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POVZETEK
»Klasična avtorska pravljica se neposredno zgleduje pri folklorni glede strukture, tem in
motivov, od nje pa se najbolj loči po poetiki, ki je seveda avtorjev pečat povedanega.«
(Haramija, 2012: 17). Pravljica je predmet raziskovanj že od 19. stoletja in je bila
obravnavana

po

različnih

teorijah:

folkloristični,

strukturalistični,

literarni,

psihoanalitični, sociološki, feministični in poststrukturalistični (Blažić, 2014). V učnem
načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. 2011) je ena izmed predlaganih
literarnih vrst v prvem triletju.
Drugi del mojega teoretskega zanimanja je bila družinska pismenost. L. Mandel
Morrow (1995) meni, da »družinska pismenost vsebuje načine, kako starši, otroci in
drugi družinski člani uporabljajo pismenost doma in v njihovi skupnosti. L. Knaflič
piše, da družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so
povezane s pismenostjo (2009: 7). Vpliv družinske pismenosti na pismenost otrok so
ugotavljali v različnih raziskavah. Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih
(International Adult Literacy Survey, 1999), v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je
pokazala, da se »pomembnejše kot založenost okolja z bralnim gradivom, kažejo
najrazličnejše dejavnosti (branje knjig, obiskovanje knjižnic ipd.), ki jih izvajajo
družinski člani in so povezane s pismenostjo« (Knaflič, 2002: 37).
V raziskovalnem delu sem predstavila projekt družinskega branja klasičnih pravljic.
Aktivnosti so bile usmerjene v razvijanje bralnega razumevanja, oblikovanje bralnih
strategij in razvoj jezikovnih zmožnosti. Raziskovalci in strokovnjaki uporabljajo
različne pristope za ocenjevanje družinske pismenosti, zato sem najprej z Listo
naslovov in avtorjev otroških knjig (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj) ugotovila
poznavanje otroških knjig in pravljic staršev otrok. Starše sem navdušila za voden
projekt družinskega branja in pripovedovanja klasičnih pravljic. Ker književna vzgoja v
prvem triletju osnovne šole temelji na komunikacijskem pouku književnosti, so učenci
razvijali recepcijsko zmožnost s poslušanjem, branjem in tvorjenjem/(po)ustvarjanjem
klasičnih pravljic. S standardiziranim bralnim testom avtoric S. Pečjak in N. Potočnik
sem preverila splošno bralno zmožnost učencev ob koncu prvega triletja osnovne šole.
Razvita bralna zmožnost je v učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni
načrt. 2011) opredeljena kot sposobnost hitrega avtomatiziranega branja z
razumevanjem in predstavlja osrednjo učno spretnost. Dosežek učenca na bralnem testu
je pokazal, kje v populaciji tretješolcev se nahaja posamezni učenec glede na svoj

dosežek. Ugotovljeno stanje mi bo omogočilo učinkovitejše načrtovanje pomoči
posameznemu učencu in s tem tudi učinkovitejše poučevanje pri samem pouku. Čeprav
rezultatov ne morem posploševati, bo projekt družinskega branja pravljic, kot primer
dobre prakse, lahko prenosljiv tudi v druge okoliščine.
KLJUČNE BESEDE: klasična pravljica, komunikacijski pouk književnosti, družinska
pismenost, polno literarnoestetsko doživetje, bralna zmožnost.

SUMMARY
“A classic fairy tale by a known author is modelled on a folk fairy tale as regards the
structure, themes and motifs; however, it mostly differs from it in poetics which gives
the fairy tale the character of the author’s narrative” (Haramija, 2012: 17). Fairy tales
have been researched since the 19th century and they have been analysed according to
numerous theories: folk theory, structuralism theory, literary theory, psychoanalytic
theory, sociological theory, feminist theory, and poststructuralist theory (Blažić, 2014).
In the educational curricula for Slovene in primary schools (Program osnovna šola.
Slovenščina. Učni načrt. 2011), a fairy tale is one of the suggested literary genres in the
first triad.
Another aspect of my theoretical interest concerned family literacy. According to L.
Mandel Morrow (1995), »family literacy contains methods how parents, children and
other family members use literacy at home and in their community. L. Knaflič writes
that family literacy includes all the activities connected with literacy that a family
engages in (2009: 7). The way family literacy influences the literacy of children has
been analysed in numerous researches. International Adult Literacy Survey (1999), in
which also Slovenia took part, has shown that “various activities connected to literacy
(reading books, visiting libraries etc.) that family members undertake have higher
importance than an abundance of reading materials” (Knaflič, 2002: 37).
In the research part of my MA thesis, I presented the project of family reading of classic
fairy tales. The activities were oriented into developing reading comprehension,
devising reading strategies, and developing linguistic skills. Researchers and experts use
different approaches for assessing family literacy. Therefore, I checked how familiar
parents are with children’s books and fairy tales using the list of titles and authors of
children’s books (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj). I made parents enthusiastic about
a guided project of family reading and telling classic fairy tales. Since teaching
literature in the first triad of the primary school is based on a communicative approach,
the students developed their perception skills through listening, reading and writing/recreating classic fairy tales. With a standardized reading test by authors S. Pečjak and N.
Potočnik I established the general level of students’ reading skills at the end of the first
triad of the primary school. An acquired reading skill according to the educational
curricula for Slovene in primary schools (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni

načrt. 2011) is defined as a skill of fast fluent reading with comprehension and it
represents the central learning skill. The results of the reading test showed an individual
student’s reading skills as compared to other third-graders’ reading skills. The results
will enable me a more efficient planning of providing help for an individual student. At
the same time, my teaching will become more efficient. Although it is not possible to
generalise the results, the project of family reading of fairy tales will be applicable in
other situations, as an example of good practice.

KEY WORDS: classic fairy tale, communicative approach to teaching literature,
family literacy, a full literary-aesthetic experience, reading skills.
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1 UVOD
Poslanico ob 2. aprilu 2016, mednarodnem dnevu knjig za otroke, je pripravila
Brazilska sekcija IBBY. Napisala jo je L. Sandroni, v slovenščino pa sta jo prevedli T.
Mahkota in B. Juršič. Poslanica pod naslovom Nekoč je … pripoveduje o deklici Luisi,
ki je obiskala knjižnico in si izposodila knjigo Sneguljčica, svojo najljubšo pravljico.
Domov pa se ni vrnila sama, kajti z njo so prišli še ostali pravljični liki.
Luisa je ostrmela od začudenja. S široko odprtimi očmi sploh ni vedela, kaj naj reče.
»Kaj je? Ti je muca snedla jezik?« se je pošalil.
»Si ti res Obuti maček?«
»Seveda sem. Iz mesa in krvi! Vzemi me s seboj domov, pa boš izvedela mojo zgodbo in zgodbo markiza Carabasa.«
Luisa je od osuplosti samo prikimala.
Obuti maček se je s čarovno kretnjo vrnil v knjigo. Ko je Luisa že hotela oditi, jo je spet nekdo potrepljal po rami. To
je bila ona: 'bela kot sneg, rdeča kot kri in črnolasa kot ebenovina'. Uganete, kdo?
»Sneguljčica?!« je rekla Luisa čisto zamaknjena.
»Še mene vzemi domov, Luisa. Ta izdaja,« je rekla in pokazala na svojo knjigo, »je zvesta priredba pravljice bratov
Grimm.«
Luisa je že hotela ponovno zamenjati knjigo, ko se je nataknjeno oglasil Obuti maček.
»Sneguljčica, ne vidiš, da se je Luisa že odločila? Raje se vrni k svojim šestim palčkom!«
»K sedmim! Sploh pa se še ni odločila!« je rdeča od jeze vzkliknila Sneguljčica.
Oba sta se zazrla v Luiso in čakala, kaj bo rekla.
»Res ne vem, katero naj vzamem. Najraje bi vzela vse …«
In prav v tistem hipu se je zgodilo nekaj neverjetnega: iz knjig so stopile vse pravljične osebe: Pepelka, Rdeča kapica,
Trnuljčica, Motovilka. Cela druščina pravih princes.
»Luisa, vzemi me domov!« so jo vse rotile.
»Samo posteljo potrebujem, da se bom malo naspala,« je zazehala Trnuljčica.
»Samo sto let, nič več,« je posmehljivo prhnil Obuti maček.
»Lahko ti pospravljam po hiši, zvečer pa grem na zabavo na grad …« je rekla Pepelka.
»S kraljevičem!« so vsi zavpili.
»V košarici imam potico in vino. Bi kdo pokusil?« je ponudila Rdeča kapica.
Kmalu zatem so se jim pridružili novi pravljični liki: Grdi raček, Deklica z vžigalicami, Kositrni vojak in Plesalka.
»Luisa, gremo lahko s teboj? Mi smo Andersenovi liki,« je prosil Grdi raček, ki sploh ni bil tako grd …«

Magistrsko delo obravnava klasično pravljico v vsej svoji domišljijski barvitosti od
Grimmovih pravljic, Andersenovih, pravljic F. Milčinskega in sodobnih slovenskih
pravljičarjev: S. Makarovič, K. Koviča, A. Štefan, B. Štampe Žmavc, S. Pregla in
drugih. Naš nacionalni kanon sestavljajo dela, ki so in bodo del otroštva večine
Slovencev. Klasične pravljice so med predlaganimi besedili tudi v učnem načrtu
(Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. 2011): Bevkov Peter Klepec,
Levstikov Kdo je napravil Vidku srajčico, Šivilja in škarjice D. Ketteja …
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Pravljica je predmet raziskovanj že od 19. stoletja. Ljudje so si pripovedovali pravljice
že tisoče let, preden so znali brati in pisati. In tudi ko se je začelo pisati, jih je le malo
od celotne populacije znalo brati in pisati, zato so se prvotne pravljice, ki so jih
pripovedovali, zelo spremenile in modernizirale (Zipes, 2013).
Drugi del mojega teoretskega zanimanja je družinska pismenost. Odrasli so že od
nekdaj poučevali otroke z govorom, slikami, pesmimi, plesi, gestami, v zadnjem
obdobju človeštva z zapisanimi besedili, na katere pomislimo, ko govorimo o
pismenosti (Debruin-Parecki, 2007: 3). Pojem družinska pismenost se je začel v
strokovni literaturi pojavljati pogosteje v zadnjem desetletju, ko je bilo leto 1990
razglašeno za leto pismenosti in leto 1994 za mednarodno leto družine. Po svetu in pri
nas obstajajo različni izobraževalni programi. Program družinske pismenosti »Beremo
in pišemo skupaj« (skrajšano BIPS) so v Andragoškem centru Slovenije razvili že leta
1999. Namenjen je staršem otrok iz prvega triletja osnovne šole, ki se želijo usposabljati
za pomoč otrokom pri domačem delu za šolo in s tem dejavno prispevati k večji šolski
uspešnosti (Knaflič, 2006: 10).
Učenje branja in pisanja je odločilno za učenčev uspeh v šoli in tudi pozneje v življenju.
Razvita bralna zmožnost je v učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni
načrt. 2011) opredeljena kot sposobnost hitrega avtomatiziranega branja z
razumevanjem in predstavlja osrednjo učno spretnost. Raziskave kažejo, da zaostanki v
tehniki in avtomatizaciji branja, ki nastanejo v prvem triletju, pozneje ostajajo
(Magajna, Gadišar, Mesarič, Pečjak in Pust, 1999). Zato je spremljanje razvoja bralnih
zmožnosti učencev v prvih treh letih šolanja ena glavnih dejavnosti učitelja in tudi
svetovalnih delavcev (Pečjak, Magajna, Podlesek, 2012: 7).
Z vodenim projektom družinskega branja sem razvijala družinsko pismenost. Pripravila
sem poustvarjalne naloge za starše, ki so jih s svojimi otroki po prebrani pravljici
reševali doma. I. Saksida (2008) navaja v Poti in razpotja didaktike književnosti veliko
ustvarjalnih in poustvarjalnih nalog: glasno poustvarjalno branje, vživljanje v književno
osebo, risanje dogajalne premice, nadaljevanje, dopolnjevanje in preoblikovanje
zgodbe, povezovanje s stripi, z risankami, dramatizacijo, ilustriranje pravljic. Otroška
domišljijska aktivnost in kreativna ustvarjalnost poglabljata literarnoestetsko doživetje
in povečujeta senzibiliziranost za literaturo. Pri otrokovi domišljijski kreativnosti in pri
2
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recepciji literature gre namreč za recipročna procesa, ki sta med seboj neločljivo
povezana. Drug od drugega sta odvisna, tako da je mogoče prek enega vplivati na
drugega (Kordigel Aberšek, 2008: 373). »Domišljija je pomembnejša od znanja«
(Einstein v Liu, Li Lian, 2002).

3
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2 PRAVLJICA
Ko slišimo ali preberemo prvi del in frazo »nekoč pred davnimi leti«, takoj pomislimo
na pravljico. Smo tako programirani, da na poseben način beremo, poslušamo in
zaznavamo metafore, da nam pravljica da nek smisel, piše J. Zipes (2006) v Why Fairy
tales stick The Evolution and Relevance of a Genre.
Pravljice so nastale, ko je arhaična družba razpadla in se je mit ločil od rituala. A.
Goljevšček (2006: 43) pojmuje mit kot sveto in svetotvorno zgodbo, ki sodeluje v
vzdrževanju in upravljanju kozmosa; pravljico pa kot profano zgodbo – fikcijo, ki služi
zabavi in katere resničnost je le še pogojna, estetska. Med proučevanjem zveze pravljic
z mitom je našla poleg stičnih točk tudi mnogo razlik. Vsebina se pri prehodu mita v
pravljico desakralizira, vera v resničnost povedanega se izgublja, besedilo postaja
estetsko. Ljudje nadomestijo mitične heroje; mitični čas nadomesti nedoločeni čas
pravljice. Pravljice se osredotočajo na srečo svojega junaka in ne več na kulturne in
naravne dobrine, ki jih mitični heroji pridobijo za svoje pleme. Tako vprašanje po
izvoru, ki je značilno za mite, zamenja v pravljicah prerazdelitev zaklada. Ko mitični
junak ukrade vodo prvotnemu lastniku, jo s tem utemelji kot element človeškega
kozmosa. Pravljični junak pa ukrade živo vodo zato, da ozdravi bolnega očeta in dobi
kraljestvo. Pri tem nima več magičnih moči, temveč jih prejme od višjih sil, ki dostikrat
delujejo namesto njega. Čudežni izhod junaka prinaša v pravljici tudi svatba, medtem
ko v mitu pripelje rušenje družinskih norm in zakonov do ločitve kozmičnih elementov,
njihova ponovna harmonija pa je odvisna od posrednika. V mitu je v ospredju sreča
plemena oz. človeštva na kozmični ravni, v pravljici pa le osebna sreča junaka. A.
Goljevšček meni, da imajo pravljice v primerjavi z mitom skrčene razsežnosti, vendar
še vedno krepijo povezovalne sile v družbi. Prav zato, ker so v pravljicah univerzalni
simboli, ki so skupni vsem ljudem, so pravljice način kolektivnega priobčevanja
(Goljevšček, 1991: 94-104).
M. Šircelj meni, da je pravljica dokaj skromna oznaka za eno najstarejših literarnih
zvrsti. Kdaj je nastala, ne vemo, saj je že v davnini izgubila svoje individualne avtorje
in je do danes doživela mnogotere preobrazbe. Vsem preobrazbam pa so skupne
fantastične pripovedne prvine, stvaritve umetniške fantazije in vgrajene v pripoved z
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vidika nazorov dobe in ljudi, v kateri so nastale, ter ustvarjalca in posredovalcainterpretatorja, ki je pomemben za ljudsko pravljico (Šircelj, Kobe in Gerlovič, 1972:
9).
V leksikonu Literatura (Kos idr., 2009: 324) je pravljica opredeljena kot »pripovedna
forma, večidel v prozi; nerealna pripoved o čudežnih oz. fantastičnih dogodkih, v kateri
nastopajo neindividualne književne osebe, zakoreninjena v nezavednem in mitskem.
Zanjo so značilne ostra delitev dobrega in zlega, ponavljajoči se motivi in liki, mistična
števila, povezanost celotne narave in nadnaravnega; dogajanje je pogosto grozljivo,
vendar je konec zmeraj srečen, kazen za hudobne, plačilo za drobre. Pravljico je na
podlagi vsebine mogoče razvrščati v podskupine, npr. čudežne, realistične, živalske.«
M. Kmecl (1996: 185) jo v Mali literarni teoriji označi kot krajšo prozno pripoved o
čudežnih/fantastičnih dogodkih, predmetih in zmožnostih, brez časovne/krajevne
opredelitve (nekoč v deveti deželi); zoper izkustveno pamet in znanje o naravnih
zakonitostih; vendar v lastnem pravljičnem svetu, ki ga vzpostavlja pravljičarski
subjekt.
V monografiji A. Goljevšček (1991) Pravljice, kaj ste? je predstavljena le ljudska
pravljica, avtorske oziroma umetne pravljice namreč niso predmet proučevanja. Tudi v
mednarodnem prostoru se termin pravljice najpogosteje enači z ljudsko pravljico. D.
Tancer-Kajnih (1993: 8). meni, da je to zato, ker so se umetne pravljice razvile iz
bogate tisočletne tradicije ljudske pravljice, čeprav so se v svojem razvoju tudi že
močno oddaljile od tipičnih vzorcev priljubljenega in razširjenega ljudskega
pripovedništva.
A. Goljevšček navaja različno poimenovanje tudi v ljudski rabi. V uporabi so različni
izrazi: pravljica (právica, pravca, prajca, prajerca), stórija (storjica, historija, lekstorija,
vistorija) v osrednjih in severozahodnih predelih, básen v Ziljski dolini, prípovest v
Prekmurju. Nekateri izrazi poudarjajo, da je pravljica to, kar se pravi, govori,
pripoveduje in je del ustnega izročila; drugi izrazi poudarjajo energetsko stran pravljic,
pravljico kot dogajanje, kot storijo. Obe potezi pa nista značilni samo za pravljico in ju
ne moremo porabiti za orientacijo (Goljevšček, 1991: 42).
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M. Šircelj (1972: 10) navaja, da je slovenski izraz pravljica označeval vsako pripoved v
prozi, medtem ko je nemški izraz za pravljico »Märchen« pomenil pripoved o
pomembnem dogodku. Med 15. in 17. stoletjem pa so začeli z njim označevati
nenavadne zgodbe o neresničnih dogodkih. Šele s Herderjem in bratoma Grimm je dobil
izraz pomen za literarno zvrst, v kateri je glavna pripoved oblikovana z umetniško
fantazijo. Brata Grimm sta prvo zbirko Otroške in hišne pravljice (Kinder und
Hausmärchen) objavila 1812. Zanimivo pa je, da je zbirka pravljic Mere l'Oye (Mama
Goska) Charlesa Perraulta bila objavljena v Franciji že leta 1697. J. Zipes v Why Fairy
Tales Stick (2006: 59) postavlja za začetnika pravljičarstva italijanskega avtorja G. F.
Straparolo (ok. 1480–ok. 1557). Straparola je izdal zbriko Le piacevoli notti (The
Pleasant Nights, 1550–53) v dveh zvezkih. J. Zipes meni zanj, da je fascinantna figura,
ker je bil prvi evropski pisatelj, ki je vključil približno štirinajst pravljic v svojo zbirko
štiriinsedemdesetih novel in ker skoraj ničesar ne vemo o njem. Tudi z drugim korakom
v objavljanju pravljic se ponaša Italija, saj Giambattist Basile izda 1643–36 v Neaplju
pravljice Pentameron. Severne dežele, Skandinavija in Anglija so nudile ugodna tla
oblikovanju umetne pravljice. H. Ch. Andersen podredi pravljico kot izrazno sredstvo
za svoja lastna občutja, spoznanja in hrepenenja in z njo izpove svoje predstave o svetu
in življenju. Njegova prva zbirka pravljic je izšla leta 1835 (Šircelj, Kobe in Gerlovič,
1972: 10–20).
V najširšem smislu je pravljica opredeljena kot »vrsta fantastično-čudežne pripovedi
(najpogosteje namenjena otrokom), ki ne upošteva naravnih zakonitosti in tudi ne
historičnih determinant. Odločilne elemente za potek dogajanja predstavljajo irealne
postave, liki in čudeži«. D. Tancer-Kajnih (1993: 8) povzema po U. Bastian, avtorici
gesla pravljica (Märchen) v svetovnem leksikonu mladinske književnosti (Lexikon der
Kinder-und Jugendliteratur, 2. zvezek, str. 422).
D. Haramija meni, da »pravljice nikakor ne razumemo kot nadrejeni pojem vsem
kratkim fantastičnim vzorcem besedil, temveč kot posebno književno vrsto, ki ima
specifične zakonitosti, katerih osnova je enodimenzionalnost: čeprav se dogodki,
literarni liki, književni prostori in drugi za pravljico pomembni elementi gibljejo med
realnim in irealnim, vendarle šele skupaj tvorijo celoto« (2012b: 12–13).
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2.1 Tipologija pravljic
Tako kot je za pravljico zelo raznolika in neenotna terminologija, velja to tudi za
uvrščanje pravljičnih besedil v posamezne tipe pravljic. Osnovna delitev ločuje
pravljice na ljudske/folklorne, klasične avtorske pravljice in sodobne pravljice, ki jih
delimo na kratke sodobne pravljice in daljše fantastične pripovedi.
J. Kenda (2006: 6) piše v Strokovni znanstveni recepciji sodobne fantazijske literature,
da »gre pri nizu ljudska pravljica − avtorska pravljica – mladinska književnost
pravzaprav za razvojne stopnje enega in istega literarnega fenomena, pri čemer se je
vsaka od stopenj razvila iz svoje neposredne predhodnice, ta pa je bila z njenim
pojavom kmalu v zatonu.«
D. Haramija (2012b) meni, da je uvrščanje pravljičnih besedil možno vsaj na dva
načina: glede na nastanek pravljic ali glede na funkcijo posameznih morfoloških ter
snovno-tematskih elementov v pravljici. Prvo načelo izhaja iz zgodovinsko pogojenih
dejstev in sta upoštevana zgolj čas nastanka ter periodizacija po literarnozgodovinskih
obdobjih. Več težav pa povzroča druga varianta umeščanja. Problem nastaja ob poskusu
ločitve klasičnega in sodobnega pravljičnega vzorca ter pri temeljni ločnici med
sodobno pravljico in kratko fantastično zgodbo.
Pri iskanju razločevalnih elementov med pravljičnimi besedili D. Haramija upošteva
naslednje morfološke značilnosti te kratkoprozne književne vrste:
–

izbira snovno-tematskih prvin folklorne, klasične in sodobne slovenske
pravljice,

–

literarni liki: človeški, antropomorfni, mitološki in drugi,

–

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

–

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

–

književni čas: nedoločljiv, sledi naravnim zakonitostim letnih časov ali delom
dneva, povsem natančno določen,

–

zaplet, konflikt (zgradba), uporabljena jezikovna sredstva,
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– spreminjanje vloge pripovedovalca (kontaktna smer pripovedi).
Kljub tako različnim definicijam in teoretičnim izhodiščem, ki večinoma obravnavajo
pod terminom pravljica le njeno ljudsko/folklorno različico, je pravljica vendarle zbirni
pojem za dokaj ustaljeno, morda celo delno klišejsko krajše prozno besedilo, ki je eden
od žanrov fantastične književnosti (prav tam, 13–14).

2.1.1

Ljudska folklorna pravljica

M. Kobe uvršča ljudsko pravljico med krajše prozne oblike. Kot značilnost ljudske
pravljice poudarja enodimenzionalnost dogajanja, saj sta resničnost in čudežnost
združena v celoto, zato se literarni liki ne čudijo nadnaravnim pojavom in čudežem ter
nastopom bajnih bitij. Svet doživljajo na en sam, magičen način. Čas in kraj nista
določena. Osebe v pravljici so tipi (kralj, kraljica, trije bratje, čarovnica itd.) brez
individualnih značajskih lastnosti in brez osebnega doživljajskega sveta (1987: 117).
Književni liki so imenovani po poklicu, družbenem položaju ali kakšni drugi lastnosti,
ki je močno potencirana. Določen lik predstavlja vedno isto lastnost, saj so mačehe
zlobne, pastorke dobre, kraljične lepe, kralji preudarni (Haramija, 2012b: 14).
M. Šircelj govori o trojnih ponovitvah določenih motivov ali variant le-teh in tudi
stopnjevanju v ponovitvah, v katerih ljudska pravljica pretirava. Ne prikazuje sveta,
kakršen naj bi bil, temveč je prepričana, da edinole tak je in zato daje trdnost,
samozavest in veselje do življenja. Resničnost stilirizira, stvari imenuje in ne opisuje in
lastnosti spreminja v dejanje (1972: 18).

Boj med dobrim in zlim z zmago dobrega je osnova vsem pravljicam, ne glede na to ali
so ljudske, klasične ali sodobne, prav zato tudi so pravljice, tj. izmišljene, neresnične
zgodbe. A. Goljevšček (1991: 46) omenja delitev na čudežne pravljice, v katerih se
dogajanje vzpodbuja na čudežen način, s čarovnimi pripomočki, in na realistične
pravljice, kjer dejanje poganjajo iznajdljivost, pogum, zvitost, stanovitnost, realne
lastnosti junakov. V prvih junaku pomagajo nadnaravna bitja, ljudje s čarovniškimi
zmožnostmi; v realističnih si pomaga kar sam ali pa mu pomaga splet srečnih naključij.
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M. M. Blažić piše, da je M. Kropej na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU v
Ljubljani vodja projekta, ki raziskuje življenje in delo K. Štreklja (1859−1912), slavista,
folklorista in literarnega zgodovinarja. K. Štrekelj je bil univerzitetni profesor slovanske
filologije v Gradcu med leti 1897 in 1912 in se je znanstvenoraziskovalno ukvarjal s
področjem etnologije, jezika in literarne zgodovine. S pomočjo zbiralcev na ozemlju
Avstro-Ogrske je zbral obsežen opus slovenskih ljudskih pesmi in okrog tisoč enot
drobnega gradiva (navade, šege, uganke ipd). Slovenska matica v Ljubljani je leta 1868
ustanovila Odsek za nabiranje narodnega blaga in z razpisom v Kmetijskih in
rokodelskih novicah je motiviral zbiranje ljudskega izročila v ljudskih jezikih in
narečjih. Leta 1887 je postal urednik obsežne zbirke Slovenskih ljudskih pesmi. V
revijah Ljubljanski zvon in Slovan je objavil Prošnjo za narodno blago in zbral več kot
1500 enot (Blažić, 2014: 183).

M. Kropej v monografiji Pravljica in stvarnost: odsev stvarnosti v slovenskih pravljicah
(1995) obravnava sto izbranih pravljic iz Štrekljeve zapuščine s folkloristične
perspektive. Ugotavlja, da se odsev resničnosti kaže v prikazovanju gospodarskih,
družbenih razmer in verovanju. M. M. Blažić meni, da je Štrekljeva zapuščina
slovenskih pravljic in pripovedk ena izmed največjih rokopisnih zapuščin v evropskem
kontekstu, saj je na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani zbrano
arhivsko gradivo (164 map), ki ga je nameraval K. Štrekelj objaviti z naslovom
Slovenske ljudske pravljice in povedke (prav tam, 183).
Najstarejši slovenski zapisi pristne ljudske pravljice so delo poljskega lingvista J. B. de
Courtenaya in izvirajo iz Rezije. Dobrih sto let kasnje pa je M. Matičetov (od 1962 do
1973) zapisal 240 rezijanskih živalskih pravljic. Nekaj najzanimivejših in najlepših je
izšlo tudi v knjižnih izdajah. D. Tancer-Kajnih (1994: 38–39) meni, da je M. Matičetov
opravil tudi zelo zahteven prenos iz narečja v knjižni jezik. V pravljicah se odražajo
individualne lastnosti posameznih pripovedovalcev, saj jih je Matičetov v knjigi tudi
predstavil. V zbirki Velike slikanice so izšle Zverinice iz Rezije in med najbolj
priljubljene sodi pravljica Tri botre lisičice.
A. Štefan je izdala veliko priredb slovenskih folklornih pravljic: O Pustu in zakletem
gradu, Zlato kralja Matjaža (1999), O pastirčku in debeli uši (2001), Lonček kuhaj:
najlepše slovenske ljudske pripovedi (2002), Za devetimi gorami: slovenske ljudske
pravljice (2011).
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D. Haramija (2012b: 15–16) razširi delitev tudi na literatizirane folklorne pravljice, ki
so jih po zgledu na ljudsko (folklorno) slovstvo zapisali znani avtorji in jih tudi objavili
kot lastne stvaritve. Takšne postopke ustvarjanja imenuje M. Stanonik (2006, po
Haramija 2012b) v monografiji Procesualnost slovstvene folklore, literatizacija
slovstvene kulture.
D. Tancer-Kajnih omenja pisatelja V. Möderdorferja, L. Zupanca. P. Rožnika, M.
Tomšiča, ki so pisali literatizirane folklorne pravljice. Ker je ta meja v literarni praksi
težko določljiva, jo označi s terminom tradicionalna pravljica (1995: 42). Kritična je
tudi do redakcijskih posegov, ki so velikokrat zabrisali sledi za izvirnikom. Omenja
pisateljico K. Brenkovo, ki je zbrala in uredila zbirko Slovenskih ljudskih pripovedi
(1970), izdala jo je založba Mladinska knjiga. V tej knjigi je bila objavljena pravljica
Pšenica – najlepši cvet, ob kateri je bilo v kazalu navedeno, da jo je zapisala L. Fatur.
Štiri leta pozneje je pravljica v popolnoma identični obliki izšla tudi v zbirki Čebelica,
vendar tokrat kot avtorska pravljica K. Brenkove. D. Tancer-Kajnih predpostavlja, da
gre za založniški spodrsljaj, ki pa niti z besedo ne omenja kakršnekoli povezave z
ljudskim izročilom.
K. Brenkova je že leta 1956, kot urednica Založbe Mladinska knjiga, zasnovala knjižno
zbirko Zlata ptica, z namenom približati izbor ljudskih pripovedi z vsega sveta. Zbirka
je dobila ime po istoimenski ljudski pravljici, katere zaščitni znak so postale ilustracije
akademske slikarke Ančke Gošnik Godec. Uredniško delo je leta 1972 prevzel N.
Grafenauer, ki je stoto knjigo v zbirki naslovil Zlata ptica. Vanjo je uvrstil sto pravljic,
po eno iz vsake od stotih knjig (Blažić, 2014: 215).
Ob razstavi Zlata ptica – zbirka pripovedi z vsega sveta v Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani (22. 3.–3. 5. 2012) sta njeni avtorici M. Kodrič in D. Pokorn
zapisali, da je zbirka v času svojega nastanka predstavljala povsem inovativen
založniški projekt, saj take ali podobne zbirke evropski kulturni prostor še ni poznal. Pri
nastajanju zbirke so sodelovali poznavalci ljudskega izročila, številni uveljavljeni
prevajalci, ilustratorji in slikarji … (Blažić, 2013: 72).
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Folklorno izročilo lahko najdemo v zbirkah pravljic Babica pripoveduje (ur. K. Brenk),
Slovenske pravljice (ur. J. Unuk), Pravljice za leto in dan I., II., III., IV. del (ur. N.
Grafenauer).

2.1.2

Klasična pravljica

Termin klasična pravljica se v literarni vedi najpogosteje uporablja za pravljice, ki po
svoji notranji in zunanji strukturi

ohranjajo bolj ali manj značilne prvine ljudske

pravljice in v katerih je zavezanost tradiciji močnejša od inovacij. Čvrsta in jasna
izpeljana pripovedna in kompozicijska struktura temelji na bogati fabuli, ki izpostavlja
predvsem globoko moralna občečloveška sporočila. Značilna je etična polarizacija likov
in dogodkov s poudarjeno vlogo pozitivnih vrednot (Tancer-Kajnih, 1995: 40).
»Klasična avtorska pravljica se neposredno zgleduje pri folklorni glede strukture, tem in
motivov, od nje pa se najbolj loči po poetiki, ki je seveda avtorjev pečat povedanega.«
(Haramija, 2012b: 17). Tudi Kobe (1987: 118) meni, da termin klasična pravljica (nem.
das Kunstmärchen) pomeni vzorec avtorske pravljice, ki se motivno, oblikovno,
kompozicijsko in slogovno bolj ali manj naslanja na ljudsko pravljico bodisi vztraja v
tradiciji vzorca avtorske pravljice iz 19. stoletja, predvsem tistih različic, ki se odmikajo
od ljudske pravljice.
V prvi polovici 19. stoletja se je pod Herderjevim vplivom sprožil plaz zanimanja za
ljudsko izročilo, ki so ga sprva zbirali in čim bolj avtentično zapisovali. Kasneje se je
razmahnilo avtorsko prirejanje in predelovanje zbranega gradiva. Pojavil se je odmik od
kolektivne poetike in avtorji so jo podredili svojemu individualnemu doživljajskemu in
spoznavnemu zornemu kotu (Tancer-Kajnih, 1995: 38). Za klasični pravljični vzorec je
značilen H. Ch. Andersen (1805–1875), ki je v pravljice vnesel individualno poetiko s
svojim izpovedovanjem doživljajskega in miselnega sveta. V pravljicah je izpovedoval
svoja socialna čustva (Deklica z vžigalicami), optimistično zaupanje v lepoto in
ljubezen (Grdi raček, Snežna kraljica) in tudi dvome v nekatere vrednote (Srečine
galoše) (Šircelj, 1972: 19). Prvi zvezek pravljic je izdal leta 1835, pisal pa jih je vse do
leta 1872. Že v letih 1858/59 sta Erjavec in Levstik v Slovenskem glasniku objavila
prevode treh njegovih pravljic.
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Prav z Andersenovimi pravljicami je pravljica kot literarna vrsta dosegla svoj umetniški
vrh. Razkošne so bile tudi pravljice O. Wilda, ki je zbirko pravljic Srečni kraljevič in
druge pravljice objavil leta 1888, čez tri leta pa pravljično zbirko Hiša granatnih jabolk.
Wildove pravljice, pa razen redkih izjem, niso nikoli postale priljubljeno otroško branje
(Tancer-Kajnih, 1995: 39).
V 19. stoletju je pravljica doživela pravo zmagoslavje in se z znamenito zbirko bratov
Grimm Otroške in hišne pravljice (Kinder und Hausmärchen), ki je izšla leta 1812,
dvignila v območje literature in postala predmet znanosti (Goljevšček, 1991: 14).
Najbolj cenjena je bila v romantiki ter v obdobju nove romantike doživela svoj
umetniški vrh in razcvet, hkrati pa tudi začetek razkroja, saj kasneje v nemladinski
književnosti ni več imela takšne dominantne oblike. V drugi polovici 19. stoletja je nad
pravljico dobila monopol razvijajoča se mladinska književnost. D. Tancer-Kajnih meni,
da bo »pravljica tudi v prihodnosti ostala ena najbolj razširjenih in značilnih vrst
svetovne mladinske književnosti. Njen način upovedovanja je tako rekoč idealno
približan bralnih potrebam in sposobnostim predšolskega in zgodnješolskega otroka,
njena čudežnost pa ji zaradi tesne povezave s procesom čudenja, ki je po mnenju
ustvarjalcev in teoretikov bistvena skupna točka otroškega in umetniškega videnja
sveta, zagotavlja literarno privlačnost« (1995: 39–40).
Klasična pravljica in povedka sta v moderni književnosti neke vrste »žanr v zatonu«,
piše I. Saksida v Mladinski književnosti (2001: 430), saj se za obe komajda najdejo
primeri. Medtem ko so bili na ljudsko slovstvo vezani žanri pred vojno in po njej
pogosti (Milčinski: Pravljice, 1911, Tomažič: Pohorske pravljice, 1942, Kunčič:
Triglavske pravljice, 1940–1944 idr.), je po vojni izrazit primer za pravljično vrsto
Škrlatna vrtnica (1990) pisatelja M. Mateta. Pravljice povezujejo motivi rož, saj vsaka
zgodba vključuje rožo, in sicer kot pojav ali kot del dogajalnega loka. Izrazite pravljice
so Čarovnika, Užaljeno sonce, In tako so se rodile Barbare, Božanski cvet in Škrlatna
vrtnica, po kateri so pravljice dobile ime. Za Matetove pravljice meni I. Saksida, da ne
kopirajo klasičnega vzorca, saj sta novosti v njegovih besedilih prav navedeni motiv rož
ter humor.
Med novejšimi besedili prepozna I. Saksida klasične vzorce v delu Ure kralja Mina
(1996) B. Štampe Žmavc. Pravljica se dogaja »v neki s soncem obsijani deželi«, kjer je
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živel kralj Min. Liki so tipični za pravljico (kralj, urar, čarovniki), prav tako tudi
kronotop. Pravljica zanj tematizira ujetost v čas, željo po zmagi nad časom, saj se kralj
Min noče starati in zato ukaže upočasniti ure. Tematizira pa tudi večnost, minljivost,
vlogo umetnosti pri ohranjanju časa.
I. Saksida meni, da razlikovanje »pravljične« in »realistične« pripovedi ne povzroča
pretiranih težav, poimenovalne zadrege se odražajo v ločevanju »klasičnih«, praviloma
iz ljudskega slovstva izvirajočih žanrov ter njihovih sodobnih različic. Za klasične in
živalske pravljice je značilna enodimenzionalna besedilna stvarnost, naslonitev na
strukturo ljudske pravljice, nedoločenost časa in kraja ter osebe so tipi ali
individualizirani tipi v sodobnih živalskih pravljicah ( 2001: 427).
D. Haramija (2012b: 16) deli pravljice glede na literarnozgodovinsko načelo in glede na
genološke značilnosti. Glede na čas nastanka bi med klasične avtorske pravljice uvrstili
vse tiste, ki so nastale do konca druge svetovne vojne, vse tiste pa, ki so natale po drugi
svetovni vojni, bi šteli med sodobna pravljična besedila. Šele poznejše razprave J. J.
Kende (predvsem o sodobni fantaziji) in G. Artnika (o fantastični pripovedi na
Slovenskem) so pripomogle k jasnejšemu opredeljevanju posameznih literarnovednih
terminov (fantazija, fantastična pripoved) in pokazale, da večina pravljic S. Makarovič
sodi po snovno-tematskih elementih in strukturi med klasična pravljična besedila,
čeravno nastajajo v sodobnem času. D. Haramija zato meni, da literarnozgodovinsko
načelo ne more biti zadosten pogoj umeščanja pravljičnega besedila, ker gre zgolj za
literarnozgodovinsko periodizacijo nastanka literarnega dela in ne za snovno-tematske
in strukturne razlikovalne elemente klasičnih in sodobnih pravljic. Po genološkem
načelu pa tako klasične pravljice še kar nastajajo, vzporedno z njimi pa so se po drugi
svetovni vojni začele razvijati tudi sodobne pravljice.
Za klasične pravljice, ki nastajajo v sodobnem času, meni D. Haramija, da se še vedno
pojavljajo stereotipi, najpogosteje pri literarnih junakih, čeprav imajo glavni literarni
liki navadno že imena in niso poimenovani po stanu ali poklicu kot v folklorni pravljici.
Pogosto imajo značilne začetke (npr. pred davnimi časi, nekoč), ni pa nujno. Tudi
književnega prostora ne moremo natančno določiti (dogaja se na gradu, v neki vasi, na
gozdni jasi, liki se večinoma ne srečujejo z urbanim načinom življenja). Ob ljudeh
pogosto nastopajo tudi pravljični liki, ki jih poznamo že iz folklornih pravljic
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(čarovniki, škratje, vile, palčki, zmaji …). Pogosti so predmeti, ki imajo čudežno moč
(kronica, prstan). V živalskih pravljicah so antropomorfizirane živali, imajo samo
nekatere človeške lastnosti ali pa so opisane z lastnostmi živalske vrste. Vse te pravljice
uvršča D. Haramija med klasične pravljice (prav tam, 17–18).
Med starejšimi besedili

tovrstni vzorec klasične pravljice opazi pri pravljicah F.

Levstika (Kdo je napravil Vidku srajčico), D. Ketteja (Šivilja in škarjice), vanj sodijo
tudi pravljice S. Makarovič, A. Štefan, B. Štampe Žmavc (pravljice Cesar in roža),
nekatera dela F. Lainščka (Mislice), K. Koviča (Pajacek in punčka).

2.1.3 Sodobna pravljica
»Novo poetiko otroške igre in posebnosti otroškega doživljajskega sveta vnašajo v
mladinsko književnost sodobne pravljice« (Saksida, 2001: 436). M. Kobe pojmuje
termin sodobna pravljica kot zbirno/krovno poimenovanje za dva vzorca besedil s
specifičnimi iracionalnimi prvinami. To sta kratka sodobna pravljica in fantastična
pripoved. »Fantastična pripoved je v svetu in na Slovenskem teoretsko že dokaj
temeljito raziskan vzorec. Ponaša se tudi z mednarodno enotnim poimenovanjem:
Fantastic Tale, Phantastische Erzälung, conte phantastique, fantastična priča« (1999a:
6).
Če se ozremo po najimenitnejših fantastičnih pripovedih svetovne literature, moramo
omeniti dela, ki jih poznamo tudi v slovenskih prevodih: Piko Nogavičko, Bratec in
Kljukec s strehe pisateljice A. Lindgren, Ostržka pisatelja C. Collodija, Mary Poppins
pisateljice Pamele L. Travers, Alico v Čudežni deželi pisatelja L. Carola, Medveda Puja
pisatelja A. Milneja …
M. Kobe (prav tam) razločuje kratko sodobno pravljico od fantastične pripovedi tudi po
zunanjem obsegu, saj le ta obsega tudi do 200, 300 in več strani, medtem ko kratke
sodobne pravljice obsegajo v povprečju 1,5 do 10 strani. Z obsegom strani pa je
povezana tudi stopnja zgodbene razvitosti in s tem bralna oz. doživljajska zahtevnost
besedil.
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Glede na glavni literarni lik predstavi več različic kratke sodobne pravljice:
–

z otroškim glavnim literarnim likom (npr. E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon,
L. Kovačič: Fantek na oblaku);

–

z oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom (npr. K.
Kovič: Pajacek in punčka, V. Zupan: Plašček za Barbaro, M. Koren: Mala
pošast Mici);

–

s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom (npr. P. Kovač: Klepetava
želva, K. Kovič: Maček Muri, S. Makarovič: Razvajeni vrabček);

–

s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom (npr. G. Strniša: Lučka
regrat);

–

s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom (npr. F.
Milčinski - Ježek: Zvezdica Zaspanka, B. A. Novak: Nebesno gledališče);

–

z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila (npr. S.
Makarovič: Škrat Kuzma dobi nagrado, Coprnica Zofka).

