen kontinuiranih ustvarjalnih dejavnosti v smislu napredka v ustvarjalnosti 

učencev. Ob začetnem sklopu pobralnih dejavnosti so bili učenci negotovi pri svojem 

delu, polno je bilo vprašanj, nezaupanja v svoje ideje. Odmik od realnega sveta je 

učencem predstavljal težavo, kar kaže na to, da učenci niso velikokrat spodbujeni k 

izvirnemu, ustvarjalnemu razmišljanju. Kontinuirana ustvarjalna dejavnost jih je 

pripeljala do večje suverenosti v pisanju, do izvirnejših idej, kar je temeljni kriterij 

literarne ustvarjalnosti. Ustvarjalne naloge so učence motivirale za delo, jih spodbudile k 

divergentnemu razmišljanju, premagali pa so tudi strah pred napakami in neznanim. 

Predstavljene naloge za sklepni del učnih ur so tudi ideja in spodbuda za učitelje, kako 

učence navajati, da je pri urah književnosti dovoljen in pomemben izlet v domišljijo.  
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PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Učna priprava Sovica Oka 

 

 

Učni predmet: slovenščina 

Učiteljica: Katja Farkaš 

Razred: 2.  

Trajanje: 2 šolski uri  

Datum: 1. 6. 2016 

Tematski sklop: Pojdimo v pravljični gozd 

Učna enota: SOVICA OKA – Svetlana Makarovič 

Učni cilji:  

Učenci:  

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila, 

 spoznajo pravljico Sovica Oka, 

 prepoznavajo glavne in stranske književne osebe,  

 odgovarjajo na vprašanja o besedilu in odgovore utemeljijo s pomočjo 

podatkov iz zgodbe, 

 vživljajo se v književno osebo, upovedujejo svojo domišljijsko predstavo te 

osebe, njeno razpoloženje in mnenje o ravnanju,  

 predstavijo svojo bralno izkušnjo, 

 obnovijo književno besedilo, 

 razvijajo sposobnost razumevanja, vrednotenja umetnostnega besedila, 

 krepijo domišljijo.  

Učne metode: pogovor, razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poslušanje, 

poustvarjalno pisanje 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva: pravljica Sovica Oka, delovni list  

Literatura:  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2011). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, 3. 

del. Delovni učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. 

Priročnik za učitelje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

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

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.  

 Blažić, M. (1995). Kreativno pisanje 1 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Blažić, M. (1996). Kreativno pisanje 2 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Viri:  

 Makarovič, M. (1997). Sovica Oka. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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1. UVODNI DEL 

UVODNA MOTIVACIJA: Z vislicami ugibajo besedo RADOVEDNEŽ. Vodim 

pogovor: Kdo je radovednež? Kako bi poimenovali žensko, ki je zelo radovedna?  

Kdaj ste vi najbolj radovedni? Kako je videti oseba, ki je zelo radovedna? Je vedno 

dobro biti zelo radoveden? 

 

2. OSREDNJI DEL 

NAPOVED BESEDILA 

Tudi sovica Oka je zelo radovedna in pogumna. Poslušajte, kaj vse je doživela v enem 

dnevu. 

 

PREMOR PRED BRANJEM – Učenci se udobno namestijo in umirijo.  

 

GLASNO INTERPRETATIVNO BRANJE UČITELJA – Doživeto preberem zgodbo. 

  

PREMOR PO POSLUŠANJU IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Kako pogumna sovica. Kakšna se vam je zdela zgodba? 

 

RAZLAGA NEZNANIH BESED, BESEDNIH ZVEZ 
Zarohneti: hrupno, glasno izraziti jezo, nezadovoljstvo 

Češarek: storž 

Pasti vznak: pasti na hrbet 

Vznejevoljiti se: postati slabe volje 

Postavljati se: važiti se 

Potuhiti se: skriti se 

Kavsniti: hitro seči s kljunom po čem 

 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE BESEDILA  

– Zakaj je bilo sovici ime Oka? 

– V čem se je razlikovala od drugih? 

– Kdaj hodijo sove na lov in kdaj spijo? 

– Kakšne muhe je imela sovica Oka? Je upoštevala očeta Sovirja? 

– Kakšen se je Oki zdel dan, ko ga je prvič videla? Ji je bil bolj všeč kakor noč? 

