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IZVLEČEK 

Dandanes smo s svetovnim spletom dobili veliko možnost posegati po znanju, hkrati pa 

pozabljamo na knjižnice, tiskane knjige in na zgodovino o kraju, v katerem preživimo največ 

časa. Otrok ne zanima več, kaj so počeli njihovi dedki in babice, kako so živeli ljudje nekoč, 

ker ne čutijo več povezanosti z domačim krajem, ko pa jih svetovni splet lahko poveže z 

daljnimi kraji. Učitelji imajo možnost, da učence že v nižjih razredih osnovne šole navdušijo 

nad zgodbami, ki so se dogajale v okolju, v katerem se otroci izobražujejo (npr. z razlagalnimi 

povedkami ali s spominskimi pripovedmi …). 

V magistrskem delu nas je zanimalo, ali učitelji četrtega razreda v pouk književnosti vključujejo 

književna besedila, ki niso del beril, in še posebej, ali vključujejo ljudska književna besedila z 

območja, na katerem poučujejo, konkretno iz Obalno-Kraške regije. V učnem načrtu za 

slovenščino iz leta 2011 se med vsebinami pojavi ljudsko književno besedilo šele v četrtem 

razredu, zato smo za kvantitativno raziskavo izbrali le učitelje četrtega razreda iz Obalno-

Kraške regije, torej je bil način vzorčenja namenski. V raziskavi smo učitelje z anketnim 

vprašalnikom povprašali o obravnavi književnih besedil, vključevanju književnih besedil, ki jih 

ni v berilih, in o vključevanju književnih besedil, ki so nastala na območju, na katerem 

poučujejo, v pouk književnosti.  

Z izsledki raziskave smo želeli spodbuditi učitelje četrtega razreda k vključevanju ljudskega 

slovstva z območja, na katerem poučujejo. Z raziskavo smo jim ponudili podrobnejši vpogled 

v slovstveno folkloro iz Obalno-Kraške regije in s tem omogočili izbiro književnih besedil, ki 

jih lahko uporabijo pri pouku. To naj bi spodbudilo tudi učitelje višjih razredov, da nadaljujejo 

vključevanje ljudskega izročila v pouk književnosti.  

Ugotovili smo, da se slovstvena folklora pogosto pojavlja – še vedno se pripoveduje, še vedno 

se zapisuje in še vedno se objavljajo knjige, ki jo vsebujejo. Kljub temu, da slovstvena folklora 

Obalno-Kraške regije ni zastopana v berilih za četrte razrede, jo lahko učitelji najdejo v 

književnih delih, ki so omenjena v magistrskem delu. V raziskavi smo spoznali, da so učitelji, 

ki posegajo po književnih delih slovstvene folklore iz okolja, v katerem poučujejo, v manjšini. 

 

Ključne besede: slovstvena folklora, ljudsko slovstvo, obravnava književnega besedila pri 

pouku književnosti, ljudska književnost Obalno-Kraške regije, berila za četrti razred, četrti 

razred 
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ABSTRACT 

Teaching Folk Literature among Year 4 Primary School Students in the Costal and Karst 

Region 

In today’s world, we got a great opportunity to reach for knowledge. However, at the same time 

we are forgetting about libraries, printed books, and the history about our place, where we spend 

most of our time. The kids are not as interested as they once were in everyday work of their 

grandparents, in their style of living when they were kids, because they do not feel the 

connection with their hometown, for the World Wide Web can connect them with various 

places. The teachers have a great opportunity to inspire pupils even in lower grades with stories 

that happened in their hometown or the place they are educating themselves in (with 

explanatory tales or tales by memory ...). 

In our master’s thesis, we were asking ourselves about the work of teachers in fourth grade. We 

wanted to know, if they are teaching children in literacy classes about books and literature texts 

that are not mentioned in readers. Mostly, we wanted to know, if they included folk texts that 

are from the place they are educating – in the Coastal and Karst region. In the School Syllabus 

for Slovene language (mother tongue) from the year 2011, the folk technical terms first appear 

in the fourth grade, beside the content. Therefore, for our quantitative research we chose only 

teachers from fourth grade from the Coastal and Karst region, so the survey sample was chosen 

on purpose. In the research, we asked the teachers with a questionnaire about their discussion 

of literature texts, about including literature texts, which are not in the readers and about 

including literature texts, which are from the place, where they are educating, in the literacy 

classes. 

With the results, we wanted to encourage teachers from fourth grade in including the folk stories 

and tales from the place they are educating. We wanted to give them a closer look into folk 

literacy from the Coastal and Karst region and at the same time, we included many literature 

texts, which they can use in their literacy classes. This should also encourage teachers from 

higher grades to continue with including folk literacy in the literacy classes. 