Osrednje mesto zavzema kratka sodobna pravljica z otroškim literarnim likom. M.
Kobe meni, da je to razumljivo, saj besedila tematizirajo otroka in otroštvo in so
naravnana na otroškega sprejemnika kot poglavitno ciljno skupino (prav tam, 6). Navaja
tudi naslednje primere pravljic, ki so značilni za kratko sodobno pravljico z otroškim
glavnim literarnim likom: E. Peroci, Moj dežnik je lahko balon; L. Kovačič, Fantek na
oblaku, Rokec na drugem koncu sveta; J. Snoj, Sanjska miška; S. Vegri, Jure kvakkvak; N. Grafenauer, Majhnica in Katrca Škrateljca.
V študiji Sodobna pravljica v reviji Otrok in knjiga (2000: 12) potrdi, da »tudi vsem
obravnavanim različicam kratke sodobne pravljice sega tradicija s tipološkega in z
literarnozgodovinskega vidika v 19. stol. k Andersenovemu modelu klasične umetne
pravljice; določneje: k tisti različici Andersenove klasične pravljice, s katero se je
danski pravljičar močno oz. povsem odmaknil od modela ljudske pravljice in njegovih
strukturnomorfoloških značilnosti«.
Meni, da je ključna značilnost, ki razmejuje klasično in sodobno pravljico,
dvodimenzionalnost dogajanja. Dogajanje poteka na realni in irealni ravni, pri tem
prihaja do vdora fantastičnih prvin v realni vsakdan glavnega otroškega literarnega lika.
Začetek in sklep dogajanja sta umeščena v resnični vsakdan literarnega lika, svet
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irealnega pa je tista plast dogajanja, ki ima posebno težo, saj omogoča razreševanje
vsakršnih psihičnih stisk in problemov, ki jim otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos.
Temeljna tema sodobnih pravljic je otroški doživljajski svet in igra. Samo dogajanje je
pogosto skrčeno na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika (Kobe, 1999: 7).
M. Kobe (prav tam, 8) navaja dva načina soočenja realne in fantastične ravni. V prvi
varianti se dogajanje odvija dvodimenzionalno oz. dvoplastno v enem svetu. V njem
fantastično raven dogajanja kreira glavni otroški lik. V drugi varianti pa se dogajanje
odvija dvodimenzionalno v dveh med seboj ločenih svetovih. Otroški lik ni
(neposredni) kreator fantastične ravni dogajanja, pač pa je z njim povezan vzrok za
prehod dogajanja iz realnega v fantastični svet. Za prvo varianto imenuje pravljico L.
Kovačiča Fantek na oblaku, kjer Darko, glavni otroški literarni lik, vzpostavi
dvoplastnost dogajanja s tem, ko sredi realnega vsakdana s terase domače stolpnice z
vrvico ujame oblak in leže nanj ter se z njim vozi po nebu, medtem ko njegova mama v
domači kuhinji peče piškote. Darko lahko s svojega oblaka opazuje mesto – realno stran
dogajanja – in tudi prehaja oz. sestopi, pa se spet vrne na oblak. Dvoplastnost dogajanja
opazi M. Kobe tudi v pravljici S. Vegri Jure kvak kvak, saj je Juretova preobrazba v
žabo samo začasna, ker se želi pri kosilu izogniti osovraženi zelenjavni juhi. Jure je ves
čas tudi kreator dogajanja, teta Otilija, ki čuva Jureta, pa samo izpolnjuje njegove želje.
Zgled druge variante imenuje Kovačičevo kratko sodobno pravljico Rokec na drugem
koncu sveta, pri kateri gre za dvodimenzionalnost dogajanja v dveh med seboj ločenih
svetovih. Otroški literarni lik Rokec ni kreator dogajanja, temveč je z njim povezan
vzrok oz. povod za prehod z ene na drugo raven: prehod v pravljici je temna luknja,
skozi katero Rokec pada kar nekaj časa in prileti na drugi konec sveta, ki mu je tuj in
povsem neznan.
Tudi I. Saksida (2001: 427) poudarja v poglavju Mladinska književnost, objavljenem v
delu Slovenska književnost III, dvodimenzionalnost sodobnih pravljic – resničnostne in
fantastične plasti stvarnosti. Za čas in kraj meni, da je sodobnost, najpogosteje nastopa
sodobna otroška književna oseba, ki je lahko tudi v povezavi s predmetom, živaljo,
rastlino ipd. Glede na obseg meni, da so sodobne pravljice kratke in daljše vrste.
Osrednje ime sodobne pravljice je zanj pisateljica E. Peroci, ki je pisala tudi klasične
pravljice, resničnostne zgodbe in nesmiselnice. I. Saksida uvrsti med sodobne pravljice
dve njeni najbolj znani besedili Moj dežnik je balon (1955) in Muco copatarico (1957).
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Obe pravljici temeljita na otrokovem prekršku: Jelka iz prve pravljice izgubi novo rdečo
žogo, zato se z dežnikom, ki postane balon, preseli v deželo Klobučarijo. Iz te
nenavadne dežele prinese darove za vso družino: klobuke. Ko si jih odrasli poveznijo na
glavo, se tudi njim uresničijo želje, ki so si jih že dolgo želeli. Za to pravljico meni I.
Saksida, da je »čista« kratka sodobna pravljica, saj gre za preselitev iz sodobne
Ljubljane v pravljično deželo. Otroci iz druge pravljice se tudi zaradi prekrška, ker ne
pospravljajo copat, napotijo k Muci Copatarici, ki živi v hišici sredi gozda. Pri njej
najdejo pogrešane copatke, s tem pa se vzpostavi stanje pred prekrškom. V tej pravljici
svet ni več nedvoumno razdeljen na dve plasti, saj je meja med Malo vasjo, kjer živijo
Janezek, Špelca, Tine, Tonka, Jurček in Bobek, in mucinim domom zabrisana. Zato I.
Saksida meni, da je ta pravljica že na meji s klasično pravljico. Med sodobne pravljice
uvrsti tudi Pravljice žive v velikem starem mestu, kjer deček odide na obisk k
pravljicam v mesto in se po srečanju s pravljičnimi junaki vrne domov k babici. Tudi za
besedila Čebelice, Spanček Zaspanček in Nina v čudežni deželi meni, da so kratke
sodobne pravljice, saj prikazujejo uresničitev, »materializacijo« otroških želja v
nenavadni vzpostavitvi neresničnostne plasti (čebelice iz zvezka oživijo, nenavaden
sanjski lik, otrok vzpostavi svoj svet v čudežni deželi). Prav tako v pravljici Ni na
koledarju, ki je pisana kot otrokova »domača naloga«, si otrok izmisli svoj dan, ki je
»postelja«, s katero se preseli v barvite sanjske svetove. V kratki sodobni pravljici Kdo
se bo igral z menoj, je otrokov odhod v (domišljijski) Tivoli, ki je sicer tudi cilj
Jelkinega potovanja z balonom, posledica dekličine samote. S svojim odhodom drugim
povzroči skrbi, s tem pa jih tudi spreobrne.
I. Saksida meni, da je sodobna pravljica E. Peroci »parabolična, pogosto tudi
simbolična, vendar brez izpostavljene vzgojnosti, zato pa s prepoznavnimi etičnimi
razsežnostmi«. Za njeno delo pa, da »pomeni v slovenski mladinski književnosti brez
dvoma dosežek, ki ostaja še neraziskan in ki glede na kakovost ni bil po naključju
požlahtnjen z uglednimi nagradami (Levstikova nagrada, nagrada Prešernovega
sklada)« (Saksida, 2001: 440).
Drugi pisatelj, ki ga predstavlja I. Saksida, je Lojze Kovačič. Kot izrazitejše kratke
sodobne pravljice označi več pripovedi. Na Luno je pravljica o otrokovem »barvanju
Lune« ter odzivih odraslih na to, Potovanje za nosom in Rokec na drugem koncu sveta
prikazujeta otroško domišljijsko potovanje, Povest o mestu Rič-Rač posledico
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otrokovega »prekrška«. Ker si Darko raztrga hlače, se raztrga tudi celotna realnost.
Pravljica Najmočnejši fantek na svetu je zanj blizu komični domislici: petletni Jani stoji
sredi ceste in se ne premakne, dokler ga ne premaga očkova vrečka bonbonov. Za
pisatelja meni, da s svojim nemoralističnim, za otroško igro odprtim pogledom na
realnost, vzpostavlja prav posebno različico sodobne pravljice, ki jo je mestoma mogoče
postavljati ob nesmiselnice, redkeje pa ob klasične pravljice (prav tam, 441).
I. Saksida predstavi dela fantastične pripovedi pisateljice K. Brenk Deklica Delfina in
lisica Zvitorepka (1972), Srebrna račka, zlata račka (1975); S. Makarovič Kosovirja na
leteči žlici (1974) in Kam pa kam kosovirja (1975); V. Pečjaka Drejček in trije
Marsovčki (1961) in V. Zupana Potovanje v tisočera mesta (1956). Potovanje v tisočera
mesta sprožita dečkova igra in materina jeza. Tek se preseli v sanjsko deželo, v kateri se
srečuje z alegoričnimi bitji, predvsem z Zlomkom, upodobitvijo vsega hudega, napuha
in sovraštva. Fantastična pripoved Drejček in trije Marsovčki se dogaja na Zemlji in na
Marsu. Mars je idealni novi svet, kjer ni vojn, konfliktov in od koder pridejo na obisk
Miš, Maš in Šaš. I. Saksida meni, da gre za vizijo sveta brez vojn, vizijo nove okoljske
ozaveščene civilizacije, kjer velja temeljni zakon, da so otroci srečni. Tudi Deklica
Delfina in lisica Zvitorepka sta zanj klasičen primer za svoj žanr. Deklica Delfina
doživi prometno nesrečo, kar jo prestavi v deželo pravljičnih predmetov (zlati ključek),
likov (lisica Zvitorepka,

muca Copatarica) in pravljičnih števil, saj je sedem poti

dekličinih želja. Od tam se potem vrne nazaj k mami in se »zbudi« v realnost. Meni, da
je dekličino potovanje tudi možnost doživljanja prijateljstva, lepote narave,
samospoznavanja. V fantastični pripovedi Zlata račka, srebrna račka obišče dečka
Matica v spanju srebrna račka, ki želi postati zlata. Na skupnem potovanju obiščeta
različne osebe, realne in tudi pravljične. Tako srečata psičko Lajko, mamko Bršljanko,
lažnivega Kljukca … Ko srebrna račka poleti na belo goro, kjer z Maticem zagledata
Zlatoroga, jo pozlati blisk iz zlatorogovih rogov. Celotno besedilo deluje kot
domišljijsko potovanje, katerega smisel je spoznavanje barvitosti in raznolikosti
(pravljičnih) svetov. Račka je lahko tudi simbol za otroško radovednost, prijateljstvo,
dobroto in lepoto. Obe deli povezuje oblikovalska posebnost, saj pisateljica vnaša v
dogajanje medbesedilnost, tj. like oz. situacije iz drugih del (Saksida, 2001: 441).
Fantastični pripovedi Kosovirja na leteči žlici (1974) in Kam pa kam kosovirja (1975)
prikazujeta srečanje »kosovirske« in človeške realnosti. Kosovirja predstavljata
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fantastični živalski bitji. Izmišljeno živalsko vrsto kosovir, mali ali Cosovirius ferus
ululans z latinskim imenom, prikaže pisateljica živo in prepričljivo domišljijsko, saj je
na začetku knjige celo uvodni opis te živalske vrste, sorodniki in dežela Kosovirija.
Kosovirja Glili in Glal upodabljata nekatere običajne lastnosti otroštva, saj sta nagajiva,
radovedna, prepirljiva, pisateljica pa je ves čas na strani svobodnega, vsakršni zapovedi
nasprotujočega otroka. Zgodba se začne in konča v fantastičnem svetu. Tudi
dogodivščine, ki jih doživljata Glili in Glal, sodijo v fantastični svet. Vse njune napete
dogodivščine pa se vedno končajo s srečnim, veselim ali pomirjujočim koncem, saj ima
pisateljica izreden posluh za otrokovo varnost, meni I. Saksida (prav tam, 442).
M. Kobe v reviji Otrok in knjiga (2001, 52: 90–91) izreče priznanje uredniškemu
odboru projekta Slovenska književnost III in prav tako piscu pregleda slovenske
mladinske književnosti po 2. svet. vojni, I. Saksidi, ki je »s svojo prislovično strokovno
vitalnostjo uspel izboriti obravnavi mladinske književnosti tudi primeren obseg.«
Zaključi pa z mislijo: »Saksidova razprava je pomembna referenca v avtorjevi
bibiliografiji, prav tako v bibliografiji strokovne in znanstvene literature o sodobni
slovenski mladinski književnosti. S pridom bo služila pedagogom, mladinskim
knjižničarjem in študentom; raziskovalce mladinske književnosti pa bo, upajmo,
izzivala k strokovnim pritrditvam ali ugovorom: oboje bo za razvoj stroke produktivno«
(prav tam, 91).
Tudi D. Haramija poudarja (2012b: 19), da se pri umeščanju klasične in sodobne
pravljice pojavljajo razlike, saj M. Kobe in I. Saksida ne pojmujeta sodobne pravljice
popolnoma identično. I. Saksida pri klasičnem pravljičnem tipu navaja tudi živalske
pravljice. Tipični primer je Kovičev Maček Muri. Velikokrat so živali, kot piše J. Kenda
v Fantazijski književnosti (2009: 101), »tako človeške, da jih vse lahko opišemo z
znano oznako »mi v krznu« M. H. Arbuthnot, ene bolj znanih ameriških raziskovalk
mladinske književnosti. Tudi pojmovanje dvodimenzionalnosti se pri obeh razlikuje, saj
je pri I.Saksidi ena sama, M. Kobe pa razlikuje dve vrsti dvodimenzionalnosti.

Rešitev zapleta dveh pojavnih oblik dvodimenzionalnosti vidi D. Haramija v
poimenovanju z dvema različnima književnima vrstama. Dvodimenzionalnost v enem
samem svetu bi lahko obravnavali kot enodimenzionalna besedila, saj je za vse pravljice
(folklorne in avtorske) značilno, da prehajanje med obema svetovoma – realnim in
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fantastičnim obstaja, literarni junak pa se nanje ne odziva in se jim ne čudi. Takšen tip
pravljic bi lahko poimenovali sodobna pravljica. Drugi tip besedil, kjer se literarni lik
sooča z dvema svetovoma in se ju tudi bolj ali manj zaveda, bi predlagali naslov kratka
fantastična pravljica (prav tam, 20).
Značilnost sodobnih pravljic je zanjo tudi avktorialna pripovedna situacija, ki omogoča
pisatelju, da z vsevednim pipovedovalcem neposredno nagovarja otroške prejemnike.
Otroški zorni kot se uveljavlja prek personalnega pripovednega položaja, saj npr. Darko
v pravljici Fantek na oblaku, vidi takole svoje mesto pod seboj: »Hiše so bile majhne
kakor kocke, ljudje ob njih kakor mravlje, vlak je bil dolg kakor orglice in hribi so bili
podobni zgrbančeni odeji na postelji«. Literarni liki so poimenovani z imeni, imajo
individualne lastnosti in čeprav niso slikani črno – belo, bralec ločuje med dobrimi in
slabimi liki. Književni čas in prostor sta (vsaj posredno) določljiva in konec je še vedno
praviloma srečen.
D. Haramija našteje primere slovenskih sodobnih pravljic. To so nekatere pravljice B.
Štampe Žmavc (Muc Mehkošapek), K. Koviča (Maček Muri), L. Kovačiča (Zgodbe iz
mesta Rič-Rač), Primoža Suhodolčana (Pozor, pravljice!), Petra Svetine (Mrožek dobi
očala) (Haramija, 2012b: 20).

V Tipologiji pravljic na Slovenskem (Haramija, 2012b: 20) je predlagana naslednja
delitev fantastične proze:
– KRATKA FANTASTIČNA PROZA:
o kamor bi prištevali vse tri tipe pravljic (folklorno in njeno literarizirano
različico, klasično avtorsko in sodobno avtorsko pravljico)
o kratko fantastično zgodbo, vključno s podtipom nonsensne zgodbe in
kratko fantastično zgodbo, bajko, pripovedko (povedko), basen
– SREDNJE DOLGA FANTASTIČNA PROZA:
o kjer zasledimo znanstvenofantastične pripovedi, fantastične pripovedi
– DOLGA FANTASTIČNA PROZA:
o znanstveno fantastični romani, fantastični romani in sodobne fantazije.
Enodimenzionalnost je temeljni pravljični element. »Združljivost fantastičnih in
realističnih prvin v eno celoto, ne da bi se glavni literarni lik zavedal vdora fantastike,
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se namreč zdi tista lastnost, ki pravljico loči od drugih književnih vrst, ki vsebujejo
prvine obeh svetov« (prav tam, 20). Možni razlikovalni element je tudi »kronotop, ki je
neločljiva medsebojna povezava prostora in časa« ( Nikolajeva 1996, po Haramija
2012b).
Za pravljice je značilna tudi mitotvorna zavest. V njej »je »svet« množica posameznih
reči in dogajanj, od katerih je vsako nepredvidljivo in enkratno v svoji posameznosti,
skrivnostno v svoji drugosti. Odnos med človekom in to drugostjo je srečanje, v
katerem sta oba udeleženca na isti ravni. Človeku reči in bitja niso na razpolago kot
njegov predmet, ni njihov gospodar, da bi jim lahko vsiljeval svoje namene, cilje, svoj
ritem. So drugost, ki ji je treba prisluhniti, se z njo nekako pogovoriti, skleniti
sporazum, če se le da« (Goljevšček, 1991: 97). Prav tako velja za pravljičnega junaka
samega: »Svet ni objekt, človek ni subjekt. Ni avtonomni jaz, ni sam svoj in zase. Sega
v različne prostore in različne čase: pripada svojemu rodu, potomcem, sorodnikom,
prijateljem, prednikom. Je posameznik, ta in ta, obenem pa je svoj lastni prednik, ki se
je v njem znova rodil. Ni gospodar sebe in svojega časa, zmeraj je na razpolago drugim,
izročen svojemu rodu in svetu v dobrem in hudem« (prav tam, 97).
Struktura pravljice je stalna, izredno odporna je proti spremembam, ki jih prinaša čas, in
zato je še vedno globoko arhaična. Arhaični pogled človeka na sebe in svet
opredeljujejo v pravljicah štiri vrednostne stalnice: izročenost, selstvo, zajedavstvo in
milenarizem (Goljevšček, 2006: 43).


Izročenost

Pravljični lik se za svojo nalogo ne odloča sam, iz lastne volje, temveč je zanjo izbran in
določen od višjih sil, ki mu pri doseganju cilja pomagajo. Ponavadi je potrebno samo
natančno izpolnjevanje njihovih navodil ali reševanje posameznih nalog. Njegova
odločilna poteza ni svobodna dejavna volja, ampak poslušno podrejanje.


Selstvo

Vse pravljično dogajanje je odhajanje, prihajanje, prepleteno je s potovanji in ponavadi
se pravljica sploh začne z odhodom junaka od doma. Arhaična misel ne pozna razvoja,
zato je čas v pravljici pojmovan ciklično, kot večno vračanje enakega. Junak tako pride
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do srečnejše oblike le preko simbolične smrti, zato so tudi kraji, kamor potuje, simboli
za deželo smrti.


Zajedavstvo

Pravljice ohranjajo zajedavstvo v odnosu do dela, saj je človek zajedavec, ki pridobiva
dobrine od drugih. Človek ni razumljen kot proizvajalec novih vrednosti, temveč se
dobrine prerazporedijo na realističen ali čudežen način.


Milenarizem

Četrta stalnica je milenarizem. V pravljici se zaradi cikličnega razumevanja časa, »zlata
doba« spet vrača na koncu in se tako vzpostavi stanje sreče in harmonije. Izgubljeni raj
pa se ne vrne tako kot pri mitu, kot kozmično stanje sveta, temveč kot želja, ki reši
osebne probleme lika.
Vse štiri vsebinske stalnice so vpete v strukturo, ki je značilna za rituale prehoda,
vendar samo za stopnjo eliminacije, ki je bivanje vmes, na robu. Prva stopnja – izločitev
iz prejšnjega stanja (segregacija) in zadnja – vključitev v novo stanje na drugi ravni
(agregacija), za pravljično dogajanje nista zanimivi. V stanju eliminacije pa se lahko
dogajajo čudeži, srečanja z nadnaravnimi bitji, predmeti … Tudi junak je zanimiv za
pravljico samo toliko časa, ko potuje. Ko pa najde dom, je pravljice konec (prav tam,
108). Stvarnost se v pravljici namreč dogaja po zakonih pravljične strukture in zato
poslušalca s standardnim začetkom odvede v pravljični svet in tudi s standardnim
koncem pripelje nazaj. Zato nas »nekoč, pred davnimi časi …« takoj spomni na
pravljico. V Palčici H. Ch. Andersena se začne pravljica takole: »Nekoč je živela žena,
ki si je nadvse želela čisto majceno detece, a sploh ni vedela, kje naj ga dobi …«
Pekarna Mišmaš S. Makarovič ima tak začetek: »Prav na koncu Mišje vasi je stala
nekoč lepa, stara hiša. Nad njenimi vrati je visel napis: Pekarna Mišmaš.« Pravljica K.
Koviča Pajacek in punčka se tudi začne z: »Nekoč je živela punčka, ki je rada poslušala
zgodbe.« Tudi konci pravljic so podobni. »Potem sta dolgo in srečno živela v hišici med
pajacki, ki so pometali, krtačili, žagali drva …« (Kovič, 2011). »Živela sta srečno ob
svoji reki še mnogo let in imela sta mnogo otrok …« (Lainšček, 2000).
Značilnosti pravljic – njihove podobnosti in razlike med ljudsko/folklorno, klasično
avtorsko in sodobno avtorsko pravljico povzema naslednja tabela.
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Značilnosti pravljice (Haramija, 2012b: 21, Saksida, 2001: 426)
Značilnost

Folklorna pravljica

Klasična avtorska
pravljica

Sodobna avtorska
pravljica

tipični začetki
(nekoč, pred davnimi
časi, za devetimi
gorami…)

da

včasih se pojavljajo, v
večini primerov pa ne

ne, začetki niso
tipizirani

ljudska števila 3, 7, 9,
12 – trije prašički,
sedem kozličkov, za
devetimi gorami,
dvanajst labodov …

da

zelo pogosto

so, vendar redko

književni čas

ni določljiv

praviloma ni določljiv

književni prostor

ni določljiv oz. je zelo
splošen

ni določljiv

metamorfoze ali
preobrazbe čoveka v
živali in obratno

zelo pogoste

zelo pogoste

določljiv je posredno –
po letnih časih, delih
dneva
posredno določljiv,
dogaja se večinoma v
mestu
redke

zgradba je časovno
zaporedna ali sintetična

da

da

črno-belo slikanje
literarnih likov

da, literarni liki so tipi –
posamezni lik ima
izrazito pozitivno ali
negativno lastnost
literarni liki nimajo
imen, imenovani so po
stanu, poklicu, živalski
ali rastlinski vrsti,
predmetni stvarnosti
(kralj, Rdeča kapica,
mačeha, škrat, Pepelka
...)
da

da, vendar nekateri liki
niso zgolj tipi

da, pogosto je skrčeno
na droben izsek iz
otroškega vsakdana
ne, literarni liki imajo
izrisane značaje

glavni lik ima
praviloma ime, včasih
imajo imena vsi liki,
nimajo pa
individualiziranih
lastnosti (kralj Min, pek
Mišmaš …)

vsi književni liki imajo
imena in tudi
individualizirane
značaje

da, a manj

redko, a imajo drugačne
lastnosti

da

da

da

tretjeosebni
pripovedovalec

da

da

da

čudeži v fantastičnem
tipu pravljic

da, veliko čudežev

da, veliko čudežev

tudi se pojavijo, vendar
niso v ospredju

konec je srečen

da

da

praviloma je tudi
srečen

imena literarnih likov

pravljična bitja kot so
vile, škratje, palčki,
zmaji, čarovnice,
pravljični predmeti
lonček, mizica ogledalo
…
poosebitve

23

Lukaček, A. (2016). Klasična pravljica v prvem triletjiu osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo. Univerza v
Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana

»Pravljica ne upošteva ločnic, distance med realnim in fantastičnim svetom, kakor tudi
ne upošteva časovnih in prostorskih razsežnosti ter duševnih razsežnosti svojih junakov.
Je v nekem smislu enodimenzionalna in v črno-beli konfrontaciji likov in dogajanja jo
vodi premočrten optimizem. /…/ Nepregledna, zamotana resničnost je v pravljici
sublimirana v red in z njim ne prikazuje sveta, kakršen naj bi bil, temveč je prepričana,
da edinole tak je. /…/ Pravljica daje trdnost, samozavest, veselje do življenja. /…/
(Šircelj, 1972: 18–19).
Pravljice tudi v sodobnem času elektronskih medijev še vedno radi poslušamo, beremo,
in jih pripovedujemo. Ljudske pravljice pa so navdih tudi sodobnim pisateljem kot npr.
F. Lainščku, ki v Mislicah »ponuja deset pravljic, ki ne skrivajo svoje očaranosti z
izročilom ljudske pravljice. Za tak navdih se moram zahvaliti pripovedovalcem iz
zgodnjega otroštva, ki so me s svojo živo govorico popeljali v mnoga pravljična
kraljestva in mi pokazali svetove, ki jih marsikatere oči žal ne morejo nikoli videti«
(Lainšček, 2000).
Zato sem se tudi odločila, da navdušim starše za projekt družinskega branja klasičnih
pravljic, da bodo nekatere pravljice postale del njihovega družinskega kánona, ki jih
bodo radi brali in pripovedovali svojim otrokom.

2.2 Teorije pravljic
Pravljica je predmet raziskovanj že od 19. stoletja in je bila obravnavana po različnih
stališčih in različnih metodologijah, ki odražajo kritične, kulturne in zgodovinske
kontekste, v katerih so bile pravljice ustvarjene. Noben posamezen pristop oz.
metodologija pa ne nudi »edino pravilne« interpretacije. Glavni konceptualni modeli
razlaganja pravljic v 20. stoletju pa so: folklorni, strukturalistični, literarni,
psihoanalitični, zgodovinski, sociološki in feministični pristop (Zipes, 2000: 17–21).
2.2.1 Folkloristična teorija – Indeks motivov
J. Zipes (prav tam, 17) piše, da ta pogled na pravljico temelji na dveh glavnih
predpostavkah. Prva govori o tem, da ljudske pravljice temeljijo na ustni tradiciji in da
lahko različne tipe zgodb rekonstruiramo na osnovi njenih variacij. Vendar pa ne
moremo preko prepoznavanja osnovnih struktur označiti ljudsko pripovedništvo kot
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»čisto in pristno«, literarne pravljice pa ne, saj so lahko tudi prvotni teksti umetno
skonstruirani iz poznanih verzij. Odnos med ustnim in literarnim, ljudskim
pripovedništvom in pravljico namreč ni enosmeren. Ta pristop omogoča identifikacijo
bazičnih struktur specifičnih zgodb.
Folkloristična teorija S. Thompsona je sestavljena iz dvaindvajsetih osnovnih motivov
in številnih podmotivov (Blažić, 2014: 8). Finski znanstvenik A. Aarne je leta 1910
objavil indeks motivov. Američan S. Thomspon, ki je eden vodilnih znanstvenikov na
področju ljudskega izročila, je prevedel Aarnejevo delo in mu dodal tudi nove motive
in podmotive. Leta 1961 je delo izšlo kot Aarne-Thompsonov indeks ali najkrajše AT.
Ta indeks motivov je 2004 dopolnil nemški znanstvenik H. J. Uther, zato se odslej
imenuje Aarne-Thompson-Uther ali ATU-sistem. S. Thompson je v prvih petih knjigah
razvrstil motive tematsko, šesta in sedma knjiga imata iste motive urejene abecedno. M.
M. Blažić opiše v knjigi Skriti pomeni pravljic motive od A do Z. Tako je najobširnejše
poglavje D, ki je posvečeno čudežnemu, saj so vanj zajete preobrazbe in čarovnije,
čarobni objekti …
2.2.2 Vladimir Propp – Morfologija pravljice

V. Propp, ruski formalist, znan po svoji knjigi Morfologija pravljice (1928, prevod v
slovenščino leta 2005) je analiziral strukturo ljudske pravljice. Na osnovi analiz ruskih
pravljic je odkril, da obstajajo konstantni elementi v pravljicah in da so vse pravljice
pravzaprav enega tipa. Ugotovil je, da je v modelu ljudske pravljice 31 dejanj ali
funkcij, ki so nespremenjene, spreminjajo se le nosilci ali liki v pravljicah, ki
uresničujejo te funkcije. Ta dejanja ali funkcije so:
I.
II.

Eden od članov družine odide od doma.
Junaku nekaj prepovejo.

III.

Kršitev prepovedi.

IV.

Škodljivec poizveduje.

V.
VI.

Škodljivcu izdajo podatke o njegovi žrtvi.
Škodljivec poskuša prevarati svojo žrtev, da bi zagospodoval nad njo in
njenim premoženjem.

VII.
VIII.

Žrtev nasede prevari in s tem nehote pomaga sovražniku.
Škodljivec prizadene ali škoduje enemu od družinskih članov.
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IX.

Junak izve za nesrečo ali manko, nekdo se obrne nanj s prošnjo ali
ukazom, ga nekam pošlje.

X.
XI.
XII.

Iskalec privoli ali se odloči za odpor.
Junak zapusti dom.
Junaka preizkušajo, izprašujejo, napadajo idr. ter ga tako pripravljajo na
čudežno sredstvo ali pomočnika.

XIII.

Junak se odzove na dejanja prihodnjega darovalca.

XIV.

Junak prejme čudežno sredstvo.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Junaka nekdo prenese, dostavi ali privede na kraj, kjer je objekt iskanja.
Junak in škodljivec se neposredno spopadeta.
Junaka zaznamujejo.
Škodljivec je premagan.
Premostitev prvotne nesreče, zapolnitev manka.
Junak se vrne.
Junaka zasledujejo.
Junak se reši zasledovanja.

XXIII.

Junak prispe domov ali v drugo deželo, ne da bi ga prepoznali.

XXIV.

Lažni junak postavi neutemeljene zahteve.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.

Junaku naložijo težko nalogo.
Naloga je rešena.
Junaka prepoznajo.
Lažnega junaka ali škodljivca razkrinkajo.
Junak dobi novo podobo.
Škodljivca kaznujejo.
Junak se poroči in zasede carski prestol (Propp, 2005: 40–75).

V pravljicah je sedem spremenljivih likov: škodljivec, darovalec, pomočnik, nasprotnik,
carična, pošiljatelj in lažni junak.
Za preučevanje ljudske pravljice je V. Propp izredno pomemben, saj je na osnovi
pripovedi in ponavljanja ključnih dogodkov pokazal shematičnost modela ljudske
pravljice, ki ga imenuje čarobna pravljica (volšebnaja skazka) na osnovi sižeja – snovi.
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2.2.3 Literarna teorija – Max Lüthi
M. Lüthi se je posvetil proučevanju stilne analize pravljičnih tekstov in njihovega
pomena. Pri tem analizira stilistične značilnosti in tematski pomen pravljičnih zvrsti ter
zgodovinski razvoj. Njegova odkritja so podprta z natančnimi vsebinskimi analizami
določenih zgodb in njihovih variacij. Vendar pa M. Lüthi zanemarja socialni in kulturni
kontekst določenih inačic in se osredotoča le na tiste elemente in motive, ki ostajajo
nespremenjeni (Zipes, 2000: 18).
»Ta knjiga je poskus orisa značilnosti evropske pravljice. Pri tem pa ne stremi k
primerjavi lastnosti pravljic iz različnih dežel. Nasprotno, v osnovni formi išče tisto, kar
je skupno vsem. Ne zanimajo nas individualne razlike, ki jih lahko opazujemo od
pripovedovalca do pripovedovalca in od naroda do naroda. Iščemo tisto, kar pravljico
naredi pravljico« (Lüthi, 2011).
M. Lüthi je teoretično poudaril pet bistvenih značilnosti pravljice: enodimenzionalnost,
ploskovitost, abstraktni slog, izolacijo in univerzalno povezanost ter sublimacijo in
vsevključenost (Lüthi, 2011).
M. Kobe v Pogledih na mladinsko književnost (1987: 117–118) omenja pri značilnostih
ljudske pravljice ravno enodimenzionalnost, ki jo je opredelil Lüthi.
2.2.4 Psihoanalitična teorija – Bruno Bettelheim
Zipes (prav tam, 18–19) za psihoanalitično teorijo navaja tudi Junga in Jungovo učenko
M. L. Franz. Zanjo piše, da ji ljudske zgodbe in pravljice predstavljajo arhetip
psihološkega fenomena in se izražajo kot kolektivni podzavestni psihološki procesi. Za
B. Bettelheima pa so pravljice izraz individualnega psihološkega razvoja in se zato
ukvarjajo z univerzalnimi človeškimi problemi. Meni, da pomen pravljic obstaja
neodvisno od forme in strukture. Med otroštvom in pravljico kot zvrstjo obstaja
temeljna vez zaradi logike, v kateri živi. Pravljice vsebujejo simbolične podobe, ki
reflektirajo notranje psihološke procese in ki so običajne pri vseh otrocih. Vendar so te
psihoanalitične interpretacije problematične, ker se implicirajo na izbrane pravljice, ne
upošteva pa se kulturnih in socialnih kontekstov, v katerih so nastale.
B. Bettelheim tako piše, da »pravljice z uporabo psihoanalitičnega modela človeške
osebnosti prenašajo pomembna sporočila zavestnemu, predzavestnemu in nezavednemu
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delu duševnosti – ne glede na to, na kateri ravni v nekem trenutku deluje. Te zgodbe se
ukvarjajo z vsesplošnimi človeškimi problemi, zlasti s tistimi, ki zaposlujejo otrokove
misli, govorijo njegovemu oblikujočemu se jazu in spodbujajo njegov razvoj, hkrati pa
sproščajo predzavedne in nezavedne pritiske« ( Bettelheim, 2014: 11).
2.2.5 Sociološka teorija – Jack Zipes
Zipsova sociološka teorija temelji na spoznanjih R. Dawkinsa. Na področju teorije
pravljice pa Zipes razvija novo teorijo memetike in kulturne evolucije. Utemeljuje, da
so le nekatere pravljice oz. pravljični memi sposobni preživeti kulturno evolucijo. Po
njegovem mnenju je 50 do 75 memov, ki so ponovljivi in zapomljivi. Pravljični mem
definira kot enoto kulturne transmisije (Blažić, 2014: 111). Ta je lahko le enostavna
ideja, zgodba, fraza oz. bistvena informacija, ki je vezana na pravljico. Imenuje
naslednje meme: Rdeča kapica, Pepelka, Sneguljčica, Janko in Metka. Za pravljične
meme meni, da so relevantni ne glede na kulturo, so osnovni in enostavni, čeprav je
njihova interakcija kompleksna. Mutacije pravljičnega mema so kreativne, saj
omogočajo iskanje novih možnosti in kombinacij. Ta proces omogoča kulturnemu
memu, da postane univerzalen prav zaradi tega, ker se prilagaja specifičnim kulturnim
pogledom bolj kot kakšen drug nerelevanten mem.
2.2.6 Feministična teorija – Marie Tatar
Feministični pristop si prizadeva dvigniti zavedanje, kako pravljice funkiconirajo v
prizadevanju ohranjanja tradicionalnih spolnih konstrukcij in tendenci ohranjanja
patriarhalnih vrednot. M. Tartar analizira celotno zbirko Grimmovih pravljic, ki
prikazujejo, poudarjajo tako imenovano »negativno vlogo ženskih junakinj«. S
feminističnega stališča analizira pravljice, kjer so junakinje pasivne, podredljive in
nemočne. Veliko manj kritičen pristop namenja pravljicam, kjer so junakinje močne,
iznajdljive in agresivne. (Zipes, 2000: 20). Ženske književne osebe so v pravljicah
bratov Grimm lahko na eni strani mlade, lepe in pasivne ali grde, zlobne čarovnice, ki
nagovarjajo moške h grdim dejanjem, ali pa sploh niso omenjene v pravljicah.
Nasprotno pa so moški pojmovani izrazito pozitivno, čeprav izsilijo obljubo ali pustijo
otroke v gozdu kot npr. v pravljici Janko in Metka. Kraljična se tako lahko poroči šele,
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ko se žrtvuje v korist moških in tako vstopi v svet patriarhalnih vrednot (Blažić, 2014:
38).

2.3 Evropske pravljičarke
V Franciji so v času kralja Ludvika XIV. zaživeli literarni saloni, v katerih so
aristokratske avtorice – precioze pripovedovale pravljice, ki so jih objavljale tudi v
knjižni obliki. Pomembni avtorici sta bili G. S. Barbot de Villeneuve – leta 1740 je
objavila najstarejšo zapisano različico pravljice Lepotica in zver – in J. M. le Prince de
Beaumon, ki je leta 1756 objavila skrajšano in največkrat pripovedovano različico iste
pravljice. Značilnost teh pravljic 17. stoletja je bila, da so bile namenjene otrokom, sam
kontekst pa odraslim poslušalcem (Blažić, 2014: 203).
V obdobju evropske romantike in tudi kasneje so pravljice izdajale ženske predstavnice.
M. M. Blažić piše o pravljičarkah na Češkem, v Franciji, Italiji, na Madžarskem,
Poljskem in na Hrvaškem.
Na Češkem predstavi M. M. Blažić več predstavnic. B. Nemcova (1820–1862) je leta
1857 objavila prvo zbirko čeških pravljic Slovenske pohadky a povesti. Več knjig
pravljic je objavila tudi češka pravljičarka E. Pechová Krásnohorská (1847–1926): Tri
pravljice (1885), Pravljice za otroke in Pravljice za lahko noč (1892) idr. Tudi tretja
češka pravljičarka B. Klimšková (1851–1917) je objavila več pravljičnih knjig:
Pravljice v verzih (1890), Izvirne češke pravljice (1891).

V Italiji je L. Gonzenbach (1842–1878) izdala V kraljestvu pravljic (1900) idr. Leta
1870 pa je objavila Sizilianishche Märchen. Zanje piše M. M. Blažić, da so bile javnosti
neznane do leta 2003, ko jih je v angleškem prevodu Beatiful Angiola, objavil literarni
kritik Jack Zipes. Na Madžarskem predstavi E. Orczy (1865–1947), ki je leta 1895 v
angleščini objavila Old Hungarian Tales (stare madžarske pravljice). Na Poljskem je
pravljičarka M. Stanislav Konopnicka (1842–1910) izdala knjigo pravljic Jagode
(1903). Hrvaška pravljičarka Ivana Brlić Mažuranić (1874–1938) je napisala Čudovite
dogodivščine vajenca Hlapiča (1913), Pripovedke iz davnine (1916). V letih 1931 do
1938 so jo hrvaški akademiki večkrat predlagali za Nobelovo nagrado za književnost.
Imenovali so jo tudi hrvaški Andersen, njena dela so bila prevedena v številne jezike in
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tudi v slovenščino ter uprizorjene kot lutkovne igre. Britanska pravljičarka R. Harrite
Busk (1831–1907) pa je zbirala italijanske (1874 in 1887), mongolske (1873), španske
(1870), tirolske (1871 in 1874) in druge pravljice (Blažić, 2014: 203–204).

2.4 Slovenski pravljičarji in pravljičarke
Na Slovenskem se je veliko avtorjev ukvarjalo s pravljicami. M. M. Blažić imenuje
naslednje avtorje: M. Ravnikarja, U. Jarnika, M. Majarja, M. Valjavca, J. Trdino, I.
Grafenauerja, M. Matičetova idr.
Tudi slovenske pravljičarke so že v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 20.
stoletja začele zbirati, zapisovati in tudi pisati pravljice. M. M. Blažić (2014: 204–210)
predstavi naslednje pravljičarke: J. Turnograjsko, P. Pajk, L. Pesjak, M. Nadlišek
Bartol, M. Koman, L. Fatur, V. Jeraj, M. Gregorič Stepančič, E. Lešnik, S. Sever, L.
Prunk idr.
Za J. Turnograjsko (1833–1854) meni, da bi lahko bila prva slovenska pravljičarka, ki
je v evropskem kontekstu objavila pravljico Rožmanova Lenčica (1853 v časopisu
Zora). V pravljici je obravnavan motiv junaških/preoblečenih/vojaških deklic, ki je znan
tudi iz različic Ivane Orleanske. Ko je leta 1921 izšla knjiga Josipina Turnograjska,
Njeno življenje in delo, v zbirki Slovenska ženska knjižnica, je Stritar napisal pesem,
posvečeno avtorici, urednik Lah pa opisal njeno življenje in delo in v drugem delu
knjige objavil med ostalimi deli tudi pravljico Rožmanova Lenčica.

L. Pesjak (1828–1898) je leta 1875 v reviji Vrtec objavila poslovenjeno varianto
Grimmove Rdeče kapice, ki je bila objavljena leta 1812. V njej je bila tudi nepodpisana
ilustracija z motivom srečanja deklice in volka v gozdu. L. Pesjak je v prevodu dodala
aluzijo na vonj, ki pa ga ni v nobenem drugem prevodu: »Babičin glas se jej malo
sumen zdi ter čuden duh je po sobi, do malega kakor v zverinjaku« (prav tam, 206).
Pri predstavitvi pravljičark imenuje M. M. Blažić tudi A. Hintner (1872–1952), ki je
pod psevdonimom Alba Hintner objavljala Slovenske pravljice in povedke v nemščini v
Laibacher Schulzeitung (1901), in M. Gregorčič Stepančič (1876–1954), ki je skupaj z
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L. Prunk Utva objavila zbirko Pravljice (1910). Prunk Utva (1878–1947) je leta 1913 z
M. Šega izdala zbirko Pravljice za mladino, priredila je tudi Andersenove pravljice
(1923).
L. Fatur (1865–1943) je v soavtorstvu (s F. S. Tratnik, J. Kostanjeve, P. Bohinjec)
objavila zbirko Razne povesti (1912), leta 1941 pa Pravljice in pripovedke, v Domu in
svetu pa je leta 1908 objavila pravljico Fantazija.
M. M. Blažić predstavi tudi pravljičarke I. Vašte, M. Koman, E. Lešnik, M. Jezernik in
S. Sever (prav tam, 208–210).
I. Vašte (1891–1967) je leta 1916 objavila Pripovedke s soških planin, kasneje Pravljice
s soških planin. Napisala in narisala je Pravljice, ki so izšle v Trstu leta 1921. Nove
pravljice z avtoričinimi ilustracijami so ostale še v rokopisu, čeprav je nekaj teh novih
objavila v tržaški reviji Galeb leta 1954.

M. Koman ( 1880–1961) predstavi kot pripovedovalko pravljic, ki je objavila Narodne
pravljice in legende (1923) in Teta s cekarjem: zvezek izvirnih pravljic (1938). V zbirki
obravnava na pravljičen način znane motive/besedila v slovenski kulturi, npr. v Zalki –
plesalki (motiv povodnega moža sta obravnavala že Valvasor in Prešeren), O liliji in
vrtnici (motiv znan iz slovenske ljudske pesmi Knezov zet, Graščakov vrtnar ipd.), v
kateri gre za metamorfozo ljubezenskega para v rožo.

S. Sever (r. Kamplet, 1900–1995) je mladinska pisateljica, ki je v Zagrebu odprla vrtec
in otrokom pripovedovala svoje izvirne pravljice, pripovedke in basni. Izdala jih je tudi
v knjigah: Čevljarček Palček in druge pravljice (1938), Čarovni nakit (1940), Kamenček
sreče: godbe o živalih (1952). Prevedla je tudi deli H. Hoffmanna Zaspanček
Razkondranček (1925) in W. Buscha Cipek in Capek (1929) (Blažić, prav tam).
M. Govekar je v zborniku Slovenska žena (1926) predstavila med drugimi tudi
naslednje avtorice: J. Turnograjsko, M. Koman, L. Pesjak, P. Pajk, M. Nadlišek Bartol,
V. Jeraj, L. Fatur, ki so omenjene kot pravljičarke.
Po letu 1950 je pomembna pisateljica, prevajalka in urednica K. Brenk, saj je urejala
knjižne zbirke za otroke. Raziskovalno so se s pravljico ukvarjale in jo proučevale: M.

31

Lukaček, A. (2016). Klasična pravljica v prvem triletjiu osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo. Univerza v
Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana

Šircelj, A. Goljevšček, M. Kobe, D. Tancer-Kajnih, M. Kropej, D. Haramija, A. Štefan,
L. Jenče in druge.