– Kako si je Oka zaščitila oči pred močno sončno svetlobo? 

– Kdo vse nastopa v pravljici? 

– Koga je Oka srečala najprej? 

– Kaj se je zgodilo, ko je Oka srečala zajčka? 

– Je bila lisca res tako prijazna, kot se je predstavila? 

– Koga je srečala v ribniku? Kaj se je zgodilo? 

– Kaj se je zgodilo, ko je prišla domov? Je bil oče jezen? 

– Mislite, da bo Oka še kdaj odšla na podoben potep ali bo upoštevala očeta? 

– Je vedno dobro biti tako radoveden? 

 

OBNOVA ZGODBE 

Podam navodilo, da govori samo tisti, ki ima v rokah lutko sovico. Po vrsti, tako kot 

sedijo v krogu, učenci začnejo pripovedovati zgodbo in si podajajo lutko. Vsak pove 1–

2 stavka.  

 

3. ZAKLJUČNI DEL  

NOVE NALOGE – Učenci rešujejo delovni list (naloge za razvijanje in spodbujanje 

ustvarjalnosti).  
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Svetlana Makarovič – Umetniško ime:    
                                     _________________                                               
SOVICA OKA                                                        
 

1. Dopolni. 

Če bi lahko letel, bi 

_______________________________________________________________ 

Če bi bil lahko ponoči pokonci, bi 

_______________________________________________________________ 

Če bi se zbudil kot sova, bi  

_______________________________________________________________ 

2. Izvirno poimenuj samce živali: 

Sova – ____________________________________ 

Raca – ____________________________________ 

Lisica – ____________________________________ 

 

3. Kako bi ti dal/-a ime takšni radovedni, neustrašni sovici? 

_________________________________ 

4. Nariši, kako je videti radovedna sova. 

 

 

 5. Izberi in reši eno izmed nalog: 

a) Nadaljuj zgodbo o sovici Oki, če se 

ob mraku še ne bi vrnila domov. Kaj vse bi še doživela?  

b) S pomočjo besed sestavi svojo pravljico:                                                                    

radovedni zajček, miška, dedek, mesto, otroci, noč 
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PRILOGA 2: Učna priprava Kaj moraš med počitnicami storiti 

Učni predmet: slovenščina 

Učiteljica: Katja Farkaš 

Razred: 2.  

Trajanje: 2 šolski uri  

Datum: 2. 6. 2016 

Tematski sklop: Počitnice 

Učna enota: KAJ MORAŠ MED POČITNICAMI STORITI – Feri Lainšček 

Učni cilji:  

Učenci:  

 spoznajo pesem Kaj moraš med počitnicami storiti,  

 zaznavajo rimo, 

 si bogatijo besedni zaklad, 

 predstavijo svojo bralno izkušnjo, 

 izražajo svoje razumevanje pesmi; ga primerjajo z razumevanjem sošolcev, 

 odgovarjajo na vprašanja o besedilu in odgovore utemeljijo s pomočjo 

podatkov iz pesmi, 

 pišejo ustvarjalna in poustvarjalna besedila. 

 

Učne metode: pogovor, razlaga, pripovedovanje, poslušanje, poustvarjalno pisanje 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva: učbenik Mlinček 2, delovni list  

Literatura:  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2011). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, 3. 

del. Delovni učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. 

Priročnik za učitelje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

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

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.  

 Blažić, M. (1995). Kreativno pisanje 1 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Blažić, M. (1996). Kreativno pisanje 2 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Viri:  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2011). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, 3. 

del. Delovni učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga.  
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POTEK UČNE URE 

 

1. UVODNI DEL 

UVODNA MOTIVACIJA: Na kaj pomislite ob besedi POČITNICE? Učenci podajajo 

svoje asociacije. Vodim pogovor o počitnicah (katere kraje bi najraje obiskali, kje 

najraje preživljajo počitnice, kaj si želijo početi med počitnicami …). 

 

2. OSREDNJI DEL 

NAPOVED BESEDILA 

Prisluhnimo, kaj moramo po nasvetu pesnika Ferija Lainščka storiti med počitnicami. 

 

PREMOR PRED BRANJEM 

Učenci se udobno namestijo in umirijo.  

 

GLASNO INTERPRETATIVNO BRANJE UČITELJA 

Doživeto preberem pesem. 