We can conclude that folk literature is still between us – people are still telling stories, texts are 

still being written, books with folk texts are still being published. Based on the survey folk texts 

from the Coastal and Karst region are not represented in readers for fourth grade, but teachers 

can still find them in books, that are mentioned in our master’s thesis. Based on the survey 

questionnaires we realized that teachers who use folk texts from the place where they teach are 

in a minority. 

 

Key words: folk literature, discussion of literature texts in literacy classes, folk literature of the 

Coastal and Karst region, readers for fourth grade, fourth grade 
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1 UVOD 

Ali učitelji učencem predstavljajo slovstveno folkloro njihovega domačega kraja? Ali posegajo 

po književnih besedilih, ki niso del beril? 

Ko prestopim prag vaške šole, vsakič znova slišim živo narečje, ki ga učenci uporabljajo med 

odmori, včasih pa tudi med poukom.  

Ob tem se začnem spraševati, kako lahko učitelj pripomore k ohranjanju narečja, kako lahko 

učence navduši, da narečje, ki ga govorijo, ne umre. Velikokrat se namreč zgodi, da s prihodom 

na srednjo šolo, ki je v mestu, narečja pri učencih čudežno zamrejo. Narasteta sram in občutek 

nerazumevanja v komunikaciji z drugimi sošolci, ki prihajajo iz mest, zato se vaški otroci raje 

usmerijo na razvoj pogovornega jezika in pustijo narečje za pogovor z domačimi. 

V magistrskem delu smo se med učiteljicami četrtega razreda v Obalno-Kraški regiji odločili 

raziskati, ali posegajo po ljudskem slovstvu iz kraja, v katerem poučujejo. Ker to ni navedeno 

v berilih za četrti razred, nas tudi zanima, ali posegajo po književnih besedilih, ki niso del beril. 

Nismo raziskovali le, ali učiteljice obravnavajo ljudska književna besedila, ampak tudi, ali na 

to vplivajo tudi njihova starost, leta delovne dobe, rojstni kraj ali celo kraj prebivanja njihovih 

staršev. 

V teoretičnem delu smo se osredinili na ljudsko slovstvo, nato opisali ljudsko slovstvo v 

Obalno-Kraški regiji, podali cilje različnih predmetov, ki jih lahko uresničujemo s 

predstavitvijo ljudskih besedil, in končali s koraki obravnave književnih besedil pri pouku 

književnosti. 

V empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali učni načrt za slovenščino, delovni zvezek 

Naš čas-opis in berila za četrti razred, ki so bila potrjena za šolsko leto 2016/17. Analizirali smo 

tudi anketne vprašalnike, ki so nam jih posredovali učitelji četrtega razreda iz Obalno-Kraške 

regije. 

Z magistrskim delom želimo učiteljem posredovati ideje in jih navdušiti nad obravnavo ljudskih 

književnih del z območja, na katerem poučujejo. K obravnavi želimo motivirati tudi učitelje, ki 

učijo po mestih Obalno-Kraške regije, da učencem predstavijo narečja, ki so skrita po vaseh, in 

jih seznanijo z jezikom, da jim ne bo tako tuj, ko bodo prišli v stik z njim. Cilj učiteljev je, da 

učence socializirajo in jih pripravijo na življenje. Marsikomu se obravnava slovstvene folklore 

v ta namen ne zdi pomembna, vendar smo prepričani, da se z izbiro ustrezne motivacije in 

načina dela lahko učence spodbudi k odpiranju že zaprtih meja razmišljanja, širjenju 

komunikacije in k novim poznanstvom, ki lahko ostanejo za življenje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 SLOVSTVENA FOLKLORA V DOMAČEM OKOLJU  

2.1.1 OBRAZLOŽITEV TERMINOV 

Termina, ki sta tudi v naslovu magistrskega dela in sta bila zelo pogosta v literaturi, sta se nam 

v začetku zdela zelo tuja, zato predstavljamo njuni razlagi, da bi lažje razumeli temo 

magistrskega dela.  

»folklóra -e ž (o  ̣̑ ) 1. ljudska duhovna kultura: snov za literarna dela črpa iz folklore; glasbena, 

obredna folklora; slovenska folklora; gojenje folklore; zanimanje za domačo folkloro / iron. 

zmerjata se z izbrano, sočno folkloro s psovkami, vzdevki 2. redko folkloristika« (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika, 2014) 

»slóvstvo -a s (o  ̣̑ ) književnost, literatura: priljubljena dela svetovnega slovstva; slovstvo 16. 

stoletja; zgodovina slovenskega slovstva / potopisno slovstvo / lepo slovstvo leposlovje; 

strokovno slovstvo strokovna literatura ♦ lit. ljudsko slovstvo celota iz ljudskega ustnega 

izročila zapisanih del, ki so nastajala zlasti med 16. in 18. stoletjem; rokopisno slovstvo celota 

z roko pisanih del, nastalih zlasti v srednjem veku« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014) 

»slóvstven -a -o prid. (o  ̣̑ ) nanašajoč se na slovstvo: novejši slovstveni tokovi / slovstveni krožek; 

slovstvena priloga časopisa / slovstveni kritik; slovstvena zgodovina slóvstveno prisl.: 

slovstveno delovati; slovstveno razgledani ljudje« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014) 

Iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika je razvidno, da je folklora ljudska duhovna kultura, ki 

jo lahko najdemo v književnosti, glasbi, šegah in v navadah. Pojem folklora je enako uporabljal 

tudi Karel Štrekelj že v 19. Stoletju – leta 1887 v Ljubljanskem zvonu (Stanonik, 2004: 37). 

