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POVZETEK 

Pesnik, dramatik in prevajalec Pavel Golia je zelo pomemben pisec predvsem dramskih del za 

otroke. Glavni cilj diplomskega dela je bil spoznati njegovo življenje in njegovo delo in 

življenje predstaviti v šoli. Zanimali so me odzivi učencev, ki sem jih pridobila pri 

poučevanju v razredu in s pisnimi izdelki učencev. Ugotavljala sem zastopanost avtorjevih del 

v učnem načrtu in berilih.  

V prvem poglavju sem podrobno predstavila Golievo življenje in delo. V nadaljevanju sem 

opisala razvoj mladinske dramatike od nastajanja žanra pa vse do danes, predstavila sem 

pojme dramatika, mladinska literatura in mladinska dramatika ter naštela in opisala faze 

šolske interpretacije.  

V praktičnem delu sem v petem razredu osnovne šole obravnavala dramo Jurček. V knjižnici 

smo se seznanili z Golievim življenjem in ostalimi deli. V diplomsko delo sem vključila učno 

pripravo in analizo dela z učenci.  

Glava raziskovalna vprašanja so: 

 Ugotoviti želim, ali je literatura Pavla Golije zastopana v učnem načrtu in berilih. 

 Preveriti želim, ali učitelji v lokalni šoli, pri pouku mladinske književnosti, 

obravnavajo lokalnega avtorja. 

 Ugotoviti želim kaj učenci vedo o Pavlu Golii. 

 Ugotoviti želim, ali je tema revščine, ki jo je avtor vpletel v igro Jurček po 85 letih 

med mladimi bralci še vedno aktualna 

 

Empirični del bom izvajala na podlagi opazovanja učencev v 5. razredu Osnovne šole 

Trebnje. Pri raziskovanju bom uporabila deskriptivno metodo raziskovanja s kavalitativnimi 

tehnikami zbiranja podatkov (opisovanje). Pripomočki za zbiranje podatkov bodo: zapiski, 

fotografije, izdelki učencev. 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Pavel Golia, mladinska dramatika, faze šolske interpretacije, učna priprava, Jurček, odziv 

učencev 

  



 

 

ABSTRACT 

Poet, playwright and translator Pavel Golia had been an significant author of performances 

and plays for kids. The main goal of this thesis was to introduce his life and his best known 

works, together with their appearance in schools. In particular, I was interested with response 

of students, which I got first hand during tuition in class and through assessment of their 

written works. Based on this, I was trying to determine the extent to which his work is present 

in curriculum and student literature.   

In first chapter, I introduced in detail Golia`s life and work. Further on, I focused on history of 

development of youth drama, from its beginning until today. I introduced the basic terms, 

such as playwright, youth drama and youth literature and described all phases of school 

interpretation of those. 

In practical part I studied drama »Jurček« (»Little George«) with pupils from fifth grade 

during class, after which we visited local library to further learn about Golia`s life and other 

notable works. In this thesis I also included preparation and assessment material for studies of 

Golia with pupils.  

In my thesis, I would like to answer following questions 

 whether Pavel Golia`s literature is present in national curriculum and in study 

literature, 

 if teachers in local primary school discuss local author with pupils during their 

literature classes, 

 how much students know about Pavel Golia,  

 whether the topic of powerty 85 years ago, which was included in Golia`s play 

»Jurček«, still resonates among young readers of Golia`s works. 

Empirical part of the thesis will be done by means of direct observation of students in fifth 

grade of Trebnje Primary School. Research will be done using descriptive method, with 

qualitative techniques of data collection (by mean of descriptions). Main tools used during 

this research will be students` notes, their photographs and their works, completed during 

classes. 

KEY WORDS:  

Pavel Golia, youth drama, phases of school interpretation, preparation material for studies, 

Jurček (»Little George«), student response  
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1 UVOD 

V diplomskem delu bom podrobneje predstavila pesnika in dramatika Pavla Golio. Zanj sem 

se odločila, ker je bil rojen v Trebnjem, kraju, kjer sem obiskovala osnovno šolo in sedaj tudi 

živim. Po njem se imenuje tudi naša knjižnica, Knjižnica Pavla Golie Trebnje. O njem sem 

vedela zelo malo, zato sem začela raziskovati njegovo življenje in ugotovila, da je oral ledino 

na področju mladinske dramatike. Po poklicu je bil vojak, a se je po prvi svetovni vojni 

odpovedal vojaškemu poklicu in se posvetil gledališču. V Trebnjem je preživel le prvih šest 

let svojega življenja. 

V teoretičnem delu bom predstavila življenje in delo Pavla Golie (1887-1959). Predstavila 

bom mladinsko dramatiko od začetka, v začetku 19. stoletja, do danes, vanjo pa bom umestila 

tudi Golieva dela. Predstavila bom pojme dramatika, mladinska literatura in mladinska 

dramatika in opisala faze  šolske interpretacije. 

Pregledala bom učni načrt za pouk slovenščine v osnovnih šolah in ugotavljala avtorjevo 

prisotnost v njem. Pregledala bom tudi šolska berila, ki so trenutno potrjena s strani Zavoda za 

šolstvo Republike Slovenije, in ugotavljala, ali se v njih sploh pojavlja delo Pavla Golie z 

naslovom Jurček. 

V praktičnem delu diplomskega dela bom izvedla štiri šolske ure. V 5. b razredu Osnovne 

šole Trebnje bom obravnavala Golievo delo Jurček. Učenci bodo spoznali avtorjevo delo in 

življenje ter uprizorili odlomek iz omenjenega besedila. Na ta način bom ugotovila, kakšen je 

odziv učencev na delo lokalnega avtorja. 
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2 ŽIVLJENJE IN DELO PAVLA GOLIE 

2.1 Življenje 

Pavel Golia se je rodil 10. aprila 1887, v Trebnjem. Bil je sin trebanjskega okrožnega sodnika 

Ludvika Golie. Iz tega lahko sklepamo, da se je rodil v za tiste čase bogato družino in da je 

bilo njegovo družinsko okolje intelektualno nadpovprečno (Žebovec, 2005).  

           

Slika: (levo) Marija Golia (dekliško Rozmanova), (desno) Ludvik Golia; mati in oče Pavla 

Golie. 

Družina se je leta 1893 preselila v Novo mesto. Po končani nižji gimnaziji v Novem mestu se 

je odločil za vojaški poklic. Najprej je obiskoval  kadetsko šolo v Karlovcu. Postal je častnik 

avstro-ogrske vojske, služboval je v Trstu in Ljubljani, ter se povzpel vse do oficirskega čina 

(Kepic Mohar, 2007). V avstroogarski vojskije služboval med leti 1907 in 1915. Med leti 

1916 in 1917 je bil kapetan delovodja v srbski vojski. Po letu 1917 pa prostovoljec v ruski 

službi (vir: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi206542/ (29.8.2016). 

Leta 1914 je odšel na fronto, prestopil na rusko stran in se navdušil za vseslovansko idejo.  

Zaradi razočaranja nad velikosrbskimi nameni je leta 1917 prestopil v rusko armado. V Rusiji 

je bil prostovoljec, politični agitator, časnikar in ljubiteljski igralec. Leta 1919 se je po težki 

poti vrnil v Ljubljano (Žebovec, 2005). Leta 1918 je začel z delovanjem kot žurnalist v 

Moskvi, kjer je proučeval zlasti gledališče. (vir:http://www.slovenska-

biografija.si/oseba/sbi206542/ 29.8.2016).  

»Po vrnitvi v domovino se je odpovedal vojaški službi in se posvetil gledališču. Vodil je 

gledališke hiše v Ljubljani, Osijeku in Beogradu. Leta 1920 se je poročil s pianistko Dano 

Koblar. Po devetih letih skupnega življenja mu je žena umrla, Golia pa je preostanek življenja 

preživel sam« (Kepic Mohar, 2007: 28).  
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Službovanja v gledališču: 

 Med leti 1919 in 23 je bil dramaturg in ravnatelj drame v Ljubljani. 

 Med leti 1923 in 1925 intendant Narodnega gledališča v Osijeku,  

 Leta 1925 ravnatelj drame v Beogradu. 

 Leta 1926 zopet v Ljubljani (vir: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi206542/ 

29.8.2016). 

 

Slika: Pavel Golia (leta 1914). 

»Opravljal je razne gledališke funkcije, med katerimi je bilo najpomembnejše ravnateljevanje 

v ljubljanski Drami od leta 1922 do upokojitve leta 1946, in sicer z dvoletno prekinitvijo med 
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okupacijo, ko ga je šef okupacijske uprave v Ljubljani razrešil ravnateljske službe« (Žebovec 

2005: 232). 

»Leta 1953 je postal redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Umrl je 13. 

avgusta 1959 v Ljubljani kot svobodni književnik« (Kepic Mohar 2007: 28). 

 

 

Slika: Golia z družino (od leve proti desni si sledijo Gizela, Dragotin, Gustav, Vladimir, 

Pavel, Adolf, Maria Golia, Tilly, Cirila, Vladko, Gizela Šuklje, Maca Golia). 

 

2.2 Delo 

»Literarno delo Pavla Golie je zelo raznovrstno: poezija, dramatika, prevodi, dramatizacija in 

publicistika. Pisal je pesmi v slogu dunajske secesije, pravzaprav edini takrat v Slovenji. Tako 

kot za mnoge druge intelektualce je bil tudi zanj alkohol pogosto vir za razmah navdiha. 

Golieva posebnost pa je tudi, da ja svet mestne prostitucije prikazoval s svetopisemskimi 

izrazi in simboli«  (Žebovec 2005: 233). 

Na spletni strani Knjižnice Pavla Golie Trebnje (http://www.tre.sik.si/domoznanstvo/pavel-

golia.html, 15.7.2016)   o njem zasledimo spodnji zapis. 
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 »Njegova poezija še do danes nima ustrezne estetske ocene, saj se njeni ocenjevalci ne 

morejo zediniti o slogu, kakor da se bojijo povedati, da je dunajska secesija prav preko njega 

prestopila prag naše dekadence in simbolizma. Obdobje, ki je bilo zaznamovano v slovenski 

literaturi z veliki imeni, je zasenčilo uspeh in slavo dveh pesnikov, ki sta se oddaljila od te 

linije – Lili Novy in Pavla Golie. To kratkovidnost slovenske kritike je skušal nekoliko 

popraviti Josip Vidmar s skupno objavo njunih izbranih del v posebni izdaji Mladinske knjige 

leta 1970. Pri pisanju dramskih del za mladino pa mu gre prvenstvo v slovenski literaturi. 

Pred njim lahko omenimo samo Frana Milčinskega (1876–1932), čeprav je bilo kar nekaj 

piscev, ki so se s tem ukvarjali: Danilo Gorinšek, Ivan Lah, Lili Novy, Jakob Špicar in Vida 

Taufer. Fran Milčinski je napisal kar šest otroških iger in s tem opravil pomembno delo v 

napredovanju slovenske mladinske dramatike. Sopotnikov ni imel, njegovo delo pa je 

nadaljeval Pavel Golia in zaoral globoko v profesionalno sfero gledališča za mladino«.  

           

Slika: Golieva rojstna hiša v Trebnjem.                     Slika: Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 

 

Napisal je sedem iger za otroke:  

 Petrčkove poslednje sanje (1921),  

 Triglavsko bajko (1926),  

 Princesko in pastirčka (1930),  

 Jurčka(1931),  

 Srce igračk (1932),  

 Ubogo Ančko (1935) in  

 Sneguljčico (1937). 
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»Golievo delo za gledališče je osredotočeno na ravnateljevanje v ljubljanski Drami med 

letoma 1920 in 1946. Njegova sposobnost opravljanja takega dela ni izpričana samo v pisnih 

sporočilih in gledaliških uspehih ljubljanske Drame v tem času, ampak tudi v mnogih 

spominih in anekdotah tistih, ki so ga poznali. Poseben dar gledališču so Golieve pravljične 

igre za mladino. Njihova vrednost ni samo v izvirni enkratni pojavnosti, ampak tudi v 

nenehnem scenskem obnavljanju teh iger. Vanje so se poglabljali naši najboljši gledališki 

oblikovalci. Takšne zasedbe so bile omogočene z Golievimi ravnateljskimi pravicami. Igre so 

režirali ugledni režiserji, ki jim ubadanje z otroško igro ni bilo izpod časti ... 

... Prava odrska uspešnica so bile Petrčkove poslednje sanje, ki so se na odru obdržale kar 

štirinajst sezon (med letoma 1920 in 1943), z dvainsedemdesetimi ponovitvami, kar se dotlej 

ni zgodilo v slovenskem gledališču z nobeno igro za otroke. Veliko priznanje je spremljala 

tudi uprizoritev Triglavske bajke z enakim številom ponovitev. Z večjim uspehom se lahko 

pohvali samo Jurček, ki je v zadnji mariborski uprizoritvi leta 1961 dosegel vznemirljivi vrh 

vizualne inkarnacije v scenografiji Zvesta Apolonia in kostumografiji Vlaste Hegedušićeve, 

kjer se je barvni spektrum mediteranskega okolja dopolnjeval s posebnostmi srednjedolenjske 

grafične slikovitosti« (vir: http://www.tre.sik.si/domoznanstvo/pavel-golia.html, 15.7.2016). 