V zgodovini ne poznamo naroda ali ljudstva, ki ne bi imelo svoje zakladnice pravljic in
pripovedk. Ustno izročilo je tudi izoblikovalo zakonitosti in oblikovne posebnosti ene
svojih najznačilnejših zvrsti – pravljic do obdobja romantike, ki je pravljice zapisovala
in nam jih tako ohranila sedanjosti. Spomin in pripovedovalna umetnost sta tako stoletja
nadomeščala pisano besedo (Šircelj 1972: 7).
Pripovedovanje je početje, ki spremlja človeka že tisočletja. Ljudje so se učili ljudskih
pripovedi tako, da so jih od nekoga slišali in tisto, kar jim je bilo všeč, ob drugi
priložnosti vsakič malo drugače povedali naprej. Ljudske pripovedi so tako živele skozi
vsakokratno sprotno ubesedovanje in tako doživljale bogatejše in revnejše ubeseditve.
(Štefan, 2009: 44).
I. Weber-Kellermann (1986: 25–37) opisuje tipično pripovedno situacijo na kmetiji, ko
so se ob ognju v hiši ob zimskih večerih zbrali ljudje. Prvi krog okrog ognjišča so
oblikovali moški, na obeh straneh so sedele ženske in dekleta s svojimi preslicami. Pred
vsakim moškim je bila cinasta ročka, napolnjena s pivom. Poleg učitelja, ki je
velikokrat pripovedoval, kar je prebral, so velikokrat pripovedovale ženske pravljice,
krajevne sage in in tudi zgodbe o čarovnicah. Niso pa bile samo pripovedovalke
tradicije ampak tudi ustvarjalne pripovedovalke, kot npr. Viehmännin, ki je bila
priljubljena zaupnica bratov Grimm (prav tam, 31).
L. Jenče (2006) meni, da današnji način življenja ni primerljiv s tistim izpred sto in več
let, ko so številne družine ob zimskih večerih sedele ob ognju in si pripovedovale
štorije, vestorije, pravce, pravljice. Vendar bi se morali spet naučiti ne le pripovedovati,
temveč predvsem poslušati drug drugega. »Na Slovenskem imamo razvito tradicijo
ljudskega pripovedovanja in poustvarjalci bi se morali potruditi in razvijati slog, ki bi
izviral iz naše prvobitnosti« (Goljevšček idr., 2006: 209).
Bogatijo se tudi spoznanja, ki utemeljujejo, kako zelo pomembno je vključevanje
pravljic v pedagoški proces. Zato L. Jenče meni, da je umetnost pripovedovanja
temeljna vsebina vseh celostnih pedagogik. Njena izkušnja je, da se pravljice v šoli niso
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pripovedovale, o pravljicah so slišali, tudi brali in preštevali so ljudska števila. Tudi
aktivno jim jih ni nihče pripovedoval in pripovedovanje ni bilo predstavljeno kot
tradicijska umetnost, iz katere je izšlo tako imenovano gledališče enega, tudi literarno
ustvarjanje z imenitnimi spomeniki slovenske ljudske kulture. Prav tako se ljudske
pesmi niso pele ljudsko, naravno temveč vedno v zboru in ob klavirju.
L. Jenče meni, da je pravljica še bolj ogrožena kot pa ljudska pesem. Ko je na terenu
začela zbirati gradivo, je našla samo drobce izročila, redko pa cele pravljice. Zanjo je
bila dragocena pripoved o zlatem ptičku iz Ribniške doline, ki je pomenila živ stik z
izročilom pravljice o zlati ptici; o ajdovski deklici iz Šentruperta, s predstavo o ljudeh,
ki so tu živeli še pred naselitvijo Slovanov in drugih.
Opiše svojo izkušnjo, da si vsi, ki še nismo doživeli pripovedovanja ljudskega
pravljičarja v živo, to težko predstavljamo, saj ljudski pravljičarji niso pripovedovali
pravljic v poknjiženem jeziku, temveč v narečju, po domače, in je bilo vse preprosto kot
del življenja Zato bi se morali vsi potruditi, da bi se obnovila tista živa sila
pripovedovanja (prav tam, 228). Živo pripovedovanja pravljic in zgodb pa se je v
sedanjem času razmahnilo na nove medije, na pravljičarske prireditve v knjižnicah,
pravljičarske festivale in maratone. Živijo tudi ure pravljic za otroke, vendar se
velikokrat berejo, po večini s knjigo v rokah in z ilustracijo.
V ritualu umetniškega pripovedovanja nagovorimo in prikličemo celotno kraljestvo in
združimo vse tri razsežnosti – nebo, zemljo in podzemlje. Ritual poveže
pripovedovalca, poslušalca in prostor v eno. Prostor bo pravzaprav pravljica, ki bo
stopila med nas in poslušalce. Pripovedovanje zgodb je treba negovati, uriti veščine
oblikovanja glasu in govora, besedila, razmišljanja v podobah (prav tam, 234).
Poleg pripovedovalca in poslušalca je pomemben tudi prostor. V klasičnem gledališču
je bil oder svetišče in skozi gledališko igro so svete sile delovale očiščujoče in
ozdravljajoče na ljudi. V sodobnosti pa oder in prostor podcenjujemo, saj se obnašamo,
kot da je prazen, ker ga več ne čutimo. »Pravljičar je kot slikar na platnu prostora, v
katerem poslušalci soustvarjajo slike z doživljanjem dogodka« (prav tam, 232).
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Kot prava pravljičarka nas popelje na pot razvijanja umetnosti pripovedovanja. V
otroštvu razvijamo domišljijo z igrami in predvsem s poslušanjem, z raziskovanjem
sveta s čuti, čudenjem. Pravljice pa so tista hrana za doživljanje sveta, razvijanje
čustvene inteligence in imaginarnih sposobnosti. Prav A. Einstein je poudarjal, če
želimo otrokom, da bodo razvili bistrost in ustvarjalnost, naj pripovedujemo veliko
pravljic in če jim želimo še več dobrega, jim pripovedujemo še več pravljic. Čeprav se
tega po večini ne zavedamo, v sebi premišljujemo v podobah. Vendar moramo prebuditi
stik z notranjim videnjem (prav tam, 238–239).
Opisuje, kako gredo praktikanti pripovedovalci skozi posamične stopnje odpiranja
notranjih slik. Nezavedna je tista stopnja, ko niti ne vemo, da razmišljamo v podobah.
Poslušanje in doživljanje pravljice sproži domišljijo. Vizualizacija je samostojna
dejavnost notranjega uma, ko zavestno oblikujemo željeno podobo. Od nje se razvijamo
do inspiracije in imaginacije k najvišji stopnji – intuiciji, ki pa jo v življenju ne
dosežemo vsi. Za pripovedovalca meni, da lahko pripoveduje na odru brez posebne
scene, saj vse naredi s svojim glasom. V šoli ali vrtcu pa je potrebno pripraviti poseben
prostor, kotiček za pravljico, da negujemo obrednost (prav tam, 240–241).
Njena misel, da je pripovedovanje pravljic umetniški ritual, ki ga v današnjem času
pogrešajo otroci, saj še nimajo izoblikovanega svojega reda, kozmosa, me je
spodbudila, da bom svojim učencem v šoli več pravljic pripovedovala in ne brala. Ob
prebiranju in študiju literature o pripovedovanju pravljic se mi je porodila želja, da se
bom udeležila njene delavnice oživljanja pripovedovanja ljudskih pravljic in izboljšala
svoje pripovedovanje.
Druga pravljičarka, ki utemeljuje, zakaj je potrebno pravljice pripovedovati in ne brati,
je A. Štefan (Grosman et. al., 2003). Pripovedovane zgodbe živijo drugače kot tiste, ki
jih beremo iz knjig. Živijo namreč skozi pripovedovalčevo enkratno izbiro besed, skozi
barvo in moč njegovega glasu, skozi mimiko in gesto. Prepričana je, da s
pripovedovanjem krepimo otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracijo, širimo
njegov domišljijski svet in s tem tudi temelje za samostojnost in ustvarjalnost v
mišljenju. Vendar tudi naša domišljija dobi krila, obenem pa skozi skupen izlet v
pravljične svetove mogoče prebudimo tudi drugačen odnos med nami in otroki,
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vnesemo več miru in reda ter najdemo zrno modrosti tudi zase, za svoj vsakdan (Štefan,
2003: 151–9).
»Pripovedovanje je besedno tkanje, ki sega od opisovanja preprostih vsakodnevnih
pripetljajev do razpredanja prekrasnih dolgih ljudskih čudežnih pravljic« (prav tam, 43).
Zelo dobro pripovedujemo tiste pripovedi, ki so nam všeč in se nas nekako dotaknejo.
Meni, da daljše pravljice zahtevajo od pripovedovalca več zbranosti, spretnosti in
energije, zato pa lahko tudi več dajo. Za ljudske pripovedi pa, da ne olepšujejo sveta,
kar marsikatera kičasta sodobna pravljica počne, in so v svoji zamaknjenosti brezčasne
in vedno aktualne.
Urarček v pravljici B. Štampe Žmavc (2013: 39) Ure kralja Mina pripoveduje : »Nekoč
je iz večnosti pritekla reka časa in potegnila v svoj tok vse, kar je živelo … Mravlje in
trave, ljudi in metulje, drevesa in kite … Tako je reka odnašala s seboj gnezda, ki so jih
spletale ptice, brloge, ki so jih dolbli medvedi, in palače, ki so jih zidali kralji. Razen
pravljic. Kajti pravljice…, pravljice, veličanstvo, so doma v večnočasju …« je Urarček
smehljaje pogledal kralja.
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3 KLASIČNA PRAVLJICA V UČNEM NAČRTU
Učni načrt (2015) uvodoma opredeljuje pomen pouka slovenščine kot maternega/prvega
jezika, navaja štiri sporazumevalne dejavnosti in po triletjih postavlja splošne cilje,
operativne cilje, specialno didaktična priporočila in medpredmetne povezave ter
standarde znanja po triletjih.
Osrednja značilnost je predvsem njegova usmerjenost k razvijanju dejavnosti. Tako se
»pri književnem pouku učenci/učenke srečujejo z umetnostnimi/ književnimi besedili
ter

tudi

ob

njih

poleg

sporazumevalne

zmožnosti

razvijajo

doživljajsko,

domišljijskoustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost« (prav tam, 4).
Umetnostna besedila slovenskih in drugih avtorjev učenci/učenke razmišljujoče in
kritično sprejemajo ter povzemajo, vrednotijo in primerjajo. Pomemben je vzgojni cilj,
da branje prepoznavajo kot prijetno doživetje, užitek, ko stopajo v dialog s književnim
besedilom in o njem. Branje jim nudi tudi priložnost za oblikovanje osebne in narodne
identitete, širjenje obzorja s spoznavanjem svoje kulture in tudi drugih kultur. S tem pa
gradijo tudi strpen odnos do drugih in razvijajo svojo socialno, kulturno in medkulturno
zmožnost. Pridobivanje literarnoteoretskega znanja pa jim omogoča globlje doživljanje,
razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil (prav tam, 5–6).
Učenci/učenke si ob književnih besedilih oblikujejo obzorje pričakovanj, izražajo in
primerjajo svoje doživetje, predstave, čustva, ki se jim vzbudijo pri poslušanju ali
branju, ugotavljajo razlike v doživljanju in razumevanju istega besedila, iste klasične
pravljice ter ob ponovnem branju ali poslušanju zaznavajo sprva prezrte/preslišane
sestavine. Zato sem tudi v samem projektu družinskega branja pravljic ves čas
pripravljala poustvarjalne naloge, ki so jih otroci s svojimi starši reševali doma. Tako so
predstavljali razloge, zaradi katerih jim je bilo kaj v klasičnih pravljicah pomembno –
književne osebe, dogodek, književni prostor ipd.
V prvem triletju učenci/učenke sprejemajo po metodi dolgega branja vsaj tri besedila na
leto. V prvem razredu tako doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Sama bi dodala
še pripovedovanje pravljic, saj tudi L. Jenče in A. Štefan poudarjata pomen
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pripovedovanja in ne branja pravljic. »Berejo« zgodbo ob znani slikanici, dele pravljic,
ki jih že znajo na pamet. V drugem razredu berejo še neznano krajše besedilo –
slikanico, v tretjem pa že berejo zbrano in tekoče (z usvojeno tehniko branja) daljša
besedila. Ob besedilih opazujejo in spoznavajo razlike med svetom, v katerem živijo, in
domišljijskim svetom v književnem besedilu. Prepoznavajo prvine pravljice kot so njen
formalni začetek in konec, pripovedovanje v pretekliku, njene značilne književne osebe,
čudeže, pravljično dogajanje, nedoločenost kraja in časa dogajanja. Pri tem ločujejo
pravljico in pripoved, ki ima besedilni svet oblikovan z zakonitostmi realnega sveta.
Na začetku so zato primerne slikanice, ki imajo celostranske ilustracije kot npr. Pekarna
Mišmaš, S. Makarovič, ilustriral jo je K. Gatnik.
Ko učenci/učenke razvijajo zmožnost »poistovetenja« s književno osebo, v prvem
razredu najprej poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj ter tudi, kako bi sami
ravnali, če bi bili v podobnem položaju. V drugem razredu ugotavljajo, v čem se od njih
razlikuje. V tretjem razredu pa že lahko pojasnjujejo podobnosti in razlike in se
vživljajo v književno osebo. Tako že razlagajo motive za ravnanje književne osebe, jih
ločujejo na »dobre« in slabe »osebe«. Upovedujejo domišljijske predstave, čustva in
razpoloženja književnih oseb, lahko tudi s pomočjo stripa. Tako že lahko razložijo,
zakaj mlinarica Jedrt ni bila dobra oseba.
Zmožnost doživljanja in razumevanja književnega časa razvijajo tako, da izražajo svojo
predstavo z risanjem kot npr. risanje čarovničine hišice v pravljici Janko in Metka
bratov Grimm. Domišljijsko predstavo povezujejo s svojimi izkušnjami iz vsakdanjega
sveta in iz drugih umetnostnih del kot npr. risanke o Pepelki z ilustracijami v knjigi.
Prepoznavajo tudi dva časa – nekoč in danes. Dogajalni čas prepoznavajo tudi po
posrednih besedilnih signalih.
Posamezne dogodke v pravljici zaznavajo in doživljajo kot zaokrožene celote in sledijo
zaporednemu toku dogodkov. Dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzročnoposledično in časovno. Tako lahko pravljico F. Milčinskega Gospod in hruška obnovijo
tako, kot so jo slišali in prebrali. Lahko jo prikažejo tudi s pomočjo sličic od začetka
pravljice, ko si je gospod zaželel sladkih hrušk in je poklical medveda, da mu jih
natrese. Ker medved tega ni naredil, je zato naročil lovcu, da stopi s puško za
medvedom … Pri tem učenci upovedujejo tudi temo/sporočilo pravljice.
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Razumejo, da je avtorica pravljice Pekarna Mišmaš S. Makarovič in ne učiteljica ali
knjižničar, ki jim to besedilo pripoveduje. Govorna besedila in pravljice tvorijo z
različnimi pripovedovalci, npr. kako bi pravljico pripovedovala babica.
Po ogledu gledališke ali lutkovne predstave, npr. Škrat Kuzma dobi nagrado, učenci
prepoznavajo značilnosti glavne književne osebe in drugih pomembnih oseb, zaznavajo
in doživljajo dogajalni prostor v gledališču, ozaveščajo podobnost in različnost
gledališkega dogodka in že znane pravljice. Obnavljajo dogajanje in ga povezujejo tudi
z bralno izkušnjo. Govorijo o tem, kaj jih je v predstavi pritegnilo ali odvrnilo in
utemeljujejo. Sodelujejo tudi v igri vlog (prav tam, 13).
Po poslušanju radijske igre izražajo, kako so jo na podlagi govora oseb in tudi zvočne
opreme doživljali, razumeli. Radijsko igro vrednotijo in govorijo o podobnostih in
razlikah radijske igre in že znane pravljice. Ko so učenci poslušali Pekarno Mišmaš, so
povedali, da so bili v radijski igri nekateri dogodki dodani in jih v sami pravljici ni.
Učenci/učenke primerjajo svoje razumevanje zgodbe v risanki z razumevanjem
sošolcev ter ugotavljajo razlike med risanko, posneto po literarni predlogi, in izvirnim
besedilom. Spoznavajo osnovne značilnosti medijev. Po ogledu filmske predstave
spoznavajo tudi razlike med risanko in filmom.
Učenci/učenke o književni osebi govorijo in pišejo kot o sebi in tako sebe postavijo za
osrednjo književno osebo. V prvem razredu jo narišejo. V drugem razredu domišljijski
predstavi iz lastnega besedila dodajo še zapis. V tretjem razredu pa že pojasnjujejo
razloge za ravnanje svojih književnih oseb. Pravljice tvorijo v prvem razredu z nizanjem
sličic dogajanja, ki jih v drugem razredu kombinirajo z zapisom in izdelujejo slikanice.
Ob koncu triletja tvorijo narobe pravljico in pripoved – besedilo omejeno z
zakonitostmi realnega sveta. Naredijo seznam pravljic, ki jih poslušajo/berejo sami, in
ga primerjajo s seznamom pravljic, ki so jih poslušali/brali njihovi starši in/ali stari
starši v svojem otroštvu (prav tam, 14).
Pravljico dramatizirajo, izdelajo lutke in po vzorcu dramskih prizorov pišejo dvogovore
ob koncu triletja. Po vlogah berejo samostojno in tekoče ter razlikujejo navedbo osebe
od njenega dramskega govora. V razredu uprizorijo dramsko besedilo tako, da ga
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nadgradijo z gledališkimi izraznimi sredstvi (igra vlog, izdelava lutk, scene in
kostumov). Na Noči knjige 2016 so otroci s svojimi starši izdelali lutke književnih
junakov, ki so tako kot pajacek iz pravljice K. Koviča Pajacek in punčka, oživeli in se
predstavili.
Konec triletja svojo bralno izkušnjo nadgradijo še z govornim nastopom, v katerem
obnovijo znano književno besedilo ter pojasnijo svojo odločitev. Vživljajo se v
književno osebo, upovedujejo svojo domišljijsko predstavo te osebe, njeno razpoloženje
in ravnanje. Predstavijo svoje (po)ustvarjalno besedilo, ki je lahko nadaljevanje zgodbe,
narobe pravljica ipd.
Izobraževalni cilji so v prvem triletju omejeni, saj zajemajo le nekatere osrednje izraze,
povezane s pravljico: naslov, pisatelj, ilustrator, slikanica, strip, odlomek, književna
oseba, književno dogajanje (prav tam, 15).
V učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. 2011) je klasična
pravljica ena izmed predlaganih literarnih vrst v prvem triletju.
Med klasičnimi pravljicami so v 1. razredu predlagane naslednje pravljice:
–

France Bevk: Peter Klepec,

–

Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico,

–

Jakob in Wilhelm Grimm: Rdeča kapica, Volk in sedem kozic, Sneguljčica.

–

Za branje v nadaljevanjih so predlagane Grimmove pravljice.

V 2. razredu so predlagane naslednje klasične pravljice:
–

Dragotin Kette: Šivilja in škarjice,

–

Svetlana Makarovič: Razvajeni vrabček, Pod medvedovim dežnikom, Sovica
Oka …

–

Jakob in Wilhelm Grimm: Pepelka, Trnuljčica …

Med klasičnimi pravljicami so v 3. razredu predlagane naslednje pravljice:
–

H. Ch. Andersen: Palčica, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha, Vžigalnik,

–

Kajetan Kovič: Pajacek in punčka,

–

Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš.
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Predlog posodobljenega učnega načrta (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt.
2015) v poglavju o vsebinah predlaga, da »učenci/učenke spoznavajo dela naslednjih
avtorjev mladinske književnosti: Niko Grafenauer, Oton Župančič, Tone Pavček,
Srečko Kosovel, Kajetan Kovič (poezija ali proza), Ela Peroci, Svetlana Makarovič,
Lila Prap. Poleg tega spoznajo še vsaj enega sodobnega avtorja (po izbiri učitelja in
učencev, npr. Feri Lainšček, Anja Štefan, Primož Suhodolčan, Peter Svetina) in vsaj eno
celovito kakovostno slikanico na posamezni razred, slovenske pesmi in pravljice,
pravljice bratov Grimm ter vsaj eno kakovostno dramsko besedilo (lahko tudi kot
predstavo)« (prav tam, 15–16).
Posodobljeni učni načrt tako ne vsebuje predlaganih naslovov, temveč samo avtorje,
med katerimi lahko učitelj in učenci izbirajo njihova dela. Menim, da za poznavanje
našega nacionalnega in civilizacijskega kanona to ni dovolj. Tako za veliko del učenci
ne bodo slišali in ne bodo vedeli, npr. kako čudovite pravljice je pisal F. Milčinski, ne
bodo spoznali pravljic B. Štampe Žmavc, P. Kovač … To so predragoceni zakladi, da bi
jih izgubljali, ker se po izbiri učitelja ali učencev ne bodo znašli na njihovem seznamu
izbranih del. Ko sem z Listo naslovov in avtorjev otroških knjig (Marjanovič Umek,
Fekonja Peklaj) preverjala poznavanje otroških knjig in pravljic staršev otrok, sem
ugotovila, da starši slabo poznajo otroške knjige. Zato sem se tudi odločila za voden
projekt družinskega branja klasičnih pravljic v razredu, ki ga poučujem, in tudi zato, ker
imam pravljico še vedno zelo rada, saj mi sedaj odstira drugačne svetove kot takrat, ko
sem jo poslušala kot deklica. Zato sem navdušila za branje klasičnih pravljic tudi starše.
V izvirnem znanstvenem članku Aktualnost tradicije pri pouku književnosti Naj mladi
bralci v šoli res »berejo kar koli in kakor koli?« se I. Saksida sprašuje ali je pomembno,
da se v učnem načrtu določijo kánonski avtorji in kako uravnotežiti ponudbo
kakovostne sodobne in klasične književnosti, kako izbirati iz nepregledne zakladnice
slovstvene folklore. Prepričan je, da bodo vsa ta vprašanja v prihodnje zaposlovala vse,
ki razmišljajo, kako bi otroci radi in dobro brali ter ob tem tudi kaj izvedeli o narodovi
književni in širši identiteti. »Predpogoj za korekcijo učnega načrta, ki naj bi prinesla več
predlaganih kakovostnih in za razvoj književnosti pomembnih besedil, pa je, da se
poleg (in ne namesto!) ustvarjalnosti, svobode in avtonomije v razmislek o bodočem
književnem pouku vnesejo tudi pojmi: normativni okvir šolskega beriva, tradicija in
avtoriteta« (Saksida, 2010: 121).
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4 PISMENOST
M. Cencič opredeljuje pismenost glede na komunikacijski vidik kot »skupek vseh štirih
dejavnosti: pisanje, branje, poslušanje in govorjenje (2003: 42). M. Grginič piše, da je
»v ožjem pomenu najpogosteje definirana kot človekova sposobnost branja in pisanja«
(2005: 8). S. Pečjak navaja definicijo, ki je zapisana v Nacionalni strategiji razvoja
pismenosti, da je pismenost »… trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da
uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, razumevanje in
uporabo besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi
(Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, predlog, 2006: 6 V. Pečjak, 2007: 12–13).
S. Pečjak utemeljuje potrebo po trajno razvijajoči se pismenosti s spremembami v
družbi, na katere se mora posameznik odzivati (prav tam, 13).
Velja poudariti, da je v izobraževalnem procesu potrebno upoštevati razvojne zmožnosti
posameznikov, kar imenuje S. Pečjak stopenjskost pismenosti, ki jo opredeljuje kot
»optimalen razvoj pismenosti, usklajen z razvojnimi zmožnostmi učencev v posameznih
obdobjih šolanja« (prav tam, 13). Omenja celostne modele razvoja branja in pisanja:
model J. Chall (1983; 1996), ki ga je že predstavila v knjigi Osnove psihologije branja
(1999) in knjigi Bralne učne strategije (Pečjak, Gradišar, 2002), model Duffyja in L.
Roehler (1993) ter model Gilleta s sodelavci (2003) (prav tam, 13).

Razvoj branja opisuje Gillet s sodelavci (Temple, Crawford in Cooney, 2003) s pet
stopenjsko lestvico: porajajoča se pismenost, začetno branje in pisanje, tekočnost branja
in pisanja, branje za učenje in branje za razvedrilo ter zrelo branje. Pečjak piše za ta
model, da je za prve tri stopnje določen časovni okvir, medtem ko imata zadnji dve
stopnji isti časovni razpon, ki zajema obdobje med 8. in 18. letom. S tem so avtorji
želeli poudariti individualne razlike med učenci v njihovih bralnih zmožnostih, meni
Pečjak (prav tam, 15).

Predstavi tudi model Duffyja in L. Roehler (1993), ki govori o treh med seboj
povezanih ciljih pouka: obvladovanju in poznavanju/razumevanju procesa branja,
razumevanju vsebine pisnega gradiva in oblikovanju pozitivnega odnosa do pismenosti.
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S. Pečjak piše (prav tam, 15), da je specifičnost tega modela prav v poudarjanju tako
kognitivnih kot vzgojnih ciljev.

Prvi cilj pouka pismenosti je obvladovanje in poznavanje/razumevanje branja. Razvojno
najbolj zgodnja bralna spretnost je poznavanje bralnih zakonitosti, kot npr. začetek in
konec knjige, branje od leve proti desni. Spretnosti dekodiranja pa se otroci učijo v šoli
in z veliko urjenja jo tudi avtomatizirajo. Pečjak meni (prav tam, 16), da tudi
prevladujoči didaktični koncept igre v prvem triletju ne izključuje rednega
vsakodnevnega urjenja branja doma.
Drugi sklop zmožnosti zajema na eni strani metakognitivno razumevanje pomena branja
in pisanja na učenje, na drugi strani pa navaja S. Pečjak poznavanje in fleksibilno
uporabo bralnih strategij v procesu učenja. S. Pečjak je z M. Kramarič izdala priročnik
za učitelje 3., 4. in 5. razreda Bralne strategije (2015). Avtorici najprej predstavita
strategije z opisom, z izpostavljenimi koraki predelave besedila, potem je predstavljen
vzorčni primer obravnavane strategije, ki mu sledijo še avtoričina neumetnostna
besedila za posamezne razrede.
Drugi cilj pouka pismenosti navaja S. Pečjak razumevanje vsebine raznovrstnih besedil,
predvsem neumetnostnih, saj jih ta v vsakdanjem življenju tudi najbolj obkrožajo. Kot
tretji cilj pa imenuje oblikovanje pozitivnega odnosa do pismenosti, ki ga povezuje s
kognitivno, z emocionalno in vedenjsko oz. akcijsko dimenzijo. »Pozitivna naravnanost
do branja in pisanja (pismenosti), dobro počutje ob tem, pogosto in dolgotrajno
izvajanje teh dejavnosti tudi v prostem času kažejo na motiviranost posameznika za
pismenost« (prav tam, 17).

4.1 Porajajoča se pismenost
O porajajoči se pismenosti piše S. Pečjak (2003) v priročniku za spodbujanje branja
Beremo skupaj. Navaja, da so s pojmom porajajoča se pismenost zamenjali starejši izraz
pripravljenost za branje in pisanje zato, da bi presegli pojmovanje, da se razvoj
pismenosti začenja šele z vstopom v šolo.
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M. Grginič opredeljuje porajajočo se pismenost s »predopismenjevalnimi spretnostmi,
ki jih otrok razvija v obdobju pred formalnim (šolskim) učenjem s tiskano besedo«
(2005: 9).
S. Pečjak (prav tam, 119) izpostavlja študije o porajajoči se pismenosti, ki proučujejo
značilnosti otroka, in študije, ki proučujejo značilnosti okolja, ki spodbuja razvoj te
pismenosti. V prvo skupino uvršča sposobnosti in spretnosti otroka, v drugo pa tiste, na
katere ima močan vpliv okolje, še posebej družinsko okolje.
Našteje dejavnosti za razvoj porajajoče se pismenosti: dejavnosti za spoznavanje s
črkami, dejavnosti razgovornega branja, dejavnosti za razumevanje tiska in navodil, za
spodbujanje razvoja glasovnega zavedanja in dejavnosti, ki vodijo k računalniškemu
opismenjevanju (prav tam, 121–123). Meni, da jih je potrebno izvajati v obliki
didaktičnih iger, saj je tudi avtorica knjig Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti
(2000) in Ali slišiš – ali vidiš? Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja
(2000).

4.2 Družinska pismenost
Izraz družinska pismenost je prevod angleškega izraza »family literacy«. V strokovni
literaturi se je začel pogosteje pojavljati v zadnjem desetletju, ko je bilo leto 1990
razglašeno za leto pismenosti in leto 1994 za mednarodno leto družine.
L. Mandel Morrow piše, da družinska pismenost vsebuje načine, kako starši, otroci in
drugi družinski člani uporabljajo pismenost doma in v njihovi skupnosti. Včasih se
družinska pismenost zgodi med vsakodnevnimi opravili, ko odrasli in otroci želijo
opraviti ali dokončati stvari. Lahko je to sestavljanje sporočil in pisem, sestavljanje
seznamov ali branje navodil ali pa deljenje zgodb in idej med pogovorom, branjem in
pisanjem. Aktivnosti družinske pismenosti lahko odsevajo tudi etnično, rasno ali
kulturno dediščino družine (1995: 7–8).
Najpogosteje je družinska pismenost definirana kot koncept, ki vključuje naravno
nastajajoče dejavnosti v okviru doma in družine (Grginič, 2006).
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Družinska pismenost zajema vse dejavnosti, ki potekajo znotraj družine in so povezane
s pismenostjo (Knaflič, 2009: 7). Na področju izobraževanja se uporablja za
predstavitev različnih izobraževalnih pristopov, čeprav L. Knaflič meni, da je namesto
tega primernejši izraz »programi družinske pismenosti.«
M. Cencič (2003: 45) navaja, da se je družinsko branje v praksi že razvilo v družinsko
pismenost. Omenja različne programe družinske pismenosti v tujini – Veliki Britaniji,
ZDA in Avstraliji.
Tudi pri nas obstajajo različni izobraževalni programi družinske pismenosti. Skupno jim
je to, da skušajo s svojimi pristopi pridobiti vse družinske člane za dejavnosti, ki so
povezane z branjem in pisanjem. Program družinske pismenosti »Beremo in pišemo
skupaj« (skrajšano BIPS) so v Andragoškem centru razvili že leta 1999. Prvi dve
izvedbi sta takrat potekali na dveh ljubljanskih osnovnih šolah. Program BIPS je
namenjen tistim staršem otrok iz prvega triletja, ki se želijo usposabljati za pomoč
otrokom pri domačem delu za šolo in s tem dejavno prispevati k večji šolski uspešnosti
(Knaflič, 2006: 10). Najpomembnejša značilnost tega programa pa je tudi, da
uporabljajo metode izobraževanja odraslih.
L. Knaflič piše, da se cilji programa uresničujejo na področju temeljnih spretnosti, ki so
povezane s pismenostjo pa tudi za dopolnjevanje znanj, ki so potrebna za pomoč otroku,
ko opravlja domače delo za šolo, čeprav gre pri mnogih starših tudi za računalniško
opismenjevanje. Z načrtnim oblikovanjem izobraževalnih programov se učinkoviteje
vpliva na pismenost vseh rodov prebivalstva, saj se z izboljševanjem ravni pismenosti
staršev izboljšuje tudi pismenost otrok (2009: 125).
Vključevanje staršev v program je prostovoljno in zato so starši tudi tako motivirani.
Obenem je za družino to dragocena izkušnja, da vsi enakovredno sodelujejo v procesu
učenja. Same dejavnosti v programih družinske pismenosti pa se nanašajo tudi na
izboljševanje stališč, ki jih imajo starši do pismenosti in na pomen pismenosti v
družinskem življenju. Ta stališča namreč vplivajo na raven pismenosti, ki jo bo dosegel
otrok. Prenovljen program leta 2011 Usposabljanje za življenjsko uspešnost Beremo in
pišemo skupaj (UŽU-BIPS) oz. projekt financirata Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport.
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M. Cencič (2003) povzema, da so vpliv staršev in družine na razvoj pismenosti začeli
preučevati že zgodaj. Odkrili so razlike v napredku učencev pri učenju branja in številu
knjig, ki so jih imeli doma in so jih starši brali, ter s pogostostjo, s katero so jih brali
otrokom (Douglas, 1964, Durkine 1966, povz. po Wells, 1981, str. 262).
Avtorica Nickse (1992) navaja, da obstajajo najmanj štirje načini, s katerimi starši
vplivajo na razvoj pismenosti pri otroku. V domačem okolju spodbujajo bralne
dejavnosti, ki jih tudi skupaj izvajajo, da so jim dober model branja in da sprejemajo
branje kot vrednoto in razvijajo pozitivna stališča do pomembnosti izobraževanja
(Knaflič, 2002). Mason in Kerr (1992) sta ugotovila, da že branje otrokom prispeva k
njihovemu zgodnejšemu poznavanju in zaznavanju fonemov in grafemov (sistem
pisave). Menita, da s tem spoznavajo različne vrste bralnega gradiva in se tako
seznanjajo s konceptom tiska. Spoznavajo pa se tudi z vlogo pisnega jezika. Pomembni
so pogovori pred branjem pa tudi med samim branjem in po njem (prav tam, 40).
M. Dolinšek-Bubnič je napisala priročnik z nasveti za kreativno uporabo otroških
slikanic Beri mi in se pogovarjaj z mano! za starše in vzgojitelje, da »bi bolje spoznali
svoje otroke in da bi jim znali odpreti vrata v lepši svet« (1999, naslovnica). L.
Marjanovič Umek piše, da »… Avtorica knjige na razumljiv in subtilen način povabi
starše, vzgojitelje in vzgojiteljice v otrokov svet, ki je poln domišljije, močnih čustev
(pozitivnih in negativnih), številnih vprašanj, dvomov, trditev – to je svet, ki ga otrok
preslikava v pogovor, pripoved, igro, likovni izraz, gib, in to z namenom, da bi razumeli
in verjeli, da je pogovarjanje z dojenčkom, pogovarjanje nasploh, pripovedovanje,
branje ena najbolj zanesljivih naložb v otrokov razvoj in učenje« (prav tam, platnica
knjige).
Snow in Tabors (1996, V. Knaflič, 2009) sta analizirala ugotovitve, ki se nanašajo na
medgeneracijski prenos pismenosti. Menita, da je problem v definiranju tako
»socialnega sloja« kot tudi »pismenosti«. Socialni sloj namreč vsebuje zelo različne
dejavnike, kot so izobrazba, stanovanjski in gmotni pogoji, kultura, vrednote … Prav
tako tudi pismenost vključuje različne dejavnosti in med njimi je raba pismenosti za
potrebe šolskega dela le ena od oblik. Pri tem ugotavljata, da prevladujeta dva
mehanizma, in sicer mehanizem intergeneracijskega transferja in lingivstično kognitivni
mehanizem. Intergeneracijski transfer pomeni prenos navad, ugodja in sodelovanja v
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bralnih dejavnostih. Razvijanje kognitivnih spretnosti pa omogoča miselno nadgradnjo
tako v pogovorih o dogodkih iz življenja ali pa o prebranih knjigah.

Mednarodna raziskava o pismenosti odraslih (International Adult Literacy Survey,
1999), v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je pokazala, da se »pomembnejše kot
založenost okolja z bralnim gradivom, kažejo najrazličnejše dejavnosti (branje knjig,
obiskovanje knjižnic ipd.), ki jih izvajajo družinski člani in so povezane s pismenostjo«
(Knaflič, 2002: 37). V raziskavi so s postopkom nehierarhičnega razvrščanja dobili tri
skupine staršev, ki so se ločevale po stopnji izobrazbe in na splošne dejavnosti, ki so jih
starši opravljali, in so bile povezane s pismenostjo. Glede na stopnjo njihove dejavnosti
so jih poimenovali na zelo dejavne, srednje dejavne in manj dejavne starše. Ta oznaka
se je nanašala samo na dejavnosti, ki so bile povezane s pismenostjo, spodbudami za
ravzvijanje pismenosti in bralne kulture.
L. Knaflič piše (prav tam, 43), da so v skupini zelo dejavnih staršev prevladovale
družine večinoma iz mestnih ali primestnih naselij. Izobrazba večine teh staršev ali
skrbnikov je bila srednja ali višješolska. Gmotni položaj je bil v tej skupini najugodnejši
in so bistveno manj prejemali različne dodatke, kot npr. otroški dodatek ali štipendijo.
Njihovi dosežki so bili na preizkusu pismenosti nad mednarodnim povprečjem, saj so
dosegali 3. raven ali več. Njihove bralne navade so opisovali podatki, da vsakodnevno
berejo časnike in revije (89 %), da berejo vsak dan, je navajala tretjina staršev, prav
tako je tedensko obiskovalo 15 % staršev knjižnico, večkrat letno pa 60 % staršev. L.
Knaflič (prav tam, 44) navaja, da je ta skupina tudi izstopala po deležu družin, ki imajo
doma raznovrstne knjige za otroke (100 %), revije (97 %), njihovi otroci imajo doma
svoje knjige in prostor, kjer jih hranijo (97 %), otroci imajo v starših model bralcev
(94 %) in kar 63 % otrok se je naučilo brati že pred vstopom v šolo. Starši iz te skupine
so tudi svojim otrokom omejevali čas gledanja televizije (63 %). So pa tudi v primerjavi
z drugima skupinama več zahajali v kino, na koncerte ali gledališke predstave (85 %),
na športne prireditve vsaj enkrat na leto pa 74 %. Starši so bili zadovoljni s svojimi
spretnostmi branja in pisanja in prav tako s spretnostmi svojih otrok.
Skupina srednje dejavnih staršev ali skrbnikov je živela večinoma v vaških naseljih.
Njihova izobrazba je bila poklicna ali končana osnovna šola in v primerjavi s prvo manj
let šolanja. Tako kot v prvi skupini je tudi v tej prišlo do zvišanja izobrazbene ravni
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mlajšega rodu. Gmotni položaj je bil v primerjavi s prvo slabši, saj jih je največ
prejemalo otroške dodatke in štipendije. L. Knaflič navaja (prav tam, 44), da so bili
njihovi dosežki pri preizkusu pismenosti na 1. – najnižji ravni pismenosti, čeprav so bili
s svojimi spretnostmi branja in pisanja še kar zadovoljni. Njihove bralne navade so
tedensko branje časnikov in revij, knjige občasno bere 68 % teh staršev, večina pa jih ne
obiskuje knjižnic (74 %). Veliko staršev ali skrbnikov v tej skupini nima revij (35 %),
niti enciklopedij (38 %) in tudi ne slovarjev (17 %). Visok je tudi odstotek staršev, kar
57 % jih nikoli ne obišče kakšne kulturne prireditve.
L. Knaflič meni, da ta skupina izstopa po nekaterih dejavnostih, ki so sestavni del
pismenosti, kot npr. da ima kar 97 % staršev doma raznovrstne knjige, 95 % jih ima
razne revije in drugo gradivo za branje. Kar 84 % staršev odgovarja, da imajo otroci
»določen« čas za branje. Zanje je tudi značilno, da v največji meri iščejo in prejemajo
pomoč šole in drugih ustanov pri razvijanju bralnih navad pri svojih otrocih, nasvetov s
strani šole pri ocenjevanju njihovih bralnih sposobnosti, upoštevajo sezname knjig,
primernih za branje (82 %), gradiva in igre, ki spodbujajo k branju (72 %) in pomoč
učiteljev (91 %).
Skupino manj dejavnih staršev predstavlja 14 % staršev, ki večinoma živijo v vaškem
okolju in imajo največkrat dokončano samo osnovno šolo ali manj (64 %). Mlajša
generacija je dosegla v povprečju tudi nekoliko višjo izobrazbo kot njihovi starši.
Največ teh staršev dobiva denarno pomoč od države, kot nadomestilo za brezposelnost
ali kot socialno pomoč. L. Knaflič piše (prav tam, 45), da se njihovi dosežki gibljejo v
območju 1. ravni pismenosti, vendar je med njimi 67 % staršev, ki so s svojimi
spretnostimi branja še kar zadovoljni, nezadovljnih pa je 16 % teh staršev. Več kot
polovica teh staršev, kar 57 %, knjig ne bere nikoli. Prevladujejo tudi odgovori, da v
domačem okolju nimajo bralnega gradiva in tudi manj spremljajo javne dogodke,
informacije pa pridobivajo preko radia in televizije, ki sta z vidika pismenosti, manj
zahtevna vira. Najmanj so v tej skupini tudi prisotne vsakdanje dejavnosti, pomembne
za razvoj pismenosti pri otroku.
L. Knaflič v članku Kako družinska pismenost vpliva na pismenost otrok (prav tam, 46)
zaključuje z ugotovitvijo, da se je stopnja izobrazbe pokazala kot prvi najpomembnejši
dejavnik, povezan s pismenostjo odraslih, pa vendar je med podatki o bralnih navadah
in založenosti z različnimi vrstami bralnega gradiva v domačem okolju velik razkorak.
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Deleži o založenosti bralnega gradiva so veliko večji od deleža pogostosti branja v teh
družinah. Meni, da se skupine teh staršev bistveno razlikujejo ravno v dejavnostih, ki so
povezane z njihovimi bralnimi navadami ali z razvijanjem bralne kulture pri otrocih. V
skupini »zelo dejavnih« staršev so namreč starši, ki tudi sami radi več berejo, ki berejo
svojim otrokom, se z otroki pogovarjajo o knjigi in njeni vsebini, jim omejujejo čas
gledanja televizije. Otroci se naučijo pisati in brati že pred vstopom v šolo.
Starši v skupini »srednje dejavnih« staršev se zavedajo pomena pismenosti in naredijo
vse, kar je v njihovi moči, da poskrbijo za bralno gradivo, da je dostopno njihovim
otrokom. Prav tako so pripravljeni sodelovati s šolo in tudi z drugimi ustanovami, da bi
se zvišala pismenost njihovih otrok. Zaradi gmotnega položaja staršev v skupini »manj
dejavnih« staršev je življenje osedotočeno na reševanje življenjskih problemov in tudi
prosti čas preživljajo drugače.
»Dejavnosti, povezane s pismenostjo, imajo za otroke močan doživljajski in izkustveni
učinek: Otrok ima možnosti za spoznavanje novih vsebin, pridobivanje znanja,
bogatenje besednega zaklada in načinov izražanja itd., ob čustvenem ugodju, ki ga
prinaša zanj bližina staršev. Družinska pismenost vsebuje spoznavne in čustvene prvine
in kot takšna močno vpliva na razvoj in vzgojo otroka« (Knaflič, prav tam, 47).
Tudi M. Kordigel Aberšek meni, da je treba starše pritegniti v šolsko književno vzgojo
tako, da bosta učiteljevo literarnovzgojno prizadevanje in otrokovo doživljanje literature
doma drug drugega podpirala in dopolnjevala (2008: 92). Starši, ki z otrokom berejo
tudi klasične pravljice, pa čeprav že zna sam brati, ustvarjajo prijetno spodbudno okolje,
kjer je srečanje z literaturo prijetno doživetje in obenem tudi spodbudno okolje za
razvoj pismenosti.
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5 KOMUNIKACIJSKI POUK KNJIŽEVNOSTI
I. Saksida (2008: 51–52) v knjigi Poti in razpotja didaktike književnosti odgovarja na
temeljni vprašanji: Kakšno je ustvarjalno branje umetnostnih besedil? Kako se pri
sodobnem pouku književnosti spreminja pojmovanje vloge mladega bralca? S temi
vprašanji pa se srečujemo tudi učitelji, ko načrtujemo pouk književnosti.
Najpomembnejši razliki med sodobnim in tradicionalnim poukom sta prav v
spremenjeni vlogi učenca. »Ta je bil v okvirih tradicionalnega pouka soočen z množico
besedil, sprejemal je njihovo razlago, ki ni bila njegova, ter bral in obnavljal vzgojna,
neredko zastarela in estetsko problematična besedila« (prav tam, 52). Književnost je v
komunikacijskem pouku opredeljena kot srečanje med besedilom in bralcem in kot piše
I. Saksida, obstaja le, če obstaja njen bralec. Branje književnosti je dialog, ki poteka
med učencem in književnim besedilom, ter med učenci samimi ter učiteljem o
književnem besedilu. M. Kordigel Aberšek (2008) piše o polismerni komunikaciji, ki je
zelo pomembna, saj otroke senzibilizira za recepcijo književnosti, ko komunicirajo med
seboj.
Učenčevi spontani odzivi na njegovo lastno branje so tako izhodišče sodobnega pouka
književnosti. Na podlagi pogovora o prezrtih sestavinah besedila se bližamo k
popolnejšemu literarnemu doživetju. Učenec dograjuje besedilo na podlagi svojih
izkušenj iz realnega sveta, interesov, že prebranih ali poslušanih književnih besedil ter
iz sveta filma oziroma medijev in iz sveta računalnikov. I. Saksida zato meni, da se prav
zaradi teh raznovrstnih izkušenj bralci razlikujejo med seboj in zato je vsako (otroško)
razumevanje književnega dela enkratno, »unikatno«. Otrok tako stopi v svet, kjer
veljajo zakoni njegovih želja in v katerem je kot bralec zmožen soustvarjati besedilo.
Književno besedilo pa obenem omogoča ob upoštevanju dialoškosti književnega pouka,
da se otroško spontano subjektivno razumevanje razvija in poglablja (Saksida, 2008:
52).
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Glavne razlike med tradicionalnim in komunikacijskim poukom književnosti so
prikazane v naslednji preglednici (Saksida, 2010: 18)

TRADICIONALNI POUK

KOMUNIKACIJSKI POUK

Izbira besedil je zasnovana na podlagi
literarne vede: doba, osrednja imena,
življenjepis, delo, slogovne oznake.
Seznam besedil v učnem načrtu je
dokončen.
Množica avtorjev in del, saj je želja po
čim večji obveščenosti bralcev.

Izbira besedil izhaja iz predstavnega sveta
mladih in književnih prvin, ki omogočajo
subjektivno gradnjo besedila.
Besedila v učnem načrtu so le predlogi, ki
jih učitelj in učenci izberejo.
Izbrana dela se obravnavajo poglobljeno
in s posluhom za odzive, mnenja in
interese
učencev
ter
njihovo
poustvarjalnost.
Učenec sprejema podatke o književnosti, Učenec soustvarja besedilno stvarnost,
ki jih preko učnega načrta »narekuje« vstopa v dialog z besedilom in ob tem
literarna veda.
spoznava prvine, iz katerih je sestavljeno
besedilo, ter različne kontekste.
Učitelj prenaša vednost in prilagaja Učitelj usmerja dejavnosti, spodbuja
znanstvene interpretacije za šolsko rabo.
pogovor, opozarja na prezrte sestavine
besedila in sodeluje v procesu tvorjenja
pomena z lastnim razumevanjem. Kot
bralec daje zgled mladim bralcem.
Vendar tudi komunikacijski pouk ni brez elementov tradicionalnega pouka kakor tudi
tradicionalni pouk spodbuja določeno stopnjo komunikacije. I. Saksida meni (prav tam,
18), da je napačne interpretacije mogoče zaslediti prevsem v nekaterih psiholoških
razpravah o bralni motivaciji. Eno od osrednjih izhodišč sodobnega pouka je
upoštevanje bralnih interesov oz. relevantnosti besedila za mladega bralca, vendar pa to
ne more voditi v priporočilo, da učenci berejo le, kar jih zanima. Težave, ki izvirajo iz
prevelikega poudarjanja književnih interesov, je mogoče razložiti z dejstvom, da ne
ločujejo motivacije in interesa za branje ob prostem času ter za branje v okviru pouka.
Izbira leposlovja kot podlage za pouk književnosti, tudi če gre za besedila, ki mlademu
bralcu niso blizu, od bralca zahteva seznanitev z besedili, njihovo subjektivno predelavo
v procesu branja ter predstavitev lastnega odziva nanje.
Več o bralni motivaciji pišem v poglavju o bralni zmožnosti.
Sodobni književni pouk književnosti uresničujem tako, da upoštevam naslednja načela
(Saksida, 2008: 24–27):
– izbor besedil izhaja iz bralčevih interesov;
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– izbrani sodobni avtorji in tista starejša dela, ki prikazujejo za bralce relevanten,
smiseln problem, se obravnavajo poglobljeno;
– dopuščam različne interpretacije in ne omejujem izražanja mnenj o prebranem;
– osrednji pojem je v tem pristopu besedilnost – ta pojem opredeljuje stvarnost,
predstavljeno v leposlovju, kot fiktivno bralčevo kreacijo, ki nastaja iz
prepletanja zaznav iz ralnosti, domišljije in drugih besedil;
– pouk književnosti je vaja v ustvarjanju in izražanju besedilnosti;
–

dopuščam različne odzive in jih skušam združiti v razlago, da osvetlim
večpomenskost besedila;

–

učence spodbujam k pogovoru ob besedilu, k razkrivanju povezav z njihovim
svetom.

Ker je v ospredju sodobnega pouka, da je branje vaja, pri književnem pouku vodeno
razvijamo strategije pred sprejemanjem (tj, poslušanjem, branjem umetnostnih besedil,
branje klasične pravljice prepoznajo kot poseben položaj in pripravijo ustrezen model
odzivanja – subjektivno miselno shemo).
Med sprejemanjem razvijamo:
– zmožnosti

identifikacije

s

književnimi

osebami

(razvijamo

zmožnost

predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja z njo ter privzemanje vloge
osebe);
– zmožnost predstavljanja besedilne stvarnosti (npr. predstava književnega
prostora in časa – dogajanje v preteklosti, posredni besedilni signali za
ugotavljanje časa);
– zmožnost razumevanja dogajanja (razumevanje posameznih dogodkov kot
zaokrožene celote);
– zmožnost zaznavanja in doživljanja temeljnih prvin književnih besedil
(razumejo in uporabljajo naslednje izraze, povezane s pravljico: naslov, pisatelj,
ilustratror, slikanica, odlomek, književna oseba, književno dogajanje;
primerjava književnosti in gledališke oz. radijske igre, risanke in filma).
Več o razvijanju segmentov recepcijske zmožnosti pišem v poglavju Pridobivanje
recepcijske zmožnosti.
Strategije po sprejemanju so »opredeljene predvsem kot urejanje vtisov o besedilu ter
vrednotenje vtisov o besedilu ter vrednotenje sporočilnosti besedila kot celote« (prav
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tam, 25). Učenci glasno poustvarjalno berejo, se vživljajo v književno osebo, rišejo
dogajalno premico, nadaljujejo, dopolnjujejo in preoblikujejo zgodbo, povezujejo jo s
stripom, z risanko, dramatizirajo in v razredu uprizorijo dramsko besedilo, ki ga
nadgradijo z gledališkimi izraznimi sredstvi, kot je igra vlog, izdelava lutk, scene in
kostumov.
Vse te poustvarjalne naloge sem pripravila za starše, ko sem z vodenim projektom
družinskega branja klasičnih pravljic razvijala družinsko pismenost.
Komunikacijski model poučevanja književnosti mi kot učiteljici omogoča, da sem
ustvarjalna in skupaj z otroki odkrivam zastrte pomenske odtenke besedila, pri čemer
me otroci vedno znova presenečajo s svojimi literarnoestetskimi doživetji.

5.1 Faze šolske interpretacije
V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, 2011)
je navedeno, da je za branje umetnostnih besedil, ki ponujajo možnost za polno
literarnoestetsko doživetje, priporočeni model šolska interpretacija umetnostnega
besedila. Predvideva pet faz: 1) uvodna motivacija; 2) napoved besedila, umestitev in
interpretativno branje; 3) premor po branju; 4) izražanje doživetij ter analiza, sinteza in
vrednotenje; 5) ponovno branje in nove naloge. I. Saksida (2008) omenjene dejavnosti
navaja v štirih fazah: 1) uvodna motivacija; 2) premor po branju; 3) pogovor o besedilu
in ponovno branje; 4) nove naloge. B. Krakar Vogel (2013) pa jih predstavi v sedmih
fazah. V strokovni javnosti se tako pojavlja različno število opredeljenih dejavnosti,
posamezni koraki pa so ponekod predstavljeni kot samostojne faze, drugod pa kot
podfaze (Petek, 2014: 57). I. Saksida (2008) navaja, da je zaporedje korakov neka
stalnica, posamezne faze šolske interpretacije pa učitelj prilagaja vsebini besedila.