  

PREMOR PO POSLUŠANJU IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Kakšna se vam je zdela pesem? 

 

GLASNO BRANJE UČENCEV  

 

RAZLAGA NEZNANIH BESED, BESEDNIH ZVEZ 
Greniti: delati kaj manj prijetno 

 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE BESEDILA  

– Kaj predlaga pesnik, da moramo storiti med počitnicami? 

– Kaj pomeni, da zaklenemo šolske stvari in skrbi v predal? 

– Katere šolske skrbi si imel ti to leto? 

– Kaj želiš početi med počitnicami? 

 

OBLIKOVNA ANALIZA PESMI 

– Koliko kitic ima pesem?  

– V pesmi poišči rime in jih obkroži.  

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

NOVE NALOGE  

Učenci rešujejo delovni list (naloge za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti).  
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Feri Lainšček – KAJ MORAŠ MED POČITNICAMI STORITI     

                                                                    Umetniško ime:  

1. Dopolni. 

 

Kaj bi se zgodilo, če ne bi imeli počitnic?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Kaj bi se zgodilo, če bi vse dni med počitnicami deževalo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Kaj bi se zgodilo, če bi vsi ljudje v Sloveniji hkrati odšli na počitnice v isti kraj? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Izmisli si izviren naslov za sliko.  

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

3. Prepusti se domišljiji. Nariši, kako zakleneš šolske skrbi v predal. 
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4. Izberi in reši eno izmed nalog: 

 

a) Napiši razglednico iz neznane dežele, ki si jo obiskal med počitnicami. 
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b) Napiši recept za počitnice.  

(Kaj moraš med počitnicami storiti? Kaj moraš narediti, da bodo počitnice 

uspele? Kaj potrebujemo za dobre počitnice?) 
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PRILOGA 3: Učna priprava A, J, O 

Učni predmet: slovenščina 

Učiteljica: Katja Farkaš 

Razred: 2.  

Trajanje: 2 šolski uri  

Datum: 6. 6. 2016 

Tematski sklop: Mavrične črke 

Učna enota: A, J, O – Niko Grafenauer 

Učni cilji:  

Učenci:  

 spoznajo pesem A, J, O, 

 zaznavajo rimo, 

 si bogatijo besedni zaklad, 

 predstavijo svojo bralno izkušnjo, 

 izražajo svoje razumevanje pesmi; ga primerjajo,  

 odgovarjajo na vprašanja o besedilu in odgovore utemeljijo s pomočjo 

podatkov iz pesmi, 

 pišejo ustvarjalna in poustvarjalna besedila. 

 

Učne metode: pogovor, razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poslušanje, didaktična 

igra, poustvarjalno pisanje 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska  

Učna sredstva: list z besedilom pesmi, delovni list 

Literatura:  

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

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.  

 Blažić, M. (1995). Kreativno pisanje 1 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Blažić, M. (1996). Kreativno pisanje 2 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Viri:  

 Grginič, M., Medved Udovič, V., Saksida, I. (2005). Na mavrico po pravljico. 

Ljubljana: Založba Izolit. 
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POTEK UČNE URE 

 

1. UVOD 

UVODNA MOTIVACIJA 

Igra s črkami – Učence razdelim v skupine po 4. S telesi oblikujejo črke, ki jih 

narekujem. Znotraj skupine se dogovorijo, ali bodo skupaj tvorili črko ali pa bodo 

individualno vsak s svojim telesom prikazali črko. Črke, ki jih narekujem: A, M, O, T, 

F, K, J. 

 

 

2. OSREDNJI DEL  

NAPOVED BESEDILA 

Prisluhnimo, kako je nekatere črke prikazal pesnik Niko Grafenauer. 

 

PREMOR PRED BRANJEM 

Učenci se udobno namestijo in umirijo.  

 

GLASNO INTERPRETATIVNO BRANJE UČITELJA 

Doživeto preberem pesem. 

  

PREMOR PO POSLUŠANJU IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Kakšna se vam je zdela pesem? 

 

GLASNO BRANJE UČENCEV  

Učencem razdelim natisnjeno pesem. Poklicani učenci pesem preberejo na glas.  