 

2.2.1 Bibliografija 

Kronološki pregled njegovih del (po Kepic Mohar, 2007: 29) 

Naslov pesniške zbirke za mlade:  

 Gospod Baroda in druge ljudse pesmi (1966), 

Naslovi pesniških zbirk: 

 Pesmi o zlatolaskah (1921), 

 Večerna pesmarica (1921), 

 Pesmi (1936), 

 Izbrne pesmi (1951), 

 O Ester – o Rene (1997) . 

Naslovi dram za otroke: 

 Petrčkove poslednje sanje (1921),  

 Triglavska bajka (1926),  

 Princeska in pastirček (1930),  
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 Jurček (1931), 

  Srce igračk (1932),  

 Uboga Ančka (1935) in  

 Sneguljčico (1937). 

 

Slika: Ilustracija zadnjega ponatis Jurčka, ilustracije: Kristina Krhin. 

Naslovi dram: 

 Dobrudža (1915), 

 Betlehemska legenda – Kralj brezpravnih (1928), 

 Kulturna prireditev v črni mlaki (1933). 

Izbrano delo:  

 Pesmi in igre za mladino (uredil D. Poniž 1985). 

 

Slika: Goliev Spominski kotiček v trebanjski knjižnici. 
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Golia je poznan tudi po nekaterih prevodih ruskih ljudskih pravljic, prevedel oz. poslovenil pa 

je tudi nekatera avtorska dela. Prevajal je dela, namenjena otrokom in mladini. Nekateri 

njegovi prevodi so v knjižni obliki izšli šele po njegovi smrti.  

Prvevedene ruske pravljice: 

 (Vir: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=COBIB 29.8.2016) 

 Gradič (1947), 

 Kurica Pegatka (1947), 

 Pravljice o živalih (1950), 

 Jelenček zlatorogec (1951), 

 Trije medvedki (1958), 

 Zajčkova hišica (1981) , 

 Deklica in lisica (1986). 

Prevodi avtorskih pravljic: 

(Vir: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=COBIB 29.8.2016) 

 Mačice (Zinaida Aleksandrova)(1947), 

 Kaj sem videl (Boris Zitkov)(1948), 

 Pravljica o carjeviču Jeruslanu (Igor Šilih)(1950), 

 Pravljice (Kornej Ivanovič Čukovski)(1952), 

 Vesele znanke (Grigor Vitez)(1955), 

 Deček iz narvske stražnice (Bolšincov, Manuel Vladimirovič)(1957), 

 Brez tretjega (Milan Begovič)(1977), 

 Doktor Jojboli (Kornej Čujkovski)(1982).  
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3 MLADINSKA DRAMATIKA 

Dramatika je poleg epike in lirike temeljna literarna vrsta. Njeni glavni značilnosti sta oblika 

dialoga v verzu ali prozi in predstavitev dogajanja kot navzočega v sedanjosti. Zunanje je 

razdeljena na tri do pet dejanj, ki obsegajo relativno zaključen sklop dogodkov. Med 

posameznimi dejanji je odmor, dejanja pa se delijo na prizore (scene). Drama dokončno zaživi 

šele v odrski uprizoritvi (Kos idr. 2009). 

»Dramsko besedilo je posebna književna oblika, ki ni namenjena le branju, temveč navadno 

tudi uprizoritvi. Dramsko besedilo je sestavljeno iz govora dramskih oseb in didaskalij 

oziroma režijskih opomb, v katerih so zapisana avtorjeva navodila glede scene, kostumov, 

kraja in časa dogajanja, pa tudi napotki igralcem ter režiserju« (Blažić idr. 2007: 151). 

»Dramska besedila za otroke so v obliki dialoga ali drugače oblikovanega premega govora 

napisana besedila, ki naj jih otrokom odigrajo ali odrasli igralci ali otroci« (Stražar 1982: 53). 

Dramatika za otroke pa ne opredeljuje le dramskih besedil – sem sodita tudi neposredna 

otroška ustvarjalna dejavnost, ko otrok z dialogom in gibanjem uprizarja vsebino znanih 

pripovedi, pa tudi ponovno doživljanje spoznanj in doživetij o okolju. Tudi igra vlog je oblika 

otroške dejavnosti; ta je lahko dramatizacija (uprizarjanje po literarnem besedilu) ali 

ustvarjalna igra (uprizarjanje po realnem okolju) (Stražar 1982). 

V mladinsko dramatiko sodijo:  

 gledališke igre, 

 lutkovne igre, 

 radijske igre, 

 televizijske igre in 

 filmski scenariji. 

Nosilci dramskega dejanja so v gledališki igri praviloma otroci, v lutkovni igri so tudi druge 

osebe (pravljične osebe). V radijski igri je v ospredju zvočnost, pri scenarijih pa gre pogosto 

za predelave nedramskih del. 

Mladinska literatura je literatura, ki je po temi, snovi in obliki primerna otrokom oz. 

mladini. Izhaja iz vživljanja odraslega ustvarjalca v mladega bralca oz. v otroštvo. Glede na 

starost naslovnika se mladinska literatura deli na otroško (v ožjem pomenu besede) in t. i. 

najstniško literaturo; vanjo sodijo dela, napisana posebej za mlade bralce, nemladinska dela, 

ki so sčasoma postala mladinska, in priredbe in predelave del. Mladinska literatura zajema 
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različne zvrsti: slikanico, ilustrirane knjige za otroke, mladinsko poezijo, mladinsko prozo, 

mladinsko dramatiko in trivialno literaturo. Na razvoj te literature pa sta močno vplivala tudi 

razvoj pedagogike in razvoj mladinskega časopisja (Kos idr. 2009). Med klasiki mladinske 

dramske literature se pogosto omenja prav Golia. 

 

3.1 Zgodovina slovenske mladinske dramatike 

Slovenska mladinska dramatika je med ostalimi mladinskimi zvrstmi najmlajša. Začetke 

slovenske mladinske poezije bi lahko označili ob prelomu iz osemnajstega v devetnajsto 

stoletje, medtem ko  se začetke slovenske mladinske dramatike datira sto let pozneje. Saksida 

(1998) navaja Gregoriča, ki v predgovoru svoje zbirke Otroški oder (1910) piše, da Slovenci 

nimamo do tedaj skoraj nič izvirnih dramskih del za otroke, le nekaj prevodov. Ta navedba pa 

ni nič kaj nenavadna, saj se je tudi nemladinska dramatika začela razvijati z zamikom, in sicer 

v času slovenskega preporoda, vendar po tem obdobju sledi tudi njen zaton (Saksida 1998).  

Saksida (1998) navaja tudi Pogačnika, ki ocenjuje, da v obdobju od leta 1855 do 1894 med 

pomembnimi besedili skorajda ni dramskih del.  

»Zgodovine slovenske književnosti mladinsko dramatiko omenjajo, ob tem pa je zanimivo, da 

njenih začetkov ne povezujejo s Kopitarjevim prevodom Kotzebejevega besedila Tinčkek 

Petelinček (1803), pač pa to besedilo postavljajo ob bok nemladinskim dramskim začetkom« 

(Saksida 1998: 32). V literarni zgodovini se med najstarejšimi mladinskimi dramskimi 

besedili omenjajo igre Josipa Stritarja, Ivana Laha, Frana Milčinskega, Pavla Golie ter 

nekaterih drugih avtorjev. Gre za besedila, ki so nastala v prvi četrtini dvajsetega stoletja. 

Saksida (1998) ugotavlja, da je bila dramatika v mladinski literarni zgodovini bolj slabo 

zastopana. Vzroke vidi v nerazvitosti te zvrsti, slabši kvaliteti starejših dramskih besedil in 

mogoče tudi v tem, ker jo pogosteje kot besedno umetnost uvrščajo k dramski umetnosti 

(Saksida 1998). 

 

3.1.1 Mladinska gledališka igra do J. Stritarja – nastajanje žanra 

Prva uprizorjena odrska predstava za otroke v slovenskem jeziku naj bi bila igra Tinček 

Petelinček leta 1803. To naj bi bil prevod Kotzebuejevega besedila, ki sta ga prevedla Jernej 

Kopitar in Valentin Vodnik. Danes igro poznamo v prevodu in priredbi Kristine Brenkove 

(Stražar 1982).  
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Saksida (1998) to besedilo označuje le za začetek slovenskega mladinskega gledališča in še to 

le delno. To utemeljuje z navedbami Kristine Brenko, ki pravi, da so v igri nastopali otroci, in 

sicer Zoisova sestra Johana, ki naj bi bila stara med 13 in 18 let. Besedila pa ne more označiti 

za začetek slovenske mladinske dramatike. Avtor navaja tudi kriterije, ki označujejo 

mladinsko dramatiko. V zadnjih desetletjih osemnajstega stoletja je nastal Weiβejev besedilni 

vzorec vzgojno-poučnega čtiva, ki se je ohranil tudi kasneje. Zanj je bil značilen otroški 

katalog kreposti v povezavi z moralnovzgojno in poučno funkcijo besedila, otrok je bil glavna 

oseba in tudi naslovnik besedila. Nobeni od teh treh značilnosti pa Tinček Petelinček ne 

ustreza. Besedilo je bilo namenjeno odraslim, otrok v besedilu ne odraža nobenih kreposti, 

nosilec besedila pa ni otrok.  

V vseh evropskih deželah so bili začetki posvetnega mladinskega slovstva povezani z izdajo 

časopisov, vendar v prvih številkah slovenskih časopisov za mladino kot so Zvonček (od 

1900), Zamorček (od 1913), Sokolič (od 1919), Orlič (od 1921) , Novi rod (od 1921), Naš rod 

(od1929) idr. ni moč najti mladinskih dramskih besedil (Saksida 1998). »Tako je na začetek 

mladinske dramatike na Slovenskem upravičeno postavljati izvirni besedili iz drugega letnika 

Vrtca. Med Tinčkom Petelinčkom (1803) in besediloma v Vrtcu se na Slovenskem pojavijo le 

štirje prevodi in ena priredba« (Saksida 1998: 95). Trije prevodi so iz Schmidove dramatike: 

M. Lendovšek: Mlada pevka (med letoma 1839 in 1840); M. Majar: Jagodnice in Venec 

(1858). Vendar so besedila povezana predvsem z razvojem gledališča za odrasle (Saksida 

1998). »Vsi trije prevodi K. Schmida torej bolj sodijo v zgodovino nemladinske dramtike, kar 

velja tudi za dramatizacijo svetopisemske zgodbe v enodejanki Izgubljeni sin (Zgodnja 

Danica 1865).  Četrti prevod, Kaznovana radovednost (L. Tomič), je objavljen v drugem 

letniku Vrtca (1872) in je po vsebini mladinsko delo. V istem letniku sta objavljeni tudi prvi 

slovenski mladinski gledališki igri: Praprotnikova enodejanka Klop pod lipo ali kaj se je na 

klopi zgodilo ter  dvodejanka Boječi Matevž Franeta Stegnarja« (Saksida 1998: 96).   

»Za prvo obdobje razvoja slovenske mladinske dramatike je značilna izrazita vzgojnost 

besedil, ki se na tematski ravni kaže v tipičnih versko- in moralnovzgojnih temah, med 

katerimi so nekatere povezane s tradicijo nemškega razsvetljenskega mladinskega slovstva 

(svet kot Stvarnikova kreacija, otroško usmiljenje in ukaželjnost, ljubezen do staršev in 

bratovska ljubezen, spreobrnjenje), pri motivih pa v značilnih dramskih situacijah in tipičnih 

osebah. Osrednji avtor tega obdobja, katerega delo odraža vse razločevalne značilnosti 

vzgojne mladinske dramatike, je Josip Stritar; ob njem je pomembno še delo Roze Kos, 

Franca Kralja in Frana Saleškega Finžgarja. Ob izvirnih besedilih je v tem obdobju zaznaven 
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delež prevodov (predvsem Tomšičevih)« (Saksida 1998: 107). V tem obdobju se pojavljajo 

tudi otroška dramska dela nekaterih drugih avtorjev, med njimi sta vidnejša Luiza Pesjak in  

Janko Barle (Saksida 1998).  

 

3.1.2 Od J. Stritarja do P. Golie – čas pospešenega razvoja mladinske gledališke igre 

Obdobje od Josipa Stritarja do Pavla Golie bi lahko določili z letnicama 1900 in 1935. V tem 

obdobju začne izhajati več mladinskih časopisov: Zvonček (od 1900), Zamorček (od 1913), 

Sokolič (od 1919), Orlič (od 1921) , Novi rod (od 1921), Naš rod (od1929) idr. Uredniška oz. 

nazorsko-konceptualna različnost časopisov in funkcijska raznolikost sta pripeljali do 

razmaha različnih oblik besedil. V tem obdobju se pojavi tudi večje število avtorjev 

mladinske dramatike. To obdobje se da razdeliti na več manjših delov, letnic pa ne gre 

pojmovati preveč togo. Do lete 1930 v mladinsko dramatiko vstopijo nekateri znameniti 

mladinski in nemladinski avtorji, kot so France Bevk, Josip Ribičič, Fran Milčinski. Kljub 

temu pa to obdobje (močno) zaznamujejo »klasične« mladinske igre Pavla Golie (Saksida 

1998). 

V prvem desetletju dvajsetega stoletje se v mladinskih časopisih pojavi nekaj obrobnih 

avtorjev. Med njimi sta vidnejša predvsem Alojzi Merhar (ps. Silvin Sardenko) in Marica 

Gregorič (Saksida 1998). 