5.2 Tipologija vprašanj razumevanja umetnostnih besedil
Književno besedilo samo po sebi načeloma ne more biti prezahtevno ali prelahko – po
težavnosti torej ali primerno ali neprimerno, meni I. Saksida (2014, 38). Ob zelo
preprostem besedilu lahko oblikujemo zelo zapletene naloge in obratno. Med bolj
zahtevne uvršča problemska besedila, ki na ravni jezika, vsebine ali obojega delujejo
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kot protest in celo provokacija zoper stvarni svet. Zahtevnejša besedila so tudi
jezikokovno kompleksna klasična, ki so mladim bralcem tuja zaradi časovne
odmaknjenosti jezika in sveta. Prav tako so zahtevnješa nekatera sodobna modernistična
zaradi svoje usmerjenosti k ozkemu krogu bralcev z bolj razvito bralno zmožnostjo.
Vendar ni samo zahtevnost besedila tista, ki soustvarja višjo ali nižjo raven bralnega
dogodka. Ravni razumevanja lahko preverjamo z raličnimi vprašanji. Glede na miselne
procese, ki jih sprožajo, jih delimo na vprašanja nižje in višje ravni. Prva zahtevajo
samo reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov, druga pa analiziranje, sintetiziranje
in vrednotenje. B. Marentič Požarnik (2012: 265–266) meni, da je najtežje doseči
primerno ravnotežje med nižjimi in višjimi spoznavnimi cilji. Učitelji prevečkrat
uporabljamo nižje cilje, saj jih je lažje meriti.
Bralne naloge naj bi bile oblikovane vsaj na treh ravneh (Saksida, 2014: 39):
–

priklic besednih informacij (npr. povzemanje vsebine prebranega, oznake
književnih oseb, književnega prostora in časa),

–

razumevanje s sklepanjem (razumevanje prebranega na podlagi povezovanja
podatkov iz besedila – predvsem razumevanje teme) in

–

vrednotenje besedila (osebno, medbesedilno ali problemsko vrednotenje z
utemeljevanjem prepričljivosti besedila).

Na tej podlagi lahko oblikujemo sklope nalog ob umetnostnih besedilih. I. Saksida
meni, da naj bodo naloge raje nekoliko zahtevnejše kot prelahke. Učitelj kot bralni
model in sogovornik oblikuje zahtevne bralne naloge, motivira učence za skupinsko in
samostojno delo ter preverja »učenje« ob reševanju bralnih nalog oz. oblikovanju
odzivov nanje.
Obseg in kakovost njihovih odzivov na bralno nalogo sooblikuje »format« besedil, kot
ga imenuje I. Saksida. V učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt,
2011) je predlaganih več besedil različnih »formatov« kot npr. pisanje besedila po
vzorcu pravljice, pisanje narobe pravljice oz. povezovanje več pravljic, povzemanje
zgodbe v obliki dogajalne premice itd. V prihodnje bo treba razmisliti na ravni učnega
načrtovanja o obsegu pisnih in govornih besedil, ki jih na podlagi izhodiščnega besedila
tvorijo učenci.
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6 PRIDOBIVANJE RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI
M. Kordigel Aberšek opredeljuje književnost kot »prekrivanje bralčevega horizonta
pričakovanj s pomenskim poljem besedila«. Temeljni cilj pouka književnosti je
pridobivanje recepcijske zmožnosti oz. zmožnosti za ustvarjalno komunikacijo z
literarnim besedilom (2008: 25).
»Literarnorecepcijska didaktika mladinske književnoti vidi recepcijsko situacijo ob
srečanju bralca z mladinskim literarnim besedilom kot uravnoteženo. To pa pomeni, da
to, kar bralec počne z literarnim besedilom, ni povsem poljubno, literarni pomen, ki ga
sestavi, pa ne povsem naključen« (prav tam).
Kot piše M. Kordigel Aberšek, pa lahko učence usposobimo za ustvarjalno
komunikacijo z literarnim besedilom izključno s povečevanjem njegove recepcijske
zmožnosti. Zato je pomembno, da imajo učenci dovolj možnosti za dialog z besedilom.
Navaja naslednje možnosti, da oblikujejo prvi osnutek lastnega besedilnega pomena; da
se soočijo z besedilnimi pomeni svojih sošolcev; da imajo možnost ponovnega
ustvarjalnega dialoga z besedilom ter konstituiranja novega besedilnega pomena, ki so
ga razširili glede na horizont pričakovanj, in šele potem sledi korak šolske
interpretacije, v katerem razvijamo otrokovo recepcijsko zmožnost.
Ker je recepcijska zmožnost procesni cilj recepcijske didaktike mladinske književnosti,
lahko posamezne recepcijske zmožnosti razvijamo na posameznih stopnjah otrokovega
šolanja.
M. Kordigel Aberšek (prav tam, 27–30) navaja naslednje procesno literarnorecepcijske
cilje:
– zmožnost oblikovanja domišljijsko čutne predstave,
– zmožnost odkrivanja »vrat za identifikacijo«,
– zmožnost zaznavanja pripovedne strukture,
– zmožnost zaznavanja književnih oseb,
– zmožnosti zaznavanja in razumevanja perspektiv,
– zmožnosti razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti,
– zmožnost zaznavanja razpoloženja,
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–

zmožnost zaznavanja in razumevanja avtorja,

–

zmožnost preklopa iz objektivne v subjektivno miselno shemo,

–

zmožnost povezovanja motivov v temo,

–

prepoznavanje literarne forme.

Zmožnost oblikovanja domišljijsko čutne predstave
Ta zmožnost je osnovna sestavina recepcijske zmožnosti, saj si bralec tako lahko »živo
predstavlja« osebe, dogodke, kraje v literaturi … Kot piše M. Kordigel Aberšek (prav
tam, 27), brez te zmožnosti literatura ne more konkurirati domišljijskim slikam, ki jih
ponujajo trivialni stripi, televizija ali »pravljični« svetovi elektronskih iger.
Zmožnost odkrivanja »vrat za identifikacijo«
Ta procesni cilj je zmožnost videnja relevantnega problema v besedilu za bralčevo
lastno življenjsko situacijo. Zmožnost identifikacije, da besedilo govori o »meni«, je
pomemben cilj. Na začetku svojega bralnega razvoja potrebuje bralec zelo široka vrata,
saj odbira le tiste segmente, ki so identični njegovi lastni življenjski situaciji. Šele
kasneje pa bralec razvije zmožnost identifikacije z literarno osebo, ki mu na konkretni
življenjski situaciji ni več podobna (prav tam, 27).
Zmožnost zaznavanja pripovedne strukture
Razvijanje te zmožnosti je pomembno na stopnji evazoričnega branja, saj otroci na
začetni stopnji želijo poslušati zmeraj isto pravljico. Šele kasneje napredujejo do
zaznavanja in poznavanja, da so besedila napisana po določenem vzorcu, glede na
formalne in vsebinske značilnosti literarnih vrst. To velja tako za trivialno književnost
kot za druge žanre, kot npr. pravljico, ki je tudi napisana po določenem pravilu.
Prepoznavanje teh pravil je vir literarnoestetskega užitka.
Zmožnost zaznavanja značaja književnih oseb
Razvijanje te zmožnosti zaznavanja značaja književnih oseb je na začetku omejena z
otroškim egocentrizmom, saj vidi le tiste lastnosti, ki jih ima sam. Zato je tako
pomembno, meni M. Kordigel Aberšek (prav tam, 28), da učitelj usmerja k zaznavanju
več lastnosti, k opažanju povezave med ravnanjem literarne osebe in njenim značajem
in tudi k možnosti karakternega razvoja literarne osebe.
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Zmožnosti zaznavanja in razumevanja perspektiv
Pri tem procesnem cilju gre najprej za zaznavanje perspektiv književnih oseb in šele na
koncu tega razvoja za zaznavanje, razumevanje in vrednotenje avtorjeve in pripovedne
perspektive.
Zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti
Pri tej zmožnosti razvijamo zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti
dogajalnega prostora ali prostorov, upovedenega dogajalnega časa ali dogajalnih časov,
književnega dogajanja, književne motivacije in zaznavanje kategorije pripovedovalca v
književnem besedilu (prav tam, 29).
Zmožnost zaznavanja razpoloženja
Pri tem procesnem cilju gre za razvoj tega zaznavanja od preprostega zaznavanja
razpoloženja do opazovanja avtorjevih literaranih sredstev, s katerimi ustvarja
razpoloženje.
Zmožnost zaznavanja in razumevanja avtorja
Pomembno je, kot piše M. Kordigel Aberšek (prav tam, 29), da bralec ne prekine
komunikacije z besedilom, čeprav se njegove predstave o razpletu dogajanja ali moralni
kodeks identifikacijske literarne osebe ali pa želje junakov ne skladajo z avtorjevimi.
Avtorjeva ustvarjalna svoboda je pri literarnem bralcu vir dodatnega literarnoestetskega
užitka.
Zmožnost preklopa iz objektivne v subjektivno miselno shemo
Mislim, da to zmožnost prestopanja v domišljijo, kjer je mogoče svet oblikovati po
svojih željah, kjer je mogoče biti tudi jezikovno inventiven, kjer se je mogoče igrati,
lepo ponazarja R. Dahl v Mathildi (1997: 16):
»Knjige so jo odnašale v nove svetove in jo seznanjale s presenetljivimi ljudmi, ki so
živeli razburljiva življenja. Z Josephom Conradom je odšla na nekdanje jadrnice. Z
Ernestom Hemingwayem v Afriko, z Rudyardom Kiplingom v Indijo. Medtem ko je
sedela v sobici v svojem rojstnem kraju, je potovala po vsem svetu.«
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Zmožnost povezovanja motivov v temo
Razvita recepcijska zmožnost omogoča povezovanje v temo in v fazi hipotetičnega
mišljenja omogoča bralcu »videnje upovednega sveta kot odsev širše generične
stvarnosti« (prav tam, 30).

Prepoznavanje literarne forme
Prepoznavanje zakonitosti, po katerih so ustvarjena literarna dela in tudi odstopanja, ki
bi jih bralec zaznal, pa so dodaten vir literarnoestetskega doživetja, meni M. Kordigel
Aberšek (prav tam, 30).

Otrokov recepcijski razvoj sovpada z njegovim kognitivnim, emocionalnim, moralnim,
socialnim in jezikovnim razvojem. M. Kordigel Aberšek (2008: 46) meni, da je za
opisovanje recepcijskega razvoja najprikladnejša psihološka lestvica osebnostnega
razvoja. Deli ga na naslednja obdobja:
–

senzomotorno obdobje, ki traja do konca prvega leta,

–

obdobje otrokove praktične inteligence, ki traja do 2./3. leta,

–

obdobje intuitivne inteligence, ki traja od 2./3. do 7./8. leta,

–

obdobje konkretnih, logičnih in intelektualnih operacij, ki traja od 7./8. do 12.
leta in

–

obdobje abstraktne inteligence, ki se začne po otrokovem 12. letu.

Obdobje intuitivne inteligence deli še na dve fazi: obdobje egocentrične recepcije in
naivno pravljično obdobje. Za obdobje egocentrične recepcije je značilno, da se otrok
začne srečevati z literarnimi svetovi, ki so »realni« in domišljijski. Prvi so urejeni po
t. i. objektivni miselni shemi – literarni svet odslikava predmete, ljudi in dogodke v
njihovi objektivno pogojeni realnosti in tako posreduje bralcu stvarne ter zelo podobne
zgodbe o ljudeh, živalih in dogodkih v njihovem realnem, naravnem okolju.
Domišljijski literarni svetovi pa so urejeni po t. i. subjektivni miselni shemi – zaznava
področja resničnosti, a le v razmerju do lastnega jaza. Otrok s subjektivno miselno
shemo zaznava velik del pravljičnega dogajanja. Osrednja značilnost recepcije v tem
obdobju je egocentričnost izbora pri zaznavanju besedilnih signalov. Tako otrok odbira
v pravljici le tiste segmente, ki jih prepozna za »svoje«, drugih pa preprosto ne zazna.
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Ker so učenci, ki jih poučujem v 3. razredu osnovne šole, stari osem ali devet let, kar pa
je starost na prehodu med naivno pravljičnim obdobjem in obdobjem konkretnih,
logičnih operacij, bom v nadaljevanju predstavila značilnosti teh dveh obdobij po M.
Kordigel Aberšek (prav tam, 54–71).

6.1 Naivno pravljično obdobje
Otroci v tem obdobju verjamejo, da je pravljično dogajanje del njihovega realnega sveta
in da se lahko čudeži zgodijo tudi njim. To obdobje se začne takrat, ko otrok doseže
prag zrelosti za poslušanje pravljice. To pa se zgodi takrat, ko preseže problem fiksacije
na posamezne motive in tako lahko spremlja sosledje motivov, ki tvorijo pravljico in ko
lahko ponotranji svojo pršečo energijo za čas poslušanja pravljice. Traja pa nekako do
sedmega leta, ko otroci dosežejo sklepno stopnjo zmožnosti ločevanja pravljičnega od
realnega sveta na Applebeejevi lestvici, ko

že vedo, da je meja med pravljično

resničnostjo in realnim svetom. Ko otroci to dosežejo, se zanje začne pravljično kritično
obdobje, v katerem še zmeraj radi odplujejo v pravljične svetove, vendar v pravljičnem
besedilu ne vidijo več odslikave realnega sveta. Zato tudi vedo, da Pepelke ni mogoče
obiskati, ker je to »samo pravljica« (Applebee, 1978; prav tam: 55).
Rezultati slovenske študije (Kordigel, Ročič, Šega, 2003), ki je raziskovala razvoj
zmožnosti ločevanja pravljičnega od realističnega, pa so pokazali, da je 6 %
sedemletnih otrok še vedno menilo, da je mogoče Pepelko obiskati – kar je prva stopnja
Applebeejeve lestvice. Razvoj ločevanja pravljičnega od realnega pa se ni zaključil niti
pri devetletnih otrocih, saj jih je kar 8 % menilo, da je ni mogoče obiskati zato, ker je
umrla. Ti otroci so iskali vzroke za ločenost pravljičnega in realnega na časovni osi in
so tako bili na četrti stopnji Applebeejeve lestvice.
Recepcijsko zmožnost v pravljično naivnem obdobju opiše M. Kordigel Aberšek kot
strukturirano zmožnost. V svoj povzetek bom vključila le tiste kategorije, ki se
povezujejo s klasično pravljico in poustvarjalnimi nalogami v projektu družinskega
branja klasičnih pravljic (prav tam, 55-61).
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Zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe
Otrok je zmožen že zaznati in razumeti tiste književne osebe, ki mu po zunanjosti niso
podobne. Antropomorfizirane živali in predmeti ustrezajo njegovemu nagnjenju k
animističnemu zaznavanju in razumevanju sveta. Otrok zaznava pravljična bitja (vile,
čarovnice, škrate, velikane) in razume njihovo vlogo v književnem dogajanju. To
predstavlja zanj velik napredek v odmiku od egocentričnega vrednotenja besedilnega
sveta. Zaznava pa tudi take književne osebe, ki so karakterizirane po zakonu
polarizacije, ki je najpreprostejša oblika, saj so osebe povsem dobre ali povsem slabe.
Če ima pravljična oseba več lastnosti, morajo biti vse komplementarne. Pri zaznavanju
karakterja si morajo otroci pomagati z osebo z ekstremno nasprotnim karakterejem
(prav tam, 56).
Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo
Otrok je zmožen uporabiti za vrata za identifikacijo le podobnosti med seboj in
književno osebo. Iskanje vrat za identifikacijo je lažje v primeru, kadar so pravljične
osebe le tipi in ne individualni liki. V klasičnih pravljicah osebe po navadi nimajo niti
lastnega imena, zato je identifikacija neprimerno lažja, saj lahko otrok ugotovi, da je
tudi on skoraj tak, da govori skoraj o njem.
Zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb
Otroci lahko zaznavajo motive za ravnanje književnih oseb, če jih sprožajo zelo močno
izražena čustva kot npr. ljubosumje, maščevalnost, jeza … Zaznavajo in razumejo pa
tudi tiste motive književnih oseb, ki izvirajo iz njihove radovednosti in želje po
zanimivem doživetju. Ne zmorejo zaznati emocionalnih doživetij književnih oseb prek
opisa. Ne razumejo, če je v besedilu napisano, da je bila deklica žalostna. Razumejo le,
če besedilo pravi, da je deklica jokala. Otrok še ni sposoben refleksije o lastnih čustvih
in čustvih drugih ljudi. Ne razume motiva, temveč upošteva samo zunanje učinke (prav
tam, 59).
Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa
Otrok lahko sledi le kronološkemu toku dogodkov. Literarno dogajanje razume, če iz
pravljice izve, kaj se je zgodilo potem. Ko sliši besedo nekoč, pripravi v aktualni
horizont pričakovanja svoje izkušnje s pravljičnimi svetovi in zatrdno ve, da bo
dogajanje teklo s subjektivno miselno shemo. Nekoč ni vse tisto, kar se je dogajalo pred
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sedanjim trenutkom, ampak pomeni zanj čas, ko je bilo vse drugače kot danes. A tudi v
tem nekoč velja, da imajo kralji tri sinove ali edinca, da vile izpolnijo tri želje, za dobre
se zmeraj konča srečno … Beseda danes pa pomeni, da je potrebno besedilo razumeti in
vrednotiti v kontekstu realne izkušnje in objektivne miselne sheme.
Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja
Otrok še težko sledi strnjenemu dogajanju, lahko pa sledi sosledju doživljajev glavne
književne osebe. Praviloma se lahko čustveno osredotoči le na tisti dogodek, o katerem
teče beseda. Lahko kronološko zaznava, kaj se je zgodilo glavni književni osebi,
vzročno-posledične povezanosti med pravljičnimi motivi pa še ne more zaznati. Prav
tako lahko sledi, če pripovedovalec preprosto naniza konktretne slike in če je
pripovedovalčeva pozornost usmerjena k dejanjem književnih oseb. Nikoli v pravljici
ne izvemo, kaj so junaki mislili, preden so se česa lotili (Kordigel Aberšek, 2008:
54–61).

6.2 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij
Obdobje konkretnih, intelektualnih operacij imenujemo po Ch. Bühler robinzonska
doba ali po Appleyardu doba bralca heroja.Vsa ta slikovita imena odkrivajo bistvene
značilnosti bralčeve recepcije med sedmim in dvanajstim letom. Otrokovo ravnanje ni
več zmeraj impulzivno, saj je sposoben razmisliti, preden se odloči za kako dejanje.
Spremenijo se tudi njegovi moralni občutki. Moralna pravila je mogoče spremeniti v
demokratičnem dialogu, vendar jih morajo vsi upoštevati (prav tam, 61-71).
Literarni interesi so poudarjeno usmerjeni v svet domišljije. Prav tako dosegajo
književne osebe razburljive dogodivščine, a še vedno s pomočjo čudežev. Ker se sam še
ne čuti dovolj močnega, da bi vplival na okolico in spremenil svet, tega ne pričakuje
tudi od literarnih oseb. Lahko že sledi dokaj zapleteni zgodbi z več osebami in na več
dogajalnih krajih, saj je že dovolj zrel, da lahko svoje aktivnosti ponotranji za dlje časa.
Tudi bolj zapletene značaje lahko dojema, take, ki imajo več lastnosti, in tudi take, ki
niso samo slabi ali samo dobri (prav tam, 61).
Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb
V tem obdobju razvijejo otroci zmožnost oblikovanja svojih domišljijskočutnih podob
književnih oseb. Pri sestavljanju so otroci zmožni zaznati in uporabiti podatke, ki jih
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posreduje avtor neposredno kot npr., kakšna je videti književna oseba, kaj govori, misli
in čuti in o tem, kaj mislijo, govorijo in čutijo o njej druge književne osebe. Večina
otrok tudi močno napreduje v spretnosti zaznavanja in razumevanja posrednih
besedilnih signalov. Ti besedilni podatki pripomorejo k odločitvi, ali je književna oseba
dobra ali slaba, ali je to glavna ali stranska oseba. Otrok zaznava le tiste značajske
lastnosti, ki so razvite v nazorno sliko. Zazna in razume pa lahko tudi negativno lastnost
pri pozitivni osebi (prav tam, 62).
Zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo
Potreba po podobnosti je vedno manjša, zato se zmore bralec zanimati še za koga
drugega kot zase. V tem obdobju lahko sproži identifikacijo že književna oseba, ki mu
je podobna vsaj v eni konkretni lastnosti, ali taka, katere življenjske okoliščine so
podobne bralčevim v realni zunajbesedilni resničnosti.
Zmožnost zaznavanja in razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb
Otroci so zmožni zaznati in razumeti dve skupini motivov za ravnanje književne osebe
– dobre in slabe. Dobro v tem primeru pomeni, da so nagibi književne osebe taki, da bi
jih lahko označili za plemenite – junaške – herojske. Na eni strani gre tako za ideal
dobrega, ki si ga je uspel otrok nabrati v realni izkušnji, na drugi pa za ideal junaškega –
herojskega, kakršen se je oblikoval v njegovih (literarno) recepcijskih izkušnjah.
V dobi konkretnih, logičnih intelektualnih operacij je otrok zmožen svoje ravnanje in
ravnanje drugih vrednotiti glede na namen, kar mu omogoča razumeti in vrednotiti, kdo
je kaj storil z namenom in kdo je kaj storil po nesreči. Tako otrok razume, da lahko tudi
dobra oseba včasih stori kaj slabega, vendar nikoli nalašč, da bi drugemu dobremu
namenoma prizadela bolečino. V nasprotju s tem, da je zmožnost zaznavanja dobre
osebe omejena z otrokovo idealizacijo te izkušnje, pa pri zaznavanju slabe osebe ni
nikakršnih omejitev. Že samo dejstvo, da je slaba oseba, zanj pomeni, da dela slabo in
zato zasluži najkrutejšo kazen. Zato ji dobra oseba lahko tudi namenoma prizadene
kakršnokoli bolečino (prav tam, 63).
Zmožnost privzemanja književnih perspektiv
V obdobju konkretnih, intelektualnih operacij so bralci zmožni najprej privzeti zorni kot
ene same književne osebe – identifikacijske figure. Skozi njeno perspektivo opazujejo,
doživljajo in vrednotijo literarni svet, književno dogajanje in vlogo drugih oseb v njem.
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Ker otrok perspektive še ni zmožen zamenjati za katero drugo, praviloma izbrana
identifikacijska figura in perspektiva ostajata njegovi do konca recepcijske situacije.
Ker je otrok zmožen zaznati vse več besedilnih signalov, ki mu povedo, kaj njegova
književna oseba misli, kaj čuti in kaj namerava, mu to daje možnost, da besedilni svet
zares doživlja in vrednoti. Vendar ga ne vrednoti s svoje perspektive, ampak s
perspektive za identifikacijo izbrane književne osebe (prav tam, 64-65).
Zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora
V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij je bralec zmožen v mislih
oblikovati domišljijskočutno predstavo dogajalnega prostora. To stori tako, da poveže
besedilo s prostori, ki jih pozna iz svojega življenja in iz drugih umetniških del. Bralec
je zmožen tudi ločiti realni in domišljijski svet. Pri oblikovanju pravljičnega
dogajalnega prostora si vzame vso domišljijsko svobodo, vendar že dajejo prednost
avtorjevi ustvarjalni domišljiji in jo dopolnjujejo le na tistih mestih, kjer literarno
besedilo pušča prazen prostor (prav tam, 66).
Zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa
V naivno pravljičnem obdobju je bil otrok zmožen zaznati dva književna časa: literarni
nekoč in literarni danes. Pri čemer je književni nekoč pomenil, da bo književno
dogajanje teklo po subjektivni miselni shemi. Na meji med naivnim pravljičnim
obdobjem in obdobjem konkretnih, logičnih intelektualnih operacij se oblikuje v
otrokovem kognitivnem razvoju spoznanje o realnem nekoč. V tej prvi fazi se otroku
zdi, da je vse preteklo enako: realno, a drugačno kot danes (prav tam, 67).
Zmožnost zaznavanja in razumevanja meje med resničnostjo in domišljijo
Mejnik, po katerem določamo, kdaj otrok prestopi iz obdobja naivno pravljične
recepcije v obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, predstavlja njegova
zmožnost ločevanja pravljičnega od resničnega. Vendar pa se to ne zgodi nenadoma,
ampak gre za proces. V različnih študijah je definiran kot različno dolg, vendar jih
večina ugotavlja, da se to zgodi šele pri 11. letu.
B. Hodge in D. Tripp (1986, v Kordigel Aberšek, prav tam, 70) sta vpeljala termina:
notranji kriteriji in zunanji kriteriji. Med notranje kriterije spadajo t. i. formalni in
kontekstualni ključni signali, ki označujejo vrsto ne-realnosti, med katere spada tudi
pravljica, in zelo signifikantne osebe v njih kot npr. Janko in Metka. Zunanje kriterije pa
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sta definirala kot zbirko otrokovih izkušenj in kot obseg njegovega znanja o tem, kakšen
je realni svet in po katerih pravilih deluje.
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7 BRALNA ZMOŽNOST
Razvita bralna zmožnost je v učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni
načrt. 2011) opredeljena kot sposobnost hitrega avtomatiziranega branja z
razumevanjem in predstavlja osrednjo učno spretnost. Raziskave kažejo, da zaostanki v
tehniki in avtomatizaciji branja, ki nastanejo v prvem triletju, pozneje ostajajo
(Magajna, Gradišar, Mesarič, Pečjak in Pust, 1999).
Razvita zmožnost branja neumetnostnih besedil in razvita zmožnost literarnoestetskega
branja se močno razlikujeta. Razvita zmožnost branja literarnih besedil je zmožnost
zaznavanja čim večjega števila besedilnih signalov in zmožnost, da bralec pri branju
dograjuje besedilo s svojo lastno izkušnjo. Pri tem črpa iz sveta lastnih predstav, zato da
bi lahko na ta način intenzivneje zaznal, razumel in doživel tisto, kar bi lahko imenovali
košček avtorjevega sveta, avtorjevega razmišljanja in avtorjevega hotenja (Saksida,
2008; Kordigel Aberšek, 2008).
Če

povežemo

s

komunikacijskim

poukom

književnosti,

razvita

zmožnost

literarnoestetskega branja pomeni, da je bralec zmožen vstopiti v dialog z literarnim
besedilim in tako ustvariti literarnoestetsko doživetje. O procesnih ciljih recepcijske
zmožnosti pišem v poglavju Pridobivanje recepcijske zmožnosti.
Ker pa sem ob koncu 3. razreda izvedla Bralni test avtoric S. Pečjak in N. Potočnik, da
sem lahko ugotovila splošno bralno zmožnost učencev ob koncu prvega triletja osnovne
šole, bom predstavila še to.

Izurjen bralec ima dobro razviti dve sposobnosti:sposobnost identifikacije (dekodiranja)
posameznih besed in sposobnost razumevanja prebranega. Zanj je značilno hitro branje,
s povprečno hitrostjo med 200 in 300 besedami na minuto. Proces sistematičnega
opismenjevanja oziroma razvoja bralnih zmožnosti se začne v prvem triletju. S. Pečjak
(2012: 45-78) našteje elemente oz. spretnosti znanja: razvitost koncepta knjige, branja
in pravil o branju, sposobnost fonološkega zavedanja, sposobnost branja (tehnika
branja), sposobnost razumevanja pri branju in motivacija za branje.
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Poznavanje koncepta tiska in s tem tudi koncepta knjige je pomembno predvsem v
obdobju porajajoče se pismenosti, saj je to ena od prvih možnosti, ko otrok postane
pozoren na tisk. Postopno se pojavi tudi sposobnost ločevanja slikovnega in tiskovnega
gradiva, saj otrok spoznava pomen tiska, ko mu odrasli berejo. Ob opazovanju odraslih
kmalu doume tudi, kako poteka proces branja.
Dobro razvite sposobnosti fonološkega zavedanja (glaskovanje in sintetiziranje) so
temeljni potencial za uspešen začetek branja. To so ugotavljali tudi številni avtorji, med
katerimi S. Pečjak imenuje naslednje: Hatcher, Hulme in Snowling, 2004 ter Snow,
Burns in Griffin, 1998 ter avtorja Stahl in Murray, 1994, ki menita, da so tudi eden od
najboljših napovedovalcev poznejše bralne uspešnosti učenca. S. Pečjak utemeljuje s
tem, da gre pri dekodiranju za uporabo zveze črka – glas in za sposobnost sintetiziranja
posameznih glasov v besedo (prav tam, 47).
S. Walpole in McKenna (2004) poudarjata pomembnost vključenosti pouka
fonološkega zavedanja, saj nekateri otroci te sposobnosti ne razvijejo brez neposrednega
poučevanja. Primanjkljaj na tem področju pa vodi k poznejšemu bralnemu neuspehu
(prav tam, 48).
Proces dekodiranja imenujemo branje. Pri tem pretvorimo vidne znake – črke v slušno
obliko – glasove. S. Pečjak imenuje sodobni model dveh poti (Colheart, Rastle, Perry,
Langdon in Ziegler, 2001). Prva pot prepoznavanja besed pri branju je direktna leksična
pot, druga je indirektna leksična pot. Pri prvi si bralec pomaga s poznavanjem zveze
črka – glas. Tako lahko bere znane in neznane besede, saj ni nujno, da jih razume. S.
Pečjak (prav tam, 51) piše, da si pri indirektni leksični poti bralec lahko pomaga s
semantičnim znanjem – poznavanjem pomena besed, ali skladenjskim znanjem –
poznavanjem pravilnega skladenjskega zapisa besede. Na ta način bere besede, ki so že
v njegovem pomenskem in/ali skladenjskem besedišču. Večje, ko ima notranje
besedišče (pomensko in skladenjsko), bolj mu to pomaga pri procesu branja. Ključno je
pri tem poznavanje črk ali glasovni ključ in sposobnost predvidevanja ali uporaba
semantičnega in sintaktičnega ključa. Kot rezultat se sposobnost branja kaže skozi
tehniko glasnega ali tihega branja.
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S. Pečjak (prav tam, 56) piše o pomembnosti glasnega branja med začetnim
opismenjevanjem, ker učitelj tako lahko opazi napredek učenca in mu pomaga
odpravljati težave. Zelo pomembno pa je urjenje tihega branja, saj je tiho branje
časovno racionalnejše. Pri glasnem branju je fiziološko determinirana meja hitrosti med
100 in 120 besed/minuto. Pomembno pa je, da učenci med tihim branjem ne
subvokalizirajo in ne sledijo besedilu s prstom, saj to zavira hitrost tihega branja.
Sposobnost razumevanja pri branju je glavni cilj branja v šoli. Vprašanje, ki se pri tem
zastavlja, je, kdaj lahko rečemo, da je učenec razumel prebrano. S. Pečjak odgovarja
(prav tam, 66), da takrat, ko mu uspe ustvariti miselno predstavo o stvareh, o katerih je
bral. To predstavo imenujemo mentalni model (Johnson-Laird, 1983). Teorija
mentalnega modela razlaga, da si bralec oblikuje večdimenzionalno predstavo, ki
vključuje različne informacije – o časovnem zaporedju dogodkov, namenih oseb itd.

Konstrukcijsko-integracijski model (Kintsch, 1988) pa razlaga, kako poteka proces
razumevanja. V konstrukcijski fazi tako bralec aktivira pomene besed, s sklepanjem pa
ugotovi odnose med povedmi – pride do razumevanja posameznih delov besedila t. i.
lokalne koherence. V drugi fazi pa pride do povezave – integracije teh lokalnih
koherenc v globalno koherenco. Da pa lahko bralec oblikuje povzetek celotnega
besedila, si pomaga s svojim predznanjem. S. Pečjak navaja, da se pogosto zgodi, da
učenci nimajo potrebnega znanja in spretnosti (strategij), kar se izraža v njihovem
slabšem razumevanju prebranega besedila. Omenja procese, ki temeljijo na besedilu
(»text-driven«) in procese, ki temeljijo na (pred)znanju (»knowledge-driven«). Alfassi
(2004) poudarja, da integracija med obema procesoma nakazuje, da bralec gradi pomen
skozi povezavo obstoječega in novega znanja ter z uporabo različnih strategij. Predlogi,
ki jih navaja S.Pečjak za spodbujanje bralnega razumevanja, so usmerjeni v razvoj
besedišča in v uporabo različnih strategij, ki izboljšujejo razumevanje (prav tam, 6667).
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7.1 Razvoj bralnih sposobnosti
S. Pečjak (2012) piše, da lahko učitelj poda splošno oceno bralnih zmožnosti skozi
razvojni ali tipološki vidik.
Stopnje bralnega razvoja, ki jih navaja po L. Ethri (1999) so: predabecedna faza, delna
abecedna (fonetična ) faza, popolna abecedna faza in utrjena abecedna faza.
Značilnost predabecedne faze je, da je to obdobje porajajoče se pismenosti. Otroci na tej
stopnji berejo besede, ki jih pogosto vidijo v svojem okolju, težje si zapomnijo tiste, ki
se pojavljajo zunaj tega konteksta, nekatere si zapomnijo zaradi njihovega videza ali pa
preprosto besede uganjujejo.
Na stopnji delne abecedne (fonetične) faze že poznajo nekaj črk in njihova imena. Pri
tem si pomagajo s strategijo uganjevanja, pri branju besed, s katerimi se pogosto
srečujejo, začnejo po navadi povezovati s prvo ali zadnjo črko. Kadar pa morajo slišano
besedo glaskovati, jim manjkajo samoglasniki (prav tam, 80).
Na popolni abecedni fazi že razumejo abecedni sistem in uporabljajo strategijo
dekodiranja že pri vseh besedah. Branje je na začetku te faze počasnejše kot na stopnji
fonetične faze, vendar je zato natančno. Močno se jim poveča tudi obseg branja »vidnih
besed« in uporabljajo strategijo branja po analogiji.
Za zadnjo stopnjo – utrjeno abecedno fazo je značilno bolj zrelo branje, ki se kaže že v
branju skupine besed, povečuje se tudi obseg »vidnih besed«, učenci uporabljajo poleg
drugih strategij tudi strategijo branja z analogijami. Kadar pa se učenec sreča z novimi,
težjimi besedami, se vrne na stopnjo dekodiranja (prav tam).
Natančni opisi teh stopenj so učitelju v pomoč, da lahko ugotovi stopnjo, na kateri je
učenec, in prepozna učenca, ki ima bralne težave.
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7.2 Tipologija bralcev
Pri razvrščanju bralcev na splošno priporočajo različni avtorji razvrstitev bralcev v
posamezne kategorije glede na bralne kategorije. Kakovost glasnega branja glede na
hitrost, tekočnost – ritem in natančnost branja. Tiho branje razvrstijo glede na hitrost in
vedenje o branju in razumevanje pri branju.
S. Pečjak omenja, da je med bolj znanimi klasifikacija Johnsona idr. (1990), ki predlaga
tri stopnje splošne bralne učinkovitosti: frustracijsko stopnjo, stopnjo branja, ki jo
omogoča pouk, in stopnjo samostojnega branja (prav tam, 81).
Pri frustracijski stopnji tihega branja učenec šepeta/premika ustnice in je ves napet, kot
bi bil v krču. Pri tej stopnji glasnega branja pa učenec bere počasi, njegovo branje je
netekoče, neritmično. Pri branju izpušča, dodaja ali zamenjuje glasove in s tem
spreminja pomen in skladnjo besedila. Večino njegove pozornosti je usmerjeno v
prepoznavanje besed, zato svojih napak ne popravlja. S. Pečjak piše, da je natančnost
branja 90-odstotna in manj (prav tam, 62).
Pri stopnji branja, ki jo omogoča pouk, je tiho branje učenca brez zunanjih znakov
napetosti. Pri glasnem branju bere učenec tekoče, z naglaševanjem, vendar ima težave
pri branju manj znanih ali zahtevnejših besed, se pa že sam popravlja in drugo branje je
bolj kakovostno kot prvo. Pri tej stopnji je natančnost branja že 95–98-odstotna (prav
tam).
Pri stopnji samostojnega branja je natančnost branja že 99-odstotna. Tihega branja ne
spremlja nobeno vedenje, ki bi kazalo na težave. Glasno branje je tekoče in ritmično, z
naglaševanjem, pojavljajo se le redke napake in pri izpuščanju črk ali besed se ne
spremeni sintaktična struktura besedila (prav tam).
S. Pečjak meni (prav tam, 81), da je smiselno diferencirati delo z učenci prav zaradi
tako različne bralne učinkovitosti. Pri učencih, ki so na stopnji samostojnega branja,
mora učitelj tako poskrbeti, da jim bralno gradivo predstavlja izziv, da so tudi naloge
višjih taksonomskih ravni ali pa lahko delajo v skupini, kjer je bralno manj kompetenten
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sošolec in mu pri tem pomagajo. Pri stopnji branja, ki jo pouk lahko izboljša s
pojasnjevanjem novih, neznanih besed, z vodenimi vprašanji, je omogočeno, da učenec
razume prebrano besedilo. Največ prilagoditev morajo imeti učenci, ki so na
frustracijski stopnji, saj jim učitelj prilagodi besedila, pojasnjuje neznane besede in jim
pomaga pri dekodiranju ter jih vodi skozi celotno besedilo.
S. Pečjak navaja tudi klasifikacijo Singera in Dolana (1985), ki razdelita učence glede
na njihov rezultat na podlagi dveh bralnih kategorij – hitrosti branja in razumevanja
branja – v štiri skupine (prav tam, 81).
Če ima učenec rezultat nad mediano oz. nad 50 percentilom sodi v skupino hitrih
bralcev. Bralci, ki imajo ta rezultat pod mediano, sodijo v skupino, ki bere počasi.
Enako je pri stopnji razumevanja. Rezultati nad mediano sodijo v skupino, ki dobro
razume prebrano, rezultat pod 50. percentilom pa v skupino, ki slabo razume prebrano.
Za učitelja je poznavanje teh kategorij dobro izhodišče pri načrtovanju pomoči.
Skupina bere hitro – dobro razume prebrano, ne potrebujejo posebne prilagoditve.
Skupina bere hitro – slabo razume prebrano, je skupina, ki pri branju ni prilagodljiva.
Pomoč učitelja je tako usmerjena v izboljševanje metakognitivnega zavedanja in vaje za
razširitev besedišča.
Skupina bere počasi – dobro razume prebrano, ima lahko težave zaradi slabše
izurjenosti tehnike branja ali ker že med branjem poskušajo analizirati branje v globino.
Če učitelj želi ugotoviti, koliko bralnega gradiva tak učenec resnično razume, mora
imeti dovolj časa. Pomaga pa jim tudi z urjenjem tehnike branja.
Skupina bere počasi – slabo razume prebrano, je skupina, ki jih avtorja, kot piše S.
Pečjak (prav tam, 83), delita v bilingvistične bralce, bralce z nižjimi intelektualnimi
sposobnostmi, bralce s specifičnimi učnimi težavami ali nemotivirane bralce. Glede na
težave jim učitelj različno prilagaja pouk. Lahko jim pomaga z učenjem jezika, jim
prilagodi težavnost bralnega gradiva, jih motivira za branje in tekmovanje s samim
seboj.
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7.3 Motivacija za branje
Bralna motivacija je sestavljena iz več dimenzij – notranjih in zunanjemotivacijskih
dejavnikov (Pečjak, 2012b : 39–41). Notranjemotivacijski izhajajo iz posameznika,
zunanjemotivacijski pa iz nekih zunanjih dražljajev. Prvine notranje motivacije so:
– kompetentnost (prepričanje posameznika v lastne bralne zmožnosti, da si zaupa,
da je zmožen besedilo prebrati in razumeti);
– interes (kot psihološko stanje vključuje usmerjeno pozornost, povečano miselno
delovanje, vztrajanje in čustveno vključenost v branje);
– zatopljenost učenca v branje, ki se kaže kot izrazita osredotočenost bralca na
bralno gradivo s povečano miselno aktivnostjo;
– prepričanje bralca o pomembnosti branja.

Prvine zunanje motivacije pa so:
– bralni dosežek (bralec bere zato, da bo dobil dobro oceno, da ga bodo učitelji in
starši pohvalili);
– tekmovanje z drugimi (bere zato, da je boljši od vrstnikov, sorojencev …);
– socialna motivacija (učenec bere, da lahko sodeluje v različnih socialnih
aktivnostih, npr. pogovorih s sošolci, prijatelji o prebrani knjigi).
Pri notranji motivaciji so cilji dolgoročnejši, saj vodijo k pogostejšemu in po navadi
vseživljenjskemu branju. Zunanjemotivacijski dejavniki pa delujejo kratkotrajno in zato
jih moramo pogosteje uporabljati, če želimo, da bodo učenci brali.
Nemogoče si je predstavljati književni pouk, ki bi dosežke učencev meril na podlagi
njihovega bralnega interesa ali notranje motivacije za branje, meni I. Saksida (2010:
19). Za književni pouk je tudi nebistvena opozicija med zunanjo in notranjo motivacijo
za branje. Učenci učiteljev, ki jih bolj spodbujamo k branju in pogovoru o prebranem,
so bolj zunanje motivirani kot njihovi vrstniki, ki jih učitelji manj spodbujajo. Za branje
zunanje motiviran je tudi učenec, ki še ni razvil notranje motivacije. Prav s povezavo
mentorja branja z raznovrstnimi motivacijskimi dejavniki – zunanjimi in notranjimi,
gre pri književnem pouku za srečevanja med bralci različnih starosti in zmožnosti, med
različno motiviranimi in razvitimi bralci ter odraslim – učiteljem. Učiteljeva naloga pa
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je, da učencem ob upoštevanju njihovih spontanih odzivov na prebrano, odstira poti k še
bolj poglobljenemu, popolnejšemu literarnoestetskemu doživetju. S primerno izbiro
besedil učitelj razvija notranjo motivacijo nebralcev ali manj zmožnih bralcev.
V razredu uporabljam raznovrstne motivacijske dejavnike. Velikokrat učencem glasno
berem iz učbenikov in leposlovnih knjig. Učenci sami izbirajo knjige za razredni
kotiček. Knjige za bralno značko predstavijo učenci vedno pred skupino, da je
omogočen pogovor o prebranih knjigah. Za uspešen zaključek bralne značke smo
obiskali mestno knjižnico Otona Župančiča in si ogledali njegovi spominski sobi. Bili
smo tudi na obisku pri pisateljici I. Mlakar, ki je knjižničarka v omenjeni knjižnici.
Skupaj smo preživeli Noč knjige 2016, čeprav je bil bolj večer ob poslušanju in branju
klasičnih pravljic ter dramatizaciji izdelanih knjižnih junakov. V razredu smo izvajali
projekt družinskega branja klasičnih pravljic. Kot bralno spodbudo jim ob koncu
šolskega leta pripravim tudi pohvale za pridno branje.
Naj zaključim to poglavje z mislijo: »Učencev ne delimo na motivirane in nemotivirane
za branje, ampak so motivirani na različne načine, ki jih moramo odkriti« (Pečjak,
2012:39).
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8 EMPIRIČNI DEL
8.1 Opredelitev raziskovalnega problema
Raziskovalni problem: Ali lahko s klasično pravljico spodbujamo in razvijamo
družinsko pismenost ter bralne zmožnosti sodobnega otroka?
Raziskave o pismenosti namreč kažejo, da se znotraj družin medgeneracijsko ohranja
določena raven pismenosti. Z izboljševanjem pismenosti staršev se izboljšuje tudi raven
pismenosti njihovih otrok, zato sem želela v projekt branja klasičnih pravljic vključiti
tudi starše.

Cilji evalvacijske raziskave

8.2
̶

Z vodenim projektom družinskega branja klasičnih pravljic sem razvijala
družinsko pismenost.
̶

Ob koncu šolskega leta sem izvedla standardiziran bralni test in ugotovila
splošno bralno zmožnost učencev ob koncu prvega triletja.
̶

Ugotovljeno stanje mi bo omogočilo učinkovitejše načrtovanje pomoči
posameznim učencem in tudi učinkovitejše poučevanje, saj test omogoča
primerjavo dosežene stopnje bralnega razvoja med slovenskimi učenci.

8.3 Metoda in raziskovalni pristop
V magistrskem delu sem uporabila kvalitativni evalvacijski raziskovalni pristop in
deskriptivno metodo.

8.3.1 Vzorec
Listo naslovov in avtorjev otroških knjig je rešilo 26 staršev. Bralni test v mesecu maju
je reševalo 25 učencev 3. razreda, ki ga poučujem. Ena deklica je zbolela in zato
Bralnega testa ni reševala.
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8.3.2 Potek evalvacijske raziskave
V prvi fazi projekta družinskega branja klasičnih pravljic sem v sodelovanju s šolsko
svetovalno službo – pedagoginjo, najprej z Listo naslovov in avtorjev otroških knjig
preverila poznavanje otroških knjig staršev (Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj, pri
razvijanju pripomočka je sodeloval tudi Saksida, 2012). Ugotovila sem, da starši slabo
poznajo naslove otroških knjig. V tej fazi sem se dogovorila za spontano branje
klasičnih pravljic v družinskem krogu. Z učenci smo se od oktobra dobivali ob sredah
na preduri in so pripovedovali pravljice, ki so jih doma prebrali s starši.
V drugi fazi sem analizirala odzive in se odločila za bolj strukturiran pristop in kako
pritegniti tudi klasično pravljico, ki jo starši manj poznajo. Z vodenim projektom
družinskega branja klasičnih pravljic sem razvijala družinsko pismenost. Pripravila sem
poustvarjalne naloge za starše, ki so jih s svojimi otroki po prebrani pravljici reševali
doma. Staršem in učencem sem predlagala klasične pravljice, ki so jih brali do
zaključka projekta v mesecu maju, ko sem v razredu izvedla Bralni test.
Naredili smo izbor pravljic, s katerimi so starši in učenci s poustvarjalnimi nalogami po
branju razvijali pismenost. V pomoč mi je bila tudi zbirka Knjiga pred nosom, ki je
obogatena z didaktičnim instrumentarijem za še bolj učinkovito in prijetno branje.
Avtor didaktičnega koncepta je dr. I. Saksida.
Pridobila sem soglasja staršev za sodelovanje

otrok na

Bralnem testu (Pečjak,

Potočnik, 2012) ( op. avtorici ga pišeta z veliko začetnico).

8.3.3 Postopki obdelave podatkov
Najprej sem ugotovila, kako starši poznajo otroške knjige. V projektu družinskega
branja pravljic sem zbirala in pregledovala izdelke, ki so nastajali v sodelovanju staršev
in otrok. Izdelali smo tudi knjigo prebranih pravljic. Ob zaključku projekta so starši in
otroci predstavili svoje najljubše klasične pravljice kot pripovedovalci in igralci na
razredni prireditvi, na katero smo povabili tudi starše ostalih tretješolcev.