 

RAZLAGA NEZNANIH BESED, BESEDNIH ZVEZ 

Kap: najnižji rob strehe, s katerega odteka voda 

Briti: močno pihati 

 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE BESEDILA  

– Črko A pesnik opiše kot …? 

– S čim pesnik primerja črko J? 

– Kaj pomeni, da J uganja vik in krik? 

– Kako razumete misel, da ima O široka usta? 

 

OBLIKOVNA ANALIZA PESMI 

Učence spodbudimo, da opazujejo zgradbo pesmi:  

– Koliko kitic ima pesem? 

– Koliko vrstic je v vsaki kitici? 

– Ali so v pesmi tudi rime?  

 

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

NOVE NALOGE  

Učenci individualno rešujejo delovni list (naloge za razvijanje in spodbujanje 

ustvarjalnosti).  
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Niko Grafenauer – A, J, O  

Umetniško ime: _______________________________ 

 

1. Prepusti se domišljiji, opiši črke. Na kaj te 

spomnijo? 

A: velika, skrbna, kot streha 

P: 

_______________________________________________________________ 

T: 

_______________________________________________________________ 

S: 

_______________________________________________________________ 

G: 

_______________________________________________________________ 

 

2. Iz črk nariši sliko. Črke se lahko ponavljajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Nariši začetnico svojega imena. Upoštevaj lastnosti črke, zunanjo 

podobo. 
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4. Napiši čim več besed, ki se začnejo s črko M in končajo na črko A. 

 

 

 

5. Izberi eno izmed nalog in jo reši: 

a) Napiši zgodbo (ali 5 povedi), v kateri se vse besede začnejo na črko P. 

b) Zamisli si, da si črka S. Kakšna si? Kaj najraje počneš? Kako je živeti v 
abecedni družini z ostalimi črkami? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PRILOGA 4: Učna priprava Pismo 

 

Učni predmet: slovenščina 

Učiteljica: Katja Farkaš 

Razred: 2.  

Trajanje: 2 šolski uri  

Datum: 10. 6. 2016 

Tematski sklop: Pojdimo v pravljični gozd 

Učna enota: PISMO – Svetlana Makarovič 

Učni cilji:  

Učenci:  

 spoznajo pesem Pismo, 

 zaznavajo rimo, 

 si bogatijo besedni zaklad, 

 predstavijo svojo bralno izkušnjo, 

 izražajo svoje razumevanje pesmi; ga primerjajo z razumevanjem sošolcev, 

 odgovarjajo na vprašanja o besedilu in odgovore utemeljijo s pomočjo 

podatkov iz pesmi, 

 tvorijo rimane verze tako, da dopolnjujejo manjkajoče rime na koncu verza; 

 pišejo ustvarjalna in poustvarjalna besedila. 

Učne metode: pogovor, razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poslušanje, 

poustvarjalno pisanje 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva: učbenik Mlinček 2, pismo, delovni list 

Literatura:  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2011). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, 3. 

del. Delovni učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2012). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. 

Priročnik za učitelje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

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

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.  

 Blažić, M. (1995). Kreativno pisanje 1 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Blažić, M. (1996). Kreativno pisanje 2 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 

Viri:  

 Krnel, D., Hodnik Čadež, T., Kokalj, T., Pristovnik, T. (2011). Mlinček 2: 

slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, 3. 

del. Delovni učbenik. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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POTEK UČNE URE 

 

1. UVODNI DEL 

UVODNA MOTIVACIJA 

V razred prinesem pismo. Kuverta je obglodana, umazana od zemlje, namesto znamke 

je narisan lešnik. Učenci ugotavljajo, čigavo je pismo, kdo ga je poslal.  

Vodim pogovor: Ste že kdaj dobili pismo? Kdo vam je pisal? Ste vi že napisali komu 

pismo? V čem se pismo razlikuje od razglednice?  

 

2. OSREDNJI DEL 

NAPOVED BESEDILA 

Prisluhnimo, kaj piše v pismu.  

 

PREMOR PRED BRANJEM 

Učenci se udobno namestijo in umirijo.  

 

GLASNO INTERPRETATIVNO BRANJE UČITELJA 

Doživeto preberem pesem. 

  

PREMOR PO POSLUŠANJU IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Kakšna se vam je zdela pesem? 

 

GLASNO BRANJE UČENCEV  

Učenci se usedejo v svoje klopi in odprejo Mlinček na strani 83.  