V drugem desetletju izrazito naraste število mladinskih dramatikov, med njimi je veliko 

obrobnih avtorjev, še vedno pa se ne pojavi nobeno osrednje kvalitetno ime. Nekateri avtorji 

iz tega obdobja so Andrej Pavlica, Tončka Kovačič (tudi ps. Angelik), Fran Rojec, Rudolf 

Pečjak in A. Čadež, ki izstopajo predvsem po številu besedil (Saksida 1998). 

»Tretje desetletje (do glavnih del osrednjega avtorja Pavla Golie) zaznamujejo štirje 

pomembni mladinski dramski avtorji: Jakob Špicar, France Bevk, Fran Miličinski in Josip 

Ribičič« (Saksida 1998: 127). »Ti štirje avtorji mladinsko gledališko igro povzdignejo na 

raven umetniškega literarnega žanra. To je posledica obdelave pravljične snovi oz. fantastike, 

ki pritegne mladega naslovnika, ter nadgrajevanja »mladinske« snovi s kompleksno 

sporočilnostjo. Mladinska dramatika ni več tematsko reducirana, vzgojno-poučna literatura z 

moralističnim oz. paraboličnim besedilotvornim vzorcem« (Saksida 1998: 154). 

»Najkvalitetnejši med njimi pa je J. Ribičič« (Saksida 1998: 192). »Hkrati je to desetletje čas 

izrednega razmaha objav v mladinski periodiki« (Saksida 1998: 119). »V tem času se poleg 
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razmaha posamičnih objav v periodiki pojavi nekaj opaznih avtorjev, ki so pomembni bodisi 

tipološko bodisi glede na kvaliteto besedila (J. Špicar, katerega Pogumni Tonček in Martin 

Napuhek sta uprizorljiva še danes). Ostali avtorji so pustili sled v slovenski mladinski 

dramatiki predvsem zaradi količine del (npr. Ivan Albreht) ali njihovih vsebinskih posebnosti 

(npr. Matko Krevh)« (Saksida 1998: 127).  

»Četrto desetletje je najbolj zaznamoval avtor Pavel Golia, to obdobje se zaključi ob 

njegovem zadnjem uprizorjenem delu. Poleg Golie so to obdobje zaznamovali še Manica 

Koman, Vinko Bitenc, Sr. M. Sabina, Anica Černej, Ivan Jontez, Katka Zupančič, Milan 

Skrbinšek, Engelbert Gangl in Krizostom Sekovanič (Saksida 1998). Kot avtor književno- in 

gledališkodidaktičnih zapisov o gledaliških igrah je v tem obdobju pomemben M. Skrbinšek« 

(Saksida 1998: 192). V četrtem desetletju je v primerjavi s tretjim zaznati kvalitativen in 

kvantitativen upad mladinskih gledaliških iger. Besedila opaznejših avtorjev vsebujejo 

tematiko socialne oz. narodne in verske vzgojnosti, pravljični motivi so redki. Primerjava z 

ostalimi avtorji pokaže kvaliteto in pomen Golieve mladinske dramatike (Saksida 1998).   

Šele po končani prvi svetovni vojni se začne načrtno in produktivno obdobje slovenske 

mladinske igre. Njen začetek lahko povezujemo tudi z obdobjem, ko je Pavel Golia postal 

direktor Drame SNG v Ljubljani. Napisal je sedem, pravljičnih iger: 

 Petrčkove poslednje sanje (1921),  

 Triglavsko bajko (1926),  

 Princesko in pastirčka (1930),  

 Jurčka (1931), 

 Srce igračk (1932),  

 Ubogo Ančko (1935) in  

 Sneguljčico (1937), ki predstavljajo zelo svobodno priredbo znanih pravljičnih vsebin. 

Fran Milčinski in France Bevk dopolnjujeta Golievo delo, vendar so njune igre vsebinsko 

enostavnejše, zajemajo motive pravljičnega sveta, uprizoritveno pa so (v primerjavi z 

Golievimi) manj zahtevne (Stražar 1982). 

Postavlja se vprašanje, v kolikšni meri je premik v pravljičnost, ki ga je opaziti pri vseh 

vidnejših avtorjih mladinske dramatike (od Stritarja do Golie), povezan z uprizarjanjem tujih 

mladinskih iger v ljubljanski Drami med letoma 1919 in 1941 (Saksida 1998).  
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3.1.2.1 Pavel Golia  

»Pavel Golia je osrednja osebnost mladinske dramatike v tridesetih letih 19. stoletja. Dve 

njegovi igri sta nastali  že pred letom 1930, vendar poglavitni del Golievega mladinskega 

dramskega opusa sodi v obdobje med letoma 1930 in 1935« (Saksida 1998: 147).  

Štiridejanka Petrčkove poslednje sanje (s podnaslovom »božična povest«) je bila prvič 

uprizorjena leta 1921. Doživela je vrsto ponovitev, izšla pa je v zbirki Splošna knjižnica 

(1923). Igra prikazuje ganljivo umiranje bolne sirote Petrčka. Prepoznati je simbolične prvine: 

umiranje otroka, prepletanje realnosti in fantastike, pravljična bitja, misel, da govorico živali 

razumejo le blagi v srcu. V igri se pojavijo tri teme: socialne razlike, vojna in človekova 

ločenost od narave. Iz zahtevne tematike je razbrati, da je Golia v pravljično snov vgradil 

tematiko, ki je značilna za simbolično književnost in sočasno mladinsko dramatiko (Saksida 

1998). 

»Tematsko in predstavno drugačna od prve Golieve igre je petdejanka Triglavska bajka 

(uprizorjena 1926, izšla 1927). Igra prikazuje zmago bratstva nad nasiljem, ta tema pa je 

ubesedena v pravljični besedilni stvarnosti vilinskih alegoričnih bitij (Vila Zala, Konte Monte, 

Očak Triglav, Strina Rjavina itd.). Vsebinsko je igra zapletena, ker imajo vsi liki simbolične 

konotacije. Alegorika in simbolika dramskega dejanja in oseb opozarjata na verjetnost 

žanrskega prenosa, ki se kaže v navezovanju besedila na narodovo zgodovinsko izkušnjo – 

trenutno politično situacijo ter humanistično vizijo bratstva med narodi. V tem delu se odkriva 

narodnopolitična osnova« (Saksida 1998: 148).  

Tako prva kot tudi druga igra nista prišli v reprezentativen izbor Golievih mladinskih besedil 

(Kalan 1953 in Poniž 1985, v: Saksida 1998). Izbora sta zajela besedila iz ustvarjalno najbolj 

plodovitega obdobja Pavla Golie, ki ga omejujeta letnici 1931 in 1938. Gre za štiri izvirna 

besedila Princeska in pastirček (1930), Jurček (1931), Srce igračk (1932), Uboga Ančka 

(1935) in Sneguljčico (1937) in eno priredbo. Vsem pa so skupne pravljična snov, socialna 

tematika in specifična »dramska geometrija«, ki se povezuje s karakterizacijo dramskih oseb 

(povzeto po Ginestier, v: Saksida 1998: 148). 

Petdejanka Princeska in pastirček (uprizorjena 1931, izšla 1932) je prikaz prijateljstva med 

pastirjem Boštjančkom in princesko. Njunega prijateljstva graščak in služabniki ne marajo, 

zato skupaj zbežita k vili, botri Šumi. V igri je več satiričnih prvin, Golia smeši lažno junaštvo 

veteranov in imenitnost gospode. Tematsko pomembna je tudi ideja o nenasilništvu in 

življenju z naravo (Saksida 1998). 
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Mladinska drama Jurček  je izšla in bila uprizorjena v dveh različicah (prvič leta 1932, drugič 

1941/42), izšla pa je l. 1953. Obe različici imata isto glavno dramsko zgodbo. Revnemu in 

malce neumnemu, a dobrosrčnemu Jurčku veter razpiha moko. Mati, oče in popotni 

muzikantje zato ostanejo lačni. Jurček odide klicat Vetra. Prikliče ga, ta mu v zameno za 

moko pokloni tri čudežne predmete: zlati zvonček, petelinčka in palico. Jurček v gostilni 

preizkusi moč čarobnih predmetov, krčmar pa mu jih zamenja. V gostilno prideta še oče in 

mati, novi čarobni pripomočki pa so brez moči. Jurček ponovno pokliče Vetra. Tokrat dobi 

piščal, s katero lahko pokliče divje može. Ker krčmar darov ne vrne, si jih Jurček pridobi s 

pomočjo divjih mož. Na koncu vse povabi na gostijo, besedilo pa se konča z muzikantovim 

nagovorom občinstva – ta napove ples, gledalce pa povabi, naj še kdaj pridejo v Dramo. 

Nagovor gledalcem je v drugi različici še izrazitejši. Pojavi se že v uvodnem verznem 

nagovoru muzikantov (prolog) in v govoru Trobente, kjer je izpostavljena tema besedila. V 

drugo različico je Golia vnesel nekatere nove osebe in motivne drobce (npr. Ceneta in Lipeta, 

kamelo Pampanelo, valpte in psa Čuvaja), v glavno dogajanje je vpletel več pesemskih 

vložkov, z repliko Vile pa pove pomen otroštva in otroškega doživljanja sveta (Saksida 1998).  

»Opozarjanje na odrsko iluzijo in nagovarjanje publike sta še bolj opazna v štiridejanki Srce 

igračk (uprizorjena 1932, izšla 1953). Dogajanje v njej poteka na dveh ravneh. Prvo raven 

tvori dogajanje na »gledališki realnosti« – ta se vzpostavi z uvodnim ravnateljevim 

nagovorom občinstvu v prologu; druga raven je vstavljena »prikazovana« zgodba o revni 

materi in Andrejčku, ki ju vsi, razen kneza in knežne Maje, odganjajo in zapostavljajo. Obe 

realnosti, zgodbena in »gledališka«, sta povezani na zanimiv način« (Saksida 1998: 150). 

Opozarjanje na gledališko imaginacijo zgodbe je opazno tudi v govoru oseb. Osrednji dramski 

motivi igre so pot kneza in knežne po mestu, obisk bogatih ter spoznanje o neusmiljenosti 

podanikov. Poudarjena je tudi socialna ideja (Saksida 1998). 

»Pravljična štiridejanka Uboga Ančka (uprizorjena 1935, izšla 1953) temelji na zgodbi 

Pepelke, dramske osebe pa jo povezujejo s Princesko in pastirčkom. Kraljevič je žalosten, ker 

ni z dobro ubogo Ančko, priredijo mu veselico, na katero pridejo tudi zlobna Ančkina mačeha 

Perpetua s hčerkama, Ančkin oče (zvezdoslovec Močerad) in medved. Kraljevič in Ančka se 

spoznata, ubogo siroto kraljevska družina sprejme za hčerko« (Saksida 1998: 150). 

Še bližje predlogi je igra Sneguljčica (uprizorjena 1938, natisnjena 1950 z bogatimi 

ilustracijami T. Kralja), ki je dramatizirana pravljica. Kraljica sovraži pastorko Sneguljčico, 

zato naroči lovcu, naj jo odpelje v gozd, a je ne ubije. Deklica se zateče k palčkom, vendar jo 
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mačeha zastrupi z glavnikom in nato še s hruško. Reši jo vitez, ko jo obudi. Znan okvir je 

spremenjen s končnim razpletom. Kraljico podaniki s pomočjo ljudstva spodijo s prestola. 

Neskladna s tematiko pravljice je tema socialne nepravičnosti in poudarjanje potrebe dela in 

bratstva. V besedilu je zaznati patetičnost, ni pa humorja in satire. Po kvaliteti je to delo bližje 

prvima dvema igrama, ki ju zaznamuje preveč poudarjena socialno-nacionalna teznost 

(Saksida 1998). 

»Golieva mladinska dramatika je v sebi združila vsa pozitivna razvojna gibanja. To se odraža 

v premiku od vzgojnosti, priložnostnih prizorov, neposrečenih obdelav verske snovi in 

dramske mimetičnosti (dogajanje v družinskem krogu) v tematizacijo etične in družbene 

problematike, upovedane v pravljični besedilni stvarnosti« (Saksida 1998: 154).  

 

3.1.3 Od Golie do konca druge svetovne vojne 

Od izida zadnje Golieve mladinske igre leta 1938 do konca druge svetovne vojne je izšlo 

malo mladinskih dramskih besedil. Še vedno je v mladinski dramatiki zaznati narodno in 

versko vzgojnost, gre za obrobna in estetsko nedovršena besedila. To obdobje zaznamuje 

predvsem Miroslav Kunič z dramatizacijo pravljic s Triglavskega pogorja z naslovom 

Triglavska roža (1940). Značilni so nekateri liki in motivi (npr. škompnik, škrati, pehtra baba, 

žarkžene, iskanje zaklada, čudodelne rože, cekini iz ognja) ter tema materinske ljubezni. 

Pravljična snov v mladinski dramatiki za tem za dobro desetletje zamre, ponovno pa zaživi v 

delih K. Brenkove v petdesetih letih (Saksida 1998). 

 

3.1.4 Povojna mladinska aktivistična gledališka igra 

Aktivistična mladinska igra vsebinsko ni enotna, ampak jo tvorita dve snovno-idejni skupini: 

 besedila s temo osvobodilnega boja in 

 socialnorealistična besedila. 