73

Lukaček, A. (2016). Klasična pravljica v prvem triletjiu osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo. Univerza v
Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana

Dosežke učencev na Bralnem testu sem

prikazala opisno in grafično. Z opisnim

prikazom sem pojasnila, kje se v populaciji tretješolcev nahaja posamezni učenec glede
na svoj dosežek. Z grafičnim prikazom pa sem ugotovila, kaj pomeni vrednost
posameznega percentila v smislu povprečnega, pod- oz. nadpovprečnega rezultata
(Pečjak, 2012: 16).
Spremljanje projekta in tudi evalvacija s strani staršev mi je pokazala, kje lahko
sodelovanje s starši še izboljšam. Ugotovljeno stanje učencev na bralnem testu pa mi bo
omogočilo učinkovitejše načrtovanje pomoči posameznemu učencu.
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9 POZNAVANJE OTROŠKIH KNJIG STARŠEV
Raziskovalci in strokovnjaki uporabljajo različne pristope za ocenjevanje družinske
pismenosti. Zato sem v sodelovanju s šolsko svetovalno službo – pedagoginjo M.
Kržišnik Stagličič najprej z Listo naslovov in avtorjev otroških knjig (Marjanovič
Umek, Fekonja Peklaj) ugotovila poznavanje otroških knjig in avtorjev pri starših otrok.

Avtorici (2012: 7–8) menita, navajata pa tudi druge avtorje (npr. Evans, Shaw in Bell,
2000; Frijters, Barron in Brunello, 2000; Sénéchal, LeFevre, Hudson in Lawson, 1996),
da je namesto polstrukturiranega intervjuja s starši ali z vprašalniki objektivnejša
posredna ocena otrokove izpostavljenosti otroškim knjigam. Navajata (prav tam) M.
Sénéchal in sodelavke (Sénéchal idr., 1996), ki so v svoji raziskavi kot posredno oceno
te izpostavljenosti uporabile poznavanje otroških knjig staršev z oblikovanjem
seznama naslovov in avtorjev otroških knjig, med katerimi so bili tudi izmišljeni.
»Predpostavljale so, da poznavanje otroških knjig staršev kaže na skupno branje, saj
starši, ki svojim otrokom več berejo, poznajo več otroških knjig kot starši, ki otrokom
berejo manj.« (prav tam, 8).
Starši so izpolnjevali Listo naslovov in avtorjev otroških knjig, starih od 7 do 10 let.
Lista naslovov otroških knjig ima 39 naslovov, od tega je 25 naslovov otroških knjig, 14
naslovov je izmišljenih. Lista avtorjev vsebuje 25 imen in priimkov avtorjev otroških
knjig, med njimi je 14 izmišljenih.
Listo naslovov in avtorjev otroških knjig je reševalo 26 staršev ( 16 mater in 9 očetov).
Rezultati so pokazali, da je bil povprečen dosežek staršev 16,23, najvišja vrednost = 33;
najnižja vrednost = 2). Stopnja izobrazbe staršev je bila naslednja: 9 staršev z
dokončano 4-letno srednjo šolo, 2 starša z višjo šolo, 12 staršev s fakulteto in 2 starša z
magisterijem.
Med naslovi otroških knjig je bila najvišja vrednost 14 poznanih knjig in najnižja
nobena poznana knjiga. Ugotovila sem, da starši slabo poznajo naslove otroških knjig.
V tej fazi sem se dogovorila za spontano branje klasičnih pravljic v družinskem krogu.
Z učenci smo se od oktobra dobivali ob sredah in so pripovedovali pravljice, ki so jih

75

Lukaček, A. (2016). Klasična pravljica v prvem triletjiu osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo. Univerza v
Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana

doma prebrali s starši. Med njimi so bile tudi nekatere klasične pravljice, veliko pa je
bilo sodobnih. Ugotovila sem, da starši premalo poznajo in vedo, katere so klasične
pravljice. Pri predstavljanju in pogovarjanju ob prebranih pravljicah sem zaznala, da so
učenci velikokrat prezrli elemente spoznavne, estetske ali etične komponente literarnega
dela. Ugotovila sem, da bi z vodenimi poustvarjalnimi nalogami po branju zaznali več
klasičnih pravljic. Obenem bi lahko s predlaganim izborom klasičnih pravljic otroci in
starši spoznavali ter doživljali kanon klasičnih pravljic in še posebej tistih slovenskih
pisateljev in pisateljic, ki jih D. Haramija predstavi v Nagrajenih pisavah, Opusi po letu
1991 nagrajenih slovenskih mladinskih pripovednikov (2012 a).
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10 PROJEKT DRUŽINSKEGA BRANJA PRAVLJIC
V drugi fazi sem analizirala odzive in ugotovila, da bi učenci lahko v pravljicah zaznali
več: tudi tiste prezrte segmente besedila, ki bi jim povedali, kaj jim pravljica sporoča, ki
razlaga motive oseb v pravljici, prepoznali in razumeli zaporedje dogodkov …
Zato sem se odločila za bolj strukturiran pristop in kako pritegniti klasično pravljico, ki
jo starši manj poznajo. Starše sem navdušila za voden projekt družinskega branja
klasičnih pravljic.
Pripravila sem poustvarjalne naloge za starše, ki so jih s svojimi otroki po prebrani
pravljici reševali doma. I. Saksida (2008) navaja v Poti in razpotja didaktike
književnosti veliko ustvarjalnih in poustvarjalnih nalog: glasno poustvarjalno branje,
vživljanje v književno osebo, risanje dogajalne premice, nadaljevanje, dopolnjevanje in
preoblikovanje zgodbe, povezovanje s stripi, z risankami, dramatizacijo, ilustriranje
pravljic. Staršem in učencem sem predlagala naslednje klasične pravljice, ki so jih brali
do zaključka projekta v mesecu maju, ko bom v razredu izvedla Bralni test:
̶

Hans Christian Andersen: Cesarjeva nova oblačila, Slavec,
̶

Oscar Wilde: Sebični velikan,
̶

Brata Grimm: Pepelka, Janko in Metka,
̶

Frane Milčinski: Pravljice,
̶

Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš, Veveriček posebne sorte, Škrat Kuzma
dobi nagrado,
̶

Kajetan Kovič: Pajacek in punčka,
̶

Lila Prap: 1001 pravljica,
̶

Anja Štefan: Kotiček na koncu sveta,
̶

Slavko Pregl: O zmaju, ki je želel postati kralj,
̶

Feri Lainšček: Mislice,
̶

Bina Štampe Žmavc: Ure kralja Mina.
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10.1 Avtorji in naslovi klasičnih pravljic
H. Ch. Andersen: Andersenove pravljice
Pravljice H. Ch. Andersena sem izbrala, ker je veliki pravljičar, »klasik svetovne
mladinske književnosti«, kot ga imenuje I. Saksida, ko piše o njem v reviji Otrok in
knjiga (2005: 73). Njegove pravljice sodijo v nacionalni literarni kánon. Kot piše M.
Kordigel, »nekatera literarna dela, tudi mladinska, beremo namreč zmeraj znova – iz
generacije v generacijo: starši otrokom, ti pa spet svojim otrokom.« (Kordigel, 2009:
156). Na Andersenov rojstni dan, 4. aprila, praznujemo Mednarodni dan knjig za
otroke. Ob 2. aprilu vsako leto druga nacionalna sekcija IBBY pripravi plakat in
poslanico. Slovensko poslanico je leta 1968 napisal F. Bevk, 1970 E. Peroci in 1997 B.
A. Novak: Otroštvo je poezija življenja. Poezija je otroštvo sveta. Plakat je ilustriral M.
Schmidt (http://www.ibby.si/index.php/int-ibby/ibby-2-april).
Andersenove pravljice nagovarjajo tako otroke kot tudi odrasle, in kot piše I. Saksida, je
»to svojevrsten dokaz tako Andersenove »osrednjosti« kot tudi široke, starostno razprte
nagovornosti sporočil njegovih pravljic« (prav tam, 82). Prav tako meni M. Kordigel,
ko piše, da nam odraslim pripoveduje Andersen drugačno, včasih bolj bridko zgodbo,
saj nam »podrži ogledalo, da v njem ugledamo napake, puhlosti in licemerstvo svojega
sveta.« (Kordigel, 2009: 158). Zato je tako pomembno, da jih beremo dvakrat: enkrat,
ko smo otroci, in potem, ko smo odrasli, saj sta obe zgodbi pravi in dragoceni in ne bi
smeli zamuditi nobene od njiju ( prav tam, 159).
Andersenove pravljice smo Slovenci dobili že leta 1859, ko sta F. Erjavec in F. Levstik
objavila prevode treh njegovih pravljic, piše J. Vidmar (1967) v spremni besedi
Andersenovih pravljic.

J. in W. Grimm: Grimmove pravljice
Pravljice bratov Grimm sodijo v »civilizacijski pravljični kanon«, meni P. Legvart
(2014: 48). Tudi pri nas so zelo priljubljene in prva pravljica Ubogi in bogatinc je izšla
že leta 1849 (Bešter, 2012). Bibliografija prevodov pravljic bratov Grimm v slovenskem
jeziku pokaže, da se Grimmove pravljice prevaja v slovenščino že 163 let in da vsebuje
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1628 naslovov (prav tam, 20). Najpogosteje je bila objavljena Rdeča kapica, sledijo ji
Sneguljčica, Pepelka, Trnuljčica ter Janko in Metka, piše T. Bešter v bibliografiji.
Prevedene so v kar 160 jezikov in Mednarodna organizacija za izobraževanje, znanost
in kulturo (UNESCO) jih je razglasila za svetovni kulturni zaklad, in kot piše Legvart,
so poleg Svetega pisma najbolj brana knjiga v vsej zgodovini (prav tam, 45).
Zanimivo pa je, da do sedaj še ni izšla zbirka njunih pravljic s slovenskim prevodom
Otroške in hišne pravljice, kar bi bil dobeseden prevod izvirnega naslova, piše T. Bešter
v bibiliografiji. (prav tam, 18). Kot piše A. Ilc (2012), sta danes poznana zgolj kot
pravljičarja, čeprav sta utemeljila nemško jezikoslovje in v svojem času uživala izjemen
znanstveni ugled.
O. Wilde: Srečni kraljevič in druge pravljice
Ko so O. Wilda vprašali, komu je svoje pravljice namenil, je odgovoril, »da so deloma
mišljene za otroke, deloma pa za vse, ki so ohranili otroško zmožnost čudenja in radosti
in ki v preprostosti najdejo nekaj prefinjeno nenavadnega« (Mohor, 2014: 116). Z
zbirko pravljic Srečni kraljevič in druge pravljice ter Hiša granatnih jabolk je O. Wilde
dosegel vrhunec svojega jezikovnega mojstrstva, saj je slog pravljic »ljubko preprost,
živahen in natančen, opazno je tudi vse močnejše nagnjenje k temu, da bi besede
uporabljal samo zaradi njihovega zvena«. (prav tam, 108). Bil je tudi izvrsten
pripovedovalec pravljic in ko ga je sin Cyril vprašal, ali se mu kaj sanja, mu je
odgovoril: »Oh, sanja se mi o zmajih z zlatimi in s srebrnimi luskami, ki jim iz gobcev
švigajo škrlatni plameni, o orlih z diamantnimi očmi, ki uzro ves svet naenkrat, o levih z
zlatimi grivami, katerih rjovenje se razlega kot grom, o slonih, ki nosijo hišice na hrbtih,
o tigrih in zebrah s progastimi kožuhi …« (prav tam, 107).
Tudi za Wildove pravljice velja, da bi jih morali brati dvakrat in kot piše M. Mohor: »
Naj mladi bralec skupaj z nami prebira pravljico o slavčku, ki zaradi ljubezni izkrvavi v
vrtnico, ali o kipu, ki globoko občuti trpljenje sveta, ali o sebičnem velikanu, ki pred
življenje postavi visok zid … Naj se mu v hipu odpro vrata skrivnosti, lepote in resnice
teh pravljic, ki vsem nam govorijo, česar znanost in filozofija ne moreta in jima ni
treba.« (prav tam, 118).
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F. Milčinski: Pravljice
Pravljice F. Milčinskega navaja I. Saksida (2001) v Mladinski književnosti kot primer
klasičnih umetnih pravljic. Milčinskemu so prav otroške knjige – med njimi tudi
Pravljice (1911) prinesle veliko priljubljenost, in kot piše J. Kos, je »v teh zbirkah v
svoj dobrodušni in šaljivi slog prelil humoristične ljudske motive, pa tudi tragične
ljudske balade in romance. Marsikje se je oddaljil od izvirnih besedil, vendar je ustvaril
z njimi najznačilnejše primere napol umetne slovenske pravljice.« (Kos, 1979: 290).
J. Brinar pa v Spisih za mladino piše: » Pravljice Milčinskega niso nikakršna »mladinska« knjiga,
spisana nalašč za otroke, in ravno zato mladini tembolj ugajajo. Vodilo pisatelju je menda bilo: Ako pišeš
mladini, ne smeš pisati – za mladino! Pravljicam je dajalo primerno obliko edinole umetniško čustvo;
zato jih tudi odrasli z užitkom prebirajo, ne le otroci. Da pa niso pravljice izven otroškega obzorja, je šel
pisatelj zajemat snov k preprostemu narodu; naslonil je svoje pravljice na slovenske narodne pesmi, tri
izmed njih na Valjavčeve »Narodne pripoviesti«. Vsled tega tudi pravljice ne pripovedujejo toliko o
dobrih in slabih otrocih, kakor je to navada v »mladinskih« spisih. Celo snov kakor »Zakon, zakon, ti si
svet! vpletajo v poetično obliko, ne da bi zašle na opolzko pot. Seve, kdor meni, da morajo otroci
posnemati noja in vtikati glavo v pesek pred vsakim količkaj »nevarnim« vprašanjem življenja, tak
»moralni« vohun bo zasledil v tej ali oni pravljici kaj »spotakljivega«. Toda mladina se pri tem čisto
gotovo ne bo pohujšala; pač pa bodo Milčinskega pravljice marsikatero plemenito kal takole neopazno,
potihoma zasejale v otroško srce, a vsakemu bralcu bodo prinesle nekaj ur nekaljene zabave. Izmed
mladinskih spisov, ki so nam jih prinesla zadnja leta, so Milčinskega pravljice med najboljšimi knjigami,
ki jih bomo dajali v roke naši mladini« (1987:

40).

S tem namenonom sem jih uvrstila med naše klasične pravljice in ker starši in otroci
premalo poznajo ta naš slovenski literarni kanon, ki ga sestavljajo tudi pravljice F.
Milčinskega.
S. Makarovič: Pekarna Mišmaš, Veveriček posebne sorte, Škrat Kuzma dobi nagrado
Pravljice pisateljice S. Makarovič so tudi pravljice, ki jih moraš prebirati, ko si otrok in
še potem, ko odrasteš. Tudi sama meni: »V resnici ne priznavam oznak, kot so
»otroška« ali »mladinska literatura«. Zgodbo napišem, ker se mi zdi ljubka, ker me
veseli, potem pa naj jo bere, kdor hoče«. (Hoffman, 1978: 269).
S. Makarovič je leta 1973 prejela Levstikovo nagrado za zbirko pravljic Miška spi, leta
1975 prav tako Levstikovo nagrado za knjige Kosovirja na leteči žlici, Kam pa kam
kosovirja? In Pekarna Mišmaš. Leta 2010 je prejela Levstikovo nagrado za življenjsko
delo (Haramija, 2012).
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Levstikova nagrada je nagrada, ki jo založba Mladinska knjiga podeljuje za dosežke na
področju otroške in mladinske književnosti avtorjem, ki objavljajo pri njej. Je ena
najstarejših nagrad, saj jo podeljujejo že od leta 1949 (prav tam, 35).
Haramija (2012) piše, da je bila Makarovič leta 1994 nagrajena s častno listo IBBY za
zbirko pravljic Mačja preja. Trikrat zaporedoma je bila nominirana za Andersenovo
nagrado, leta 1998, 2000 in 2002. Leta 2000 je bila uvrščena med štiri finaliste za to
nagrado ( http://www.ibby.si/index.php/int-ibby/nagrade/andersenove).
Mislim, da se odgovor, zakaj jo tako radi prebiramo otroci in odrasli, skriva v tem, da je
»nenehno na strani svobodnega vsakršni zapovedi nasprotujočega otroka. S tem pa
dobiva njena proza dodatno razsežnost, ki pritegne tudi odraslega bralca: v tako
upodobljenem otroštvu se odraža možnost negacije slehernih pravil, sleherne
»avtoritete« (Saksida, 2001: 442).
K. Kovič: Pajacek in punčka
K. Koviča otroci takoj prepoznajo po njegovi slikanici Maček Muri. Čeprav je izšel že
leta 1975, je še vedno priljubljen pri otrocih, ki ga radi berejo. Otrokom so všeč tudi
pesmi N. Falk in J. Novaka, saj je Maček Muri tudi posnet na kaseti. K. Kovič pa je
napisal tudi radijsko igro, kot glasbeno in baletno igro pa je bil Maček Muri posnet leta
1984 tudi za televizijo, preveden pa je tudi v hrvaški, srbski in nemški jezik.
(http://www.rtvslo.si/zabava/casovni-stroj/neca-falk-macek-falot-je-zdaj-zeloaktualen/329066.) Interaktivna različica Mačka Murija je nastala na zgoščenki leta
2001, njeni avtorji pa so obdržali izvirno slikaniško besedilo in ilustracije, saj so dodali
samo igrice in druge aktivnosti (Haramija in Koštomaj, 2002).
Otroci tudi dobro poznajo pravljico Moj prijatelj Piki Jakob, manj pa Kovičevo klasično
pravljico Pajacek in punčka, za katero je pisatelj leta 1985 dobil Levstikovo nagrado.
Zato sem se odločila, da bi jo spoznali, saj nagovarja tudi odrasle bralce.
Leta 2001 je K. Kovič dobil tudi Levstikovo nagrado za življenjsko delo. Leta 2000 je
bil za Mačji sejem nominiran za večernico. Kot piše D. Haramija (2012a) je večernica
osrednja slovenska literarna nagrada na področju mladinske književnosti, ki jo od leta
1996 podeljujeta založba Franc-Franc ter revija Otrok in knjiga, pokrovitelj nagrade pa
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je Časopisno-založniško podjetje Večer. Je pa prejemnik tudi drugih nagrad in tudi leta
1978 najpomembnejše Prešernove nagrade.
A. Štefan: Kotiček na koncu sveta
A. Štefan je prejela Levstikovo nagrado kar dvakrat, in sicer leta 2001 za zbirko pravljic
Melje, melje mlinček in leta 2007 za zbirko pravljic Kotiček na koncu sveta.
Njena zbirka pravljic Štiri črne mravlje je bila nominirana za večernico leta 2008.
Otroci imajo zelo radi tudi njene pesmi iz pesniške zbirke Lonček na pike. S to zbirko je
bila leta 2010 nominirana za desetnico. Desetnico podeljuje vsako leto v mesecu maju,
za obdobje zadnjih treh let, Društvo slovenskih pisateljev za uveljavljanje izvirnega
otroškega in mladinskega leposlovja. To nagrado za najboljše otroško in mladinsko delo
v poeziji ali prozi lahko prejme izključno član Društva slovenskih pisateljev, ki piše v
slovenskem jeziku (Haramija, 2012). A. Štefan je leta 2007 prejela tudi nagrado Izvirna
slovenska slikanica za delo Sto ugank. Za to nagrado pa je bila tudi dvakrat nominirana,
leta 2006 in 2008.

Nagrado Izvirna slovenska slikanica za nagrado Kristine Brenkove pa podeljuje vsako
leto 2. aprila, na praznik izvirne slovenske slikanice, strokovno združenje založnikov in
knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (Haramija, 2012a).
Izbrala sem klasične pravljice Kotiček na koncu sveta, saj kot piše D. Haramija (prav
tam, 312), »njene pravljice sodijo med realistične, ker se v njih ne dogajajo čudeži,
temveč glavni literarni lik pripelje zgodbo do srečnega konca s svojo spretnostjo in
poštenostjo. V pravljicah je dobro pač vedno nagrajeno.«

L. Prap: 1001 pravljica
L. Prap je umetniško ime L. Praprotnik Zupančič, ki ustvarja avtorske slikanice, njena
dela so izšla v več kot tridesetih državah po vsem svetu, njene ilustracije pa so bile
razstavljene v prestižnih galerijah in na mednarodnih razstavah izbranih ilustratorjev
(Haramija, 2009).
D. Haramija piše, da je L. Prap prejela za ustvarjanje na področju karikature, literature,
ilustriranja in oblikovanja številne nagrade in priznanja. V Nagrajenih pisavah (2012a)
omenja Levstikovo nagrado za zbirko Žlabudron leta 2001, Častno listo IBBY za
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slikanici Male živali (2002), nagrado Izvirna slovenska slikanica za Mednarodni
živalski slovar (2005) in nagrado Prešernovega sklada leta 2011. Dvakrat je bila
nominirana za Andersenovo (2006 in 2008) in štirikrat za nagrado Astrid Lindgren
(2006, 2008, 2010, 2011).
Nagrado Astrid Lindgren, ki jo najbolj poznamo po nagajivi Piki Nogavički (švedsko
Pipi Langstrum), je ustanovila švedska vlada po pisateljičini smrti. A. Lindgren je leta
1958 prejela nagrado za mladinsko literaturo Hansa Christiana Andersena.
(http://www.emka.si/avtorji/astrid-lindgren/biografija/1220).
Med njenimi avtorskimi slikanicami sem izbrala 1001 pravljico, ki jo pisateljica sama
imenuje »pravljični labirint« (Prap, 2005), saj otroci sami izbirajo, kako se bo pravljica
nadaljevala.
S. Pregl: O zmaju, ki je želel biti kralj

S. Pregl je najbolj prepoznaven kot avtor mladinskega leposlovja. Za svoje ustvarjanje
je prejel tudi številne nagrade in bil zanje tudi nominiran. Levstikovo nagrado je prejel
za Odpravo zelenega zmaja (1976), večernico za delo Srebro iz modre špilje (2004) in
leta 2005 desetnico za delo Usodni telefon. (Haramija, 2012a). Bil pa je tudi večkrat
nominiran, za desetnico leta 2004 za delo Srebro iz modre špilje, leta 2008 za delo
Spričevalo, leta 2009 za delo Dva majhna velika ribiča in leta 2011 za roman Geniji
brez kratkih hlač. Za večernico je bilo njegovo delo Spričevalo nominirano tudi leta
2006 (prav tam, 232).
S. Pregl čudovito opiše, kako se pripovedujejo zgodbe: »Pripovedovati zgodbe je
sijajno. Trenutke, v katerih si obupno cvikal, obideš. Trenutke, v katerih ti je mehko
srčece jokalo, preskočiš. Trenutke, v katerih se je razraščala panika, obtešeš. Ostale
trenutke ozaljšaš, potreseš z junaštvi in premešaš z zmagoslavjem. Tako se rodijo
skromni pustolovski fantovski spomini« (prav tam, 252).
Sama sem izbrala njegovo klasično pravljico O zmaju, ki je želel biti kralj, saj še danes
štirje zmaji v bronu sedijo na mostu čez Ljubljanico.
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F. Lainšček: Mislice
Za zbirko klasičnih pravljic Mislice (2000) je F. Lainšček leta 2001 prejel večernico. D.
Haramija (2012a) piše, da je bil za to nagrado nominiran še leta 2000 za delo Žlopi in
2011 za pesniško zbirko Barvice. Tudi za nagrado desetnica je prejel dve nominaciji,
leta 2006 za delo Lučka in 2010 za roman Hit poletja.
Za dela s področja nemladinske književnosti pa je za romane prejel kar dvakrat kresnika
in leta 1995 nagrado Prešernovega sklada za roman Ki jo je megla prinesla.
V zbirki pravljic Mislice F. Lainšček predstavlja kot književni prostor Prekmurje, saj je
ponekod imenovan konkretno s krajem, drugje pa ob Muri, ob Rabi. Vseh deset pravljic
je izšlo tudi v prekmurščini. Kot piše Haramija (2012a: 141) mu je »gotovo uspelo v
opusu, namenjenem otrokom in mladini, četudi se vse zgodbe ne dogajajo v Prekmurju,
ohraniti lepoto pokrajine med Muro in Rabo, dobroto Prekmurcev, njihovo trdo
življenje, predvsem pa magičnosti prekmurske ravnice«. Pisatelj je tudi vedno na strani
dobrega, meni D. Haramija, pa čeprav se včasih poigrava s književno vrsto, le motiv
ohrani kot npr. Zlati kraljevič in Mislic in Zlato kraljestvo iz serije o žlopih (prav tam,
141).
B. Štampe Žmavc: Ure kralja Mina
B. Štampe Žmavc je bila za klasično pravljico Ure kralja Mina leta 1997 finalistka za
nagrado večernice. Dobila je nagrado Zlata palčka − za najboljše slovensko odrsko
besedilo za otroke in mladino za dramski test Ure kralja Mina leta 1994. V Varšavi je
leta 2000 dobila mednarodno bienalno nagrado Janusz Korczak za Muca Mehkošapka.
D. Haramija (2012a) poleg teh nagrad omenja še druge: leta 2002 je bila finalistka
večernice za zbirko pravljic Ukradene sanje, leta 2010 prejela večernico in 2011
desetnico za knjigo Cesar in roža, za katero je bila nominirana tudi za častno listo
IBBY. Pisateljica je to priznanje na kongresu IBBY avgusta 2012 tudi dobila.
B. Štampe Žmavc ustvarja pravljice in poezijo za otroke in odrasle. Večino njenih
pravljic uvrščamo med klasične pravljice, tako kot Ure kralja Mina, za katere I. Saksida
piše, da so »lep primer za tematsko paraboliko pripovedi o kralju, ki je želel ustaviti čas
…« (1999: 13).
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10.2 Poustvarjanje v projektu družinskega branja klasičnih pravljic
Z namenom, da bi otroci in starši lahko dograjevali, izpopolnjevali in poglabljali svoja
literarna doživetja ob prebiranju klasičnih pravljic, sem pripravila poustvarjalne naloge.
Pravljice imajo različne poustvarjalne naloge, saj nekatere razvijajo zmožnost za
opazovanje književne osebe, ugotavljanje njenih lastnostih – dobrih in slabih na podlagi
njihovega ravnanja, druge razvijajo zmožnost opazovanja dogajalnega prostora in časa,
usmerjajo otroke in starše na ugotavljanje razlik med prebrano pravljico in ogledom
predstave … Tako se bodo bližali popolnejšemu literarnemu doživetju. Kot piše M.
Mohar (2014: 118) v spremni besedi Srečni kraljevič in druge pravljice, za mladega
bralca: »Naj se mu v hipu odpro vrata skrivnosti, lepote in resnice teh pravljic, ki vsem
nam govorijo, česar znanost in filozofija ne moreta in jima ni treba.«
Predvsem pa, da bi starši in otroci spoznavali klasično pravljico v vsej svoji domišljijski
barvitosti, da bi uživali v branju in pripovedovanju ter poustvarjanju ob čudovitih
klasičnih pravljicah.
10.2.1 H. Ch. Andersen: Cesarjeva nova oblačila
Pri prvih poustvarjalnih nalogah za starše sem uporabila delovni zvezek za književnost
v tretjem razredu osnovne šole S slikanico na rami (M. Udovič, T. Jamnik, J. Gruden
Ciber, 2010: 6).
Učenci so pri teh nalogah s starši samo dopolnjevali povedi. (Priloga št. 1)
Cesar je oboževal _____________________________.
V mesto sta prišla ______________________________.
Pretvarjala sta se _______________________________.
Cesar si je nadel _______________________________.
Vsi so govorilil, kako ___________________________.
»Pa saj nima ničesar na sebi!« ____________________.
Nazadnje so vsi vzkliknili: »Saj ___________________.
Kako bi cesarja oblekel/la ti? Opiši izbrano obleko. Lahko jo tudi narišeš.
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Pri dopolnjevanju povedi gre samo za priklic besedilnih informacij iz pravljice, saj
učenci dopolnijo, da je cesar oboževal nova lepa oblačila, da sta v mesto prišla sleparja;
pretvarjala sta se, da znata tkati najlepše blago … To dopolnjevanje pričakuje od
učenca reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov in zato razmišljanje na nižjih
ravneh.
Ko sem začela s pripravljanjem poustvarjalnih nalog za starše, mi je bila najprej v
pomoč zbirka Knjig pred nosom, ki je obogatena z didaktičnim instrumentarijem za še
bolj učinkovito in prijetno branje. Avtor didaktičnega koncepta je dr. I. Saksida.

Cesarjeva nova oblačila (Kordigel, 2009: 150–151)
(Priloga št. 2)
Pri teh nalogah so otroci s starši razmišljali o cesarju, njegovih značajskih lastnostih –
modrosti in odgovarjali na vprašanja. Napisala sem nekaj njihovih odgovorov.
Kako ocenjuješ njegovo modrost in sposobnost za cesarsko službo?
»Ne bi smel tako zapravljati samo za oblačila. Njegovo delo ni dobro. Preveč se je
zanimal za oblačila.«
»Cesar ni bil primeren za svojo službo, ker je mislil samo nase in ne na vojake,
komornike in druge meščane.«
»Cesar ni imel modrosti in ni pametno vladal.«
»Cesar ni bil dober in moder. Ni skrbel za svoje ljudstvo, vojake, gledališča. Menil se
je samo za svoja oblačila.«
»Ne zdi se mi primeren za cesarja. Denar bi moral nameniti ljudem ne oblekam.
»Zdi se mi neodgovorno, da cesar denar porabi za obleke.«

In kaj meni o sebi cesar sam?
»Da je lep in najbolj pameten na svetu.«
»Da je pameten in sposoben za svojo službo.«
»Všeč mi je. Ali nisem lep?«
»Cesar ni čisto prepričan v svojo pamet in v svoje sposobnosti.«
»Počutil se je neumnega.«
»Cesar meni o sebi, da je pameten. Ker ne rabi zapravljati časa s posvetovanjem, je
lahko veliko časa v oblačilnici.«
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»Cesar ni siguren vase, da je sposoben vladati, ker ne vidi blaga.«
In zakaj so odrasli najprej samo šepetali in se šele kasneje opogumili za glasno
vzklikanje: »Saj nima ničesar na sebi!« Vprašaj očka!
»Zato, ker je bilo odrasle strah, da bodo izgubili službo in da so neumni.«
»Odrasli se v množici upajo naglas povedati veliko več kot posamezniki.«
»Zato, ker so spoštovali cesarja, saj je sam verjel, da ima lepa oblačila.«
»Odrasli si niso upali povedati, ker so mislili, da so neumni. Otrok pa je povedal zato,
ker otroci ne lažejo.«
»Ker imajo vladarji tako moč, da si nihče ne upa reči ničesar.«
»Odrasli so se bali tako cesarja kot mnenja meščanov, da bodo mislili, da so neumni.«
Zakaj je šele otrok smel povedati, »da je cesar nag«?
»Zato, ker so otroci brez predsodkov in se ne menijo za to, kaj si drugi mislijo o njih.«
»Ker ni imel službe in je bil pameten.«
»Ker so se odrasli bali povedati po resnici. Ker otroci govorijo vedno po resnici.«
»Ker je bil pogumen in se ni bal razmišljati s svojo glavo.«
»Ker so otroci iskreni in povejo, kar si mislijo.«
»Zato, ker ni imel službe in ni vedel, kakšne bi bile lahko posledice.«
Kako dvorjani in državljani vedo, da imajo modrega cesarja? Pomisli na pravljice, ki jih
poznaš, in naredi seznam opravil, ki jih opravlja moder in pameten cesar.
»Dvorjani in državljani vedo, da imajo modrega cesarja, kadar skrbi za svoje ljudstvo
in sprejema pametne odločitve. Seznam opravil modrega cesarja: skrbi za ljudi, drži
svojo obljubo, je odgovoren in delaven.«
»Ljudstvo ve, da ima dobrega cesarja, ko v državi živijo svobodno in lepo življenje.
Cesarjeva opravila so, da skrbi, da ljudje niso lačni, da živijo v miru, svobodi, da
hodijo v šole in službe.«
»Je pameten, ker pomaga ljudem. Kadar ne poberejo preveč denarja. Kadar poskrbijo
za zdravje in hrano.«
»Moder cesar skrbi za svoje državljane tako, da so vsi zadovoljni, siti, da imajo delo,
otroke in denar ter zabavo. To doseže s svojo modrostjo in znanjem. Posvetuje se tudi s
svojimi državljani, da je lahko uspešen.«
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Pri zaznavanju domišljijskočutne podobe kralja so otroci zaznavali in uporabili podatke,
ki jih je pisatelj H. Ch. Andersen uporabil neposredno – kakšen je videti cesar. Ker pa
so v tej starosti nekateri že v obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, so ta
opis dograjevali iz svojega sveta lastnih predstav kot npr. da ni skrbel za gledališča in
vojsko. Zaznavali so tudi njegove značajske lastnosti, da je negotov in ni sposoben za
svojo službo. Uporabili pa so tudi govor drugih književnih oseb, ki pripovedujejo o
cesarju. Domnevam, da so vse te lastnosti opazili zato, ker so se s starši pogovarjali ob
prebrani knjigi. Z zaznavanjem in razumevanjem književne osebe cesarja so jim bili v
pomoč tudi starši. Ko so ocenjevali njegovo modrost in sposobnost za cesarsko službo,
je že prisotno vrednotenje, ki zahteva razmišljanje na višjih ravneh.
Starši pa so kot odrasli bralci povezali posamezne sodbe z generično realnostjo –
njihove posamezni odgovori so besedilna manifestacija nečesa, kar je prepuščeno
bralčevemu prepoznavanju. Starši so jim pripovedovali o svojih izkušnjah, ki jih imajo
kot odrasli bralci.

10.2.2 H. Ch. Andersen: Slavec
Učenci so s svojimi starši napisali domišljijski pogovor med pravim in umetnim
slavcem. Kaj bi se pogovarjala slavca, če bi bila skupaj pri cesarju.
Pravi slavec: »Joj, cesar, edino plačilo je, da sem lahko doma pri vas in pojem.
Umetni slavec: »Hočem rubine, zlato in bisere, če hočete, da še pojem.«
Pravi slavec: »Umetni slavec, kako lahko toliko zahtevaš? Meni je dovolj, le da so
veseli, če pojem.
Umetni slavec: »Ti bodi pa raje tiho, saj nisi niti pol toliko lep kot jaz.«
Pravi slavec: »Pa tudi če nisem. Imam pa čustva.«
Umetni slavec: »Kaj pa so čustva?«
Pravi slavec: »Čustva so, da pomagaš, če te kdo rabi.«
Umetni slavec: »No, jaz jim pojem, če hočejo, se pravi, da imam čustva.«
Pravi slavec: »To je res, ampak ne narediš nič drugega.«
Umetni slavec: »Dobro, zaključila sva pogovor, ker je zdaj nastop, na katerem pojem.«
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Pravi slavec: »Zakaj poješ samo eno melodijo?«
Umetni slavec: »Ker sem tako narejen.«
Pravi slavec: »Zakaj je cesar tebi dal toliko zlata?«
Umetni slavec: »Ker mu je tako všeč.«
Pravi slavec: »Ali ti je všeč tukaj?«
Umetni slavec: »Seveda. Ali ti lahko večno poješ?«
Pravi slavec: »Ne, ko poginem, nikoli ne morem več peti.«
Umetni slavec: »Kako je v gozdu?«
Pravi slavec: »Lepo. Ali te ponesem tja?«
Umetni slavec: »Daj.«
Napisala sem nekaj njihovih ustvarjalnih pogovorov, ki povedo, kako so doživljali
razlike med pravim in umetnim slavcem in kako so se vživeli v pravega ali umetnega
slavca.
Ko sem analizirala pogovore, sem ugotovila, da bi bil bolj ustvarjalen pogovor med
cesarjem in slavcem. Otroci se v tem obdobju – naivno pravljične recepcije ali obdobju
konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, vživljajo v književno osebo, ki je sicer
drugačna od njih, a jim je še vedno zelo podobna. Čeprav zaznavajo lastnosti pravega in
umetnega slavca, je pogovor preveč umetno ustvarjen in bi lahko domišljijo razvijali na
drugačen način.

10.2.3 Kviz o pisatelju H. Ch. Andersenu
(Priloga št. 4)
Učenci so s starši povezovali polovica naslovov pravljic, prepoznavali pravljice iz
napisanih odlomkov in tudi, kateri praznik praznujemo vsako leto, 2. aprila, na rojstni
dan pravljičarja H. Ch. Andersena.
Napiši, katere Andersenove pravljice radi berete v vaši družini in zakaj.
»Doma imamo njegovo knjigo Najlepše pravljice. Pravljice so poučne, vendar žalostne,
zato mi niso všeč.«
»Leteči kovček, Mala morska deklica. Pravljice radi beremo, ker so zanimive.«
»Svinjski pastir, Mala morska deklica, Grdi raček, Kraljična na zrnu graha. Beremo jih,
ker so zanimive in poučne.«
»Grdi raček, Deklica z vžigalicami. Rad jih berem zato, ker so mi všeč.«
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»Grdi raček zato, ker se konča lepo. Mala morska deklica zato, ker je lepa in grda.«
»Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, ker radi beremo pravljice o živalih.«
»Snežna kraljica, ker je zgodba napeta, a se vendar srečno konča. Bedak Jurček, ker
nam je všeč, kako Jurček osvoji princeso s svojim smislom za humor.«
Učenci so tudi risali strip o Grdem račku, kjer so s posameznimi slikami iz življenja
grdega račka ponazorili tudi dogajalno premico do njegove spremembe v laboda.
Učenci poznajo veliko pravljic H. Ch. Andersena, saj jih beremo in pripovedujemo tudi
v šoli. Tudi mednarodni dan knjig za otroke dobro poznajo, saj se vsako leto 2. aprila
spomnimo na svetovni dan pravljic, ker se je takrat rodil danski pravljičar H. Ch.
Andersen. Poslanico, ki jo pripravi Mednarodna zveza za mladinsko književnost, si
vsako leto preberemo in se o njej pogovarjamo. Najbolj je otroke zanimalo, ali je kateri
izmed slovenskih književnikov dobil Andersenovo nagrado. Ponosni so bili, da je bila
S. Makarovič kar trikrat zapored nominirana.
Povezovanje in prepoznavanje pravljic iz napisanih odlomkov ter priklic datuma
mednarodnega dneva knjige so vprašanja nižje ravni razumevanja. Zakaj v družini
berejo nekatere Andersenove pravljice pa je povezano z vrednotenjem pravljic. Pri
nekaterih odgovorih je izraženo samo mnenje otrok, pri drugih pa tudi mnenje staršev.
10.2.4 Oscar Wilde: Sebični velikan
( Priloga št. 5)
Poustvarjalne naloge po branju in poslušanju pravljice so bile povezane z razvijanjem
zmožnosti zaznavanja značaja književne osebe – velikana. V knjižnici so iskali knjige,
ki pripovedujejo o velikanih.
Otroci so s starši razmišljali, kdo je sebičen.
»To je človek, ki misli samo nase.«
»Človek sebičnež je tisti, ki misli samo nase. In naredi nekaj dobrega drugemu, če bo
imel potem kaj koristi od tega.«
»Sebičnež je egoist in hinavec. Misli samo nase.«
»Sebičnež je tisti, ki ne zna deliti stvari.«
»Če si sebičen, to pomeni, da misliš samo nase in da z nikomer nočeš ničesar deliti.«
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»Sebičnež je človek, ki misli samo nase in noče nikomur pomagati oziroma s kom kaj
deliti.«
Po katerih dejanjih spoznaš, da je bil velikan v pravljici sebičen?
»Otrokom ni pustil, da se igrajo na njegovem vrtu.«
»Po njegovem ravnanju z otroki.«
»Ko še ni vedel, kaj je ljubezen, je spustil otroke na svoj vrt samo zato, da bi bila
pomlad.«
»Hotel je imeti prelep vrt samo zase.«
»Po dejanju, ko je prepovedal otrokom se igrati na njegovem vrtu.«

Kdaj se je vrnila pomlad na njegov vrt?
»Ko je postal prjazen in je otrokom pustil, da se igrajo na vrtu.«
»Ko so čez zid prišli otroci.«
»Ko so se otroci splazili skozi drobno luknjo v zidu in spet posedali na vejah.«
»Ko je dojel, da se mora lepše obnašati.«
»Ko je zrušil zid in povabil otroke na vrt.«
»Pomlad se je vrnila, ko je sinička prepevala in so se vrnili otroci.«
»Pomlad se je vrnila, ko je pomagal fantku.«

Kaj pomeni, da se je velikanu srce odtajalo?
»Da je postal prijazen.«
»To pomeni, da je postal dobrosrčen.«
»Velikanu je bilo žal, da je bil hudoben.«
»Da je postal manj sebičen.«
»To pomeni, da velikan ni bil več hudoben, postal je prijazen.«
»Da se je sneg okoli njegovega srca stopil in je postal bolj prijazen.«
»Mislil ni le nase, temveč tudi na otroke.«
»Bilo mu je žal za to, kar je naredil, in je ravnal drugače.«
Kaj se je naučil velikan? Kaj mu je prineslo srečo?
»Da ni lepo biti sebičen. Otroci so mu prinesli srečo.«
»Da mora pomagati drugim in ne sme biti sebičen. Osrečilo ga je otroško veselje.«
»Deliti stvari. Bil je srečen, ko se je igral z otroki.«
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»Velikan je spoznal, da je bil zelo sebičen. Porušil je zid in v njegov vrt je prišla
ponovno pomlad. Velikan je bil srečen, ker so bili srečni tudi otroci.«
»Naučil se je, da je treba deliti stvari. To mu je prineslo srečo.«
»Velikan se je naučil, da bo dobil veliko prijateljev, če ne bo sebičen.«
»Velikan se je naučil, da je življenje lepše s prijaznostjo. Srečo mu je prinesla dobrota.«
»Naučil se je, da je lepo svoje stvari deliti z drugimi, ker si potem vesel tudi ti. Srečo so
mu prinesli otroci.«
»Velikan se je naučil, da ni lepo biti hudoben in sebičen. Srečo so mu prinesli veseli
otroci.«
Napisali so naslove naslednjih pravljic, kjer prinaša srečo razdajanje.
»Mavrična ribica.«
»Janko in Metka, Pepelka, Sneguljčica, Pajacek in punčka, Trnuljčica in Obuti maček.«
»Mojca Pokrajculja, Trije prašički.«
»Pepelka.«
»Mizica pogrni se.«
»Janček ježek, Zlata ptica.«
»Obuti maček, Kekec.«
»H. Ch. Andersen: Sopotnik.«
V knjižnici so poiskali knjige o velikanih in napisali njihove naslove.
»Jakec in čudežni fižolček, Velikani, Trije kozlički, Obuti maček, Trije velikani.«
»Velikanov klobuk.«
»Janez Bitenc: Velikan Gorjan, Charles Perrault: Obuti maček, Jonathan Swift:
Guliverjevo potovanje.«
»Veliki dobrodušni velikan, O dveh bratih in velikanih.«
»Mali velikan, O dveh bratih in velikanih, Trije velikani, Veliki dobrodušni velikan.«
»Guliverjevo potovanje.«
»Jakec in fižolovo steblo, Trije velikani, Pogumni krojaček.«
»Veliki dobrodušni velikan, O dveh bratih in velikanih.«
»Trije velikani – ljudska pravljica, O dveh bratih in velikanih – ljudska pravljica,
Pogumni krojaček – brata Grimm.«
»Mladi velikan in Legende velikanov.«
»Velikan Vekoslav, Najprisrčnejši velikan in Punčka in velikan.«
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Pravljica O. Wilda Sebični velikan tako pripoveduje malim in velikim otrokom. Malim
da je zid, s katerim je obzidal velikan svoj vrt, res pravi zid, ki ga otroci niso mogli
preplezati, da bi se vrnili na njegov vrt. Staršem pa o tistem velikanu, ki je pred
življenje postavil svoj visok zid …
Otroci so ugotavljali, kakšne lastnosti ima književna oseba velikan. Razvijali so
zmožnost zaznavanja in tudi razumevanja sebičnega velikana. Dopolnjevali so jih z
vsakdanjimi izkušnjami ter z domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz poslušanja in
branja drugih pravljic kot npr. Mavrična ribica M. Pfisterja in drugih.
Učenci so upovedovali čustva in razpoloženja velikana, saj so pisali, da je bil vesel, ko
so spet prišli otroci na njegov vrt. Dograjevali pa so jih tudi s svojimi predstavami, kdaj
so sami veseli in kako lahko razveselijo druge.
V teh poustvarjalnih nalogah so bila vprašanja namenjena tudi razvijanju višjih
spoznavnih ciljev. Ko so pisali o velikanovih sebičnih dejanjih, so pokazali
razumevanje njegove sebičnosti. Bralci poznajo temeljno nasprotje med sebičnostjo in
otroško »dušo«, kar je temeljna tema pravljice. Ko so odgovarjali, kaj pomeni, da se je
velikanu srce odtajalo, je bilo poleg priklica že tudi prisotno njihovo vrednotenje.
Odgovor na vprašanje, kdaj se je vrnila pomlad na velikanov vrt, pa je zahteval samo
priklic besedilnih informacij iz pravljice.