 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE BESEDILA  

– Kdo je napisal pesem? 

– Komu piše veverica pismo? 

– Česa si želi? Zakaj? 

– Želi s pismom razveseliti teto ali ima veverica kakšen drugačen namen? 

– Katera je najbolj opazna veveričkina lastnost? 

– So njene želje majhne/velike? 

– Kako vi izrazite želje? 

 

OBLIKOVNA ANALIZA PESMI 

– Koliko kitic ima pesem?  

– V pesmi poišči rime in jih obkroži.  

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

NOVE NALOGE  

Učenci rešujejo delovni list (naloge za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti).  
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Svetlana Makarovič – Pismo                               

Umetniško ime: __________________ 

 
 

1. Dopolni pesem s svojimi besedami.  

 

Draga teta! 

Tisti__________________,  

ki si mi ga zadnjič dala, 

je bil prav zares 

_________________, 

zanj še enkrat lepa hvala. 

Eden pa je kot nobeden, 

kar je ______________, hitro mine, 

meni se, preljuba teta,  

še sedaj cedijo sline.  

 

Draga teta, zdaj dokaži,  

da vsaj malo misliš name  

in zato te v pismu prosim  

________________ na kilograme. 

Pošlji mi jih – 3 ________________! 

Pa lepo pozdravi 

_______________! 

Sto poljubčkov ti pošilja 

tvoja mala ____________________.   

 

 

2.  Razloži, kaj pomeni: 

Veverici se cedijo sline. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Miha viha nos nad kosilom.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tini se je kamen odvalil od srca. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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3. Dopolni. 

Biti priden kot čebela, mama, jaz 

Biti požrešen kot ___________________________________ 

Biti hiter kot _______________________________________ 

Biti lep kot ________________________________________ 

 

4. Izberi in reši eno izmed nalog: 

a) Napiši tetin odgovor na veveričkino pismo.  

b) Napiši šaljivo pismo babici/teti, kjer jo prosiš, da ti nekaj pošlje.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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PRILOGA 5: Učna priprava Mavrična ribica 

Učni predmet: slovenščina 

Učiteljica: Katja Farkaš 

Razred: 2.  

Trajanje: 2 šolski uri  

Datum: 9. 6. 2016 

Tematski sklop: Čas za pravljico  

Učna enota: MAVRIČNA RIBICA – Marcus Pfister 

Učni cilji:  

Učenci:  

 razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila, 

 spoznajo pravljico Mavrična ribica, 

 prepoznavajo glavne in stranske književne osebe,  

 odgovarjajo na vprašanja o besedilu in odgovore utemeljijo s pomočjo 

podatkov iz zgodbe, 

 vživljajo se v književno osebo, upovedujejo svojo domišljijsko predstavo te 

osebe, njeno razpoloženje in mnenje o ravnanju,  

 razvijajo sposobnost identifikacije z eno izmed književnih oseb,  

 obnovijo književno besedilo, 

 razvijajo sposobnost razumevanja, vrednotenja umetnostnega besedila, 

 krepijo domišljijo. 

Učne metode: pogovor, razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poslušanje, 

poustvarjalno pisanje 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva: knjiga Mavrična ribica, delovni list, risalni list, barvice, alu folija 

Literatura:  

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

Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

 Blažić, M. (1992). Kreativno pisanje: priročnik vesele znanosti od besede do 

besedila. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.  

 Blažić, M. (1995). Kreativno pisanje 1 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Blažić, M. (1996). Kreativno pisanje 2 – priročnik za učitelje in starše. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Grginič, M., Medved Udovič, V., Saksida, I. (2005). Na mavrico po pravljico. 

Ljubljana: Založba Izolit. 

 

Viri:  

 Pfister, M. (1993). Mavrična ribica. Ljubljana: EPTA. 
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POTEK UČNE URE 

 

1. UVODNI DEL  

UVODNA MOTIVACIJA 

Učencem povem uganko:  

Ko sije sonce, dež prši, 

razpne čez mesta se, vasi,  

razpne se kakor slavolok 

v vseh barvah čez neba obok.  