V prvo skupino se uvrščajo naslednja besedila: France Kosmač: Zaplenjena puška, Pojdimo 

se partizane; Fran Saleški Finžgar: Vedež; Josip Ribičič: Matjaž in črni gavrani, Mezinček; 

Vida Brest: Begunček. Ta dela so izšla leta 1945 v prvi knjigi Mladi oder. V to tematiko sodi 

tudi Ingoličevo delo Mladi aktivisti (1946). Povojno aktivistično ideologijo odražajo naslednja 

dela: Anton Ingolič: Požeta njiva (1946); J. Ribičič: Škrateljčki (1946), Tinče in Binče (1947); 
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Dušan Željeznov/Herbert Grün: Mladost pod soncem (1948); Branko Rudolf: Pod Zvezdo 

(1947) (Saksida, v: Pogačnik idr..2001). 

»Za prvo petletje neposredno po koncu druge svetovne vojne je do ideološkega razcepa 1948 

značilna tudi »sovjetizacija slovenskih mladinskih gledaliških iger«. Tako izvirna kot tudi 

prevedena mladinska dramatika prvega povojnega obdobja sta tezni« (Saksida, v: Pogačnik 

idr. 2001: 456). Uprizarjajo predvsem like pionirjev/borcev ali pa narodnih/razrednih 

sovražnikov. Med tovrstnimi besedili izstopajo predvsem prevedena dela, domačih avtorjev je 

bolj malo. Očitno je, da se aktivizem v mladinski dramatiki ni razvil do tiste stopnje kot npr. 

pri mladinski poeziji ali prozi (Saksida, v: Pogačnik idr. 2001). 

 

3.1.5 Odmik od aktivizma in vračanje k pravljičnosti 

»V začetku petdesetih let je v mladinski periodiki zaznati oživljanje pravljične tradicije, ki je 

v prepričljivem obsegu kazala kvalitetno predvojno mladinsko igro. Kljub temu, da se vtem 

času občasno še pojavijo vzgojna besedila, je premik k pravljičnosti in snovi iz otroštva 

pomemben za razvoj mladinske dramatike. Iz mladinske gledališke igre izloči teznost kot 

posledico pretirane in enostranske ideologizacije književnosti. Po letu 1950 je kljub zbirki Iz 

velikih dni (1964), v njej je zbranih enajst aktivističnih besedil s snovjo iz NOB, zaznati 

opustitev »pionirskih« gledaliških iger. Tradicija aktivistične dramatike se opazno prekine s 

ponatisom druge različice Golievega Jurčka (1953), temu pa sledi ponovna oživitev 

pravljične snovi v petdesetih letih – gre torej za vzorec, ki ga je mogoče opaziti tudi ob 

mladinski poeziji« (Saksida, v: Pogačnik idr. 2001: 456). Avtorji, ki so bili značilni za 

povojne pravljične gledališke igre, so: Veno Taufer, Lili Novy, Janez Gradišnik, D. Gorinšek, 

J. Kislinger, Z. Hudales, K. Brenkova (Saksida, v: Pogačnik idr. 2001). 

»Obdobje odmikov od povojne aktivistične mladinske dramatike je pomembno zato, ker po 

eni strani oživlja predvojno pravljično tradicijo, po drugi stani pa netendenciozno tematizira 

otroški svet« (Saksida 1998: 169). Kljub temu pomembnemu premiku pa je to obdobje v 

primerjavi s prejšnjim skromnejše glede dosežkov. Ne pojavi se avtor, ki bi presegel Golio. 

Avtorji, ki ustvarjajo v tem času, večinoma obnavljajo in prirejajo pravljične vzorce in 

motive, ki jih je moč najti v starejši dramatiki. Izstopajo pravljična besedila K. Brenko in 

dramatika Z. Hudalesa. V slednji je snovna podlaga otroški svet, to so pravljice, strahovi, 

domislice in igra, značilna pa je tudi neobremenjenost z ideološko-vzgojno tematiko (Saksida 

1998). 
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3.1.6 Sodobna mladinska gledališka igra 

Sodobna mladinska dramatika se začne po letu 1960, ko v slovenski kulturni prostor vstopijo 

avtorji, ki v dramska besedila vnašajo moderne oblikovne postopke in novo snov, ki 

predstavlja sodobni svet. V to motiviko spadajo tudi fantastični in pravljični motivi. Ta dva 

motiva pa nista več povezana s tradicionalno temo – zmaga dobrega. Novost na področju 

dramatike so svobodnejša igra, asociacije in nonsens (oživljanje stvarnosti, nonsensna 

predstavnost). Šele v tem obdobju so preseženi oblikovni in tematski okvirji klasičnih 

mladinskih iger, ki so značilne predvsem za pravljične komedije Pavla Golie. V mladinsko 

gledališko igro vnesejo predstavo sodobnega sveta in sproščeno domišljijsko igro ( Saksida, v: 

Pogačnik idr. 2001).  

»Med mladinskimi dramatiki glede na omenjeno oblikovno-snovno inovativnost nekateri 

posebej izstopajo: v šestdesetih in sedemdesetih letih so to Miro Mikeln, Žarko Petan in zlasti 

Leopold Suhodolčan, v osemdesetih pa J. Žmavc, Miroslav Slana Miros, Milan Dekleva, 

zlasti pa Alenka Goljevšček in Boris A. Novak« (Saksida, v: Pogačnik idr. 2001: 458). 

»Sodobna mladinska dramatika je motivno, tematsko in oblikovno mnogoplastna in 

raznovrstna. Ob preprostejših igrah, ki prikazujejo otroškost, postavljeno v realno ali 

pravljično stvarnost, dramska besedila osemdesetih in devetdesetih ubesedujejo tudi 

kompleksnejše teme, povezane z mitologijo, jezikom in označevanjem, ironiziranjem 

vladanja, oblasti in raznih družbenih realnosti, s stvarnostjo kot skrivnostjo. S tem je tudi v tej 

podzvrsti opazno približevanje sodobni nemladinski literaturi. Različnost perspektiv in tem, 

oživitev pravljičnega vzorca, hkrati pa družbena kritičnost in čista modernistična igra so 

(poleg kakovostnih avtorjev) poteze, ki sodobno mladinsko dramatiko postavljajo ob bok 

poeziji in prozi. Brez dvoma pa je dramatika kot »virtualna predstava« hkrati tudi povsem 

specifična zvrst, kot taka pa predmet teatroloških in drugih raziskav« (Saksida, v: Pogačnik 

idr. 2001: 467). 

»Obdobje sodobne mladinske dramatike preseže pravljično vsebino in mladinsko gledališko 

igro postavi v okvir predstavnosti modernega sveta – takšne so npr. družbeno kritične igre  M. 

Mikelna, Ž. Petana in še zlasti L. Suhodolčana, v katerih je »gledališkost« kot vrednota 

pozitivna opozicija totalitarni oblasti oziroma sproščeni domišljijski igri/ustvarjalnosti (N. 

Kraiger, M. Dekleva, A. Goljevšček in B. A. Novak)« (Saksida 1998: 192). Sodobna 

mladinska gledališka igra je postala predstavno-tematsko pestra, kar se kaže z vračanjem 

mitov, čudenjem, jezikom, skrito resničnostjo itn., in tako podobna vsej sodobni mladinski 
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literaturi. Hkrati pa na nevsiljiv način sooblikuje bralčev oz. gledalčev odnos do sebe, drugih 

in do sveta (Saksida 1998). 

 

3.2 Ilustracije slovenskih mladinskih dramatik 

V dramatiki, posebej v gledališki igri, se slikanica pojavi bolj redko. Upoštevati gre dejstvo, 

da dramsko delo ni le »književno«, temveč vsebuje tudi »virtualno predstavo«. Kljub 

manjšemu pomenu zaradi povezanosti besedila in uprizoritve v slovenski mladinski 

književnosti lahko zasledimo nekaj »dramskih slikanic«, vendar so nekatere izmed njih bližje 

ilustrirani knjigi (Saksida, 1999). »Poleg Černigojevih lesorezov, ki ilustrirajo Ribičičevi igri 

V kraljestvu palčkov (1922) in Kraljica palčkov (1923), pri omenjanju ilustrirane dramske 

klasike ne gre pozabiti na Golievo Sneguljčico (1950), ki jo je ilustriral Tone Kralj. Slikanica 

je v likovnem delu oblikovana scensko. Posamezno ilustracijo odstira zavesa, opazovalec dobi 

občutek, da je podoba na odru, s tem pa je dodatno poudarjena gledališkost besedila. Poleg 

tega so Golievi verzi podloženi s klasičnimi ilustrativnimi palimpsestnimi likovnimi motivi, 

neposredno povezanimi z dramsko zgodbo« (Saksida 1999: 22). Igro K. Brenkove Mačeha in 

pastorka  (1951) o brezsrčnosti in dobroti z lutkovnega odra dopolnjujejo ilustracije Marlene 

Stupica. Med sodobnimi igrami pa sta posebnost radijski igri Alenke Goljevšček 

Gornastenisedimuha in Zakaj avto zjutraj noče vžgati (1991). Ilustriral ju je Tomislav Umer, 

pri tem pa je zanimivo to, da je bila ilustrirana radijska igra, ki je pravzaprav »igra zvoka« 

(Saksida 1999). 

 

Slika: Naslovna stran Pavel Golia: Sneguljčica (1950), ilustriral Tone Kralj 
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4 SODOBNI POUK MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 

4.1 Učni načrt 

»Predmet slovenščina omogoča oblikovanje osebne, narodne in državljanske identitete ter 

razvijanje ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja – predvsem sporazumevanja v 

slovenskem (knjižnem) jeziku, socialno, estetsko, kulturno in medkulturno zmožnost, učenje 

učenja, informacijsko in digitalno pismenost, samoiniciativnost, kritičnost, ustvarjalnost, 

podjetnost ipd.« (Učni načrt 2011: 6). 

Pouku slovenščine je v drugem triletju namenjenih po 175 ur letno  (oz. pet ur tedensko). Za 

učni načrt književnega pouka je značilno, da ločuje umetnostna besedila od neumetnostnih, 

saj neumetnostna besedila tvorimo, sprejemamo in analiziramo drugače od umetnostnih. Delu 

z neumetnostnimi besedili je namenjenih 60 odstotkov ur tega predmeta, delu z umetnostnimi 

besedili pa 40 odstotkov (Učni načrt 2005) . 

 

4.1.1 Operativni cilji pri obravnavi umetnostnih besedil v drugem triletju 

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI Z BRANJEM, POSLUŠANJEM, 

GLEDANJEM UPRIZORITEV, UMETNOSTNIH BESEDIL IN GOVORJENJEM, 

PISANJEM O NJIH 

  

OPERATIVNI CILJI, VEZANI NA KNJIŽEVNA BESEDILA 

 Učenci spoznavajo v učnem načrtu predlagana besedila oziroma druga besedila po 

izbiri učitelja in učencev (na primer besedila lokalnih avtorjev, besedila, povezana z 

aktualnimi dogodki, ipd.). 

 Učenci razvijajo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnih besedil. 

 Učenci ločujejo umetnostna besedila od neumetnostnih. 

 

OPERATIVNI CILJI, VEZANI NA KNJIŽEVNE ZVRSTI IN VRSTE 

 Učenci doživljajo, razumevajo in vrednotijo pesniška, prozna in dramska besedila. 
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DRAMATIKA 

 Učenci improvizirajo (igra vlog). 

 Učenci ločijo in opišejo zgradbo dramskega besedila: dejanje/prizor, glavno besedilo 

(govor oseb) in stransko besedilo (didaskalije – navedba govorečih, druga odrska 

navodila). 

 Učenci sledijo dogajanju, ločijo glavno književno osebo od preostalih književnih oseb 

(zaznavajo razmerja med njimi) ter povzamejo, kaj se je zgodilo. 

 

OPERATIVNI CILJI, VEZANI NA GLEDALIŠČE, RADIJSKO IGRO IN FILM 

 Učenci ozaveščajo značilnost medijskih predstav, realizacij, aktualizacij književnih 

besedil oziroma prepoznavajo temeljne značilnosti posameznih medijev. 

 Učenci posamezne primere predstav primerjajo s književnim besedilom. 

 Učenci doživljajo, razumevajo in vrednotijo gledališke predstave, radijske igre, film, 

govorno in pisno. 

 

RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI S TVORJENJEM, (PO)USTVARJANJEM OB 

UMETNOSTNIH BESEDILIH (PISANJE, INTERPRETATIVNO BRANJE, 

GOVORJENJE) 

 Učenci razvijajo recepcijsko zmožnost (doživljanje, razumevanje in vrednotenje 

književnih besedil), tako da se govorno (po)ustvarjalno in/ali »strokovno« (govorni 

nastop) odzivajo na književna besedila oziroma pišejo (po)ustvarjalna besedila, ki 

vključujejo prvine umetnostnega jezika in/ali druge značilnosti književnega besedila. 

 

CILJI, POVEZANI S PISANJEM DRAMATIKE  

Učenci izbirno tvorijo eno ali dve enoti (oziroma najdejo svojo možnost): 

 pišejo dramske prizore, 

 dramatizirajo krajše prozno besedilo, 

 ustvarjajo radijsko igro. 
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CILJI, VEZANI NA INTERPRETATIVNO BRANJE KNJIŽEVNEGA BESEDILA 

 Učenci izražajo doživetje in razumevanje književnega besedila z glasnim branjem, pri 

katerem z glasom (so)oblikujejo besedilno stvarnost. 

 

CILJI, POVEZANI Z BRANJEM DRAMATIKE 

 Učenci glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov, po vlogah – izražanje 

spremembe razpoloženja oseb, čim bolj naravno govorjenje (skladno z dogajanjem in 

okoliščinami dogajanja). 