10.2.5 Jakob in Wilhelm Grimm: Janko in Metka
(Priloga št. 6)

Poustvarjalne naloge sem pripravila iz delovnega zvezka k berilu za tretji razred
osnovne šole Jaz pa berem 3 (Kordigel, 2008: 56–57).
Najprej so učenci narisali svojo čarovničino hišo.
Po ponovnem branju odlomka, v katerem pripovedovalec pove, kakšna je čarovničina
hišica, so narisali čarovničino hišico še enkrat.
Tako so razvijali zmožnost doživljanja dogajalnega prostora – čarovničine hišice,
najprej svoje domišljijske hišice, potem pa še pisateljeve.
M. Kordigel piše, da je bistveno, da si otrok sam ustvari domišljijskočutno predstavo
čarovničine hiše, ki je »iz najboljših slaščic« in jo nariše takšno, kot je po njegovem
mnenju bila. »Streha je namreč obložena z otrokovo najljubšo čokolado, v lončkih na
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oknih so zapičeni namesto rož otrokovi najljubši sladoledi in na potki pred hišo namesto
kamenčkov škripljejo njegovi najljubši bonboni« (2001: 25).
Ponovno risanje čarovničine hišice je bil samo priklic besedilnih informacij, kakšna je
čarovničina hišica v pravljici. Učenci so jo risali tako, kot je bila opisana. Nekateri so
imeli svoje domišljijske hišice, podobne tistim iz pravljice, saj je veliko otrok
sladkosnednih. Po ponovnem branju pa so si bile hišice precej podobne, saj so bile
narisane po pisateljevem opisu.
Več pravljic niso izbrali, saj jih veliko poznajo že od prej: Rdeča kapica, Pepelka, Žabji
kralj ali želeni Henrik, Trnuljčica …
10.2.6 Frane Milčinski: Gospod in hruška
(Priloga št. 6)

Ta poustvarjalna naloga je bila povezana z razumevanjem dogajanja v pravljici.
Učencem in staršem sem napisala začetni in končni dogodek, oni pa so morali
dokončati pravljico, da so dopolnili manjkajoče dogodke tako, kot so si sledili v
pravljici.
Nekateri so napisali zelo kratko.
Dogodek 2 : »Gospod je poklical medveda.«
Dogodek 3: » Gospod pokliče lovca.«
Dogodek 4: »Potem je poklical palico.«
Dogodek 5: »Nato je poklical ogenj.«
Dogodek 6: »Gospod je stopil na prag. Nastala je zmešnjava. Pomendrali so hruške in
hiša je zgorela.«
Nekateri učenci pa so s starši napisali bolj bogate povedi, da je nastala pravljica o
gospodu in hruški.
Dogodek 2: »Medved! Pridi in oberi hruške. Ko je medved šel ven, je začel razmišljati,
ali naj naredi to, če je zadolžen za med.«
Dogodek 3: »Ko medveda toliko časa ni bilo, je gospod poklical lovca, naj ustreli
medveda, če ne strese hruške.«
Dogodek 4: »Ko lovca ni bilo, je gospod poklical palico, da udari lovca. Ko je palica
šla ven, se je spotaknila in lovec jo je ujel. Zato ga palica ni udarila.«
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Dogodek 5: »Ko ni bilo niti palice, je gospod poklical ogenj, naj požge palico. Ko je
ogenj šel ven, se je tudi on sprijateljil z drugimi.«
Dogodek 6: »Zdaj se je odpravil ven še gospod. Ko ga je ogenj videl, je skočil in spekel
palico, palica je udarila lovca, lovec je ustrelil medveda v šapo in
gospoda v nogo. Ogenj je skočil na sreho in zažgali in vsi so zbežali.«
Zadnja naloga za to pravljico Gospod in hruška je bila:
Nariši gospoda in napiši v oblaček, na kaj je pomislil na koncu pravljice.
»Kaj ti pravim, gospod! Sam bi šel po hruško, pa tega ne bi bilo.«
»Če ne bi bil len, se to ne bi zgodilo.«
»A, kje bi bila ta historija?«
»Ha, to je res. Toda, kje bi bila ta historija?«
»Mogoče pa ima drevo prav.«
»Če bi šel sam po hruške, se to ne bi zgodilo.«
»Žal mi je, da hrušk nisem nabral sam.«
Zanimivo je, da so učenci velikokrat napisali modrost drevesa, da se to ne bi zgodilo, če
bi gospod sam šel po hruške. Pa vendar jim je bila pisateljeva misel: »Ha, to je res.
Toda pomislite, kje bi bila potem ta historija!« še lepša in so jo večkrat napisali. V tej
pravljici Gospod in hruška, nihče od otrok ni imel težav pri doživljanju in razumevanju
književnega dogajanja v pravljici. Vsi otroci so pravilno napisali, kako so si časovno
sledili dogodki v pravljici. Pravljico sem jim predstavila ob ilustracijah S. Bricelj
(2007), ki je ilustrirala pravljico z celostranskimi ilustracijami posameznega dogodka.
Tako je bil na vsaki strani napisan dogodek, ki ga je dopolnjevala ilustracija. Veliko
težje bi jim bilo, če bi pravljico samo povedala ali prebrala iz knjige Zbrane pravljice in
pripovedke F. Milčinskega.
Povzemanje pravljice v obliki premice dogajanja zahteva priklic besedilnih informacij o
časovno-prostorskih besedilnih podatkih. Pri pisanju gospodovih misli pa je bilo
prisotno razumevanje otrok, saj so napisali, da brez tega ne bi bilo historije. Nekateri
otroci in starši pa so vrednotili ravnanje književne osebe – gospoda. Menili so, da je len,
ker ni šel sam po hruške, zato se je vse to zgodilo in na koncu mu je še hiša zgorela.
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10.2.7 Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš
(Priloga št. 8)
Te poustvarjalne naloge po branju pravljice Pekarna Mišmaš so bile povezane s
prepoznavanjem in opisovanjem književne osebe Mišmaša in mlinarice Jedrt ter tudi z
ločevanjem književnih oseb na »dobre« in »slabe« na podlagi njihovega ravnanja.
Opisali pa so še dogajalni prostor, kjer je pek Mišmaš pekel kruh. Otroci in starši so
peka Mišmaša tudi narisali.
Nariši peka Mišmaša. Prosi mamico ali očka, naj ga tudi nariše.
Preden se bosta lotila naloge, iz besedila izpiši podatke, ki jih bosta morala pri risanju
upoštevati:
o njegovi velikosti,
»Bil je zelo majhne postave.«
»Bil je majhen možiček.«
»Mišmaš je bil podoben škratu, bil je majhen«,
»majhen«,
» Bil je zelo majhen kot škrat.«
o njegovih brkih,
»Ima špičaste brke in podobne mišjim repkom.«
»Imel je dolge črne brke, ki so bili videti kot dva mišja repka.«
»dolgi, črni mišji repki«
»mišje brčice«,
»Imel je dolge črne brke, ki so spominjali na dva mišja repka.«
o njegovih očeh,
»Imel je bleščeče se črne oči, ki so tudi spominjale na mišje.«
»ki so bile smešne, iskrive in črne«
»Ima črne bleščeče oči.«
»Bile so temne, živahne oči, podobne mišjim.«
»mišje, črne, bleščeče«
o tem, kako je gledal,
»Gledal je zelo navihano.«
»živahno in nasmejano«
»pošteno in veselo«
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»Bil je zelo nasmejan in gledal je zelo navihano.«
»Gledal je kot miš.«
o tem, kaj so vaščani trdili o njem
»Mnogi vaščani so trdili o njem, da je škrat.«
»Trdili so, da je škrat in mogoče je to tudi zares bil.«
»Da peče najboljši kruh v Kurji vasi.«
»Vaščani so trdili, da je odličen pek.«
in kaj je delal.
»Pekel je dober kruh.«
»Prodajal je tako dober kruh, da so k njemu prihajali iz vseh sosednjih vasi.«
»Pekel je najboljši kruh n pecivo daleč naokoli.«
»Pekel je odličen kruh, rogljičke in druge dobrote.«
»Pekel je zelo dober kruh, piškote in kolačke.«
»Mišmaš je prodajal pekovske izdelke v svoji pekarni.«
»Pekel je pa tako dober kruh, tako hrustljave rogljičke in še ogromno drugih reči, da so
vsi vaščani z največjim veseljem kupovali pri njem.«
Opisi peka Mišmaša zahtevajo samo priklic besedilnih informacij pisateljičinega opisa v
pravljici.
Opišita prostor, kjer je Mišmaš z miškami pekel kruh.
»Prostor je imel krušno peč. Na okenskih policah je bilo veliko rož.«
»Mišmaš je z miškami pekel kruh v podzemni dvorani.«
»Podzemna dvorana, kjer so ob stenah iz rezanega kamna stale visoke police. Na sredi
dvorane so bila lesena korita, zadaj pa je žarela krušna peč.«
»Klet je bila velika podzemna dvorana s kamnitimi stenami, na policah so stale vreče
moke in drugih sestavin, na sredi dvorane so stala tri korita, sita, košare in možnarji.
Na koncu dvorane je stala peč.«
»Mišmaš je kruh pekel v kleti, ki je bila velika podzemna dvorana. Stene so bile
kamnite. Na policah so bile vreče moke, zdroba, soli, sladkorja in zavitki kvasa.«
»Pekel je kruh v dvorani, ki je bila v kleti. Imela je kamnite stene s policami.«
»Bila je velika podzemna dvorana s kamnitimi stenami. Na sredi so stala korita za testo,
košare in kamnite sklede, zadaj pa je žarela velika, stara krušna peč.«
»V kotu krušna peč, na sredini miza in na robu korito in pipa.«
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»Kruh so pekli v kleti, kjer so bile kamnite police, tri lesena korita za gnetenje testa in
stara krušna peč.«
Iz teh opisov se dobro vidi, kako so učenci različno zaznali dogajalni prostor v pravljici.
Nekateri opisi so bogati, nekateri pa zelo pomanjkljivi. Zato je tako pomembno, da v
komunikaciji med seboj in z učiteljem dograjujejo in izpopolnjujejo prezrte sestavine v
besedilu. Ko so učenci prebrali svoje opise, sem jim predlagala, da narišejo še
Mišmaševo pekarno. Ugotavljali so, da jo nekateri ne morejo narisati, ker so opisi
nepopolni in pomanjkljivi. Zato smo po branju njihovih opisov Mišmaševe pekarne še
enkrat prebrali opis Mišmaševe pekarne pisateljice S. Makarovič. Učenci so ugotavljali,
kaj manjka v njihovih opisih in v čem se razlikujejo od opisa pisateljice S. Makarovič.
Na koncu smo pekarno Mišmaš tudi narisali.

Kako bi opisal mlinarico Jedrt? Ali bi lahko rekel, da je bila dobra oseba?
Razloži.
»Jedrt ni bila dobra oseba, ker je bila zlobna.«
»Mlinarica Jedrt ni bila dobra oseba po srcu, ker je zaradi nje pek Mišmaš moral oditi
iz vasice, ker se je zlagala.«
»Ni bila dobra oseba. Bila je radovedna in vtikala je nos tam, kjer ni bilo potrebno.«
»Ne. Ker je odgnala Mišmaša.«
»Jedrt je bila skopuška, opravljiva in zavistna. Ker se je hotela znebiti dobrega peka, ki
so ga imeli vsi radi.«
»Bila je zlobna, skopulja in opravljivka. Ni bila dobra oseba.«
»Mlinarica Jedrt je v resnici prijazna, samo radovednost ji ne da miru. Mišmašu pa je
nevoščljiva, ker kupi zelo malo moke in ker ga imajo vaščani radi.«
»Je bila opravljivka in radovednica. Rekel bi, da ni bila dobra oseba.«
»Ima mačka. Oblečena je v vijolično obleko in črn predpasnik. Je zelo radovedna,
ampak do vaščanov se grdo obnaša.«
»Jedrt ni bila dobra oseba. Bila je lažniva, ker si je izmislila, da je našla v kruhu mišjo
dlako.«
»Ne, ni bila dobra oseba, ker je Mišmaša hotela spraviti ob posel.«
»Bila je grda, hudobna in zavistna.«
»Bila je ljubosumna na peka Mišmaša.«
»Ni bila dobra oseba, ker je vohljala za Mišmašem.«
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Zanimivi so opisi mlinarice Jedrt in kako so jo učenci doma za različne motive označili
za slabo osebo. Podčrtala sem mnenje deklice, ki je edina napisala, da je Jedrt dobra
oseba, pa čeprav potem nadaljuje, da je nevoščljiva. Bistvo slabe osebe je, da dela slabo.
Že samo dejstvo, da je Jedrt slaba oseba, je zadosten motiv za njeno ravnanje. Nihče ni
pomislil, da je mlinarica Jedrt morala vsak teden naložiti na cizo sedem vreč moke in jih
odvleči uro hoda daleč v Kurjo vas h Kurjemu peku.
Učencem se Jedrt zdi hudobna in zato ni opravičila za njeno dejanje, ker se zlaže, da je
našla mišjo dlako. Nasprotno pa za dobro osebo v tem obdobju konkretnih, logičnih
intelektualnih operacij že razumejo, da lahko tudi dobra oseba včasih naredi kaj slabega.
Slaba oseba pa mora biti kaznovana že zato, ker je slaba.
Opisi književne osebe – peka Mišmaša so angažirali nižje miselne procese, saj so bili
povezani samo s priklicom besedilnih informacij pisateljičinega opisa. Prav tako velja
za opis njegove pekarne. Drugače pa je bilo z opisom mlinarice Jedrt. Tu je bilo
prisotno vrednotenje, saj so morali otroci in starši tudi razložiti, zakaj ni bila dobra
oseba.
10.2.8 Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte
(Priloga št. 9)
Poustvarjalne naloge po branju pravljice Veveriček posebne sorte so bile povezane s
prepoznavanjem in opisovanjem književnih oseb, še posebej veverička Čopka in
njegove mame Puhanke, ter dogajalnega časa, saj učenci s starši pripovedujejo o
življenju veverička Čopka.
Opiši veverička.
Veveričku je ime …

Veveriček ima poškodovano …

Njegovi mami je ime …

Zato ni mogel …

Skotil se je meseca …

Naučil pa se je …

Ima _ brata in _ sestrici
Učenci napišejo in narišejo dogajalno premico o življenju veverička Čopka.
Novica v Veveričjem gaju …
»Puhanka je postala mama in skotila je pet mladičkov.«
»Veveriček ne more skakati, ker ima eno nogo tanjšo od drugih.«
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»Čopko ne more skakati, ker je njegova tačka neizpravna.«
»Šoja je razglasila, da je Puhanka v Veveričjem gaju postala mama in skotila je pet
mladičkov.«
Zadovoljna mama Puhanka …
»je bila ponosna, ker so vse živali vedele za novico.«
» je bila na svoje mladiče zelo ponosna.«
»se je hvalila.«
»Puhanka je zadovoljna mežikala in komaj čakala, da bodo veveričke odrasle.«
» si je predstavljala, kako bo, ko bodo male veveričke odprle očke.«
»ker je Čopko se naučil namesto skakanja drugih stvari: računati, peti, brati in
pripovedovati vreme.«
»ker Čopka vsi hvalijo, kako je pameten in lepo poje.«
»Mama je za vse lepo skrbela, le občasno se je malo zadrla na Čopka.«
»Si je uredila bivališče v topli duplini.«
»Si je predstavljala, kako veselo bo, ko bodo mladički zrasli in bodo znali sami oglodati
storž in ga vreči lisici na glavo.«
»Je komaj čakala, da male veverice začnejo skakati.«
Prvi skok veveričk …
»je bil zelo uspešen, le Čopku se je ponesrečil.«
»je začel Čopkov bratec.«
»z veje na vejo je bil uspešen za Čopkova bratca in sestrico. Mama je bila zelo ponosna.
Čopko pa ni mogel skočiti, saj ga ni ubogala zadnja tačka.«
»je bil mami v ponos, razen veverička Čopka.«
»je pokazal, da Čopko ne more skočiti.«
»Drugi so pogumno skočili na drugo vejo, on pa si ni upal.«
»štiri veverice so kar poletele na bližnje drevo. Najmanjši Čopko pa ni mogel skakati,
ker je imel skrivljeno tačko.«
Čopkova tačka …
»je bila manjša in zakrivljena.«
»je bila nenavadno skrivljena.«
»tanjša in skrivljena.«

100

Lukaček, A. (2016). Klasična pravljica v prvem triletjiu osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo. Univerza v
Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana

»Čopko je še kar čepel na veji. Potem pa je mama Puhanka videla, da je Čopkova tačka
skrivljena.«
»je bila poškodovana.«
Žalostna mama Puhanka …
»je začela jokati, ko je ugotovila, da Čopko ne bo nikoli tak kot drugi. Nato je šla po
nasvet k modri Replji.«
»je šla po nasvet k stari Replji.«
»je jokala, saj ji je postalo jasno, da njen Čopko nikoli ne bo tak kot druge veverice. Po
nasvet se je zatekla k svoji teti Replji.«
»je bila zelo zaskrbljena zaradi Čopka.«
»Mama je bila jezna in zraven še malo žalostna, ker je mislila, da ji dela sramoto.«
»je okarala srako.«
Čopko in kos …
»Čopko je srečal kosa in se naučil veliko drugih stvari.«
»sta se spoprijateljila.«
»sta postala prijatelja.«
»sta skupaj zelo lepo pela.«
»sta se dogovorila, da bo kos Čopka naučil peti.«
»sta postala prijatelja. Kos je znal lepo žvižgati, Čopkotu pa pomagal, da se je naučil
peti.«
Čopko postane najpametnejši in najbolj izkušen veveriček.
»v gozdu.«
»Naučil se je veliko drugih stvari, ki jih druge veverice ne znajo.«
»Čopko se je naučil peti, seštevati in odštevati lešnike. Naučil se je razločevati liste
dreves, rož in drevja, opazovati življenje ptic.«
»na svetu.«
»v vsem gozdu.«
»in vsem pripoveduje pravljico.«
»Zato, ker se je namesto skakanja naučil računati, peti, brati in napovedovati vreme.«
»ker ni skakal, je vso energijo usmeril v razmišljanje in učenje.«
»v Veveričjem gaju.«
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»Čopko je najpametnejši veveriček, ker se je učil pomembnejših stvari, kot je plezanje in
skakanje.«
»Čopko je ves čas poskušal nekaj novega. Tako se je naučil seštevati in odštevati,
napovedovati vreme, opazovati živali in rastline. Tako je postal najpametnejši v vsem
gozdu in vsi so hodili k njemu po nasvete.«
Zadnja naloga je bila risanje stripa iz življenja veverička Čopka. Otroci in starši so s
kombinacijo risbe in zapisa tvorili pravljico.
Pri večini poustvarjalnih nalog je bilo pravilno napisano zaporedje dogodkov. Pri
nekaterih pa se že na samem začetku pojavi, da je bila mama Puhanka zadovoljna, ker
se je Čopko naučil drugih reči ne pa skakanja, kar se pojavi šele proti koncu pravljice.
Prav tako je bilo pri zadnjem nadaljevanju »Čopko postane najpametnejši in najbolj
izkušen veveriček …« V nekaterih odgovorih ni nadaljevanja, ampak je samo določen
kraj: v gozdu, v Veveričjem dolu, na celem svetu.
Primerjava z zaznavanjem in razumevanjem književnega dogajanja v pravljici Gospod
in hruška pokaže, da je bilo v pravljici F. Milčinskega otrokom lažje slediti
književnemu dogajanju kot pa v pravljici S. Makarovič. Mogoče so k temu pripomogle
ilustracije in zapis besedila. Smo pa pravljico še enkrat ustvarjalno prebrali, da smo
pravilno razvrstili literarno dogajanje.
Tako kot v pravljici Gospod in hruška je tudi v pravljici Veveriček posebne sorte
povzemanje pravljice v obliki premice dogajanja, ki zahteva priklic besedilnih
informacij o časovno-prostorskih besedilnih podatkih. Bolj ustvarjalno je bilo risanje
stripa in zapisa besedila pri zadnji nalogi. Lahko pa bi tvorili narobe pravljico oziroma
povezovali več pravljic, kar bi zahtevalo višjo raven razmišljanja.
Učenci so pravljico Škrat Kuzma že dobro poznali, tudi predstavo so si ogledali v
Mladinskem gledališču, zato je nismo vključili med poustvarjalne naloge.
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10.2.9 Kajetan Kovič: Pajacek in punčka
(Priloga št. 10)
Poustvarjalne naloge po branju ali pripovedovanju pravljice Pajacek in punčka so
usmerjene v razvijanje zmožnosti doživljanja dogajalnega prostora – pisateljevega v
pravljici in dogajalnega prostora v predstavi ter v primerjavo obeh. Odkrivali so tudi
napačni stavek in se vživljali v pajacka. V knjižnici so poiskali knjige, ki jih je napisal
pisatelj, ter izpisali ime ilustratorke, ki je ilustrirala njegove knjige.
Kje je živela punčka v pravljici?
»V hišici.«
»V hišici zraven gozda.«
»Na samem v hišici.«
»Živela je v hišici na samem.«
»Punčka je živela v samotni hišici.«
»V neki hiški.«
»Punčka je živela v hišici polni pajackov.«
Kakšen je dogajalni prostor v predstavi?
»Prostor je bil poln pajackov.«
»Oder, dve omarici, miza.«
»To se dogaja v njeni sobi.«
»Ima veliko polic in je majhen prostor.«
»Kot soba je.«
»V punčkini hiši, oziroma v dvorani.«
»Dogajalni prostor v predstavi je punčkina soba. V njej je roza omara in veliko
pajackov.«
»Prostor je temen, z dvema omarama.«
»Predstava se je odvijala na odru. Oder je predstavljal sobo.«

Kaj delajo pajacki v pravljici?
»Pajacki v pravljici delajo hišna opravila.«
»Isto kot v predstavi.«
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»Pajacki v pravljici kuhajo, šivajo, pospravljajo, perejo perilo, čistijo čevlje. S punčko
so hodili na sprehod in v trgovino.«
»Vzdigovali so roloje, stepali so preproge, brisali so prah, pospravljali predale, omare,
stenske police, prali perilo, pomivali krožnike ter čistili čevlje in škornje.«
»Pajacki opravljajo hišna dela, najlepši pajacek pa je pripovedoval pravljice.«
»Pajacki v pravljici so mirno in zadovoljno živeli pri punčki.«
»Pomagajo punčki, da ji ni dolgčas.«
V čem se predstava razlikuje od pravljice?
»Da je v predstavi igral naenkrat samo en pajacek.«
»Glasbena spremljava, naj pajacek in punčka se nista zbadala z bucikami.«
»V predstavi je pajacek le en, ki se preobleče.«
»Da je na odru in da igrajo igralci oblečeni v različne kostume.«
»V predstavi nastopajo igralci.«
»Predstava se razlikuje v tem, da pajacki ne slikajo, v predstavi je drugače kot v
pravljici.«
»Knjiga je bila daljša in bolj podrobno. Pajackov je bilo več v knjigi.«
»Nisem opazil razlike.«
»V pravljici je več pajackov, na predstavi je glasba…«
Ali najdeta z mamico ali očkom napačni stavek v pravljici Pajacek in punčka?
Večina otrok je pravilno poiskala stavek: »Najlepše sta pisala domače naloge, najbolj
pridno poslušala pravljice, najlepše sta risala, pela in plesala.«
Ali poznata še kakšno knjigo, ki jo je napisal Kajetan Kovič? Napišita naslove knjig:
»Moj prijatelj Piki Jakob«
»Maček Muri, Moj prijatelj Piki Jakob, Zlata ladja«
»Maček Muri, Mačji sejem«
»Maček Muri, Zmaj Direndaj, Moj prijatelj Piki Jakob«
»Maček Muri, Južni otok, Pobeg, Prosim in Hvala«

Katera ilustratorka je velikokrat ilustrirala njegove knjige?
Samo ena deklica ni napisala Jelke Reichman.
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Narišita svojega pajacka. Lahko ga tudi sešijeta iz blaga.
Otroci so narisali svoje pajacke. Ena deklica ga je tudi sešila.

Kako bi pajacek pripovedoval svojo zgodbo?
Punčka me je zbodla in sem oživel …
»Postal sem naj pajacek. S punčko sva pripovedovala zgodbe. Punčko sem imel rad.
Zelo me je bolelo, ko me je zbodla v srce.«
»Čeprav me je vbod malo skelel, sem bil vesel, da sem živ. S punčko sva se imela lepo,
dokler ni punčki postalo dolgčas. Zapičila mi je še eno iglo v srce in bil sem boljši in
boljši. Ko si je punčka sama zapičila iglo v srce, sem bil prepričan, da je moja
prijateljica.«
» in začel pripovedovati pravljice. Ko so pravljice postale dolgočasne, mi je v srce
zapičila novo iglo in začel sem govoriti še bolj zanimive pravljice. To se je ponavljalo
vse dotlej, dokler ni bilo več prostora v srcu. Potem mi je pobrala iz srca vse iglice in
zabodla iglico v svoje srce. Tako me je ponovno oživela.«
»Nisem zacvilil in tudi poskočil ne, ampak sem okroglo pogledal, se počasi zravnal in
sedel punčki nasproti. Bil sem malo žalosten, se malo nasmehnil in malo nakremžil.«
»ko sem zagledal punčko, je punčka bila vsa objokana. Vprašal sem jo, kaj je narobe.
Potem me je zagledala in rekla: Pa saj sem te ubila. Ampak sem ji povedal, da je imela
le sanje.«
»Pripotoval sem iz zgodbe in krstila me je za naj pajacka. Delal sem sanje. Vsakič, ko
sem ji postal dolgočasen, mi je iglo zabodla v srce. To me je zelo bolelo in zato sem se
spremenil. Tako je delala zelo dolgo. Bil sem zelo razočaran, ker sem mislil, da je moja
prijateljica. Nekega dne sem skoraj umrl, potem pa si je deklica zapičila igle v svoje
srce. Bila je zelo žalostna, ker ni imela več svojega pajacka in bilo ji je žal. Ko je igle
potegnila iz mojega srca, sem oživel. Potem je deklica z mano ravnala lepo.«
»Bil sem vesel punčke. Zato sem ji začel pripovedovati zgodbe. Ko si je zaželela boljše
zgodbe, mi je zapičila iglo v srce. Zelo me je bolelo. Enkrat je sanjala, da sem zaradi
zbadanja umrl. Zelo se je prestrašila. Od takrat me ne zbada več in oba sva bila
srečna.«
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Med pripovedovanji pajacka so velike razlike. Nekateri otroci so s starši napisali daljša,
drugi pa precej krajša besedila o pripovedovanju pajackove zgodbe. Tisti otroci, ki
imajo bogat besedni zaklad, pišejo tudi ustvarjalnejše pripovedi kot tisti, ki imajo
skromnejše besedišče. Učenci so se vživljali v književno osebo – pajacka in se
»poistovetili« z njim ter privzemali njegov zorni kot ter tudi upovedovali njegova
čustva in razpoloženje, ko mu je punčka zapičila iglo v srce. Domišljijske pripovedi so
tudi primerjali in jih nadgrajevali tako, da so upoštevali podatke iz besedila. Pravljico
smo ponovno poustvarjalno prebrali in dopolnili pajackove zgodbe, ki so jih napisali
otroci.
V pravljici so tako prepoznavali značilnosti književnih oseb – punčke in njenega
pajacka in tudi dogajalnega prostora in drugih prvin gledališkega dogodka. Dogajanje v
predstavi so povezovali s svojo bralno izkušnjo, saj so pravljico K. Koviča (2011)
Pajacek in punčka že pred ogledom predstave tudi prebrali. Tako so ozaveščali
podobnosti in različnosti gledališkega dogodka in že znane pravljice. Naloge zahtevajo
priklic besedilnih informacij o književnem prostoru v pravljici, književnih osebah,
iskanju napačnega stavka ter risanje ilustratorke Jelke Reichman. Manjkajo pa naloge
višjega nivoja – vrednotenje punčkinega ravnanja. En deček je napisal: »Bil sem
razočaran, ker sem mislil, da je moja prijateljica.« Drugi pa: »Ko si je punčka sama
zapičila iglo v srce, sem bil prepričan, da je moja prijateljica.«

10.2.10

Lila Prap: 1001 pravljica

Za 1001 pravljico je bila naloga literarnoestetsko branje in ustvarjanje lastne pravljice.
L. Prap napiše v nagovoru mladim bralcem v 1001 pravljici: »Kakšno pravljico boste
prebrali, je odvisno samo od vaših odločitev! Če boste zelo radovedni, boste v knjigi
našli mnogo, mnogo, mnogo pravljic, morda tisoč in eno. Pa obilo zabave na potovanju
po prepletenih poteh pravljičnega labirinta« (Prap, 2005: 1).
Slikanico so brali kot sestavljanko, saj so se že na začetku odločili, katero pravljico
bodo brali: o ljubki in prijazni deklici ali o nagajivem in nesramnem dečku. Učenci so z
ustvarjanjem »svoje« pravljice priklicali besedilne informacije o vseh tistih pravljicah,
ki jih že poznajo, saj se glavna literarna lika srečata s čarovnico, z medvedi, volkom, s
kraljično in pujski … Ob koncu knjige je ilustracija pravljičnega književnega prostora:
dekličina in dečkova hišica ter hišica palčkov, kraljevičev grad, babičina hišica,
čarovničina hiša in hišica medvedov, domovanje treh pujskov, rudnik zlata, ribnik.
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Učenci lahko tako v »svoji« pravljici prepoznajo pravljice kot npr. Rdečo kapico,
Žabjega kralja, Tri prašičke …

10.2.11

Anja Štefan: O kokoški, ki ji je šlo vse narobe

(Priloga št. 11)
Poustvarjalne naloge razvijajo zmožnost doživljanja pravljičnega kokoškinega sveta, ki
jih povezujejo s svojimi izkušnjami iz vsakdanjega sveta.
Zakaj je bila kokoška tako žalostna?
»Ker je vse zamočila.«
»Ker ji je šlo vse narobe.«
»Ker ji je veter razpihal moko, ker ji je kanglica padla v vodnjak, ker si je strgala
obleko, ker je razbila skledo.«
»Ke je razbila vazo, kanglica ji je padla v vodnjak, moko ji je vso razpihal veter, v
robidah si je strgala obleko, vaza z modro črtico ji je padla na tla in se razbila.«
»Kokoška je bila žalostna, ker ji je šlo vse narobe. Česar se je lotila, ji je šlo vse
narobe.«
Ali je bila kokoška potem še žalostna? Kaj se je odločila?
»Da lahko vse stvari popravi in nadomesti.«
»Ko je kokoška opazila dehtečo pomlad okoli sebe in si nabirala čudoviti šopek rož,
nenadoma ni bila več žalostna. Odločila se je, da se ne bo več jezila sama nase.«
»Pomladni travnik je kokoški pregnal žalost. Odločila se je, da bo vse naredila še
enkrat.«
»Ni bila več žalostna. Odločila se je, da bo vse popravila.«
Kaj pa ti opaziš lepega? Napiši vsaj pet stvari, ki ti polepšajo tvoj svet.
»Objem od mamice in očija; pohvala od kogar koli; testenine s tuno in polenta z
golažem; sončno vreme in košarkaška žoga.«
»Prijatelji, ptički, sonce, knjiga in počitnice.«
»Rada se igram s sosedami; kuham in pečem z mamico; rada sem pri dedku in babici;
rada ustvarjam; prespim pri prijateljici in sem z družino.«
»Prijatelji, risanje, kiparjenje, obiski, sladkarije.«
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»Sonce, rože, mami, oči, brat in igra.«
»Morje, sonce, sneg, živali, prijatelji in družina.«
»Meni svet polepša družina, prijatelji, živali, ples, dobra hrana, narava, nasmeh …«
»Opazim listje, ki pada z dreves. Opazim srnico zjutraj. Pet stvari, ki mi polepšajo svet:
jahanje, narava, družina, prijatelji in hip hop.«
»Da se lahko družim s svojimi starši; da zvečer berem; ko se igram s svojimi prijatelji;
da ustvarjam in sem v naravi.«
Vprašaj še mamico ali očka, kakšen pa je njun seznam za čudoviti svet.
»Potepanje v naravi; zabava z družino; salsa in smeh s prijatelji.«
»Mamici in očku polepšajo svet iste stvari kot meni, skratka vse lepe in vesele stvari.«
»Ljubezen, nasmejani otroci in odrasli, brezskrbnost, neskončne počitnice, prijazni
ljudje, poštenost.«
»Mir v svetu, zdravje, prijateljstvo, ljubezen in dovolj hrane za vse.«
»Prijazni ljudje; kolesarjenje z družino; dobro kosilo; pospravljeno stanovanje in
kavica s sosedo.«
»Prijazni ljudje; več časa za otroke; svet bolj pošten in pravičen.«
»Čim več časa z družino; gibanje v naravi; če gremo z družino na jadrnico.«
Emocionalna doživetja književne osebe – kokoške lahko zaznamo preko opisov, kaj vse
se ji je dogajalo. A. Štefan pa tudi napiše, da je bila nesrečna, da ni bila več žalostna …
V naivno pravljičnem obdobju otroci še ne zmorejo zaznati teh emocionalnih čustev
književnih oseb preko opisa, ampak samo preko položajev. V obdobju konkretnih,
logičnih intelektualnih operacij pa to zaznajo iz pisateljičine posredne in neposredne
informacije, ko opisuje kokoškino ravnanje.
Med otroškim seznamom za čudoviti svet ni tako veliko otrok napisalo knjige ali da radi
berejo … Prepisala sem njihove različne odgovore, ki so se včasih ponavljali. Zanimivi
pa so odgovori staršev. Sama bi dodala k seznamu za čudoviti svet še pripovedovanje in
branje čudovitih knjig in tudi klasičnih pravljic, potovanje na krilih domišljije v nove
svetove, obisk knjižnice, brskanje med policami knjig v knjigarni, vonj čisto nove
knjige, knjiga kot rojstnodnevno darilo …
Vprašanja, ki so povezana s književno osebo kokoško, so samo priklic besedilnih
informacij, ki jih učenci preberejo v pravljici. Nekateri odgovori so krajši, drugi so bolj
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bogati in vsebujejo vse besedilne informacije o njeni žalosti. Tiste otroke, ki napišejo
pomanjkljive opise, je potrebno opozoriti na prezrte sestavine v besedilu, da jih
dopolnijo in s tem poglabljajo svoje literarnoestetsko doživetje.
Sestavljanje seznama čudovitega sveta pa je povezano z vrednotenjem. Razveseljivo je,
da so otroci na ta seznam uvrstili tudi knjigo in prebiranje knjig.

10.2.12

Slavko Pregl: O zmaju, ki je želel biti kralj

(Priloga št. 12)
Poustvarjalne naloge po branju pravljice O zmaju, ki je želel biti kralj so bile: iskanje
napačnega stavka v besedilu; prepis pisma ministra Gregorja strašnemu zmaju, igra vlog
zmajevih glav iskanje pravljic o zmajih.
Iskanje napačnega stavka je strategija iskanja povedi ali delov povedi avtorice M. Sarto
(2015), ki smo jih vrinili v literarno besedilo. Večina otrok je pravilno poiskala napačni
stavek in ga podčrtala.

Kakšne zvijače sta se domislila minister Gregor in kralj Janez?
»Da bosta zmaja povabila, da je on kralj, a dala mu bosta tako težka opravila, da bo
odšel in se ne bo več vrnil.«
»Hotela sta pokončati zmaja, zato sta ga povabila, da postane kralj.«
»Domislila sta se, da zmaju naložita toliko dela, da mu je biti kralj grozno.«
»Da bo zmaj postal kralj. In potem jih ne bo več nadlegoval.«
»Da je postal kralj in imel veliko zadolžitev, zato se je utrudil in umrl.«
Pismo so prepisali, toda nekateri učenci so imeli premalo prostora za pisanje.
Zmaj je postal kralj. Z mamico ali očkom si razdelita vloge in napišita, kaj so se
pogovarjale zmajeve glave. Lahko narišeta zmaja in v oblačke napišeta pogovor glav.
Prva glava: »Biti kralj je res lepooo!«
Druga glava: »Prinaša obilo ugodnosti.«
Tretja glava: »Komaj čakam, da se usedem na zlati prestol.«
Četrta glava: »Uf, je pa tudi naporno in odgovorno.«
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Prva glava: »Kako je bilo lepo včasih, ko nismo nosile krone.«
Druga glava: »Večkrat smo bruhale ogenj.«
Tretja glava: »Več smo lahko spale.«
Četrta glava: »Ljudje so se nas zelo bali.«
Prva glava: »Kralj?!« se je oglasila.
Druga glava: »Kralj!« se je navdušila.
Tretja glava: »Kralj?!« je kriknila.
Četrta glava: »Kralj!« je pribila.
Ali poznaš še kakšno knjigo o zmaju? Napiši naslove.
»Zmaj Direndaj, Zgodba o svetem Juriju, ki ubije zmaja.«
»Zaljubljeni zmaj, Zmaj lakotaj z ljubljanskega gradu in Ljubljanski zmaj.«
»Legende o zmajih.«
»Žogica Marogica, Plahi zmaj.«
»Na luno in nazaj, Žogica Marogica, Odprava zelenega zmaja, O zmaju Fonzku.«
»Zmaj Direndaj, O zmaju, ki je požrl šolo, Pravljica o Celovškem zmaju …«
»Legende o zmajih in Zmaj Direndaj.«

Veliko zaigranih pogovorov zmajevih glav se je navezovalo na pogovor iz knjige,
veliko pa je bilo tudi ustvarjalnih, zato menim, da so bili zaigrani med otroki in starši.
Nekateri naslovi knjig o zmajih se ponavljajo, zanimivo pa je, da je kar nekaj učencev
napisalo Legende o zmajih. Mogoče bi bila naloga bolj ustvarjalna, če bi morali sami
napisati pismo strašnemu zmaju ali pa napisati svoje pismo strašnemu zmaju in ga
primerjati s pismom ministra Gregorja.
Vprašanja so bila povezana s priklicom besedilnih informacij: kakšne zvijače sta se
domislila minister Gregor in kralj Janez, pisanje pisma strašnemu zmaju, pogovor
zmajevih glav. Manjkajo vprašanja, ki bi zahtevala razmišljanje na višjih ravneh, kot
npr. Zakaj misliš, da se je zmaj odločil postati kralj? Čeprav smo si ogledali ilustracije
D. Stepančiča in se o njih tudi pogovarjali, bi lahko tudi ilustracije vključila, kot npr.
Opiši ilustracijo ministra Gregorja in kralja Janeza na prvi strani.
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10.2.13

Feri Lainšček: Zlati kraljevič

(Priloga št. 13)
Poustvarjalne naloge so bile povezane z razvijanjem zmožnosti odkrivanja »vrat za
identifikacijo«, razvijanja zmožnosti pripovedne strukture, da nadaljujejo pravljico.
Zakaj misliš je bil zlati kraljevič tako všeč deklici Ilonki?
»Ker je bil zlat.«
»Zato, ker je bil ves pozlačen. Verjela je očem, namesto srcu.«
»Ker je bil zlat in bogat.«
»Ker je imel veliko bogastva.«
»Ker je bil zlat in je bil lep.«
»Najbrž ji je bila všeč zlata barva.«
»Ker je imel zlato kožo.«
Vprašaj mamico ali očka, kaj pomeni, da je Ilonka povprašala srce in se je odločila za
Kalmana?
»Povprašala se je, kaj je resnično pomembno.«
»Vprašala se je, katerega ima res rada.«
»Ilonka se je odločila za Kalmana, ker je ugotovila, da ga je vedno imela rada.«
»Ker se ni znala odločiti, se je vprašala, koga ima raje in kdo ima raje njo.«
»To pomeni, da poslušaš sebe in svoje občutke.«
»To pomeni, da se je odločila iz ljubezni.«
»To pomeni, da verjamemo srcu in ne tistemu, kar vidimo z očmi.«
»Da je sama sebe vprašala, koga si je v resnici želela.«
Kakšen pa bi bil tvoj konec pravljice o kraljeviču?
»Konec pravljice mi je bil zelo všeč in ga ne bi spreminjal.«
»Ilonka in Kalman sta zavladala na gradu, saj se je zlatemu princu stopilo zlato srce in
je umrl.«
»Da bi Ilonka povedala vsem, da je zlati kraljevič lažniv.«
»Ilonka in Kalman sta živela srečno do konca svojih dni.«
»Ilonka se je poročila z zlatim kraljevičem in dobila sta temnopolte otroke.«
»Moj konec bi bil tak, da bi zlati kraljevič in Ilonka srečno živela ob reki Rabi.«
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»Ilonka in Kalman sta se poročila. Zlati kraljevič pa je od žalosti umrl.«
»Moj konec pravljice bi bil tak, da bi se Ilonka poročila s kraljevičem in šele takrat bi
izvedela, da je črnec.«
V razredu imam deklico, ki ima sorodnike v Prekmurju. Navdušeno nam je povedala, da
je tudi njeni babici ime Ilonka in dedku Kalman. Učenci so jo potem vprašali, če jih
nauči kakšne besede. To se nam je dogajalo tudi, ko so imeli govorno vajo in so
predstavljali posamezne države. Vedno so vprašali, ali jih sošolec ali sošolka lahko
naučita kakšno besedo v jeziku države, ki sta jo predstavljala.
Učenci konec triletja že poznajo prvine pravljice, kot so formalni začetek in konec,
preteklik, za pravljico značilne književne osebe, čudeže in pravljično dogajanje,
nedoločenost kraja in časa dogajanja. Čeprav je književni prostor v vseh pravljicah F.
Lainščka imenovan konkretno ali vsaj posredno – ob Muri, ob Rabi, Blatnograd,
Monošter ... – je bil konec v njihovih pravljicah velikokrat formalen: Živela sta srečno
do konca svojih dni.

10.2.14

Bina Štampe Žmavc: Ure kralja Mina

(Priloga 14)
Poustvarjalne naloge so bile usmerjene k razvijanju zmožnosti doživljanja časa. Kralj
želi premagati čas in ga celo primerja z divjadjo, ki jo bo on – kraljevski lovec nalovil,
da bo imel spet črno brado.
Kaj kralj Min ukaže Urarčku?
»Da upočasni vse kraljevske ure.«
»Tak ustavi že vendar te iztirjene časoklepke! Ustavi jih!«
»Kralj Min ukaže Urarčku, da ustavi čas.«
»Da so vse ure polovične.«
Kakšno zmedo naredijo spremenjene upočasnjene ure?
»Zažge se zajtrk; prepozno gredo na lov in jim je vroče …«
»Vse gre zanič, pekovkin kruh je bil zanič, ribičeva mreža je bila prazna, vrtnarjeve
rože so ovenele.«
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»Spremenjene upočasnjene ure naredijo zmedo v kuhinji. Jajčni namaz postane jajčni
beton in vanilijeva krema postane stena.«
»Povzročijo časovni zamik. Zajtrk se je kuhal veliko predolgo časa kot običajno.«
»Da so bili konji žejni in utrujeni, da je bila hrana neokusna, da so obiski čakali na
kraljev sprejem in bili jezni …«
Vprašaj mamico ali očka: Kaj so zlati časi? Zakaj jih tako imenujemo?
»Imenujemo jih zato, ker se ti dobro godi.«
»Ker so dragoceni.«
»Zlati časi so: to je čas, ko ni vojn, da se imajo ljudje radi, da imajo službe, da niso
lačni.«
»Zlati časi so zato, ker ti gre takrat vse dobro. Zlati časi so zato, ker so dragoceni.«
»Ko je vse dobro in je vsega v izobilju.«
»Zato, ker so to dragoceni trenutki.«
»Zlati časi so stari dobri časi, ker zlato predstavlja bogastvo.«
»Zlati časi so lepi stari časi. Tako jih imenujemo zato, ker smo bili takrat mladi in je
bilo življenje bolj preprosto in brezskrbno.«
Vprašaj babico ali dedka, katere pravljice sta poslušala, ko sta bila otroka.
»Poslušala sta ljudske pravljice.«
»Babi in dedi sta najraje prebirala klasične pravljice.«
»Mojca Pokrajculja, Rdeča kapica, Volk in sedem kozličkov.«
»Andersenove in Grimmove pravljice.«
»Volk in sedem kozličkov, Rdeča kapica in Ostržek.«
»Pepelko, Trnuljčico, Rdečo kapico, Obuti maček, Lonček, kuhaj!, Bela kačica s
kronico.«
»Rdeča kapica, Janko in Metka, Sneguljčica in Trnuljčica.«
»Volk in sedem kozličkov.«
»Ljudske ali narodne pravljice.«
Kaj bi pripovedovale ure kralja Mina? Lahko narišeš strip in v oblačke napišeš njihov
pogovor.
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Vsi učenci so risali strip. Pri pouku bomo raje pisali domišljijski spis: Ure kralja Mina
pripovedujejo …
Kot piše M. Kordigel Aberšek, je domišljija človekova sposobnost, ki jo je mogoče
stopnjevati in razvijati. »Otroška domišljijska aktivnost in kreativna ustvarjalnost
poglabljata literarnoestetsko doživetje, povečujeta senzibiliziranost za literaturo in
delujeta v funkciji dolgoročne motivacije za branje« (Kordigel, 2000: 210).
Med naslovi pravljic babic in dedkov pogrešam naš slovenski kanon klasičnih pravljic:
Kdo je napravil Vidku srajčico, Šivilja in škarjice, pravljice F. Milčinskega …
Ob koncu triletja prepoznavajo učenci dva časa: literarni nekoč in literarni danes. Danes
pomeni oblikovanje pričakovanja, da bo književno dogajanje teklo po objektivni miselni
shemi. S književnim nekoč pa se oblikuje pričakovanje, da bo književno dogajanje teklo
po subjektivni miselni shemi. V prvi fazi obdobja konkretnih, logičnih intelektualnih
operacij pa se zdi, da je vse preteklo enako, a drugačno kot je danes. Danes tudi pomeni
aktualnost dogajanja in otrokovo sedanjost.
Nekaj nalog je povezanih s priklicem besedilnih informacij, kot npr. Kaj je ukazal kralj
Min Urarčku? Kakšno zmedo so naredile spremenjene upočasnjene ure? Kaj so zlati
časi? pa z vrednotenjem. Zanimivo je, da se je velikokrat ponovilo, da so zlati časi
dragoceni.
S pravljico B. Štampe Žmavc Ure kralja Mina smo naš voden projekt družinskega
branja klasičnih pravljic zaključili. Ko sem v šoli poslušala učence, kako so brali in
pripovedovali, kaj so doma s starši ustvarili, narisali ali zaigrali, sem bila navdušena,
koliko ustvarjalnosti in domišljije se je skrivalo v njihovih poustvarjalnih nalogah.
Tudi starši so mi napisali, kaj bi lahko izboljšali … Še prej pa smo imeli Noč knjige
2016.
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10.3 Noč knjige 2016
»Odkar je Unesco 23. april proglasil za svetovni dan knjige, ga slavimo po vsem svetu,
zadnja leta tudi ponoči« (http://2016.nocknjige.si/). Najprej so s tem ponočevanjem
začeli v Nemčiji, ZDA, Veliki Britaniji in na Irskem. Na Hrvaškem je zaživela 2012, v
Sloveniji pa 2014 (prav tam).
Na našo Noč knjige, čeprav je bil samo večer 22. aprila 2016, smo vabilo poslali
staršem, babicam in dedkom. (Priloga št. 14).
S starši smo preživeli večerno druženje ob klasičnih pravljicah. Povabila sem tudi
knjižničarja B. Bavdaža, ki je bil tudi navdušen nad druženjem s klasičnimi pravljicami,
z otroki in s starši.
Najprej smo se družili v šolski knjižnici, kjer so starši glasno brali pravljico K. Koviča
Pajacek in punčka. Potem smo šli ven pod hraste. Bilo je toplo sončno vreme. Starši,
otroci in tudi babice in dedki so bili vmes, so sedeli na odejah. Starši so spet glasno brali
pravljico S. Pregla O zmaju, ki je želel biti kralj. Nekaj časa so potem še brali s svojimi
otroki njihove knjige, ki so jih prinesli s seboj. Na soncu je bilo tako prijetno in
spokojno, saj so sedeli, nekateri otroci so ležali in drug ob drugem so brali … Pridružili
so se še drugi otroci, ki so bili na igrišču za šolo, se usedli zraven s svojimi mamicami
in poslušali pravljice.
Potem smo se vrnili še v učilnico, kjer so učenci poustvarjali s pisanjem, risanjem,
dramatizacijo. Izdelovali so tudi književne junake iz kuhalnic in blaga, jih lepili in
šivali. Pravljični junaki so tako kot Kajetanov pajacek oživeli in pripovedovali svoje
zgodbe …
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10.4 Ovrednotenje projekta s strani staršev
(Priloge št. 15–34)
V prilogah so ovrednotenja staršev o projektu družinskega branja klasičnih pravljic, ki
so jih napisali. Spremenila sem samo njihova imena.
Starši so projekt družinskega branja pohvalili. Napisali so, da spodbuja branje in
razmišljanje otrok ter staršev ob knjigah; da so največ veselja imeli z ustvarjanjem lutk
po knjižnih junakih; da so kakšno pravljico doma tudi zaigrali; da so ob poustvarjalnih
nalogah bolj poglobljeno razmišljali in podoživljali pravljico; da je projekt branja
klasičnih pravljic vključil v samo prebiranje tudi starše …
Kritika projekta pa se navezuje na to, da projekt ni bil voden že od začetka šolskega
leta – jeseni. Starši tisti jesenski čas, ko smo se dogovorili za spontano branje klasičnih
pravljic v družinskem krogu in so otroci pripovedovali pravljice ob sredinih predurah,
niso čutili, da projekt že teče. Zato sem se kasneje odločila za bolj strukturiran pristop s
poustvarjalnimi nalogami za starše in otroke. Projekt se je nadaljeval spomladi: težava
je bila izposoja knjig, saj jih ni bilo dovolj za vse, čeprav so mi otroci lahko
poustvarjalne naloge prinesli takrat, ko so jih s starši rešili.
Projekt za starše in otroke ni bil obveza. Bil je povabilo na prijetno druženje in
poustvarjanje ob klasičnih pravljicah in zato so poustvarjalne naloge v razredu
predstavljali tisti otroci, ki so jih rešili. Nekateri se za to niso odločili in so se ob
pravljicah družili bolj poredko. Vsi starši tudi niso ovrednotili projekta družinskega
branja klasičnih pravljic.
Moja želja je bila, da se v družini ob klasični pravljici starši in otroci pogovarjajo,
nasmejijo, jih berejo, zaigrajo ali počnejo karkoli drugega z njo. Poustvarjalne naloge pa
sem pripravila z namenom, da bi se otroci s svojimi starši postopoma bližali
popolnejšemu literarnemu doživetju ob srečevanju s klasičnimi pravljicami.
V razredu smo vedno imeli tudi klasične pravljice v knjižnem kotičku, da smo jih
velikokrat pripovedovali in tiho brali. Knjižnica je bila za nas prijeten prostor, kjer se
družimo ob knjigah in beremo po svojem izboru. Knjige za bralno značko so učenci
vedno predstavljali pred skupino, da se je razvila komunikacija med vsemi. Tako so
navdušili drug drugega za knjige, ki so jih sami prebrali.
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Obiskali smo knjižnico Otona Župančiča in se družili s pisateljico Ido Mlakar. Ogledali
smo si spominski sobi Otona Župančiča in preživeli dopoldne v zamaknjenosti knjig ter
branju in iskanju v veliki mestni knjižnici.
Družili smo se tudi na Noči knjige 2016, pravzaprav so nam bile klasične pravljice
prijateljice celo šolsko leto.