 

Ugotovijo, da gre za mavrico. Vodim pogovor o mavrici (kdaj nastane, katere barve so 

v mavrici – vijolična, modra, zelena, rumena, oranžna, rdeča). Spodbudim jih, naj si 

predstavljajo Mavrično ribico – zakaj ima tako ime, kakšno si predstavljate … 

 

2. OSREDNJI DEL 

NAPOVED BESEDILA 

Mavrična ribica pa mora biti zares čudovita zaradi vseh pisanih barv. Pa mislite, da je 

tudi srečna? Prisluhnimo zgodbi pisatelja Marcusa Pfisterja. 

 

PREMOR PRED BRANJEM 

Učenci se udobno namestijo in umirijo.  

 

GLASNO INTERPRETATIVNO BRANJE UČITELJA 

Doživeto preberem pravljico. 

  

PREMOR PO POSLUŠANJU IN IZRAŽANJE DOŽIVETIJ 

Kakšna se vam je zdela pravljica? 

 

RAZLAGA NEZNANIH BESED, BESEDNIH ZVEZ 

Zabrbotati – nerazločno povedati 

Izluščiti se – postati viden, se prikazati 

Tesno pri srcu – neprijetno 

Zataji dih ob njeni lepoti – občudovati 

 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE IN VREDNOTENJE BESEDILA  

– Kakšna je bila Mavrična ribica? 

– Kakšne luske je imela? 

– Zakaj je bila Mavrična ribica osamljena? 

– Kaj jo je Mala modra ribica nekoč prosila? 

– Bi bili vi prijatelji s takšno ribico? 

– Komu se je Mavrična ribica zaupala, da je žalostna? 

– H komu je odšla Mavrična ribica po nasvet? 

– Zakaj misliš, da je bilo hobotnici ime Modrijanka? 

– Kaj ji je svetovala? 

– Je upoštevala njen nasvet? 
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OBNOVA ZGODBE 

S pomočjo razrezanih povedi učenci obnovijo pravljico. Razdelim jih v 4 skupine. 

Vsaka skupina dobi kuverto, v kateri so na trakove narezane povedi, ki opisujejo glavne 

dogodke v pravljici. Skupaj jih razporedijo v pravilen vrstni red.  

 

Povedi:  

Nekoč je v globokem morju živela Mavrična ribica. 

Vse ostale ribe so jo občudovale zaradi njene lepote. 

Mala modra ribica si je zaželela eno njeno bleščečo lusko. 

Mavrična ribica je postala osamljena. 

Potožila se je morski zvezdi. 

Morska zvezda jo je poslala po nasvet k hobotnici. 

Mavrična ribica posluša njen nasvet. 

Svoje lesketajoče luske je podarila ostalim ribam.  

Ni bila več najlepša ribica, vendar je bila sedaj srečna.  

 

3. ZAKLJUČNI DEL 

NOVE NALOGE  

Učenci rešujejo delovni list (naloge za razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti). 
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Marcus Pfister – MAVRIČNA RIBICA       

Umetniško ime: ___________________________       

 

1. Izmisli si ime za mesto (kraj), v katerem prebivajo 

osebe:  

PREBIVALCI  MESTO (KRAJ) 

Marsovci Marsovnjak, Dežela nenavadnih ljudi, Marsovsko mesto 

Mavrična ribica  

Muca Copatarica  

Sneguljčica  

Zvezdica 

Zaspanka 

 

 

2. Predstavljaj si, da imaš doma ribico, ki te spominja na Mavrično ribico 
iz knjige. Spomni se, kakšna je bila na začetku zgodbe do ostalih ribic 
(ponosna, ni se zmenila za ostale, ni se igrala z njimi …), in ji glede na te 
lastnosti daj ime.  

 
Ime ribice: _________________________________________________ 
 
 
3. Dokončaj sliko. 
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4. Izdelaj naprstno lutko – svojo Mavrično ribico. V skupinah ob koncu ure 
zaigrajte prizor med Mavrično ribico in drugimi ribicami, ki so jo vabile 
medse, da se igra z njimi. 
Za izdelavo lutke uporabi: risalni list, barvice, alu folijo 
 
 
5. Izberi in reši eno izmed nalog: 
 

a) Predstavljaj si, da se srečata Mavrična ribica in Rdeča kapica. Napiši 
zgodbo. 
 

b) Predstavljaj si, da si hobotnica Modrijanka. Kaj bi ti svetovala Mavrični ribici, 
da bo postala srečnejša?  
 
 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