 Učenci v igri vlog improvizirajo dramske fragmente (dialoge). 

 Učenci v razrednem gledališču uprizorijo odlomek, krajše dramsko delo, lastno 

dramatizacijo proze, odrsko postavitev mladinske gledališke igre po skupinah. 

 

4.2 Predlagana dramska besedila za obravnavo v 5. razredu 

V Učnem načrtu (2011) so za obravnavo v petem razredu devetletne osnovne šole predlagana 

naslednja dramska besedila: 

 M. Dekleva: Magnetni deček, 

 P. Golia: Jurček, 

 A. Goljevšček: Če zmaj požre mamo, 

 B. A. Novak: Prizori iz življenja stvari, 

 Ž. Petan: Poslednja vojna njegovega veličanstva. 

Pregledala sem berila za 5. razred, ki so objavljena v katalogu učbenikov za osnovno šolo 

(potrjen s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 20.8.2016), in tudi nekatera 

starejša. Golievo delo Jurček se nahaja le v berilu Na krilih besed, berilo za 5. razred osnovne 

šole (Golob, B., Kordigel Aberšek, M.,Saksida, I.), ki je izšel leta 2015 pri založbi Mladinska 

knjiga. 

 

4.3 Didaktika mladinske književnosti 

Didaktika mladinske književnost obravnava poseben tip literarnih besedil (mladinsko 

književnost) in ima pred seboj bralca, ki še ni osebnostno dozorel (Kordigel Aberšek 2008)  
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Področja raziskovanja didaktike mladinske književnosti so (v: Kordigel Aberšek 2008: 19):  

 cilji mladinske književnosti pri pouku, 

 vprašanja vsebin, 

 vprašanja metod književne vzgoje, 

 kako vidi udeležence pouka književnosti ter 

 kako vidi okoliščine pouka književnosti in razmerje med njimi. 

 

4.3.1 Cilji didaktike mladinske književnosti 

Didaktika mladinske književnosti opredeljuje v tri vrste  ciljev: 

 vzgojne cilje, 

 procesne/funkcionalne cilje, 

 izobraževalne cilje (Kordigel Aberšek 2008: 19). 

 

VZGOJNI CILJI 

Didaktika mladinske književnosti stremi h glavnemu cilju – da bo človek rad bral, cenil 

literaturo in da mu bo branje vir estetskega in vsestranskega užitka. Teh ciljev ni mogoče 

doseči na silo. Soočanje z mladinsko literaturo mora biti tudi pri pouku vir ugodja. Vzgojnim 

ciljem didaktike mladinske književnosti se lahko približamo z dolgoročno motivacijo za 

branje. Literatura mora predstavljati nekaj, kar je v danem trenutku vredno zanimanja. Nujno 

je potrebno priznavati potrebo po branju trivialne literature, saj gre za legitimno bralno 

potrebo. Razvita recepcijska zmožnost zagotavlja ugodje pri branju, bralec pa v literaturi 

najde odgovore na svoja aktualna vprašanja (Kordigel Aberšek 2008). 

PRIDOBIVANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI 

»Gre za ustvarjalno komunikacijo z literarnim besedilom. K temu cilju stremi večina 

didaktičnih prizadevanj pri pouku književnosti (Kordigel Aberšek 2008). Šolsko branje in 

učiteljeve metode temeljijo na sporočilnosti besedila in bralčevi recepcijski zmožnosti 

zaznavanja tistih segmentov besedila, ki mu lahko služijo pri razumevanju in vrednotenju te 

sporočilnosti. Recepcijska zmožnost je procesni cilj recepcijske didaktike mladinske 

književnosti« (Kordigel Aberšek 2008: 25–26). 
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Procesni literarnorecepcijski cilji so (v: Kordigel Aberšek 2008): 

 zmožnost oblikovanja domišljijsko-čutne predstave, 

 zmožnost odkrivanja »vrat za identifikacijo«, 

 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 miselno shemo, 

 zmožnost povezovanja motivov v temo, 

 prepoznavanje literarne forme. 

IZOBRAŽEVALNI CILJI 

Didaktika mladinske književnosti v okviru izobraževalnih ciljev definira tri skupine znanj 

(Kordigel Aberšek 2008): 

 prepoznavanje komunikacijske situacije pri recepciji mladinske književnosti – otroci 

pri tem razlikujejo vlogo poslušalca v pragmatični govorni situaciji in vlogo 

poslušalca v literarnoestetski govorni situaciji; 

 literarnozgodovinsko znanje (spoznavanje kanona mladinske književnosti) – učenci naj 

bi spoznali nekatera temeljna dela slovenske in svetovne mladinske književnosti; 

 literarnoteoretično znanje (spoznavanje formalnih značilnosti nekaterih književnih 

vrst) – pri tem gre za miselne procese, pri katerih učenec pridobljeno znanje poveže z 

že znanim in ga uredi v nekakšne miselne sheme. 

 

4.4 Faze šolske interpretacije mladinske književnosti 

Pouk mladinske književnosti izhaja iz pedagoško usmerjenega in izkušenjskega učenja. 

Bistvo tega je skupno branje in obravnava literarnih besedil v šoli; gre za nekakšno 

komunikacijo med literaturo, učenci in učiteljem. Ta poteka na vseh spoznavno sprejemnih 

stopnjah, pri čemer je potrebno ponotranjati bralne strategije učencev za čedalje 

samostojnejše branje.   
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V različnih smereh didaktike književnosti in za različne stopnje šolanja se je v praksi 

oblikovalo več metodičnih sistemov obravnave literature v šoli (Krakar Vogel. 2004). 

Zasledila sem, da se posamezni sistemi šolske interpretacije mladinske književnosti med seboj 

v nekaterih fazah obravnave nekoliko razlikujejo. Za obravnavo pri pouku mi je najbližji 

sistem, ki ga je mogoče zaslediti v delu Bože Krakar Vogel Poglavja iz didaktike književnosti. 

Podobno pa ga opisujejo še nekateri avtorji (npr. Saksida, Kordigel Aberšek), poleg tega pa 

smo ta sistem obravnavali tudi na predavanjih pri predmetu didaktika mladinske književnosti. 

Doživljanje, razumevanje vrednotenje in vzporedno izražanje po sistemu, kot ga opisuje 

Krakar Vogel, poteka v sedmih korakih oz. fazah. To so: 

 uvodna motivacija,  

 napoved besedila in njegova umestitev, 

 interpretativno branje, 

 premor po branju in izražanje doživetij, 

 razčlenjevanje besedila, 

 sinteza in vrednotenje, 

 nove naloge. 

Te faze so v nadaljevanju opisane in nekoliko razčlenjene, saj je v posameznih fazah 

združenih več korakov. 

 

4.4.1 Uvodna motivacija 

»Motivacija je priprava otrok na branje literarnega besedila, na branje/poslušanje pesmi, 

proznega besedila, na gledanje lutkovne igre, gledališke predstave, poslušanje radijske igre ali 

na branje odlomka iz dramskega besedila. Njena naloga je v otrocih ustvariti anticipacijo 

oblikovanosti in/oz. razpoloženja literarnega besedila. Pri tem je potrebno upoštevati dva 

kriterija, in sicer kriterij primernosti motivacije za izbrano literarno besedilo in kriterij 

upoštevanja otrok, njihovih interesov, njihovih predhodnih realnih in literarnih izkušenj, 

usvojene stopnje recepcijske zmožnosti. Ob upoštevanju obeh kriterijev so ustvarjene 

možnosti za uspešno pripravo otrok na srečanje z besedilom« (Kordigel Aberšek 2008: 176).  

»Gre za »psihično ogrevanje« učencev za sprejemanje novega besedila. Učitelj to fazo 

načrtuje na podlagi izkušenj učencev, njihovega znanja, pričakovanih doživetij, zaznav in 

domišljijskih predstav, ki jih utegnejo vzbuditi prvine besedila« (Krakar Vogel 2004: 79). 
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Motivacija za branje literature na razredni stopnji ustvarja pogoje za čim bolj temeljito 

literarnoestetsko doživetje. Na razredni stopnji gre tudi za ponotranjanje navzven usmerjene 

aktivnosti. Branje literature brez ustrezne motivacije je lahko glede ciljev literarne vzgoje 

kontraproduktivno. Literaturo moramo otrokom približati, da bodo v njej uživali tudi, ko bodo 

zapustili šolske klopi. Zato mora biti literarno doživetje povezano z občutkom ugodja. 

Motivacija mora doseči svoj namen in ne sme biti časovno omejena. (Kordigel Aberšek  

1994). 

 

TIPI MOTIVACIJ (Kordigel Aberšek 2008) 

 NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE: 

 likovne motivacije, 

 glasbene/zvokovne motivacije, 

 gibalne motivacije. 

 

 KOMBINIRANE JEZIKOVNE IN NEJEZIKOVNE MOTIVACIJE:  

 motivacije z igro vlog 

 

 JEZIKOVNE MOTIVACIJE: 

 Domišljijske motivacije: 

 besedne: igra dveh besed, daljšanje besed, kovačnica besed, nesmisli, asociacije, 

primerjave, raziskovanje (pomena) besed, raziskovanje slovarskega pomena besed, 

raziskovanje pomena lastnih imen književnih oseb in književnih prostorov, 

raziskovanje zvena in pomena besed; 

 predstavne: motivacija z ustvarjanjem domišljijskega sveta; motivacija z ustvarjanjem 

domišljijsko-čutne podobe; 

 zgodbenopredstavne: zgodbenopredstavna motivacija Kaj bi bilo, če ..., fantastična 

zgodbenopredstavna motivacija, pravljična zgodbenopredstavna motivacija. 

 Izkušenjske motivacije: 

 realne izkušenjske: motivacija s pridobivanjem pojma,  motivacija s pridobivanjem 

problema, situacijska motivacija, motivacija z oblikovanjem doživetja; 

 medbesedilne izkušenjske: medbesedilna izkušenjska motivacija s pridobivanjem 

pojma, medbesedilna izkušenjska motivacija s pridobivanjem literarnoteoretičnega 
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pojma, medbesedilna izkušenjska motivacija s pridobivanjem problema, situacijska 

medbesedilna motivacija, medbesedilna izkušenjska motivacija z oblikovanjem 

doživetja. 

 

Boža Krakar Vogel (2004: 80) pa navaja spodaj predstavljene tipe uvodne motivacije. 

 Ponovitev književnega ali drugega znanja kot uvodna priprava na obravnavo 

nove snovi – učitelj od učencev pričakuje reprodukcijo, spominsko povzemanje, ki iz 

spomina prikliče informacije za razumevanje novega besedila. 

 Doživljajsko izkušenjska motivacija – učitelj skuša pričakovane vsebine ali oblike 

novega besedila povezati z že znanimi literarnimi ali neliterarnimi izkušnjami, 

znanjem in doživetji učencev. 

 Domišljijsko problemska motivacija – učencem postavi ali problemsko-razumsko 

ali bolj čutno-čustveno domišljijsko uganko oz. problem (neznanko, ki terja 

razrešitev). Ta metoda je pogosto uporabljena pri sodobnem pouku z elementi 

problemskega. 

 

4.4.2 Napoved besedila  

Napoved besedila ima pri poučevanju mladinske književnosti naslednje vloge (Kordigel 

Aberšek 2008): 

 posreduje literarnozgodovinsko znanje (lokalizacija besedila, najava avtorja in naslova 

literarnega dela), 

 uzavešča komunikacijsko situacijo: avtor – besedilo – otrok, 

 posreduje literarnoteoretično znanje (literarnovrstna opredelitev), 

 povezuje motivacijo z recepcijo (osmišljanje), 

 dodatno motivira za recepcijo (spodbujanje radovednosti za dialog s pisateljem in 

besedilom). 

Napoved besedila olajša razumevanje, odstrani spoznavne ovire in poda informacije o 

besedilu in avtorju. Učitelj mora podati osnovne zunaj- in znotrajbesedilne značilnosti 

besedila (naslov, avtor, besedilna vrsta, opozori na težje razumljive izraze, neznanke v kraju 

in času dogajanja ...). V tej fazi gre za podajanje informacij, pogosto se uporablja učiteljeva 
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razlaga (predavanje), učenci sodelujejo z že pridobljenim znanjem. Učitelj mora biti pozoren, 

da »predavanje« ni predolgo, obseg in globina pa sta usklajena z operativnimi cilji (Krakar 

Vogel 2004). 

Na razredni stopnji so bistveni podatki o avtorju, naslovu in delu, iz katerega je besedilo 

vzeto. Vsebinska lokalizacija je še posebej primerna, kadar interpretiramo odlomek, iztrganost 

odlomka iz besedila zahteva ustrezno vsebinsko lokalizacijo, t. i. predzgodbo, ki jo po uvodni 

motivaciji in pred interpretativnim branjem oblikuje učitelj. Vsebinska lokalizacija naj bo 

povezana z obravnavo, ki pri učencih spodbudi poglobljeno zanimanje. Lahko se zgodi, da 

predzgodba ni primerna (kadar želimo pri novih nalogah uporabiti motivacijsko igro in če 

predzgodba že zadovolji zanimanje učencev in bi vplivala na zanimanje za odlomek, ki sledi). 

Učitelj glede na poznavanje učencev in njihovega predznanja ter izkušenj oblikuje ustrezno 

predzgodbo (Saksida 1994). 