10.5 Moj razred na bralnem testu
Z Bralnim testom, avtoric S. Pečjak in N. Potočnik (2012), sem ugotovila splošno
bralno zmožnost učencev ob koncu 3. razreda (op. avtorici ga pišeta z veliko začetnico).
Dobila sem tudi natančnejšo sliko o izurjenosti (avtomatiziranosti) tehnike branja pri
posameznem učencu in njegovi stopnji razumevanja prebranega.
Bralni test mi je tudi pokazal, kako in koliko dosegajo učenci z učnim načrtom
zastavljene cilje ter tudi močne in šibke točke učencev v razvoju bralnih zmožnosti. S
tem pa tudi bolj učinkovito načrtovanje pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku.
Pri izvedbi Bralnega testa sem sodelovala tudi s šolsko svetovalno službo – pedagoginjo
M. Kržišnik Stagličič.

Bralni test je sestavljen iz dveh podtestov, tj. Hitrost razumevanja in Stopnja
razumevanja.
S podtestom Hitrost razumevanja sem ugotovila, kako hitro učenec

procesira

informacije, kar pa je pokazatelj avtomatiziranosti njegovega branja. »Hitrost
razumevanja kaže, kakšna je lahko dejanska hitrost branja učenca, ki mu še omogoča
razumevanje. Nekateri avtorji govorijo kar o t. i. efektivni hitrosti branja« (prav tam,
12).
Učenci rešujejo podtest 7 minut in pol, saj je poudarek na hitrosti. Podtest ima 25 nalog
oz. kratkih besedil, v katerih manjka ena beseda, ki jo morajo dopolniti z eno izmed
petih ponujenih besed.
»Podtest Stopnja razumevanja kaže kvantitativni vidik razumevanja – koliko vsebine
učenec razume – in kvalitativni vidik – katero vsebino razume. S kvantitativnega vidika
govorimo o različnih odstotkih razumevanja prebranega, pri čemer na osnovi tega lahko
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določimo stopnjo razumevanja pri branju. S kvalitativnega vidika pa lahko govorimo o
razumevanju jasno prepoznanih dejstev, razumevanju, do katerega pride učenec s
pomočjo sklepanja, ter razumevanju na osnovi analize in vrednotenja prebranega« (prav
tam, 12).
Učenci rešujejo podtest 10 minut. Podtest ima pet različno dolgih besedil, saj ima
najkrajše besedilo 81 besed, najdaljše pa 108 besed. Po branju besedila morajo izmed
ponujenih štirih odgovorov izbrati pravilnega.
10.5.1 Opisni prikaz dosežkov učencev
»Pri opisnem prikazu rezultatov preprosto povemo, kje v populaciji tretješolcev se
nahaja posamezni učenec glede na svoj rezultat. Kaj pomeni vrednost posameznega
percentila v smislu povprečnega, pod- oz. nadpovprečnega rezultata, je napisano pri
grafičnem prikazu« (Pečjak, 2012: 16).
Za vsakega učenca sem morala posebej ugotoviti, koliko nalog je rešil na podtestu
Hitrost razumevanja in pri Stopnji razumevanja, da lahko povem, kje v populaciji
tretješolcev se nahaja glede na svoj rezultat. Ker je test standardiziran, je dosežek
(število vseh rešenih nalog oz. število pravilno rešenih nalog) s percentili za število vseh
rešenih nalog in s percentili za število vseh pravilno rešenih nalog že v preglednici (prav
tam, 15).
Učenka A
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka rešila vse do vključno 24. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 18. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je pri Hitrosti razumevanja med najboljšimi bralci svoje
starosti in na dobro usvojeno tehniko branja.
Pravilno je odgovorila na 24 vprašanj. Med svojimi vrstniki ima najboljši dosežek,
njena splošna bralna učinkovitost je nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je uspela rešiti vse do 18. naloge. Slabši rezultat je
doseglo 89 odstotkov njenih vrstnikov, le 11 odstotkov je doseglo boljšega.
Pravilno je odgovorila na 14 vprašanj. Bolje razume prebrano le 13 odstotkov
tretješolcev.
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Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka A bere hitro in dobro razume
prebrano, saj je njena splošna bralna zmožnost nadpovprečna.
Učenka B
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila vse do vključno 10. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 8. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 17 odstotkov tretješolcev doseglo slabši rezultat. Učenka je
glede na hitrost razumevanja med počasnejšimi bralci.
Pravilno je odgovorila na 9 vprašanj. Tak ali slabši dosežek je imelo 38 odstotkov
njenih vrstnikov. Njena bralna učinkovitost je povprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je uspela rešiti vse do 8. naloge. Tak ali slabši uspeh
je doseglo 5 odstotkov tretješolcev, kar 95 tretješolcev pa je doseglo boljšega.
Pravilno je rešila samo 4 odgovore. Tak rezultat je doseglo le 14 odstotkov vrstnikov,
medtem ko je 86 odstotkov tretješolcev bolje razumelo prebrano.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka B bere s povprečno hitrostjo,
toda slabo razume prebrano, saj je njeno razumevanje podpovprečno.
Učenka C
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila vse do vključno 16. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 9. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 61 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši uspeh. Glede
na hitrost razumevanja se učenka nahaja med boljšimi bralci svoje starosti in ima dobro
usvojeno tehniko branja.
Pravilno je odgovorila na 16 vprašanj. Tak ali slabši rezultat je doseglo 81 odstotkov
tretješolcev. To kaže, da je njena splošna bralna učinkovitost nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je učenka rešila vse do 9. naloge. Slabši rezultat je
doseglo 10 odstotkov njenih vrstnikov.
Izmed 9 je pravilno odgovorila na 8 vprašanj. Tak rezultat je doseglo 45 odstotkov vseh
njenih vrstnikov, medtem ko je 55 odstotkov tretješolcev bolje razumelo prebrano.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka C bere hitro, njena bralna
učinkovitost je nadpovprečna, njeno razumevanje prebranega pa je povprečno.
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Učenka Č
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila 18 nalog, pri Stopnji razumevanja pa je uspela
rešiti vse do 12. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 61 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede
na hitrost razumevanja se učenka nahaja med boljšimi bralci svoje starosti. Dosežek
kaže na hitro branje, torej na dobro usvojeno tehniko branja.
Pravilno je rešila 15 vprašanj. Slabši rezultat je doseglo 75 odstotkov tretješolcev. Njena
splošna bralna učinkovitost je nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je uspela rešiti vse do 12. naloge. Tak ali slabši
rezultat je doseglo 32 odstotkov njenih vrstnikov.
Pravilno je odgovorila na 8 vprašanj. 55 odstotkov tretješolcev bolje razume prebrano.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka Č bere hitro, njena splošna
bralna učinkovitost je nadpovprečna, njeno razumevanje je povprečno.
Učenka D
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila 23 nalog, pri Stopnji razumevanja pa je uspela
priti do 12. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 95 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede
na hitrost razumevanja se učenka nahaja med najboljšimi bralci svoje starosti.
Pravilno je odgovorila na 19 vprašanj. Boljši rezultat je doseglo le 8 odstotkov
tretješolcev. To kaže, da je njena splošna bralna učinkovitost nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je učenka rešila vse do 12. naloge. Tak rezultat je
doseglo 32 odstotkov njenih vrstnikov.
Pravilno je odgovorila na 10 vprašanj. Enak rezultat je doseglo 62 odstotkov
tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka D bere hitro, njena splošna
bralna zmožnost je nadpovprečna, njeno razumevanje prebranega pa je povprečno.
Učenka E
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila vse do vključno 24. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 20. naloge.
Dosežek učenke glede na hitrost razumevanja kaže, da je le 3 odstotke njenih vrstnikov
doseglo boljši rezultat in da se nahaja med najboljšimi bralci svoje starosti.
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Pravilno je odgovorila na 24 vprašanj in je najuspešnejša v populaciji tretješolcev.
Dosežek kaže na hitro branje, dobro usvojeno tehniko branja. Njena splošna bralna
učinkovitost je nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja branja je uspela rešiti 20 nalog. Boljši dosežek imata
le 2 odstotka njenih vrstnikov.
Pravilno je odgovorila na 14 vprašanj. Tak rezultat je doseglo 87 odstotkov njenih
vrstnikov, medtem ko je le 13 odstotkov bolje razumelo prebrano.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka E bere hitro, dobro razume
prebrano, saj je njena splošna bralna zmožnost nadpovprečna.
Učenka F
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila 21 nalog, pri Stopnji razumevanja pa je uspela
rešiti do 14. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 91 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede
na hitrost razumevanja se učenka nahaja med najboljšimi bralci svoje starosti.
Pravilno je odgovorila na 20 vprašanj. Boljši rezultat ima le 6 odstotkov tretješolcev,
kar kaže na njeno nadpovprečno splošno bralno učinkovitost.
Na podtestu Stopnja razumevanja je učenka uspela rešiti vse do 14. naloge. Tak ali
slabši rezultat ima 45 odstotkov tretješolcev.
Pravilno je odgovorila na 8 vprašanj. Boljši rezultat ima 55 odstotkov njenih vrstnikov.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka E bere hitro, njena splošna
bralna učinkovitost je nadpovprečna, njeno razumevanje pa je povprečno.
Učenka G
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila vse do vključno 21. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 14. naloge.
Dosežek učenke kaže, da ima le 9 odstotkov njenih vrstnikov boljši rezultat. Glede na
hitrost razumevanja se nahaja med najboljšimi bralci svoje starosti.
Pravilno je odgovorila na 20 vprašanj. Boljši dosežek ima le 6 odstotkov tretješolcev.
Na podtestu Stopnja razumevanja je učenka uspela rešiti 13 nalog. Tak ali slabši rezultat
ima 47 odstotkov tretješolcev.
Pravilno je odgovorila na 11 vprašanj. Boljši rezultat ima 30 odstotkov njenih vrstnikov.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka G bere hitro, njena splošna
bralna učinkovitost je nadpovprečna, njeno razumevanje je v zgornjem povprečju.
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Učenka H
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila vse do vključno 11. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa vse do 8. naloge.
Dosežek učenke kaže, da ima 25 odstotkov vrstnikov enak ali slabši dosežek. Učenka je
glede na hitrost razumevanja med počasnejšimi bralci.
Pravilno je odgovorila na 9 vprašanj. Tak ali slabši rezultat ima 38 odstotkov njenih
vrstnikov.
Na podtestu Stopnja razumevanja je odgovorila na 8 vprašanj. Tak rezultat je doseglo 5
odstotkov tretješolcev.
Pravilno je rešila le 5 vprašanj. Tak uspeh je doseglo le 19 odstotkov njenih vrstnikov,
medtem ko je 81 odstotkov tretješolcev bolje razumelo prebrano.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka H bere počasi, njeno
razumevanje pa je slabše, saj je podpovprečno.
Učenka I
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešila do vključno 18. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 10. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 74 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede
na hitrost branja se učenka nahaja med najboljšimi bralci svoje starosti.
Pravilno je odgovorila na 17 vprašanj. Slabši rezultat je doseglo 85 odstotkov
tretješolcev. Njena splošna bralna učinkovitost je nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je uspela rešiti do 10. naloge. Tak ali slabši uspeh ima
17 odstotkov njenih vrstnikov.
Pravilno je odgovorila na 8 vprašanj. Bolje razume prebrano 55 odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka I bere hitro, njena bralna
učinkovitost je nadpovprečna, njeno razumevanje pa povprečno.
Učenka J
Na podtestu Hitrost razumevanja je uspela rešiti 14 nalog, pri Stopnji razumevanja pa se
je uspela priti do 8. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 47 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede
na hitrost razumevanja se učenka nahaja med počasnejšimi bralci.
Pravilno je rešila 11 nalog. Boljši rezultat je doseglo 50 odstotkov tretješolcev. Njena
splošna bralna učinkovitost je povprečna.
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Na podtestu Stopnja razumevanja je rešila vse do 8. naloge. Tak ali slabši uspeh ima
samo 5 odstotkov njenih vrstnikov.
Pravilno je odgovorila na 6 vprašanj. Bolje razume prebrano 74 odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka J bere s povprečno hitrostjo,
njeno razumevanje pa je podpovprečno.
Učenka K
Na podtestu Hitrost razumevanja je uspela rešiti do vključno 12. naloge, pri Stopnji
bralnega razumevanja pa do 5. naloge.
Dosežek učenke kaže, da je 33 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede
na hitrost se učenka nahaja med počasnejšimi bralci.
Pravilno je odgovorila na 12 vprašanj. Slabši rezultat je doseglo 56 odstotkov. Njena
splošna bralna učinkovitost je povprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja branja je rešila do 5. naloge. Tak ali slabši rezultat je
dosegel le 1 odstotek njenih vrstnikov.
Pravilno je odgovorila na 2 vprašanji. Bolje razume prebrano 98 odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: njena splošna bralna učinkovitost je
povprečna, njeno razumevanje prebranega pa podpovprečno.
Zanimivo je, da je to deklica, ki je prejela matematičnega Kenguruja in naravoslovno
priznanje Kresnička. Tudi drugače deklica dobro razume prebrano.
Učenka L
Na podtestu Hitrost razumevanja je bila uspešna do vključno 14. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 9. naloge.
Dosežek učenka kaže, da je 47 odstotkov njenih vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede
na hitrost razumevanja se učenka nahaja med hitrimi bralci svoje starosti.
Pravilno je rešila 13 nalog. Slabši rezultat je doseglo 63 odstotkov tretješolcev. Njena
splošna bralna učinkovitost je povprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja branja je rešila do 9. naloge. Tak ali slabši rezultat je
doseglo 10 odstotkov njenih vrstnikov.
Pravilno je rešila 6 nalog. Bolje razume prebrano 74 odstotkov njenih vrstnikov.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenke bi bila: učenka L bere hitro, njena splošna
bralna učinkovitost je povprečna, njeno razumevanje je čisto na dnu povprečja.
Pri pouku deklica razume prebrano, res pa je, da ni omejena na čas.
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Učenec M
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 16. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 16. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 61 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med boljšimi bralci svoje starosti.
Dosežek kaže na hitro branje, torej na dobro usvojeno tehniko branja.
Pravilno je rešil 12 vprašanj. Slabše je reševalo 56 odstotkov tretješolcev. Njegova
splošna bralna učinkovitost je povprečna.
Na Podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 16. naloge. Tak ali slabši uspeh ima 70
odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 8 vprašanj. Bolje razume prebrano 55 odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec M bere s povprečno hitrostjo,
njegovo razumevanje prebranega je nekoliko slabše, čeprav še vedno povprečno.
Učenec N
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 14. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 11. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 47 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med hitrimi bralci svoje starosti.
Pravilno je odgovoril na 13 vprašanj. Slabši dosežek ima 63 odstotkov tretješolcev.
Njegova splošna bralna učinkovitost je povprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 11. naloge. Slabši rezultat je doseglo 24
odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 10 vprašanj. Bolje razume prebrano le 28 odstotkov
tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec N bere s povprečno hitrostjo,
njegova splošna bralna zmožnost je povprečna, saj ima enak dosežek tudi pri
razumevanju prebranega.
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Učenec O
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 11. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 8. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 25 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med počasnimi bralci svoje starosti.
Pravilno je rešil 11 nalog. Slabši rezultat je doseglo 50 odstotkov tretješolcev. Njegova
splošna bralna učinkovitost je povprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 8. naloge. Tak ali slabši uspeh ima samo 5
odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 5 vprašanj. Prebrano bolje razume 81 odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec O bere s povprečno hitrostjo,
njegovo razumevanje pa je slabše, podpovprečno.
Učenec P
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 5. naloge, pri Stopnji razumevanja
pa do 5. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je samo 1 odstotek vrstnikov doseglo slabši rezultat. Glede na
hitrost razumevanja se učenec nahaja med najslabšimi bralci, kar kaže na slabo
usvojeno tehniko branja.
Pravilno je rešil 5 vprašanj. Slabši rezultat je doseglo 17 odstotkov tretješolcev.
Njegova splošna bralna učinkovitost je podpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je uspel rešiti do 5. naloge. Tak ali slabši dosežek ima
1 odstotek njegovih vrstnikov.
Izmed 5 vprašanj ni na nobenega odgovoril pravilno.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec P bere počasi, njegova splošna
bralna učinkovitost je podpovprečna, prav tako njegovo razumevanje prebranega.
Učenec že obiskuje 0,5 ure dodatne strokovne pomoči in je vključen v dopolnilni pouk.
Učenec R
Na podtestu Hitrost razumevanja

je rešil do vključno 16. naloge, pri Stopnji

razumevanja pa do 10. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 61 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med hitrimi bralci, ki imajo dobro
usvojeno tehniko branja.
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Pravilno je rešil 16 nalog. Slabši rezultat je doseglo 81 odstotkov tretješolcev. Njegova
splošna bralna učinkovitost je nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 10. naloge. Tak ali slabši uspeh je doseglo
17 odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 9 vprašanj. Bolje razume prebrano 47 odstotkov njegovih
vrstnikov.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec R bere hitro, njegova splošna
bralna učinkovitost je nadpovprečna, njegovo razumevanje je povprečno.
Učenec S
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 17. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 12. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 68 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med hitrimi bralci. Dosežek kaže na
dobro usvojeno tehniko branja.
Pravilno je rešil 17 nalog. Slabši rezultat je doseglo 85 odstotkov tretješolcev in samo
15 odstotkov boljšega. To kaže, da je njegova splošna bralna učinkovitost
nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 12. naloge. Tak ali slabši rezultat je
doseglo 32 odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 12 vprašanj. Bolje je razumelo prebrano 24 odstotkov
tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec S bere hitro in dobro razume
prebrano, saj je njegova splošna bralna zmožnost nadpovprečna.
Učenec Š
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 25. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 17. naloge.
Dosežek učenca kaže, da se pri Hitrosti razumevanja nahaja med najboljšimi bralci
svoje starosti, saj ima 99 odstotkov njegovih vrstnikov slabši rezultat.
Pravilno je odgovoril na 25 vprašanj. Njegova splošna bralna učinkovitost je
nadpovprečna, saj ni tretješolca, ki bi imel boljši dosežek.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 17. naloge. Tak ali slabši rezultat je
doseglo 81 odstotkov tretješolcev.
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Pravilno je odgovoril na 17 vprašanj. Bolje sta razumela prebrano le 2 odstotka
njegovih vrstnikov.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec Š bere hitro in dobro, njegova
splošna bralna zmožnost je nadpovprečna in tudi precej izenačena.
Učenec T
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 17. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 11. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 68 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med boljšimi bralci svoje starosti.
Dosežek kaže na hitro branje, torej na dobro usvojeno tehniko branja.
Pravilno je odgovoril na 14 vprašanj. Slabši uspeh je doseglo 69 odstotkov tretješolcev.
Njegova splošna bralna učinkovitost je povprečna, vendar čisto na vrhu.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 11. naloge. Tak ali slabši rezultat je
doseglo 24 odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 11 vprašanj. Bolje razume prebrano 30 odstotkov njegovih
vrstnikov.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec T bere hitro, njegova hitrost
branja in razumevanje prebranega sta povprečna, vendar čisto na vrhu in precej
izenačena, saj sta skoraj na istem nivoju.
Učenec U
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 18. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 16. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 74 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med najboljšimi bralci svoje starosti.
Dosežek kaže na hitro branje, torej na dobro usvojeno tehniko branja.
Pravilno je odgovoril na 17 vprašanj. Slabši rezultat je imelo 85 odstotkov tretješolcev.
Njegova splošna bralna učinkovitost je nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 16. naloge. Tak ali slabši rezultat je
doseglo 70 odstotkov njegovih vrstnikov.
Na podtestu Razumevanja je odgovoril na 16 vprašanj. Bolje razume prebrano samo 5
odstotkov tretješolcev.
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Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec U bere hitro, njegova splošna
bralna učinkovitost je nadpovprečna, prav tako njegovo razumevanje prebranega. Zato
lahko sklenem, da je njegova splošna bralna zmožnost nadpovprečna.
Učenec V
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 15. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 12. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 54 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na stopnjo razumevanja se nahaja v poprečju, saj ima dobro usvojeno tehniko
branja.
Pravilno je rešil 15 vprašanj. Slabši rezultat je doseglo 75 tretješolcev. Njegova splošna
bralna učinkovitost je nadpovprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 12. naloge. Tak ali slabši rezultat je
doseglo 32 odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 12 vprašanj. Bolje razume prebrano 24 odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: učenec V bere hitro, njegova splošna
bralna učinkovitost je nadpovprečna, prav tako njegovo razumevanje prebranega, saj sta
na isti ravni. Lahko sklenem, da je njegova splošna bralna zmožnost nadpovprečna.
Učenec Z
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 16. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 12. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 61 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat.
Glede na hitrost razumevanja se učenec nahaja med povprečnimi bralci svoje starosti.
Pravilno je odgovoril na 12 vprašanj. Slabši rezultat je doseglo 56 odstotkov
tretješolcev. Njegova splošna bralna učinkovitost je povprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 12. naloge. Tak ali slabši uspeh je doseglo
32 odstotkov njegovih vrstnikov.
Pravilno je odgovoril na 8 vprašanj. Bolje razume prebrano 55 odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti bi bila: učenec Z bere s povprečno hitrostjo, njegovo
razumevanje je nekoliko slabše, vendar še vedno povprečno.
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Učenec Ž
Na podtestu Hitrost razumevanja je rešil do vključno 11. naloge, pri Stopnji
razumevanja pa do 12. naloge.
Dosežek učenca kaže, da je 25 odstotkov njegovih vrstnikov doseglo slabši rezultat, kar
75 odstotkov pa boljšega. Dosežek potrjuje, da učenec bere počasi.
Pravilno je odgovoril na 11 vprašanj. Slabši rezultat je doseglo 50 odstotkov
tretješolcev. Njegova splošna bralna učinkovitost je povprečna.
Na podtestu Stopnja razumevanja je rešil do 6. naloge. Bolje razume prebrano 98
odstotkov tretješolcev.
Končna ocena bralnih zmožnosti učenca bi bila: bere s povprečno hitrostjo, vendar zelo
slabo razume prebrano, zato je stopnja razumevanja pri učencu podpovprečna.
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10.5.2 Grafični prikaz dosežkov učencev 3. c

Učenka A
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 24 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 14 točk.
Iz grafičnega prikaza se razbere, da učenka A sodi med nadpovprečne bralke, saj je čisto
na vrhu in tudi njeno razumevanje prebranega je nadpovprečno.
Učenka B
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 9 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 4 točke.
Iz grafičnega prikaza sledi, da učenka B sodi med povprečne bralce, njena stopnja
razumevanja je v spodnji četrtini najslabših bralcev.
Učenka C
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 16 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 8 točk.
Iz grafičnega prikaza se ugotovi, da učenka C sodi med nadpovprečne bralke, njena
stopnja razumevanja prebranega je povprečna.
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Učenka Č
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 15 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 8 točk.
Iz grafičnega prikaza se vidi, da učenka Č sodi med nadpovprečne bralke, njena stopnja
razumevanja prebranega je povprečna.
Učenka D
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 19 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 10 točk.
Iz grafičnega prikaza se razbere, da učenka D sodi med nadpovprečne bralke, njena
stopnja razumevanja prebranega je povprečna.
Učenka E
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 24 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 14 točk.
Iz grafičnega prikaza se razbere, da je splošna bralna zmožnost učenke E nadpovprečna.
Pri hitrosti razumevanja branja je celo čisto na vrhu med najboljšimi 25 % dosežkov.
Učenka F
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 20 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 8 točk.
Iz grafičnega prikaza sledi, da učenka F sodi med nadpovprečne bralke, njena stopnja
razumevanja prebranega je povprečna. Ker je velik razkorak med njenim hitrim branjem
in razumevanjem, sklepam, da je impulzivna bralka. Zaradi nenatančnega, nepozornega
branja je njena splošna bralna učinkovitost povprečna.
Učenka G
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 20 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 11 točk.
Iz grafičnega prikaza se vidi, da učenka G sodi med nadpovprečne bralke, njena stopnja
razumevanja prebranega je povprečna, čeprav čisto pri vrhu.
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Učenka H
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 9 točk, na Podtestu Stopnja
razumevanja pa 5 točk.
Iz grafičnega prikaza se ugotovi, da je učenka H nekoliko slabša bralka, čeprav je še
vedno povprečna. Pri stopnji razumevanja pa sodi v spodnjo četrtino najslabših bralcev.
Učenka I
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 17 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 8 točk.
Iz grafičnega prikaza se vidi, da je učenka I nadpovprečna bralka, nekoliko slabša je pri
bralnem razumevanju, čeprav je še vedno povprečna. Ker je velik razkorak med njenim
hitrim branjem in razumevanjem, sklepam, da je impulzivna bralka. Zaradi
nenatančnega, nepozornega branja je njena splošna bralna učinkovitost povprečna.
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Učenka J
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 11 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 6 točk.
Iz grafičnega prikaza se razbere, da je učenka J povprečna bralka in da je slabša pri
bralnem razumevanju, saj je na meji spodnje četrtine najslabših bralcev.
Učenka K
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 12 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 2 točki.
Iz grafičnega prikaza se ugotovi, da je učenka povprečna bralka in da je pri bralnem
razumevanju v spodnji četrtini najslabših bralcev.
Zanimivo pa je, da je učenka K dobila matematično priznanje Kenguru in naravoslovno
priznanje Kresnička.
Učenka L
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenka dosegla 13 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 6 točk.
Iz grafičnega prikaza se sledi, da je učenka L povprečna bralka in da je slabša pri
bralnem razumevanju, saj je na meji spodnje četrtine najslabših bralcev.
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Učenec M
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 12 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 8 točk.
Iz grafičnega prikaza se vidi, da je splošna bralna zmožnost učenca M povprečna in
izenačena na obeh področjih – hitrosti in razumevanju prebranega.
Učenec N
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 13 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 10 točk.
Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je splošna bralna zmožnost učenca N povprečna in
zelo izenačena na obeh področjih – hitrosti in razumevanju prebranega, saj sta na istem
nivoju.
Učenec O
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 11 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 5 točk.
Iz grafičnega prikaza se ugotovi, da sodi učenec O med povprečne bralce, slabši je pri
bralnem razumevanju, saj sodi v spodnjo četrtino najslabših bralcev. Ker je velik
razkorak med njegovim povprečnim branjem in razumevanjem, sklepam, da je
impulziven bralec. Zaradi nenatančnega, nepozornega branja je njegova splošna bralna
učinkovitost podpovprečna.
Učenec P
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 5 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja tudi 5 točk.
Iz grafičnega prikaza se razbere, da sodi učenec P med spodnjo četrtino najslabših
bralcev pri hitrosti in razumevanju prebranega. Čeprav obiskuje dopolnilni pouk in ima
dodatno strokovno pomoč, bo potrebno razmišljati še o drugačni pomoči.
Učenec R
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 16 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 9 točk.
Iz grafičnega prikaza sledi, da je splošna bralna učinkovitost učenca R nadpovprečna in
da je njegovo razumevanje prebranega povprečno. Ker je velik razkorak med njegovim
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nadpovprečnim branjem in povprečnim razumevanjem, sklepam, da je impulziven
bralec.

Zaradi nenatančnega, nepozornega branja je njegova splošna bralna

učinkovitost povprečna.
Učenec S
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 17 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 12 točk.
Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je splošna bralna zmožnost učenca S
nadpovprečna. Obe vrednosti – hitrost razumevanja in stopnja razumevanja – sta tudi
precej izenačeni.
Učenec Š
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 25 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 17 točk.
Iz grafičnega prikaza se ugotovi, da je splošna bralna zmožnost učenca Š nadpovprečna.
Obe vrednosti – hitrost razumevanja in stopnja razumevanja – sta tudi precej izenačeni.
Učenec T
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 14 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 11 točk.
Iz grafičnega prikaza se sledi, da je splošna bralna zmožnost učenca T povprečna. Obe
vrednosti – hitrost razumevanja in stopnja razumevanja – sta tudi precej izenačeni.
Učenec U
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 17 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 16 točk.
Iz grafičnega prikaza se razbere, da je splošna bralna zmožnost učenca U nadpovprečna.
Obe vrednosti – hitrost razumevanja in stopnja razumevanja – sta tudi precej izenačeni.
Učenec V
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 15 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 12 točk.
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Iz grafičnega prikaza se vidi, da je splošna bralna zmožnost učenca V nadpovprečna.
Obe vrednosti – hitrost razumevanja in stopnja razumevanja – sta tudi izenačeni, saj
sta na istem nivoju.
Učenec Z
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 12 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 8 točk.
Iz grafičnega prikaza se ugotovi, da je splošna bralna zmožnost učenca Z povprečna.
Obe vrednosti – hitrost razumevanja in stopnja razumevanja – sta tudi precej izenačeni.
Učenec Ž
Na podtestu Hitrost razumevanja je učenec dosegel 11 točk, na podtestu Stopnja
razumevanja pa 2 točki.
Iz grafičnega prikaza se vidi, da sodi učenec med povprečne bralce in da je pri bralnem
razumevanju v spodnji četrtini najslabših bralcev. Ker je zelo velik razkorak med
njegovim povprečnim

branjem in podpovprečnim razumevanjem, sklepam, da je

impulziven bralec.
10.5.3 Dosežki 3. c razreda na bralnem testu
Moja pričakovanja, da bodo dosežki učencev na Bralnem testu v zgornji četrtini
dosežkov ali pa v povprečju, glede na populacijo tretješolcev v Sloveniji, so se delno
uresničila.
Na podtestu Hitrost razumevanja ima 13 učencev nadpovprečen dosežek in se nahajajo
med najboljšimi 25 % dosežkov. Med njimi je 8 deklic in 5 dečkov. Povprečno splošno
bralno učinkovitost ima 11 učencev. Med njimi je 5 deklic in 6 dečkov. En deček pa
sodi v spodnjo četrtino najslabših bralcev.
Na podtestu stopnja razumevanja ima 6 učencev nadpovprečen dosežek. Med njimi so 2
deklici in 4 dečki. Povprečen dosežek ima 11 učencev – 6 deklic in 5 dečkov. V spodnji
četrtini najslabših pa je 8 učencev – 5 deklic in 3 dečki. Dve deklici sta na meji s
povprečnim rezultatom in pri pouku nimata težav pri razumevanju prebranega.
Zanimivo je, da je deklica, ki sodi v spodnjo četrtino najslabših rezultatov, prejela
matematično priznanje Kenguru in naravoslovno priznanje Kresnička.
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Dva dečka, ki sodita v spodnjo četrtino, bosta kljub temu da obiskujeta dopolnilni pouk,
eden od njiju ima tudi uro dodatne strokovne pomoči, potrebovala še dodatno pomoč za
odpravljanje težav pri branju.
Za ugotovljeno splošno bralno zmožnost učencev ob koncu 3. razreda lahko rečem, da
sodi 6 učencev v zgornjo četrtino dosežkov, tj. med najboljših 25 % na obeh podtestih.
Njihovi dosežki so na obeh podtestih zelo izenačeni, en deček ima dosežka na istem
nivoju. Splošno bralno učinkovitost pa imajo 3 učenci na najvišji ravni.
Splošna bralna učinkovitost je pri 8 učencih nadpovprečna, je pa njihovo razumevanje
prebranega povprečno in sodijo med srednjih 50 % dosežkov.
Splošna bralna učinkovitost je pri 7 učencih povprečna, njihovo razumevanje
prebranega pa je podpovprečno in sodijo v spodnjo četrtino najslabših bralcev.
V teoretičnem delu sem utemeljila vpliv družinske pismenosti na pismenost otrok. Zato
sem z vodenim projektom družinskega branja klasičnih pravljic razvijala družinsko
pismenost in tudi pismenost njihovih otrok. S standardiziranim bralnim testom pa sem
ugotovila splošno bralno zmožnost učencev ob koncu triletja osnovne šole. Seveda ne
morem trditi, da so rezultati učencev boljši zaradi našega projekta družinskega branja
klasičnih pravljic. Cilj evalvacijske raziskave je bil, da sem ugotovila, kako dobro imajo
moji učenci razvito bralno zmožnost v populaciji slovenskih tretješolcev.
10.5.4 Analiza dosežkov, načrtovanje pomoči in tudi dela z nadarjenimi
učenci
Dosežki učencev so pokazali, da ima več kot polovica otrok splošno bralno učinkovitost
nadpovprečno. Ti otroci berejo hitro in imajo dobro usvojeno tehniko branja. Pri 11
učencih je bralna učinkovitost povprečna in sodijo med srednjih 50 % dosežkov. En
učenec pa sodi v spodnjo četrtino najslabših bralcev. Zanj je bilo treba še dodatno
pripraviti načrtovanje pomoči. Deček že ima dodatno strokovno pomoč, vendar sem
zanj pripravila še dodatne naloge za izboljšanje bralne učinkovitosti.
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V razredu imam 6 otrok, ki spadajo v zgornjo četrtino najboljših dosežkov tudi na
podtestu Stopnja razumevanja. Lahko rečem, da je to tista skupina nadarjenih, za katere
sem pripravila zahtevnejše bralne naloge in jih spodbujala k vlaganju dodatnega napora.
Sem jih pa že kot mentorica branja v tem šolskem letu navdušila, da so se udeležili
Tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Tudi sama menim, da
Cankarjevo tekmovanje prispeva k prilagajanju razvijanja bralnih zmožnosti bralno
zmožnejšim

oz.

nadarjenim

učencem.

O

pomembnosti

bralnomotivacijskih

obogatitvenih dejavnosti, med drugim je to tudi to tekmovanje, piše I. Saksida (2014:
44) v prispevku Nadarjeni (kritični) bralci in njihovi (ambiciozni) mentorji pri bralnem
dogodku. Pri učencih, ki so na stopnji samostojnega branja, sem morala poskrbeti, da
jim je bralno gradivo predstavljalo izziv, da so bile vključene tudi naloge višjih
taksonomskih ravni. Vključila sem jih tudi v skupino, v kateri je bil bralno manj
kompetenten sošolec in so mu pri tem lahko pomagali.
V magistrskem delu sem že zapisala, da se razvita zmožnost branja neumetnostnih
besedil, ki jih vključuje tudi Bralni test, in razvita zmožnost branja literarnih besedil
močno razlikujeta. V šoli seveda razvijamo ene in druge, vendar Bralni test (avtorici S.
Pečjak in N. Potočnik ga pišeta z veliko začetnico)

ugotavlja izurjenost

(avtomatiziranost) tehnike branja pri učencu in stopnjo bralnega razumevanja.
Za učence, ki imajo splošno bralno učinkovitost povprečno, vendar je njihovo bralno
razumevanje podpovprečno, sem morala pripraviti naloge, ki so razvijale bralno
razumevanje.
Po predlogih za spodbujanje bralnega razumevanja, ki jih navaja S. Pečjak (2012:
68–78) je moja pomoč potekala v dveh smereh:
– v smeri razvoja besedišča, ki omogoča učencu oblikovanje mentalnih predstav
(razumevanja) in
– v smeri uporabe različnih strategij, ki izboljšujejo razumevanje pri branju.
Mišljeno je branje neumetnostnih besedil, saj sem o razvijanju bralne zmožnosti
pri umetnostnih besedilih že pisala v poglavju o pridobivanju recepcijskih
zmožnosti.
Kot učiteljica moram biti vzor za razvoj besedišča s tem, da večkrat uporabljam besede,
ki naj bi se jih učenci naučili in jih tudi spodbujam k rabi različnih besed. Učenci
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morajo te nove besede uporabljati v različnih povedih, s čimer utrdijo pomen in
razumevanje besede v različnih položajih. Potreben je tudi eklektični pristop pri učenju
novih besed. Kombinirati moram različne dejavnosti in načine za spoznavanje in
usvajanje novih besed.
V razredu smo izdelali tudi slovarček z novimi, neznanimi besedami. Učence sem
spodbujala, da bi več brali v svojem prostem času.
Besedišče smo širili tudi z didaktičnimi igrami, ki jih predlaga S. Pečjak (prav tam, 70).
Učenci dopolnjujejo pričete povedi. Vstavljajo manjkajoče besede v povedih.
Spreminjajo črke v besedi in iščejo besede z nasprotnim pomenom. Premečejo črke v
besedi, da dobijo iskano besedo. Odkrivajo nove besede, ki se skrivajo v daljših
besedah. Iščejo vsiljive besede in sestavljajo besede ob pomoči zlogov.
Uporabljala sem strategijo povezovalne hipoteze, kar pomeni uporabo konkretnih
predmetov ali igrač za predmete, ki so omenjeni v besedilu, ali pa namišljeno
manipulacijo s predmeti.
Poslušalsko-bralna strategija (PBS), ki jo navaja tudi S. Pečjak (prav tam, 74) ima
naslednje korake:
–

Najprej sem z vprašanji ugotovila predznanje učencev in poudarila besedišče, ki
se pojavlja v besedilu.

–

Pojasnila sem nove izraze in jih z učenci skušala povezati v širše pojmovne
kategorije ter jim poiskati nadpomenke. Narisali smo pojmovno mrežo ali
miselni vzorec.

–

Pred branjem sem postavljala vprašanja in jih spodbujala k razmišljanju. Učenci
so najprej preleteli besedilo in nanizali vprašanja, na katera bi želeli dobiti
odgovore. Po tem so napovedali, kakšna bo vsebina besedila. Svoje napovedi so
tudi zapisali. Nato so skušali opredeliti svoja pričakovanja, ki so jih tudi zapisali,
nato so prebrali besedilo. Učenci se morajo navaditi, da postavljajo vprašanja že
pred branjem, med branjem in po njem. Po zastavljenih vprašanjih in
predvidevanju vsebine učenci besedilo preberejo.

–

Na koncu vsakega odstavka so učenci poskušali odgovoriti na lastna in moja
vprašanja, povezana z besedilom.

–

Na koncu je sledil aktivni pregled celotnega besedila. Učenci so prebrali
odgovore na lastna vprašanja in preverili njihovo pravilnost. Pri odgovarjanju
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so si pomagali tako, da so ponovno prebrali besedilo ali pa si pri iskanju
odgovorov pomagali z drugimi besedili iz knjig, revij …
O bralni motivaciji sem že pisala v poglavju pri bralni zmožnosti. Kot učiteljica
poskušam biti dober bralni zgled z glasnim branjem iz berila, učbenikov, knjig ter s
pripovedovanjem o prebranem. Prav tako se trudim to doseči z omogočanjem pogovora
in druženja ob knjigah, z raznovrstnim knjižnim gradivom, obiskovanjem knjižnice ter
tudi z motivacijo za Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje.
Z dosežki otrok na Bralnem testu sem seznanila tudi učiteljico, ki jih bo poučevala v 4.
razredu, da bo lahko učinkoviteje načrtovala delo z nadarjenimi učenci in tudi s tistimi,
ki pri razvijanju bralne zmožnosti še potrebujejo individualno pomoč.
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11 SKLEP
Raziskovalni problem, ki sem si ga zastavila na začetku svoje evalvacijske raziskave, je
bil: Ali lahko s klasično pravljico spodbujamo in razvijamo družinsko pismenost ter
bralne zmožnosti sodobnega otroka?
Ob zaključku projekta družinskega branja klasičnih pravljic in po izvedbi Bralnega testa
v mesecu maju v 3. razredu, ki ga poučujem, lahko z veseljem pritrdim, da se s
prebiranjem in poustvarjanjem ob klasični pravljici, ne samo razvija družinska
pismenost ter bralna zmožnost učencev, temveč se z branjem v družinskem krogu
uresničujejo tudi vzgojni cilji. Kot piše M. Kordigel Aberšek, da »gre preprosto za to,
da bo človek rad bral, da bo cenil literaturo, da mu bo branje vir estetskega in
vsestranskega užitka, skratka, da mu bo ukvarjanje z literaturo vir ugodja« (Kordigel
Aberšek, 2008: 30).
Tudi P. Kropp (2000:86) piše v svoji knjigi Vzgajanje bralca: »Ne glede na to, kako
dobro šolo obiskuje otrok, najpomembnejše bralno okolje ni učilnica, niti šolska
knjižnica, pač pa vaš dom«. Vzgajanje bralca se začne v družini, ko vidi otrok svojega
starša s knjigo v roki, ko mu prebere pravljico, ko se pogovarja z njim …« Zato je bila
moja želja, da pritegnem k branju čim več staršev, ki bodo vsakodnevno brali s svojim
otrokom, se z njim pogovarjali in poustvarjali ob klasičnih pravljicah.
M. Grosman meni, da skrivnost uspešne bralne vzgoje »razkrivajo tri temeljna pravila:
vsak dan berite skupaj z otroki, kupujte raznolike knjige in revije ter razumno omejite
gledanje televizije. Spoznali boste, kako otroka namesto v omamen televizijski svet
popeljati v sanjski svet knjige, v knjigarne in knjižnice in mu dovoliti, da si kot odrasli
sam izbira svojo knjigo« (prav tam, platnica knjige).
Ko sem prebirala spremne besede in didaktične instrumentarije v Zbirki Domače branje
Knjiga pred nosom, avtor konceptualne zasnove zbirke in recenzije je I. Saksida, so se
različni avtorji strinjali, da nam sedaj, ko smo odrasli, klasične pravljice pripovedujejo
drugačno zgodbo, zato jih moramo brati dvakrat. M. Kordigel meni, da moramo to
storiti iz treh razlogov: da bodo otroci slišali svojega Andersena, potem zato, ker ga
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bomo slišali tudi mi odrasli in tudi zato, da ga bodo prebirali svojim otrokom (2009, v
H. Ch. Andersen Pravljice).
Drugače kot otrok pa bere odrasli bralec, saj bo lahko le posamezne sodbe povezal z
generično realnostjo, kar pomeni, da so (zanj) posamezne sodbe odsev oziroma zunanja
(besedilna) manifestacija nečesa, kar v samem besedilu ni neposredno navzoče, ampak
je prepuščeno bralčevemu prepoznavanju (Saksida, 1991).
Vpliv družinske pismenosti na pismenost otrok so ugotavljali v različnih raziskavah.
Ker je tudi zadnja mednarodna raziskava o pismenosti odraslih (International Adult
Literacy Survey, 1999) pokazala, da se »pomembnejše kot založenost okolja z bralnim
gradivom kažejo najrazličnejše dejavnosti (branje knjig, obiskovanje knjižnic ipd.), ki
jih izvajajo družinski člani in so povezane s pismenostjo« (Knaflič, 2002: 37), je bil
moj cilj navdušiti starše za projekt družinskega branja klasičnih pravljic. Pa tudi zato,
ker je od razvite bralne zmožnosti v veliki meri odvisna izobrazbena in poklicna pot
posameznika, kot piše v učnem načrtu (Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt.
2011).
O pomembnosti dobro razvite bralne sposobnosti piše tudi Grosman (V Kropp, 2008):
»V času, ko smo od jutranjega prebujenja do nočnega odhoda na spanje neprestano
obdani z vsakodnevnimi besedili, bralne sposobnosti ne moremo šteti za razkošje, ki si
ga lahko privoščijo samo izobraženi posamezniki /…/. Dobra razvita bralna sposobnost
namreč ne omogoča le prostega pristopa do različnih podatkov oz. do vsega znanja, do
raznih oblik leposlovja in do sposobnosti obrambe pred manipulacijo z raznimi besedili,
marveč prispeva tudi k razvoju drugih jezikovnih zmožnosti, ki omogočajo uspešnejše
in kakovostnejše življenje.«
Staršem in otrokom sem pripravljala poustvarjalne naloge po branju in pripovedovanju
klasičnih pravljic tudi z namenom, da so z njimi razvijali različne recepcijske
zmožnosti, da bi se bližali popolnejšemu literarnemu doživetju. I. Saksida (2008) navaja
v Poti in razpotja didaktike književnosti veliko poustvarjalnih nalog, ki sem jih tudi
sama vključila. Upoštevala sem načela recepcijske didaktike, da so bile poustvarjalne
naloge čim bolj zanimive in da so razvijale zmožnosti vživljanja v književno osebo,
ugotavljale motive za njihovo ravnanje, razvijale zmožnost doživljanja književnega
prostora in časa, z izdelavo lutk književnih junakov na Noči knjige pa so učenci s starši
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tudi oživili svoje pravljične osebe, tako kot je oživel pajacek v Kovičevi pravljici
Pajacek in punčka.
Ko sem v mesecu maju izvedla Bralni test S. Pečjak in N. Potočnik, sem ob koncu
evalvacijske raziskave ugotovila, da ima veliko učencev nadpovprečno razvito bralno
zmožnost, večina sodi med povprečne bralce, tako na podtestu hitrost razumevanja kot
tudi na stopnji razumevanja. Ugotovljeno stanje mi je pokazalo, katerim učencem bom
zaradi težav pri razumevanju prebranega še morala pomagati pri razvijanju bralne
zmožnosti. Za učence, ki imajo nadpovprečne dosežke, sem oblikovala zahtevnejše
bralne naloge. Sem pa učence v letošnjem šolskem letu že navdušila, da so se udeležili
Tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Sodelovala je polovica
otrok iz razreda, štiri deklice pa so tudi osvojile Cankarjevo priznanje
Čeprav rezultatov ne morem posploševati, lahko rečem, potrjujejo pa jih tudi
vrednotenja staršev, da je projekt družinskega branja pravljic, kot primer dobre prakse,
lahko prenosljiv tudi v druge skupine učencev. Njihove spodbudne misli ob zaključku
so me navdušile, da ga bom, z izboljšavami, nadaljevala tudi v naslednjem šolskem letu
z novimi učenci in s starši. Z vodenim projektom bom tako začela že na začetku
šolskega leta, da si bomo lažje izposojali knjige v knjižnici in lahko več časa posvetili
isti pravljici.
Projekt družinskega branja klasičnih pravljic je bil povabilo na druženje in
poustvarjanje ob klasičnih pravljicah. Starši in otroci so s prebiranjem in
poustvarjanjem ob klasičnih pravljicah spoznavali svetovni in slovenski kanon klasičnih
pravljic.
»Vsaka pravljica je čudežno ogledalo«, je zapisal B. Betelheim, ki pravi še: »Najgloblji
pomen pravljice je – kar velja za vso véliko umetnost – za vsakogar drugačen, razlikuje
se celo za istega človeka v različnih življenjskih obdobjih.« A. Ilc pa dodaja: »Zato za
pravljico ni nikoli prepozno. In ne prezgodaj« (Ilc, 2015). S tem namenom bom za
projekt družinskega branja pravljic navdušila tudi starše svojih prihodnjih prvošolčkov.
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13 PRILOGE
PRILOGA 1
HANS CHRISTIAN ANDERSEN:
CESARJEVA NOVA OBLAČILA
Pravljica se začne takole:
»Pred mnogimi leti je živel cesar, ki je tako zelo oboževal lepa nova oblačila, da je ves
denar porabil samo za razkošne obleke« (Andersen, 2009: 42).