 

4.4.3 Premor pred branjem 

Ko učitelj že napove besedilo, napravi kratek premor pred branjem, da se učenci pripravijo na 

poslušanje besedila. Ta premor lahko deluje dodatno motivacijsko. 

 

4.4.4 Interpretativno branje 

Interpretativno branje je glasno, semantično ustrezno in čustveno izrazno estetsko branje 

literarnega besedila v razredu. To je prvo in praviloma neprekinjeno branje besedila pri 

pouku, njegov namen je spodbuditi estetsko doživljanje pri učencih (Krakar Vogel 2004: 87). 

Sodobna didaktika književnosti poudarja pomen takega branja za spodbujanje 

literarnoestetskega doživljanja, z njim pa pri učencih dosežemo zanimanje za literaturo. Slabo 

opravljenega interpretativnega branja ne more popraviti niti še tako izčrpna kasnejša analiza. 

Tovrstno branje pa nam lahko služi tudi kot motivacija. Nepogrešljiv del celostnega bralnega 

pouka je ravno interpretativno branje, ki pri naslovniku aktivira doživljajsko poslušanje. 

Strokovnjaki poudarjajo tudi pomen učiteljeve priprave na interpretativno branje (Krakar 

Vogel 2004). 

Saksida (1994: 73) navaja Rosandića, ki pravi: »interpretativno branje poteka v posebnih 

okoliščinah. Učenci naj ne bodo v neugodnem položaju, saj le-ta onemogoča spontano 
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sprejemanje besedila. Učitelj naj ne ustvarja motečih dejavnikov, kot sta npr. hoja po razredu 

ali neustrezna gestikulacija. Z učenci naj komunicira s pogledom, branja pa naj ne prekinja 

zaradi pojasnjevanja besed ali vzpostavljanja discipline ipd. Učenci naj imajo zaprte knjige, 

saj pozornost, usmerjena na katero koli drugo dejavnost, moti doživljanje besedila«. 

Avtorica Metka Kordigel Aberšek (2008) to fazo poimenuje prvi stik z besedilom – poslušanje 

mladinskega literarnega besedila. Zagovarja tezo, da besedilo otrokom pripovedujemo na 

pamet. Prozno besedilo pripovedujemo, pesem recitiramo, dramsko besedilo zaigramo z 

lutkami ali pa pripovedujemo tako, da didaskalije spremenimo v vezano besedilo. 

Pripovedovanje ima vrsto prednosti pred branjem.  Pripovedovalec ima pristen očesni stik, ki 

je nenadomestljiv. Če je med učiteljem in učenci knjiga, ta predstavlja oviro neverbalni 

komunikaciji. Živo pripovedovanje je sugestivnejše in navdušuje učence. Učence najbolj 

zanima zgodba, zato pesem recitiramo na pamet, prozno in dramsko besedilo pa 

pripovedujemo čim zvesteje izvirniku. Učitelj naj bi besedilo vedno najprej pripovedoval, šele 

nato pa prebral. Tudi učiteljevo branje mladinske književnosti mora biti vzorno, to pa zahteva 

njegovo pripravo na branje. Najprimernejše je glasno branje. Le tako bo učitelj na branje 

pripravljen do te mere, da lahko ob branju tudi nadzoruje situacijo v razredu. 

 

4.4.5 Premor po branju 

»To je trenutek tišine, v katerem učenci urejajo prve, neposredne vtise o umetnostnem 

besedilu. Če je bila motivacija dobra, če je bila napoved vzgojno-izobraževalnega cilja dovolj 

uspešna (kar pomeni, da je ustvarila spreten prehod med motivacijo in recepcijo) in če je bilo 

recitiranje/pripovedovanje in interpretativno branje kakovostno, potem mora ob koncu 

recepcije nastati trenutek tišine – trenutek, ko so otroci (in učitelj) prevzeti, osupli, brez besed, 

ko se počutijo nemočne a hkrati vzvišene, ko se počasi trgajo iz mimetične zazibanosti v 

literarni svet in ko se ločujejo od literarne osebe, s katero so se identificirali. Otroci 

potrebujejo čas, da se vrnejo v učilnico, čas, da doživetje sede in se vtisi poglobijo« (Kordigel 

Aberšek 2008: 187). 

V tem času učitelj na podlagi opažanj pripravi prve spodbude, s katerimi bo učence pozval k 

izražanju doživetij (Krakar Vogel 2004).  
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4.4.6 Izražanje doživetij  

Avtorica Kordigel Aberšek (2008: 188) na tem mestu predlaga izjavo po čustvenem premoru. 

Pri klasični književni didaktiki gre za ubeseditev učenčevih literarnoestetskih doživetij. 

Predvsem za mlajše učence je to še zelo težko. Učenci pogosto odgovarjajo tako, da odgovori 

»ugodijo« učitelju. Namesto vprašanja avtorica predlaga izjavo, ko učitelj:  

 ali iz lirskega besedila izvzame enega izmed verzov (po navadi zadnjega ali zadnja 

dva) in tako podčrta enega izmed (po njegovem) bistvenih segmentov pesmi ali  

 z izjavo poveže literarno besedilo z motivacijo in jo s tem dokončno osmisli tako, da z 

eno povedjo izpostavi v besedilu tisti pojem, problem, ki smo ga razvijali v fazi 

motivacije. 

Krakar Voglova (2004) pa po premoru da besedo učencem, da izrazijo svoje prve vtise, misli, 

presoje. K temu naj bi jih spodbudila izhodiščna vprašanja, kot so: Mi je všeč? Kako si 

predstavljam osebe, prostor, čas dogajanja? Izražanje razpoloženja, pričakovanja. Kaj me 

najbolj/najmanj pritegne? Na kaj me besedilo spominja? Kaj sem razumel drugače kot 

sošolci? Odgovori na ta vprašanja nastajajo na podlagi celostnih zaznav in učitelja seznanijo s 

tem, ali je bilo besedilo učencem všeč in ali so bili dovolj dobro motivirani za poslušanje 

besedila. V tej fazi se učenci seznanijo tudi z različnimi razumevanji oz. interpretacijami 

besedila pri sošolcih in imajo priložnost spoznati, da je umetnostno besedilo mogoče razumeti 

na različne načine. 

»Cilj te faze je zmanjševanje razkola med učenčevimi stvarnimi doživetji besedila in možnim 

popolnejšim doživetjem« (Saksida 1994: 75). Izražanje doživetij je pomembno tako za učenca 

kot tudi za učitelja; prvemu pomaga dojeti besedilo kot lastno izkušnjo, drugemu pa najti pot 

za nadaljnje razčlenjevanje (Saksida 1994). 

 

4.4.7 Individualno branje 

Izražanje lastnih doživetij je izhodišče za podrobnejše razčlenjevanje ob postopnem 

ponovnem branju besedila. Takrat se v glasno ali tiho segmentirano branje vključujejo vsi 

učenci  (Krakar Vogel 2004).  

Po čustvenem premoru in izjavi po njem učenci besedilo še enkrat tiho preberejo. V tem času 

so učenci z besedilom sami, tokrat je recepcijska situacija takšna, da bi jo lahko označili kot 

avtor – besedilo – bralec. Gre za dialog med otrokom, literarnim besedilom in posredno z 
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njegovim avtorjem. Učitelj naj tega dialoga ne bi obremenil z zahtevami podčrtovanja ali 

označevanja (Kordigel Aberšek 2008). »Ob individualnem branju se otroci opredeljujejo do 

literarnega besedila, ga vrednotijo, ugotavljajo, da jim je všeč ali da jim nekateri deli ne 

ugajajo. Besedilo uvrščajo v svoj individualni kontekst in opredeljujejo svoj individualni 

odnos do dela. Poleg tega pa zaznavajo tudi tiste elemente, ki so jih ob prvem stiku morebiti 

spregledali« (Kordigel Aberšek 2008: 189).  

 

4.4.8 Glasno branje 

Glasno branje pri pouku  literature je vse bolj vprašljivo. Cilj tega branja je, da bi se učenci 

naučili čim bolj gladko brati. S tem samo po sebi ni nič narobe. Glasno branje pri večini 

učencev spremljata nelagodje in strah. Nekateri ne morejo brati tako počasi, drugi ne morejo 

brati dovolj hitro. Nepravilno glasno branje predvsem v prvem triletju je lahko v nasprotju s 

cilji literarne vzgoje in tudi v nasprotju s cilji bralnega pouka. Učenci naj tehnik branja v šoli 

ne urijo ob literarnih besedilih, čeprav se morajo naučiti brati tudi literarna besedila. Glasno 

branje literature je potrebno razrešiti vseh neprijetnih občutij, ki ga po navadi v začetku 

spremljajo. Preprost način rešitve tega problema je metoda poltihega branja v dvojicah, ko 

dva otroka drug drugemu polglasno bereta besedilo. Otrok naj se sam odloči, katero besedilo 

mu je tako blizu, da bo tvegal in se ob njem pripravil na svoje glasno branje pred sošolci. To 

se bo zgodilo individualizirano, ko bo pripravljen in bo njegova tehnika branja avtomatizirana 

do te mere, da bo ob prepoznavanju črk in zlaganju glasov v besede ostalo vsaj še toliko 

bralne energije, da si  bo ob branju v spomin priklical tudi predstave (Kordigel Aberšek 

2008). 

 

4.4.9 Razčlenjevanje besedila – analiza 

»V tej fazi pridemo od sestavin, ki so jih učenci najprej opazili, k manj opaženim in prezrtim, 

z namenom, da bi bralci bolj kompleksno dojeli literarnost besedila, sestavine, ki vodijo k 

popolnejšemu in bogatejšemu doživljanju leposlovja« (Grosman 1989: 71, v: Krakar Vogel 

2004: 91). »V tej fazi se poleg bralne sposobnosti razvija tudi književno raziskovalna 

sposobnost za sistematično primerjanje, uvrščanje in posploševanje literarnih pojavov. V 

ospredju sta besedilo in bralčevo prizadevanje za razumevanje njegove literarno umetniške 

strukture. Pri tem spodbujamo vse nivoje bralnega razumevanja: razumevanje posameznih 
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besed, skladenjsko in pomensko razumevanje ter bralčevo konstrukcijo pomena celostnega 

besedila. Učenci pridobijo tudi uporabno literarno znanje o sestavi literarnega dela, o 

vsebinskih in oblikovnih sestavinah njegove literarnosti in o možnostih vstopanja vanj«  

(Krakar Vogel 2004: 91).  

 

RAZUMEVANJE KJUČNIH PRVIN BESEDILNE CELOTE 

Učitelj preverja, ali učenci razumejo, za kaj v  besedilu sploh gre, in ali znajo to povedati s 

svojimi besedami. Učenci opišejo potek dogajanja, čas in prostor, vzroke in posledice 

glavnega konflikta, temo izpovedi, razpoloženje. Pri obnovi učenec po spominu poda glavne 

podatke (pripoveduje o dogodkih, osebah, dogajalnem prostoru in času) v enakem zaporedju 

kot v besedilu. Zelo strnjeno obnavljanje poimenujemo povzemanje (Krakar Vogel 2004).  

Učitelj lahko spodbuja obnavljanje besedila s ključnimi vprašanji oz. nalogami (v. Krakar 

Vogel 2004: 93): 

 Kaj se je zgodilo v besedilu (na koncu besedila), kako si razlagate konec? 

 Obnovite (pisno, ustno, v skupinah) besedilo po poglavjih (dejanjih, kiticah). 

 Kako bi predstavili glavno osebo? 

 Povzemite in komentirajte ključne dogodke. 

 Naštejte ključne dogodke. Kakšen naslov bi dali besedilu? 

 Sestavite pet vprašanj, ob katerih naj sošolec obnovi besedilo. 

PREVAJANJE KOT POSTOPEK ZA SPODBUJANJE RAZUMEVANJA BESEDILA  

Takšno prevajanje pomeni, da učenci umetnostno besedilo oz. njegove dele prevedejo v 

neumetniški jezik (Krakar Vogel 2004).  

 

Analiza v literarni teoriji pomeni razčlenjevanje besedilne celote na posamezne sestavine 

vsebine (motivi, ideje, oznake oseb) in oblike (rime, figure ipd.). Smiselna je v takem obsegu, 

v kakršnem učenci zmorejo dojeti vlogo posameznega analiziranega elementa v celoti. 

Pomembno je, da pri tem spoznajo, da analiziranje pripomore k boljšemu razumevanju 

besedila (Krakar Vogel 2004).   
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Pri analiziranju se postopno razvijejo vse bralne sposobnosti. Zaznavanje in doživljanje 

izboljšujemo z nalogami, ki se nanašajo na ritmične sestavine besedila (ne le pesmi), 

zvočnost, nenavadnost besed, besedilne slike ter osnovno razpoloženje (Saksida 1994).  

 

4.4.10 Sinteza in vrednotenje 

Faza sinteze in vrednotenja spada na stopnjo abstraktne konceptualizacije. Bralec povezuje 

svoja doživetja in spoznanja o besedilu, jih organizira v sheme, shranjuje v dolgoročni spomin 

in vrednoti besedilo. Učenec naj bi v tej fazi samostojno izrazil svojo sintezo in vrednotenje 

(Krakar Vogel 2004). 

 

SINTEZA 

»Bralec  sintetizira svoja spoznanja ob vprašanjih, kot so npr.: 

 Kaj o književnem delu zdaj pravzaprav vem, kaj bi o njem povedal prijatelju, staršem, 

naključnemu spraševalcu (o zvrsti, tematiki, avtorju, prevladujočih značilnostih, 

problemu, sporočilu, kakšno mesto ima med drugimi in zakaj ...)? 

 Kaj mi je pomagalo do teh spoznanj, kako se moje mnenje (ne) ujema z drugimi? 

Odgovarjanje na vprašanja lahko poteka v dialogu med učiteljem in učenci, v skupinah ali 

individualno« (Krakar Vogel 2004: 100). 

»Sinteza zajema temeljne pojme iz književnega znanja ter vsebinske in oblikovne sestavine 

besedila« (Saksida 1994: 77).  

VREDNOTENJE  

»Učenec vrednoti prebrano besedilo glede na odziv na celovitost besedila, glede na druga 

besedila ali v primerjavi z zunajliterarno stvarnostjo (Saksida 1994). Odgovarja na naslednja 

vprašanja« (Krakar Vogel 2004: 101): 

 Zakaj mi besedilo je/ni všeč? 

 Kako izpolnjuje moja pričakovanja? 

 Zakaj se mi zdi umetniško? 

 Kaj besedilo pomeni v svojem času in danes glede na druga besedila, okoliščine? 
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Temeljna značilnost vrednotenja je odkrivanje povezav med delom in bralcem, bistvenega 

pomena pri tem je upoštevanje individualnosti (Saksida 1994). Bralec lahko berilo vrednoti s 

sklicevanjem na svoje osebne izkušnje ali s sklicevanjem na znanje z različnih področij. To so 

zunanja merila. Besedila pa lahko presoja tudi glede na notranja merila, ki so značilna za 

pojav določene vrste. Gre za literarno vrednost besedila bralcu, večpomenskost besed, 

izmišljenost umetnega besedila, neodvisnost od kraja in časa nastanka, umetniškost. Manj 

izkušeni osnovnošolski bralci uporabljajo predvsem zunanja merila in se sklicujejo na lastne 

izkušnje. Ključne besede za izražanje vrednotenja so: izrazite svoje mnenje, kaj mislite, 

opredelite se, kaj presojate, kaj je boljše/slabše/prav/narobe, kako vrednotite ... Bralec lahko 

svoje dojemanje prebranega izrazi tudi ustvarjalno, s tvorjenjem novega besedila, likovno, 

glasbeno ali gibalno. Prebrano besedilo je izhodišče za novo oblikovanje, kar je še posebej 

aktualno na nižjih stopnjah izobraževanja (Krakar Vogel 2004). 

 

4.4.11 Nove naloge 

Bralčevo samostojno izražanje odziva v novi obliki povezuje fazo sinteze in vrednotenja s 

fazo novih nalog – le-te je mogoče oblikovati ob prebranem besedilu ali pa z branjem novega 

besedila in nanj navezati nove naloge (Krakar Vogel 2004). 

Učenci lahko (v: Krakar Voegl 2004: 104): 

 pišejo obsežnejši doživljajski spis, 

 pripravijo pisno ali ustno obnovo, oznako ipd., 

 naredijo določen del analize, 

 naredijo različne dejavnosti sinteze in vrednotenja, 

 se sami podučijo o pisatelju, njegovem času, 

  se podučijo o medijskih predelavah besedila, 

 se besedilo naučijo na pamet itd. 

»Nove (poustvarjalne) naloge utrjujejo, poglabljajo in dograjujejo  literarno doživetje« 

(Saksida 1994: 79). Tu ima posebno vlogo ponovno branje besedila. Interpretativno ponovno 

branje je priložnost za polno literarnoestetsko doživetje. Ponovno branje je lahko tiho, 

polglasno ali glasno in po vlogah. Naloge v sklepni fazi šolske interpretacije so najpogostejša 

ustvarjalna preoblikovanja in dopolnjevanja besedil, nastajajo domišljijska besedila, s 

katerimi se razvijajo fantazijsko mišljenje, razumevanje jezikovne inovacije, doživljanje 
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jezikovne slike ipd. (Saksida 1994). Med novimi nalogami se priporoča tudi pisanje 

neliterarnih besedil, in sicer (v: Saksida 1994: 80): 

 odgovori na vprašanja, povezana s slogovnimi sestavinami in njihovo funkcijo (ritem, 

zvočnost besede, nenavadnost zvez), 

 povzetek vsebine, oznaka glavnih oseb, prostora, časa, 

 predstavitev avtorja ali ilustratorja (učenci v knjižnici poiščejo ustrezne vire in 

oblikujejo krajše besedilo), 

 vsebinska lokalizacija odlomka (samostojno raziskovalno delo, uporaba v uvodni 

motivaciji), 

 anketa o  branosti določenega dela, 

 dnevnik branja z bio- in bibliografskimi podatki.  

Dopolnjevanje novih nalog z domišljijsko poustvarjalnostjo učencem odpira pogled v pestrost 

besedil, ki nastajajo na podlagi umetnostnih besedil in so njihov posnetek, opisi ali 

poustvaritve, kot je npr. dramatizacija (Saksida 1994). 
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5 OBRAVNAVA DRAMSKEGA BESEDILA V ŠOLI 

Za pedagoški del svojega diplomskega dela sem si izbrala obravnavo Golieve mladinske 

drame Jurček. Namen obravnave je bil, da učenci spoznajo delo in življenje lokalnega avtorja. 

Želela sem ugotoviti, ali poznajo Pavla Golio, jim na zanimiv način predstaviti njegovo delo 

in opazovati, kako se bodo nanj odzvali. 

Učne ure sem izvedla na Osnovni šoli Trebnje, in sicer v 5. b razredu, v katerem pouk 

obiskuje 18 učencev, in v knjižnici Pavla Golie Trebnje. Dve šolski uri smo obravnavali 

odlomek iz berila, v naslednji šolski uri smo obiskali knjižnico, kjer smo si ogledali 

spominsko razstavo o avtorju, knjižničarka pa nam je predstavila njegovo življenje in delo. 

Nato smo v eni šolski uri tudi dramatizirali odlomek iz Jurčka za ostale učence petih razredov 

na šoli. 

Na podlagi učnega načrta sem določila cilje, ki sem jih z obravnavo želela doseči. Učno 

pripravo za obravnavo odlomka sem razdelila na tri glavne faze šolske interpretacije 

umetnostnega besedila, in sicer na uvodno motivacijo, delo z besedilom in nove naloge. 

V uvodnem delu sem učence vprašala, ali so že slišali za Pavla Golio – učenci so nato na 

manjše lističe zapisali, kar o njem že vedo. Na tablo sem že pred pričetkom ure napisala 

njegovo ime in letnici rojstva ter smrti. Pogovorili smo se o tem, kako so živeli nekoč, v 

kakšnih razmerah so odraščali podeželski otroci (kaj so jedli, kako so bili oblečeni, kako so 

potovali iz kraja v kraj, kako so se šolali, ali so hodili v trgovine …). Življenje nekoč smo 

primerjali z življenjem v današnjih časih. Ugotovili smo, da so včasih živeli veliko bolj revno 

in skromno. 

V osrednjem delu je sledila najava besedila. Povedala sem jim, da je dramatik rojen prav v 

Trebnjem, da je pisal predvsem za otroke, odlomek iz besedila pa govori o revnem, 

navihanem Jurčku, ki pa ni ravno pameten. Sledil je premor pred branjem, v katerem so 

učenci pozornost usmerili na poslušanje in moje interpretativno branje odlomka iz knjige. Za 

tem je sledil premor po branju in nato izražanje doživetij. Učenci so potem besedilo še enkrat 

tiho prebrali. Ob vnaprej pripravljenih vprašanjih smo besedilo analizirali in razložili manj 

znane besede. Učenci so se sami javili, da smo po vlogah ponovno prebrali besedilo, sledilo 

pa je še vrednotenje besedila. 
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V zaključnem delu ure so učenci napisali predzgodbo, in sicer, kaj se je zgodilo, preden je 

Jurček vstopil v sobo. Za pomoč so imeli nekaj opornih točk. Nato so opisali in narisali Jurčka 

ali Trobento. Na koncu pa so v manjših skupinah dramatizirali odlomek iz berila. 

Čez dva dni smo z učenci odšli v lokalno knjižnico, kjer nam je knjižničarka predstavila 

življenje in delo Pavla Golie, ogledali so si razstavo o njem in izpolnili učne liste. 

Med zadnjim obiskom na šoli so uprizorili odlomek iz berila za ostale učence petih razredov. 

 

5.1 Priprave na učne ure 

UČNA PRIPRAVA 1 

5. razred 

ŠTUDENTKA: Barbara Avguštinčič  

MENTORICA: Jožica Marinčič 

OSNOVNA ŠOLA TREBNJE 

Datum: 14. 6. 2016  

2 šolski uri 

 

PREDMET: SLOVENSKI JEZIK – MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

TEMA: Obravnava dramskega besedila 

UČNA ENOTA: Jurček; Pavel Golia                                                                        

CILJI 

 

Učenci: 

 spoznajo slovensko mladinsko književnost, 

 spoznavajo in uporabljajo strokovne izraze – identifikacija, 
pripovedno delo, dramsko delo, dogajalni čas, dogajalni prostor, 
prizor, 

 razvijajo sposobnost branja, razumevanja in vrednotenja 
umetnostnega besedila, 

 ohranjajo in razvijajo interes za poslušanje proze, 

 oblikujejo domišljijsko-čutne predstave književnih oseb, literarnega 
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prostora in dogajanja, 

 kreativno pišejo, 

 besedila dramatizirajo v skupini, 

 tekoče in razumljivo berejo, 

 opredelijo glavno in stransko osebo. 

 

UČNE 
METODE 

razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poročanje, delo z besedilom, 
prikazovanje, razgovor, igra vlog 

UČNE 
OBLIKE 

frontalna, skupinska, individualna, delo v dvojicah 

UČNI 
PRIPOMOČKI 

tabla, prazni lističi, fotokopije odlomka iz berila, klobuk, lonec, kuhalnica, 
predpasnik, koš, čepica 

LITERATURA  Golob, B., Kordigel Aberšek, M.,Saksida, I. (2015). Na krilih besed, 
berilo za 5. razred osnovne šole: Ljubljana. Mladinska knjiga. 

 Golia, P. (2006). Jurček: pravljica v štirih dejanjih s prologom: 
Trebnje. Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 

POTEK URE 

UVODNI DEL Uvodni pozdrav in predstavitev.  

 

Na tabli je že napisano: Pavel Golia (1887–1959). 

Učence vprašam, ali so že slišali to ime. Razdelim prazne lističe, nanje 
napišejo, kar vedo o avtorju. 

 

Na tabli skupaj z učenci izpolnimo tabelo: 
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Kratek pogovor in primerjava življenja nekoč in danes. 

 NEKOČ DANES 

HRANA   

OBLEKE   

POT IZ KRAJA V KRAJ   

ŠOLA   

TRGOVINA   

DELO Z 
BESEDILOM 

 

Napoved besedila 

Prebrali bomo odlomek dramskega besedila, ki ga je napisal Pavel Golia, ki 
se je rodil v Trebnjem. Pavel Golia spada med najpomembnejše slovenske 
pisce mladinskih iger. Objavljal je zbirke pesmi, dramske ter gledališke igre 
za otroke. 

Besedilo govori o revnem, a navihanem Jurčku, ki pa ni ravno pameten. Kaj 
se mu je pripetilo, prisluhnite v odlomku … 

 

Premor pred branjem 

Učenci se umirijo. 

 

Interpretativno branje učitelja 

Učencem doživeto preberem odlomek.  

 

Čustveni premor po branju  

Počakam, da odlomek podoživijo, da razmislijo o svojih vtisih.  

 

Izražanje doživetij  

Učenci preko vprašanj izražajo vtise o prebranem besedilu. 

 Kakšno se vam je zdelo dramsko besedilo?  

 Kaj ste občutili pri branju dramskega besedila? 

 Kaj ste si v celotni zgodbi najbolj zapomnili?  

 Kaj vas je najbolj pritegnilo v besedilu? 

 Kako je zgodba napisana? 
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 Katera oseba vam je v besedilu najbolj všeč in zakaj? 

 

Tiho branje  

Učenci v tišini preberejo besedilo. 

 

Pogovor o vsebini 

Učenci ustno odgovarjajo na zastavljena vprašanja: 

 Kdo nastopa v odlomku? Kdo je najpomembnejša oseba? Označi to 
osebo. 

 Katere stranske osebe nastopajo v besedilu? 

 Kdo je Trobenta? Opiši, kako si predstavljaš trobento. 

 Kje je Jurček dobil moko in s čim jo je „plačal“? 

 Kdaj in kje se zgodba dogaja? 

 Ali je Jurčku res nekdo vzel moko? Kaj se je v resnici zgodilo? 

 Ali mislite, da bo Jurček dobil moko nazaj? 

 

Razlaga neznanih/manj znanih besed 

Učence povabim, da v besedilu poiščejo neznane besede, ki jih skupaj 
razložimo: 

 

precej – takoj 

krop – vrela voda 

kipeti – vreti 

O jedet, jedet! – O joj, joj! 

zapraviti – izgubiti 

oprtati koš – dati koš na rame 

reč – stvar 

so dejali – so rekli 

 

Vprašam jih, katero skupno lastnost ima večina neznanih besed. 
Izpostavim, da so to starinske besede. 