Dopolni povedi:
Cesar je oboževal _____________________________________________
V mesto sta prišla _____________________________________________
Pretvarjala sta se ______________________________________________
Cesar si je nadel ______________________________________________
Vsi so govorili, kako ___________________________________________
»Pa saj nima ničesar na sebi!« ____________________________________
Nazadnje so vsi vzkliknili: »Saj __________________________________

Kako bi cesarja oblekel/la ti? Opiši izbrano obleko. Lahko jo tudi narišeš.

Napiši svoje ime:

Vprašanja so iz delovnega zvezka za književnost v tretjem razredu osnovne šole S slikanico na rami,
avtoric Vide Medved Udovič, Tilke Jamnik in Jožice Gruden Ciber (2010). Ljubljana: Mladinska knjiga.
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PRILOGA 2
HANS CHRISTIAN ANDERSEN:
CESARJEVA NOVA OBLAČILA
Pravljica se začne takole:
»Pred mnogimi leti je živel cesar, ki je tako zelo oboževal lepa nova oblačila, da je ves
denar porabil samo za razkošne obleke« (Andersen, 2009: 42).

Kako ocenjuješ njegovo modrost in njegovo sposobnost za cesarsko
službo?

In kaj meni o sebi cesar sam?

In zakaj so odrasli najprej samo šepetali in se šele kasneje opogumili za
glasno vzklikanje: »Saj nima ničesar na sebi!«
Vprašaj očka!

151

Lukaček, A. (2016). Klasična pravljica v prvem triletjiu osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo. Univerza v
Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana

Lahko razložiš vedenje dvorjanov in meščanov na velikem sprevodu?

Zakaj je šele otrok smel povedati, »da je cesar nag«?

Kako dvorjani in državljani vedo, da imajo modrega cesarja? Pomisli na
pravljice, ki jih poznaš, in naredi seznam opravil, ki jih opravlja moder in
pameten cesar.

Napiši svoje ime:
Vprašanja so iz knjige PRAVLJICE Hans Christian Andersen (2009). Ljubljana: Mladinska knjiga.
Avtorica didaktičnega gradiva je dr. Metka Kordigel Aberšek. Knjiga je izšla v zbirki Knjiga pred nosom.
Avtor didaktičnega koncepta je dr. Igor Saksida.
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PRILOGA 3
HANS CHRISTIAN ANDERSEN:
SLAVEC
»… Popotniki iz vseh dežel sveta so se zgrinjali v cesarsko mesto in ga občudovali,
prav tako grad in vrt, ko pa so zaslišali slavca, so vsi pravili: »Ni ga čez slavca!«…«
(Andersen, 2009: 18).
Prosi mamico ali očka in zaigrajta pogovor med pravim in umetnim slavcem ter ga
napišita.
POGOVOR MED PRAVIM IN UMETNIM SLAVCEM
Pravi slavec:

Umetni slavec:

Pravi slavec:

Umetni slavec:

Pravi slavec:

Umetni slavec:

Pravi slavec:

Umetni slavec:

Pravi slavec:

Umetni slavec:

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 5
HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Z mamico ali očkom preveri, kako dobro poznata Andersenove pravljice.
Poveži prave polovice Andersenovih pravljic.
Kraljična
Cesarjeva
Grdi
Svinjski
Mala

raček
pastir
Morska deklica
na zrnu graha
nova oblačila

Iz katere Andersenove pravljice je tale odlomek?
»Saj nima ničesar na sebi,« je nazadnje vzkliknilo ljudstvo. Cesar se je zdrznil, kajti
zdelo se mu je, da imajo prav, vendar si je takole mislil: »Zdržati moram do konca
sprevoda.« Komorniki pa so tudi šli za njim in nesli vlečko, ki je sploh ni bilo.
a) Slavec
b) Cesarjeva nova oblačila
c) Palčica
Iz katere Andersenove pravljice je naslednji odlomek?
Ampak kaj je uzrl v bistri vodi? Zagledal je lastno podobo, toda ni bil več neroden,
črnosiv ptič, grd in neprijeten, temveč labod! Nič ne de, če se rodiš v račjaku, da se le
izležeš iz labodjega jajca!
a) Svinjski pastir
b) Kraljična na zrnu graha
c) Grdi raček
Vsako leto 2. aprila, na rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena,
praznujemo
a) mednarodni dan knjig za otroke
b) slovenski kulturni praznik
c) dan reformacije
Napiši, katere Andersenove pravljice radi berete v vaši družini in zakaj.

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 5
OSCAR WILDE:
SEBIČNI VELIKAN
Vprašaj mamico ali očka, kakšen človek je sebičnež?

Po katerih dejanjih spoznaš, da je bil velikan v pravljici sebičen?

Zakaj so se otroci po šoli radi igrali v velikanovem vrtu?

Pri kom je bil velikan na obisku?

Kaj se je zgodilo, ko se je vrnil domov?

Kdaj se je vrnila pomlad v velikanov vrt?
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Zakaj pa je v enem kotu ostala še vedno zima?

Kaj to pomeni, da se je velikanu srce odtajalo?

Kaj se je naučil velikan? Kaj mu je prineslo srečo?

Ali se spomniš še na kakšno pravljico, kjer prinaša srečo razdajanje?

Poiščita z mamico ali očkom v knjižnici še kakšno knjigo o velikanih in
napišita njihove naslove.

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 6
JAKOB IN WILHELM GRIMM:
JANKO IN METKA
Hišica hudobne čarovnice je bila torej iz samih najboljših, najslajših, najmamljivejših
dobrot.

Nariši, kakšna je tvoja čarovničina hiša.

Zdaj še enkrat preberi odlomek, v katerem pripovedovalec pravljice pove,
kakšna je bila čarovničina hišica.
Janko in Metka sta šla za ptico, dokler nista prišla do neke hišice, kjer je ptica sedla na
streho. Ko pa sta prišla čisto blizu, sta opazila, da je hišica iz kruha sezidana in s
štrukeljčki pokrita; okenca pa so bila iz svetlega sladkorčka.

Narišita z mamico ali očkom čarovničino hišo še enkrat. Tokrat tako,
kakršna je bila v pravljici!

Napiši svoje ime:

Vprašanja so iz DZ Jaz pa berem 3 (Kordigel, 2008: 56–57).
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PRILOGA 7
FRAN MILČINSKI:
GOSPOD IN HRUŠKA
Začetni dogodek
Vroče je bilo, gospod je sedel pri kosilu in se v potu svojega obraza trudil z vilicami in
nožem. Ko ni mogel več, je globoko vzdihnil, naslonil se je nazaj in gledal predse. Pa
mu je pogled obstal na lepih rumenih hruškah, ki so vabljivo visele zunaj na vrtu, prav
pred oknom. »Lačen sem,« je rekel gospod. »Ali te vrste hruške poznam. Niso ne
presladke ne prekisle in močno sočnate so. Dobre bi bile za žejo. (Milčinski, 2007: 2).
Dogodek 2

Dogodek 3

Dogodek 4
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Dogodek 5

Dogodek 6

Končni dogodek

Drevesu pa ni dalo miru. Moralo je razodeti svojo modrost in je spregovorilo: »Kaj ti
pravim, gospod!« Sam bi šel po hruške pa bi vsega tega ne bilo.«
Ha, to je res. Toda pomislite, kje bi bila potem ta historija! (Milčinski, 2007: 30).
historija – zgodba, pravljica

Nariši gospoda in napiši v oblaček, na kaj je pomislil na koncu pravljice.

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 8
SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ
Nariši peka Mišmaša.

Prosi mamico ali očka, naj ga tudi nariše.

Preden se bosta lotila naloge, iz besedila izpiši podatke, ki jih bosta morala
pri risanju upoštevati:
o njegovi velikosti,

o njegovih brkih,
o njegovih očeh,

o tem, kako je gledal,

o tem, kaj so vaščani trdili o njem

in kaj je delal.
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Opišita prostor, kjer je Mišmaš z miškami pekel kruh.

Naštejta miške, ki so pekle kruh, in njihove priprave na peko kruha.

Kako si predstavljaš kralja Mišmaša? Napiši, lahko ga tudi narišeš.

Kako pa bi opisal mlinarico Jedrt? Ali bi lahko rekel, da je bila dobra
oseba? Razloži.

Lahko jo tudi narišeš ali pa prosi mamico ali očka, da jo narišeta.

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 9
SVETLANA MAKAROVIČ:
VEVERIČEK POSEBNE SORTE

VEVERIČEK IMA POŠKODOVANO …

Opiši in nariši veverička.

VEVERIČKU JE IME …
ZATO NI MOGEL …
NJEGOVI MAMI JE IME …

SKOTIL SE JE MESECA …
NAUČIL PA SE JE …
IMA ……… BRATA IN ………. SESTRICI

Pripoveduj očku ali mamici o življenju veverička Čopka. Skupaj napišita in narišita
dogajalno premico.
NOVICA V VEVERIČJEM GAJU …

ZADOVOLJNA MAMA PUHANKA …

PRVI SKOK VEVERIČK …
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ČOPKOVA TAČKA …

ŽALOSTNA MAMA PUHANKA …

ČOPKO IN KOS …

ČOPKO POSTANE NAJPAMETNEJŠI IN NAJBOLJ IZKUŠEN VEVERIČEK …

Sedaj pa še narišita 7 slik iz življenja veverička Čopka. V oblačke tudi lahko napišeta,
kaj so živali govorile.
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Napiši svoje ime:
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PRILOGA 11
KAJETAN KOVIČ: PAJACEK IN PUNČKA
Kje je živela punčka v pravljici?

Kakšen je dogajalni prostor v posneti predstavi?

Kaj delajo pajacki v pravljici?

Kaj delajo pajacki v predstavi?

V čem se predstava še razlikuje od pravljice?

Ali najdeta z mamico ali očkom napačni stavek v pravljici Pajacek in
punčka?
»Ura je tekla in zunaj je bil že dan, pajacek in punčka pa sta še kar sedela
pri oknu in se med sabo hvalila. Bila sta najlepša, najboljša, največja, naj
prva, naj močna, naj bistra, naj vse. Najlepše sta pisala domače naloge,
najbolj pridno poslušala pravljice, najlepše sta risala, pela in plesala.
Potem je pajacek povedal naj zgodbo in punčka je bila naj srečna in je
pajacka krstila za naj pajacka« (Kovič, 2011: 19).
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Ali poznata še kakšno knjigo, ki jo je napisal Kajetan Kovič? Napišita
naslove knjig:

Katera ilustratorka je velikokrat ilustrirala njegove knjige?

Narišita svojega naj pajacka. Lahko ga tudi sešijeta iz blaga.

Kako bi pajacek pripovedoval svojo zgodbo?
Punčka me je zbodla z iglo in sem oživel …

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 11
SLAVKO PREGL: O ZMAJU, KI JE ŽELEL BITI KRALJ
Kje se skriva v besedilu napačni stavek? Podčrtaj ga.
»Pred malo vojsko se je pojavil strašni zmaj. Plahutal je s strašnimi krili, iz
štirih strašnih glav mu je bruhal ogenj, vihtel je nešteto strašnih šap s
strašnimi zakrivljenimi nohti in opletal s strašnim ostrim repom. Kmetje so
ga gledali in občudovali njegovo strašnost. Vojaki so se prestrašeni
razbežali, zmaj pa je pograbil štiri krave z bližnjega pašnika in izginil tja,
od koder je prišel.«
(Pregl, 2012: 6–7).

Kakšne zvijače sta se domislila minister Gregor in kralj Janez?

Prepiši pismo, ki ga je napisal minister Gregor strašnemu zmaju.
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Zmaj je postal kralj. Z mamico ali očkom si razdelita vloge in napišita, kaj
so se pogovarjale zmajeve glave. Lahko narišeta zmaja in v oblačke
napišeta pogovor glav.
PRVA GLAVA:

DRUGA GLAVA:

TRETJA GLAVA:
ČETRTA GLAVA:

»Tako sta kralj Janez in njegov dvor stopila v pravljico, zmaj, ki je želel
biti kralj, a tega ni zmogel, pa je dobil spomenik ob vznožju grajskega
griča« (Pregl, 2012: 30).
Nariši svoj spomenik strašnemu zmaju.

Ali poznaš še kakšno pravljico o zmaju? Napiši naslove.
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Napiši svoje ime:
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PRILOGA 12
FERI LAINŠČEK: ZLATI KRALJEVIČ
»… Povedli so ga v zlato sobano, kjer je na zlatem prestolu sedel ženin, ki
mu je krojač ravno prišival zlate gumbe na zlato poročno obleko. A to še
zdaleč ni bilo vse: kraljevič je imel zlat tudi obraz in še njegove roke so bile
zlate…«
(Lainšček, 2000: 13).

Zakaj misliš, je bil zlati kraljevič tako všeč deklici Ilonki?

Vprašaj mamico ali očka, kaj pomeni, da je Ilonka povprašala srce in se je
odločila za Kalmana?

Napiši besede na pravo mesto v besedilu: srce, reki, noč, let, zlata, otrok,
kruha, srečno.
»… Še tisto _______ je potem Ilonka res povprašala __________ in to je
izbralo Kalmana. Živela sta ___________ ob __________ še mnogo
_______ in imela sta mnogo ____________. Noben izmed njih sicer ni
nikoli pridelal __________, ___________ pa kljub temu niso stradali.

Kakšen pa bi bil tvoj konec pravljice o zlatem kraljeviču?

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 13
BINA ŠTAMPE ŽMAVC: URE KRALJA MINA
Na črto napiši manjkajoče besede.
»V neki, s ____________ obsijani deželi je živel kralj Min. Bil je
mogočen, kot le more biti _____________ bogate in prostrane dežele.
Tudi največji obrekljivci niso mogli najti nobene, niti najmanjše razpoke v
njegovi mogočnosti! In vendar je bila.
Nekoč, bilo je na predvečer njegovega rojstnega ___________, je kralj
Min sanjal nenavadne in moreče ___________. Sanjal je o podivjanih
____________ udarjajočih z gongi in nihali, ki so drvele za njim, grozeče
tiktakale in bile nad njegovo ___________. Kraj Min je bežal, bežal …«
(Štampe Žmavc, 2013: 4).

Kaj kralj Min ukaže Urarčku?

Ali čarovnik lahko s svojimi čarovnijami spremeni čas?

Kakšno zmedo naredijo spremenjene upočasnjene ure?
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Vprašaj mamico ali očka: Kaj so zlati časi? Zakaj jih tako imenujemo?

Vprašaj babico ali dedka, katere pravljice sta poslušala, ko sta bila
otroka.

Kaj bi pripovedovale ure kralja Mina? Lahko narišeš strip in v
oblačke napišeš njihov pogovor.

Napiši svoje ime:
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PRILOGA 14

VABILO na Noč knjige 22. aprila 2016, čeprav bo
v resnici večer, ker se dobimo ob 17uri v 3. c
NA BRANJU
IN PRIPOVEDOVANJU KLASIČNIH PRAVLJIC

Dragi starši, babice in dedki,
najprej se bomo družili v knjižnici in prebrali dve izbrani
pravljici, potem brali vaše pravljice pod hrasti v okolici šole. V
razredu bomo ustvarjali lutke knjižnih junakov. Prosim, prinesite
podlago za sedenje in pisanje ter puščico in blago, če ga imate za
ustvarjanje, in šivanke z gumbi za šivanje … Ter veliko dobre
volje za poslušanje, ustvarjanje in nastopanje.
Otroci 3. razreda, Alenka Lukaček in Brane Bavdaž
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Ovrednotenje projekta branja klasičnih pravljic v 3. c razredu s strani staršev (šol. l.
2015/16)
Projekt mi je bil zanimiv in dobrodošel.
Od nekdaj smo imeli ritual pred spanjem: branje pravljic, kratek pogovor in nato spanje.
Zadnje čase pa me otroka pošiljata iz sobe, da sama bereta pred spanjem tisto, kar želita.
Tako da moje »pomoči« ne potrebujeta več. Mi je kar malo žal, ker mi je bil to od
nekdaj lep ritual. Saj vem, otroci rastejo in jih moramo spustiti, tudi pri branju.
Vendar naloge, ki ste nam jih dali, so me dale zopet v prvi plan. Na novo smo odkrivali
pravljice, ki smo jih že dodobra poznali. Nekatere v originalni verziji, nekatere pa v
prirejeni. Vprašanja pa so bila tudi vodila za pogovor z otroki. Ker ste knjige
obravnavali tudi v šoli, nas je V. podučil, kaj je povedala učiteljica in ostali otroci (in na
to je bil tudi zelo ponosen). Vsekakor sta pridobila to, da ima vsaka zgodba tudi
»skrito« sporočilo. Lahko smo našli primerjavo med pravljico in vsakdanjim življenjem.
Kako se obnašati v takih primerih, kaj je prav in kaj ne.
Vsekakor projekt ni bil obveza, le včasih nam je tekla voda v grlo, ker zaradi ostalih
obveznosti nismo našli časa. Edino priporočilo, ki ga imam je, da bi se projekt
»zavlekel« na daljši čas. Recimo ena knjiga na vsake 14 dni.
Tudi jaz sem na novo odkrila ljubezen do knjige. Moram priznati, da komaj čakam, da
bosta otroka v višjih razredih, kjer je obvezno domače branje. Verjamem, da so na
seznamih dobre knjige, in vem, da jih bom tudi jaz obvezno prebrala. Vsekakor jih bom
drugače doživljala, kot jih bosta otroka. Ja, z leti pride tudi »modrost«.

Mamica U
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Projekt branja klasičnih pravljic je prav lepa zamisel.
Priznati moram, da me je kakšen dan prav ustavilo pri vsakodnevnem hitenju in
obveznostih, da sva kaj več prebrali in se tako tudi družili.
Vedno so takšni projekti dobrodošli. Spomni te na čase, ko smo bili majhni otroci in
smo vsak večer brali.
Bile pa so to malo drugačne pravljice, kot si jih otrok izbere za večerno branje.
Mislim, da sem se ob kakšni še sama zamislila.
Otrokom morda niso bile vse tako zelo zanimive.
Včasih sem sama imela več zanimanja zanjo kot otrok.
Prav pa je, da klasičnim pravljicam damo tudi svoje mesto.
Mislim, da ste projekt lepo speljali. V bodoče pa bi le svetovala, da morda malo manj
obsežno.
Mi imamo doma še dve pravljici, za odgovoriti, saj se G. ne spomni več in si jo moram
izposoditi.
Zahvaljujem se vam za vse spodbude, saj so vedno dobrodošle.
Mamica L
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Sodelovanje pri projektu je bilo na pobudo učiteljice in ker imajo pravljice pomembno
vlogo pri otroški domišljiji, smo se odločili za sodelovanje.
V okviru projekta smo brali več pravljic in zato smo se tudi več pogovarjali.
Verjetno so tudi otroci z branjem kaj pridobili.
Samo branje pravljic je bilo prijetno, vendar pisanje odgovorov je za mojega otroka bila
samo še ena šolska obveznost. Mogoče je zato kakšno branje pravljice izgubilo čar. »A
spet moramo prebrati eno pravljico?«
Projekt branja se mi zdi prijeten in koristen. Je pa potrebno sodelovanje staršev. Ima
pridih obveznosti. Smo si pa ljudje različni. Nekaterim bo ustrezalo, drugim ne. So pa
tudi neke vrste priprave na redno opravljanje domačih nalog doma in mogoče tudi na
domače branje, ki sledi v naslednjem letu.
Težko bi kaj svetovala.
Če starši izkažejo interes, zakaj ne.

Mamica N
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Spoštovani starši, ker se počasi končuje naš projekt družinskega branja pravljic, vas
prosim, da mi napišete vaše mnenje.
Zakaj ste sodelovali v tem projektu? Ali ste zaradi projekta več brali s svojim otrokom
in se pogovarjali z njim ob klasičnih pravljicah?
V projektu smo sodelovali zaradi želje otroka. Zaradi projekta nismo brali dosti več. V
družini ob večerih veliko beremo. Brali smo enako, vendar smo knjige zamenjali za
tiste, ki so bile vključene v projektu.
Ali so otroci z branjem in (po)ustvarjalnimi nalogami po branju klasičnih pravljic kaj
pridobili?
Predvsem s(m)o »vadili« razumevanje vsebine pravljice.
Tisti, ki ste z otroki malo brali in tudi nalog niste veliko reševali z njimi, mi prosim
napišite, zakaj se tega niste lotili.
Ali ste branje doživljali kot nekaj prijetnega ali je to bila samo še ena obveznost več, ki
je povezana s šolskimi obveznostmi?
Branje vedno doživljamo kot prijetno. Morda je bila občasno obveznost reševanje učnih
listov, ki so se tekom tednov nabirali. Reševanje listov pa je bilo dostikrat nemogoče
zaradi nepoznavanja vsebine pravljice. Knjige pa se tisto obdobje ni dalo izposoditi v
knjižnici.
Kako bi predstavili ta projekt branja pravljic vašim znancem?
Projekt bi predstavila kot nekaj pozitivnega. Predvsem gre za velik nabor pravljic, ki jih
prej v družini nikoli nismo brali, in gre posledično za boljše prepoznavanje klasičnih
pravljic. V projektu smo dobili veliko idej in naslovov knjig za prebiranje tudi za v
prihodnje.
Kaj bi mi svetovali, kako naj projekt izboljšam?
Projekt bi morda izboljšali predvsem glede časa. Morda bi ga začeli v začetku šolskega
leta. Morda bi pred začetkom projekta dobili seznam pravljic, ki bi prišle v poštev za
branje. Tako bi morda otroka že prej pripravili na učne liste, knjigo bi morda prebrali
večkrat, imeli bi več časa za razmišljanje o pravljici in vsebini …
Ali naj ga izvajam še s kakšno generacijo staršev?
Izkušnja branja je bila zanimiva.
Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč.
Lahko pa samo napišete, kako v vaši družini razvijate pismenost in kako se je branje
klasičnih pravljic in ustvarjanje ob njih vključilo v to družinsko dogajanje.
Mamica D
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Projekt branja klasičnih pravljic je na nas naredil pozitiven vtis. L. že od malega zelo
rada bere, tako da z motivacijo nismo imeli težav in je vse naloge z veseljem
izpolnjevala. L. je bilo najbolj všeč ustvarjanje ob pravljicah. Kadar L. bere, je v
popolnoma svojem svetu in zelo rada sama bere, zato mi je bil projekt všeč, saj je v
branje vključil tudi nas. Sama mlajšim puncam večkrat glasno berem oziroma
pripovedujem, kot L., zato je bila ta motivacija super, saj menim, da se družina ob
branju zbliža in smo takrat res povezani. Ker je oči velikokrat službeno odsoten, je bila
najbolj vesela, ko je brala z njim – sama. Meni se je v spomin vtisnil dogodek branja na
prostem, res je bilo lepo. Tudi A. je uživala ob poslušanju, še posebej pa na ustvarjalnih
uricah. Sodelovali smo vsi in takšne projekte pozdravljamo. Morda le namig, da najrajši
beremo v zimskem času in ob deževnih dneh.
Starša C
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Spoštovani starši, ker se počasi končuje naš projekt družinskega branja pravljic, vas
prosim, da mi napišete vaše mnenje.
Zakaj ste sodelovali v tem projektu? Ali ste zaradi projekta več brali s svojim otrokom
in se pogovarjali z njim ob klasičnih pravljicah?
Pri projektu sem sodelovala zaradi hčerke. Beremo že tako veliko, smo se pa sedaj
osredotočili na izbrane knjige.
Ali so otroci z branjem in (po)ustvarjalnimi nalogami po branju klasičnih pravljic kaj
pridobili?
Tako si mogoče bolje razumejo pomen knjige, ko se jim zgodba bolj podrobno razloži.
Tisti, ki ste z otroki malo brali in tudi nalog niste veliko reševali z njimi, mi prosim
napišite, zakaj se tega niste lotili.
Včasih enostavno ni uspelo ali pa knjige nismo dobili in je nismo niti poznali.
Ali ste branje doživljali kot nekaj prijetnega ali je to bila samo še ena obveznost več, ki
je povezana s šolskimi obveznostmi?
Branje samo ne, so pa učni listi malo večja obveznost za starše.
Kako bi predstavili ta projekt branja pravljic vašim znancem?
Kot nekaj, kar z otrokom radi počnemo.
Kaj bi mi svetovali, kako naj projekt izboljšam?
S tem pričnite v začetku šolskega leta, da imajo starši dovolj časa za pridobitev knjig in
spoznavanje pravljic. Mislim, da je sicer bralna značka že tako lep projekt.
Ali naj ga izvajam še s kakšno generacijo staršev?
Če bodo imeli dovolj časa, zakaj pa ne.

Mamica I
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Strinjam se z načinom domačega branja, saj na ta način preživimo z otroki kakovosten
in res samo otroku namenjen čas.
V teh trenutkih otroka dejansko poslušamo.
Pa tudi mi spoznamo kakšno pravljico več.
Očka R
V projekt smo se vključili z velikim veseljem. Knjiga ima pomembno mesto v naši
družini. Vsak večer beremo pravljice ali nekaj, kar si otroka izbereta. Skupaj hodimo
tudi v knjižnico in tam skupaj listamo in beremo, knjige pa seveda vzamemo tudi
domov. Velikokrat smo kakšno pravljico doma tudi zaigrali. Tako si je npr. Ž. oblekla
kostum volka in smo odigrali Rdečo kapico ter na podoben način še druge pravljice. Že
v vrtcu sta otroka sodelovala pri Bralnem palčku in Ciciuhcu in ob tem zelo uživala,
hkrati pa smo z njima brali vsi skupaj. Knjige pa so tudi edina stvar, ki jo otroka dobita
v dar "kar tako", torej brez nekega posebnega razloga. Doma imamo ogromno knjig, še
iz mojega otroštva, kot rečeno pa knjige tudi radi kupujemo. Kar nekaj pravljic pa je
takih, da so nam še posebej pri srcu in jih znamo skoraj na pamet.
Ž. je zelo samostojna deklica, zato je tudi naloge v okviru projekta reševala in
izpolnjevala v precejšnji meri samostojno. Veliko jih je rešila že sama v šoli in vam jih
oddala, ne da bi jih jaz videla in pregledala, tudi tiste, ki jih je reševala doma, pa je
želela rešiti čim bolj samostojno. Ampak nič zato, vseeno smo se pogovarjali o izbrani
pravljici in jo skupaj tudi prebrali. Malo manj smo se posvečali ustvarjanju, saj nam to
ne leži preveč, smo se pa o pravljicah veliko pogovarjali. Kot rečeno, pa vsi radi
beremo, vsak večer. Pravljice tudi radi zaigramo, še posebej zabavno je, če jih pri tem
malo spremenimo.
Toplo vam priporočam, da s projektom nadaljujete še z drugimi generacijami.
Mamica E
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Zakaj ste sodelovali v tem projektu? Ali ste zaradi projekta več brali s svojim otrokom
in se pogovarjali z njim ob klasičnih pravljicah?
Pri projektu smo z veseljem sodelovali, saj se nam zdi zelo dobrodošel in drugačen od
ustaljenega učnega načrta. Zaradi projekta smo seveda tudi več brali.
Ali so otroci z branjem in (po)ustvarjalnimi nalogami po branju klasičnih pravljic kaj
pridobili?
Mislim, da so se naučili malo širše razmišljati o pomenu oz. sporočilu, ki ga pravljice
skrivajo v sebi. Starši smo jim pri tem pomagali s svojimi mnenji, ki so lahko tudi
drugačna od otrokovega.
Tisti, ki ste z otroki malo brali in tudi nalog niste veliko reševali z njimi, mi prosim
napišite, zakaj se tega niste lotili.
Ali ste branje doživljali kot nekaj prijetnega ali je to bila samo še ena obveznost več, ki
je povezana s šolskimi obveznostmi?
Brali smo z veseljem, pri poustvarjalnih nalogah je včasih malo zmanjkalo
koncentracije.
Kako bi predstavili ta projekt branja pravljic vašim znancem?
Pohvalila bi ga.
Kaj bi mi svetovali, kako naj projekt izboljšam?
Mogoče bi bilo pametneje, da bi projekt potekal daljši čas in bi že na začetku razdelili
vse poustvarjalne naloge. Tako bi si doma lažje razporedili čas reševanja in si predvsem
lažje sposojali knjige v knjižnici. Vem, da ste vse knjige prebrali v šoli, vendar je za
pomoč pri reševanju nalog potrebno poznati vsebino pravljic.
Ali naj ga izvajam še s kakšno generacijo staršev?
Absolutno, z vsako prihajajočo. Ker imam sina v devetem razredu, se še predobro
zavedam, kako malo berejo današnji mladostniki, in so takšni projekti, kot je vaš,
dobrodošli. Še posebej v prvi šolski triadi, ko si otroci pridobivajo osnovne bralne
navade.
Mamica B
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Projekt branja klasičnih pravljic je prav lepa zamisel.
Priznati moram, da me je kakšen dan prav ustavilo pri vsakodnevnem hitenju in
obveznostih, da sva kaj več prebrali in se tako tudi družili.
Vedno so takšni projekti dobrodošli. Spomni te na čase, ko smo bili majhni otroci in
smo vsak večer brali.
Bile pa so to malo drugačne pravljice, kot si jih otrok izbere za večerno branje.
Mislim, da sem se ob kakšni še sama zamislila.
Otrokom morda niso bile vse tako zelo zanimive.
Včasih sem sama imela več zanimanja zanje kot otrok.
Prav pa je, da klasičnim pravljicam damo tudi svoje mesto.
Mislim, da ste projekt lepo speljali. V bodoče pa bi le svetovala, da morda malo manj
obsežno.
Mi imamo doma še dve pravljicei za odgovoriti, saj se G. ne spomni več in si ju moram
izposoditi.
Zahvaljujem se vam za vse spodbude, saj so vedno dobrodošle.
Mamica L
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Spoštovani starši, ker se počasi končuje naš projekt družinskega branja pravljic, vas
prosim, da mi napišete vaše mnenje.
Zakaj ste sodelovali v tem projektu?
Glede na to, da redno (dnevno) beremo in/ali pripovedujemo različne pravljice (basni,
pripovedi), je sodelovanje v projektu zgolj formalnost.
Ali ste zaradi projekta več brali s svojim otrokom in se pogovarjali z njim ob klasičnih
pravljicah?
Pravljic zaradi samega projekta nismo prebrali več, kot bi jih sicer, smo pa več (tudi
pisno) vadili obnavljanje pravljic.
Ali so otroci z branjem in (po)ustvarjalnimi nalogami po branju klasičnih pravljic kaj
pridobili?
Poustvarjalne naloge so bile za zabavne, obenem pa je pridobivala znanje na področju
čim krajšega obnavljanja pravljic s svojimi besedami.
Tisti, ki ste z otroki malo brali in tudi nalog niste veliko reševali z njimi, mi prosim
napišite, zakaj se tega niste lotili.
Ali ste branje doživljali kot nekaj prijetnega ali je to bila samo še ena obveznost več, ki
je povezana s šolskimi obveznostmi?
Branje pravljic je vedno prijetno! Kot sem že omenil, pravljice beremo (ali
pripovedujemo) dnevno, pred spanjem; zavoljo projekta smo samo spremenili kak
naslov.
Kako bi predstavili ta projekt branja pravljic vašim znancem?
Za tiste, ki ne berejo redno, kot način prijetnega druženja z otrokom. Obenem si otrok
na ta način tudi širi besedni zaklad, sploh pri branju starejših tekstov, v katerih se
pojavljajo arhaični izrazi.
Kaj bi mi svetovali, kako naj projekt izboljšam?
Z bolj direktnimi navodili staršem.
Ali naj ga izvajam še s kakšno generacijo staršev?
Da.
Očka H
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S hčerkama (starejši sin se nam občasno tudi pridruži) uživamo ob branju pravljic, ki so
zakladnica modrosti. Tudi vaš izbor pravljic moram prav pohvaliti: Cesarjev slavec,
Sebični velikan, Ure kralja Mina ...
Z E sva prebirali in reševali naloge, predvsem ko sva se končno časovno ujeli, tako da
včasih pozdravljamo tudi deževne vikende.
Z družino več beremo v jesensko-zimskem času, ki sam kot tak bolj kliče k branju,
crkljanju in pogovarjanju, modrovanju ... Sicer pa meni branje dviguje duha in
verjamem, da tudi otrokom. Z E nama sicer ni bilo težko reševati vaših nalog (mož je
poskrbel za ilustracije), a meni je bolj blizu dejstvo, da zgodbo počasi prebavim, še
enkrat preberem, pustim, da se mi misli o njej vrtijo tudi ob drugih opravilih tekom
dneva, da mi torej zleze v kosti.

Mamica F

Lepo se Vam zahvaljujem za ta projekt. S tem projektom smo se, kljub pomanjkanju
časa, usedli in pogovarjali o zanimivih pravljicah. Se vrnili tudi v čase, ko sem bila tudi
jaz otrok. Mojemu otroku so določene pravljice res vzele vso pozornost in smo se
kasneje pogovarjali, kaj pravljica hoče povedati. Andersenove pravljice so nam bile še
posebej všeč. Ko gremo v knjižnico, si sicer H. ne izbira takih pravljic, bolj so ji všeč
knjige o prigodah in dogodivščinah groznega Gašperja in zato se mi zdi, da je ta projekt
res odličen in smo posegli v dobre stare klasične pravljice.

Mamica J
Glede družinskega branja klasičnih pravljic je moje mnenje takšno. Da otroci skupaj s
starši berejo/mo moram priznati, da je bilo to zelo super in sva z G. skupaj prebirala
različne pravljice. Tako, da se mi zdi to branje zelo zanimivo. Res pa je, da je bilo
včasih tudi obremenjujoče, zame in za G. Ampak z voljo je tudi moč in tega načela se
držimo.
Mamica Ž
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Ali ste branje doživljali kot nekaj prijetnega ali je to bila samo še ena obveznost več, ki
je povezana s šolskimi obveznostmi?
Branje vedno doživljamo kot prijetno. Morda je bila občasno obveznost reševanje učnih
listov, ki so se tekom tednov nabirali. Reševanje listov pa je bilo dostikrat nemogoče
zaradi nepoznavanja vsebine pravljice. Knjige pa se tisto obdobje ni dalo izposoditi v
knjižnici.
Kako bi predstavili ta projekt branja pravljic vašim znancem?
Projekt bi predstavila kot nekaj pozitivnega. Predvsem gre za velik nabor pravljic, ki jih
prej v družini nikoli nismo brali in gre posledično za boljše prepoznavanje klasičnih
pravljic. V projektu smo dobili veliko idej in naslovov knjig za prebiranje tudi za v
prihodnje.
Kaj bi mi svetovali, kako naj projekt izboljšam?
Projekt bi morda izboljšali predvsem glede časa. Morda bi ga začeli v začetku šolskega
leta. Morda bi pred začetkom projekta dobili seznam pravljic, ki bi prišle v poštev za
branje. Tako bi morda otroka že prej pripravili na učne liste, knjigo bi morda prebrali
večkrat, imeli bi več časa za razmišljanje o pravljici in vsebini …
Ali naj ga izvajam še s kakšno generacijo staršev?
Izkušnja branja je bila zanimiva.
Mamica A
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Spoštovani starši, ker se počasi končuje naš projekt družinskega branja pravljic, vas
prosim, da mi napišete vaše mnenje.
Zakaj ste sodelovali v tem projektu? Ali ste zaradi projekta več brali s svojim otrokom
in se pogovarjali z njim ob klasičnih pravljicah?
S F sva se pogovarjala o Vašem projektu in o pravljicah nasploh. Moje mnenje je, da je
čas tako preživet z otrokom v tem ‘hektičnem’ času, v katerem živimo, zelo dragocen in
predstavlja naložbo v prihodnost. Vsi skupaj smo bolj in bolj obkroženi z vedno več
modernimi sredstvi komuniciranja, ki pa nas dejansko bolj in bolj odtujujejo. S
pravljicami in predstavo o njih, razmisleku se nam razvija drugi del možganov in to je
domišljija.
Ali so otroci z branjem in (po)ustvarjalnimi nalogami po branju klasičnih pravljic kaj
pridobili?
Menim, da so in da lahko nadaljujete s tem projektom.
Tisti, ki ste z otroki malo brali in tudi nalog niste veliko reševali z njimi, mi prosim
napišite, zakaj se tega niste lotili.
Ali ste branje doživljali kot nekaj prijetnega ali je to bila samo še ena obveznost več, ki
je povezana s šolskimi obveznostmi?
Isreno povedano se je potrebno potruditi in se spraviti k opravilu, katerega smo kar
malo zanemarili.
Kako bi predstavili ta projekt branja pravljic vašim znancem?
Meni se je zdela Vaša ideja o skupnem branju in ustvarjanju po tem zelo simpatična.
Sam sem o tem veliko pripovedoval, pa tudi F je bilo všeč.
Kaj bi mi svetovali, kako naj projekt izboljšam?
Dober zgled vleče in pozitivni odzzivi so najboljša reklama. Otroci po mojem
potrebujejo še malo več nastopanja, s tem se bodo naučili tudi javnega nastopanja in
retorike, kar jim bo koristilo v stareši dobi.
Ali naj ga izvajam še s kakšno generacijo staršev?
Bo vsekakor dobrodošlo tudi za njih.
Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč.

186

Lukaček, A. (2016). Klasična pravljica v prvem triletjiu osnovne šole in družinska pismenost. Magistrsko delo. Univerza v
Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana

Ko skupaj z otrokoma prebiramo klasične pravljice, naju to, skupaj s prijetnimi spomini,
vrača v najino otroštvo, ko sva nekatere izmed teh pravljic prebirala tudi sama.
Zanimivo se nama zdi to, da sva si večino teh pravljic in njihov pomen v otroštvu
predstavljala nekoliko drugače kot sedaj.
S T se o pomenu pravljic običajno ne pogovarjamo posebej, se pa zgodi, da potem ob
situacijah iz vsakdanjika ob določenih situacijah pogosto potegnemo vzporednice in
nauke iz pravljic. Recimo nedavno je imela težavo v svoji družbi, ker je razmišljala
drugače od ostalih, zaradi česar je nastala (za odrasle nepomembna) težava. Ko smo
doma dogodek »analizirali«, sva ugotovila, da njen način razmišljanja o tej zadevi sploh
ni bil napačen, zato sva jo pohvalila, da se ni »uklonila« večini. Iz te situacije smo
potegnili logične vzporednice s cesarjem in njegovimi podaniki.
Sva pa mnenja, da otroška domišljija najbolj dobi krila, kadar pravljice prebirajo sami,
saj si tako najlažje ustvarijo svojo sliko ...
Starša AB
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»Projekt branja klasičnih pravljic, ki ste ga pripravili za učence 3. c razreda, smo v naši
družini pozdravili z velikim veseljem. Že tako je v družini vedno več elementov, ki nas
razdružujejo (razne obveznosti otrok in staršev, elektronske naprave in drugi
»kradljivci« časa), zato smo ga sprejeli z odprtimi rokami še toliko bolj. S hčerko smo
namreč obujali starševske spomine na lastni čas otroštva, ko so nam naše mame brale
pravljice, tako smo uspeli razrešiti marsikatero vprašanje, ki nas je takrat bolj ali manj
mučilo.
Skozi branje pravljic in poustvarjalne naloge so se iz razpletov dogodkov in sprememb
pravljičnih junakov izkristalizirale vrednote, ki so v življenju pomembne. Marsikateri
nauk še kako drži. Z leti namreč starši izgubljamo otroško naivnost, delitev sveta na
črno in belo, vero v dobro. Življenje pokaže sprejemljivost marsikatere sivine. A
temeljne vrednote ostajajo skozi stoletja enake in nespremenljive, če si to priznamo ali
ne. Pravljice jih ohranjajo.
Branje je prijetna dejavnost, ki ne pomeni samo odmika od realnega sveta, ampak ga
paradoksalno skozi življenje fiktivnih junakov osmisli. Daje moč in vero, da je življenje
kljub vsemu lepo. Zato imam rada branje. Pa tudi zato, ker bogati naš besedni zaklad, ki
ga sodobne naprave in hiter tempo življenja siromašijo. Je moja najljubša dejavnost in
jo skušam prenesti tudi na otroke. Bralno-pisalno pismenost v naši družini krepimo s
kupovanjem dobrih knjig in revij za otroke ter odrasle (tudi založbe morajo živeti),
obiski knjižnic (otroka obožujeta knjižnico pri babici v Novi Gorici med počitnicami,
ko si za knjige lahko vzamejo čas), pisanjem zgodb, dnevnikov in zapisovanjem
slovničnih »kiksov« otrok (to je dobra šola za to, kako se stvarem pravilno pravi,
obenem pa se še nasmejimo in se bomo v prihodnosti še bolj, ko se jih bomo lahko ob
ponovnem branju čez leta spomnili in ne bodo utonili v pozabo).
Projekt branja pravljic bi svojim znancem predstavila kot projekt, ki spodbuja branje in
razmišljanje otrok ter staršev ob knjigah, pomeni pa tudi koristno preživljanje prostega
časa staršev z otroki. Krepi bralne sposobnosti, ki so temelj za prihodnje učne uspehe.
Če znaš dobro brati, boš namreč znal poiskati in prebrati stvari, ki te zanimajo. In ti to
ne bo odveč, ampak v užitek. Tako si širimo obzorja. Mislim, da je ta projekt dobra
naložba v prihodnost naših otrok.
Projekt je dobro zastavljen. V prihodnje bi bilo mogoče dobro staršem bolj strukturirano
zaupati načrt projekta (branja ter reševanja nalog skozi leto) in načrt spremljanja
doseganja ciljev projekta že na začetku leta, da bi se tovrstno delo bolj razporedilo skozi
šolsko leto in se ne bi intenzivno zgostilo samo na zadnje mesece. Gotovo pa gre za
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posnemanja vreden projekt, ki bi lahko obogatil tudi naslednje generacije in program
drugih šol.
Naj vam zaupam še lastno izkušnjo branja pravljic v otroštvu. Večer je bil v mojem
otroštvu najlepši del dneva. Zakaj? Ker je takrat mama od nekod prinesla kakšno novo
pravljico in jo nama s sestro prebrala. Z zanimanjem sva poslušali in notranje doživljali
vzpone in padce knjižnih junakov. Mamo sva spraševali najrazličnejše stvari – od tistih,
ki so bile povezane s knjigo, do tistih, ki sva jih hranili za večer, ko smo se lahko v miru
pogovorili. To je bil čas zaupnosti med nami. Dragocen čas, ko smo s pomočjo knjige
odpirali teme, ki se jih sicer ne bi dotaknili. Velikokrat sva s sestro o knjigi razpravljali
še potem, ko je mama že ugasnila luč. Ko sem malce zrasla, toliko, da sem lahko sama
brala, je bila moja pot do knjižnice skoraj vsakodnevna rutina. Velikokrat sem do
knjižnice šla celo dvakrat, ker so mi dovolili izposojo omejenega števila knjig.
Spominjam se, da so imeli v knjižnici polico zbirk pravljic z najrazličnejših delov sveta.
Z očmi sem jih kar požirala. Pravljice so bile uvertura v resnejše branje, ki ga ljubim še
zdaj. A ne morem si pomagati, da včasih ne bi vzela v roke kakšno hčerkino pravljico,
ki me z mislimi ponese v otroštvo.«
Hvala za to izkušnjo!

Mamica G
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