 

Interpretativno branje 

Učenci berejo dano besedilo po vlogah. Vloge dodelim tistim, ki se javijo.  
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Vrednotenje (učenci odgovarjajo) 

 Kaj lahko iz Jurčkovega govora spoznamo o življenju družine? So 
bogati? Ali imajo vsega v izobilju? 

 Kdo se iz Jurčka norčuje? Zakaj? 

NOVE 
NALOGE 

1. NALOGA: 

Učenci v zvezek napišejo zgodbo, kaj se je dogajalo, preden je Jurček 
vstopil v sobo? Pomagaj si z opornimi točkami: Jurček je zamenjal platno 
za _______. Jurček je dal moko v koš, vendar _________. Moko je „vzel“ 
_____, zato gre Jurček __________. 

2. NALOGA: 

Učenci opišejo literarno osebo in jo narišejo. Opišejo Jurčka ali Trobento. 

3. NALOGA: 

Učenci se razdelijo v skupine po štiri. V skupini si razdelijo vloge in odigrajo 
prizor pred ostalimi učenci. 

ZAKLJUČEK  Preberemo in si ogledamo nekaj primerov prve in druge naloge. 

 Učenci odigrajo prizor po prebranem odlomku. 

 

UČNA PRIPRAVA 2 

Datum: 16. 6. 2016 

1 šolska ura 

 

PREDMET: SLOVENSKI JEZIK – MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

TEMA: Spoznavanje pesnika in dramatika 

UČNA ENOTA: Pavel Golia                                                                        

CILJI 

 

Učenci: 

 spoznajo slovensko mladinsko književnost, 

 spoznajo življenje in dela pesnika in dramatika Pavla Golie. 

 

UČNE razlaga, pripovedovanje, opisovanje, poročanje, dopolnjevanje 
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METODE 

UČNE 
OBLIKE 

frontalna, individualna 

UČNI 
PRIPOMOČKI 

učni list, podlaga, pisalo 

POTEK URE 

UVODNI DEL Uvodni pozdrav in predstavitev poteka današnjega dneva. 

Skupaj se odpravimo v Knjižnico Pavla Golie Trebnje. 

  

OSREDNJI 
DEL 

 

Knjižničarka nam predstavi življenje in dela pesnika in dramatika Pavla 
Golie. 

 

Ogled stalne razstave dokumentov in osebnih predmetov Pavla Golie. 

 

 

ZAKLJUČEK Reševanje učnih listov. 

 

UČNA PRIPRAVA 3 

Datum: 20. 6. 2016 

1 šolska ura 

 

PREDMET: SLOVENSKI JEZIK – MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

TEMA: Dramatizacija Jurčka 

UČNA ENOTA: Jurček; Pavel Golia                                                                        

CILJI 

 

Učenci: 

 oblikujejo domišljijsko-čutne predstave književnih oseb, literarnega 
prostora in dogajanja, 

 besedila dramatizirajo v skupini. 

UČNE igra vlog 
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METODE 

UČNE 
OBLIKE 

skupinska 

UČNI 
PRIPOMOČKI 

lonec, kuhalnica, predpasnik, koš, čepica, klobuk  

LITERATURA  Golob, B., Kordigel Aberšek, M.,Saksida, I. (2015). Na krilih besed, 
berilo za 5. razred osnovne šole: Ljubljana. Mladinska knjiga. 

 Golia, P. (2006). Jurček: pravljica v štirih dejanjih s prologom: 
Trebnje. Knjižnica Pavla Golie Trebnje. 

POTEK URE 

UVODNI DEL Uvodni pozdrav. 

 

Učencem napovem ponovno branje odlomka in ga preberem. 

OSREDNJI 
DEL 

 

Pogovor ob prebranem, razdelitev vlog in kratka vaja. 

ZAKLJUČEK Učenci odigrajo prizor po prebranem odlomku za učence ostalih petih 
razredov. 

 

5.2 Analiza  

Pavla Golio in njegovo delo Jurček sem predstavila v petem razredu Osnovne Šole Trebnje 

pri učiteljici Jožici Marinčič. V razredu je bilo prisotnih vseh 18 učencev.  Bili so umirjeni in 

so me pozorno poslušali, v razredu nisem imela težav z disciplino učencev, kar je olajšalo 

izvajanje. 

Učenci so bili predhodno seznanjeni z mojim obiskom. Vedeli so, da jim bom predstavila delo 

Pavla Golie. Na moje vprašanje, ali so že slišali zanj, so odgovorili pritrdilno, saj se po njem 

imenuje tudi knjižnica v Trebnjem. Razdelila sem jim lističe, na katere so zapisali, kar o 

avtorju že vedo. Med tem sem se sprehodila po razredu in kaj hitro ugotovila, da skoraj nihče 

ne ve prav dosti. Kasneje sem ugotovila, da so le trije učenci vedeli, da je bil Golia dramatik. 

Dva učenca nista o njem napisala ničesar. Ostali učenci pa so vedeli, da je živel v Trebnjem, 

da ne živi več in da se po njem imenuje knjižnica. Eden izmed njih je napisal, da je bil 
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skladatelj, drugi da je bil znan po knjižnici. Razen enega učenca njegovih del niso omenjali. 

Nekaj odgovorov je priloženih v prilogah diplomskega dela. 

Sledil je pogovor o življenju nekoč, primerjali smo ga z današnjim časom. Ugotovili smo, da 

je bilo življenje včasih bolj težko, da so bili ljudje revni, da niso bili vsi izobraženi in da so 

morali za materialne dobrine veliko delati. Učenci so se v uvodnem delu aktivno vključevali v 

pogovor.  

Po dobrem odzivu v uvodnem delu sem najavila odlomek iz dramskega dela z naslovom 

Jurček. Povedala sem, da se je Pavel Golia rodil v Trebnjem in da je bil pomemben pisatelj 

mladinske dramatike. Napovedala sem, da bom prebrala odlomek o revnem, a navihanem 

Jurčku, ki pa ni preveč pameten. Po premoru pred branjem, v katerem so se učenci umirili in 

pozornost usmerili na poslušanje, sem interpretativno prebrala odlomek iz knjige. Po 

čustvenem premoru sem jih povprašala o vtisih, kakšno se jim je zdelo dramsko besedilo, kaj 

so občutili med poslušanjem besedila, kaj so si najbolje zapomnili o zgodbi, kako je zgodba 

napisana in katera oseba jim je bila najbolj všeč. Rekli so, da je Jurček smešen, neumen in 

zabaven, da jim je bil prav zato tudi všeč. O zgodbi so povedali, da govori o revni družini, 

besedilo pa je napisano za uprizoritev. Nato sem jim razdelila kopije odlomka iz berila. 

Učenci so si odlomek tiho prebrali. Sledila so vprašanja za razumevanje besedila. Z vprašanji 

sem jih vodila skozi celoten odlomek, oni pa so aktivno sodelovali.  Razložili smo manj znane 

besede in ugotovili, da je vsem besedam skupno to, da so starinske. Nato smo besedilo glasno 

prebrali po vlogah. Učenci so se samostojno javili za posamezne vloge. Sledilo je še 

vrednotenje besedila z odgovori na moja vprašanja. 

Za nove naloge sem izbrala pisanje predzgodbe, opis in risanje Jurčka ali Trobente ter 
dramatizacijo odlomka v manjših skupinah. Pri pisanju predzgodbe so imeli za pomoč 
naslednje trditve: 

 Jurček je zamenjal platno za _______.  

 Jurček je dal moko v koš, vendar _________.  

 Moko je »vzel« ______, zato gre Jurček __________. 

Trditve so bile učencem v pomoč pri pisanju. Nekateri učenci so jih le prepisali in dopolnili. 

Nastalo pa je tudi nekaj izvirnih in kreativnih besedil, nekaj boljših sem vključila med priloge 

diplomskega dela. Učenci so večinoma opisovali, kako je Jurček pri Matičkovih prišel do 

moke. Nekateri so si izmislili drugačen uvod. Med učenci sem zasledila posnemanje 

Golievega ustvarjanja. Skoraj vse zgodbe učencev so bile nekoliko hudomušne, dva izmed 

učencev pa sta del predzgodbe napisala kar v obliki dialoga. Večina učencev je bolj skopo 
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opisala Jurčka ali Trobento, so bile pa zato risbe bolj pestre in zanimive – tudi te so priložene 

v prilogah. Učenci so bili še posebno ustvarjalni pri dramatizaciji odlomka iz berila. Nekaj 

težav jim je povzročal tekst, ki si ga niso najbolje zapomnili. Poudarila sem, naj odlomek 

odigrajo z lastnimi besedami in da ni namen dramatizacije, da znajo besedilo na pamet. V prvi 

skupini se je eden od učencev začel spakovati, zato sem morala nekoliko poseči v njihovo 

igro. Potem je igranje gladko steklo.  

Učenci so bili navdušeni tudi nad potekom naslednje učne ure. Obiskali smo namreč 

knjižnico. Menim, da je vsakovrstno učenje izven šolskih zidov dodatna motivacija za učence. 

Knjižničarka nam je zanimivo predstavila življenje in dela Pavla Golie, razlago pa je 

popestrila z njegovimi osebnimi predmeti, ki so sedaj v lasti knjižnice in si jih obiskovalci 

lahko ogledajo na stalni razstavi. Učenci so med poslušanjem knjižničarke dopolniti kratek 

učni list (izdelki so priloženi v prilogi). Vsi učenci so pravilno dopolnili trditve, le na 

vprašanje, katerega leta je bila prvič uprizorjena igra Jurček, so štirje učenci odgovorili 

napačno. Ob koncu predstavitve smo si ogledali tudi fotografsko razstavo Golievih slik in 

predmetov, ki so mu nekoč pripadali. 

Ob naslednjem srečanju smo bili ponovno v učilnici. Učencem sem ponovno prebrala 

odlomek iz berila, da so si osvežili spomin nanj. Nato smo po skupinah dramatizirali 

odlomek. Z opazovanjem in konstruktivno kritiko smo skupaj izbrali najprimernejše igralce 

za posamezne vloge.  Nato smo se odpravili v večnamenski prostor, kjer smo še nekajkrat 

vadili igranje prizora iz odlomka. Učenci so se vživeli v vloge in tudi malo improvizirali, saj 

besedila niso znali na pamet. Nato pa smo povabili ostale učence petih razredov, da so si prišli 

ogledat dramatizacijo. 
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Slika: Učenci dramatiziraj obesedilo Jurček. 

 

Slika: Jurček je prinesel mokico. 
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Slika: Jurček gre iskat veter. 

 

Slika: Učenci vseh petih razredov na Osnovni šoli Trebnje. 
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Učenci so me lepo sprejeli in aktivno sodelovali. Uresničila sem v pripravi zastavljene cilje. 

Ugotovila sem, da je bil odlomek učencem všeč, predvsem zaradi humorja. Že med mojim 

interpretativnim branjem sem začutila, kako je vsebina odlomka pritegnila pozornost vseh 

učencev.  
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem predstavila življenje in delo pesnika, dramatika in prevajalca Pavla 

Golie. Pred pisanjem nisem veliko vedela o njem, kljub temu, da izhaja iz mojega okolja. Z 

veseljem sem prebirala literaturo o njem in ga bolje spoznala. Ugotovila sem, da je bil 

začetnik mladinske dramatike pri nas. Imel je rad otroke, zato je zanje napisal največ del. 

Njegovo najbolj znano delo je mladinska drama z naslovom Jurček.  

V nadaljevanju sem raziskovala zastopanost Pavla Golie in njegovih del v učnem načrtu za 

osnovne šole in v berilih. Ugotovila sem, da je njegovo delo Jurček  na seznamu predlaganih 

dramskih besedil za obravnavo v 5. razredu, vendar se omenjeno delo pojavi le v enem izmed 

beril za 5. razred, ki so objavljena v Katalogu učbenikov za osnovno šolo (potrjenem s strani 

ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 20. 8. 2016). Učiteljica Jožica Marinčič mi je 

povedala, da z učenci petih razredov Osnovne šole Trebnje že več let niso obravnavali 

omenjenega dramskega besedila, prav tako besedila niso obravnavale tudi njene sodelavke, ki 

poučujejo pete razrede. Pri praktičnem delu diplome smo zato spoznali Pavla Golio in 

njegovo delo Jurček. Dramsko besedilo je bilo med učenci zelo dobro sprejeto in razumljivo. 

Učenci na začetku o avtorju niso vedeli veliko. Tema revščine, ki jo je avtor vpletel v igro 

Jurček, je med mladimi bralci še vedno aktualna, vendar so jo povezovali predvsem z 

življenjem v preteklosti. Menim, da je bilo besedilo učencem bolj všeč zaradi humorja, ki se 

pojavlja v njem. 

Cilji diplomskega dela so bili doseženi. Spoznala sem življenje in delo pesnika, dramatika in 

prevajalca Pavla Golie ter ga predstavila učencem na Osnovni šoli Trebnje. Njihovi odzivi so 

bili pozitivni. 

Učni načrt omogoča izbor besedil po lastni presoji. Sama bi pri svojem poučevanju zagotovo 

namenila tudi kakšno uro za spoznavanje lokalnih avtorjev. S tem sebi in učencem širimo 

obzorje. Vesela sem, da sem Pavla Golio spoznala bolje, in vem, zakaj se po njem imenuje 

knjižnica v Trebnjem. 
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8 PRILOGE 

8.1 Predznanje učencev o Pavlu Golii 
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8.2 Pisanje predzgodbe 
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8.3 Opis in ilustracije literarnih oseb  
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8.4 Učni list: Pavel Golia 
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