Izraz folkloristika, ki ga najdemo v književnih delih M. Stanonik (2004), se redkeje uporablja 

kot folklora, vendar pomeni isto. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo še razlago 

besede slovstvo, ki nam pove, da je to književnost oz. literatura in da je ljudsko slovstvo zapis 

ljudskih ustnih izročil. Termin ljudsko slovstvo se je v sistemu slovstvene folklore najbolj 

uveljavil, saj njegova uporaba sega v leto 1923 v Slovenskem narodu (Stanonik, 2004: 133). Po 

tem letu se je njegova uporaba le večala in pridobivala na veljavi.  

Kljub temu pa se P. Novak (2011: 17) v svoji doktorski disertaciji zelo lepo izogne uporabi 

besedne zveze »slovstvena folklora« in svoja stališča argumentira z: »[g]lede na dosedanjo 

prakso (ne)rabe tega termina v učbeniški oz. vzgojno-izobraževalni tradiciji se za njegovo rabo 

v tem delu ne odločam, čeprav pa njegovi uporabi v etnoloških, antropoloških znanostih ne 

nasprotujem.« Tako se avtorica doktorske disertacije raje odloči za uporabo termina »ljudsko 

slovstvo«. 

V tem magistrskem delu smo se odločili za rabo besedne zveze slovstvena folklora, ki je 

uporabljena v večini strokovne literature, čeprav se v učbenikih in učnih načrtih uporablja 

besedna zveza ljudsko slovstvo. 

 

2.1.2 SLOVSTVENA FOLKLORA 

»Slovstvena folklora sodi med »časovne umetnosti«, kar pomeni, da se v svojem naravnem 

okolju njeni proizvodi neprestano spreminjajo« (Stanonik, 2004: 213). 
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Jolles primerja jezik, slovstveno folkloro in literaturo s tremi agregatnimi stanji, slovstveno 

folkloro s tekočino. M. Stanonik označi njegovo primerjavo kot domiselno, saj v slovstveni 

folklori obstaja veliko variant in nobene pesmi ali pripovedi se ne da označiti kot stoodstotno 

zanesljivo folklorno delo, ker ne poznamo vseh variant. Avtorica še navaja, da lahko delo 

začnemo raziskovati šele z zapisom posameznih variant v literaturo, kar Jolles uvršča pod tretje, 

tj. trdno agregatno stanje (Stanonik, 2004: 10, 11). 

Literatura je trdna in avtentična z individualnimi deli. Slovstvena folklora se od nje razlikuje v 

tem, da ji življenje daje tradicija, ker se prenaša od ust do ust po spominu. Njeno življenje 

obstaja le, če se obnavlja v kratkotrajnih presledkih; to ji daje variabilnost ali različnost. 

Literarna dela se torej od slovstvene folklore razlikujejo v tem, da so individualna, enkratna in 

zaokrožena dejanja z dokončno obliko, medtem ko se pesem ali pripoved, ki je doživela 

folklorizacijo, nenehno spreminja in nikoli ne doseže svoje dokončne oblike (Stanonik, 2004: 

214). 

Obstoj slovstvene folklore je povezan z ustvarjalnim sodelovanjem strogih norm tradicije in 

variabilnih možnosti improvizacije, kar pomeni, da vsak izvajalec pri folklornem dogodku 

improvizira pri svojem izvajanju. Vsak njegov sprejemalec ima možnost postati prihodnji 

izvajalec, ki bo v folklorni dogodek nevede ali zavestno vnašal nove spremembe ter 

improviziral glede na svojo etnično in družbeno skupino pa tudi glede na svoje individualne 

poteze, pri katerih imata ključno vlogo spomin in sposobnost improviziranja. Na variabilnost 

vpliva tudi žanr slovstvene folklore: pravljice so bolj podvržene spremembam kakor pesmi. 

Različice so torej pomemben pojav, saj odslikavajo življenje folklornega dela, zgodovino 

individualnih besedil in estetskost folklornega besedila (Stanonik, 1999: 55). M. Stanonik 

(2004: 210) navaja, da je za slovstveno folkloro značilen tip komunikacije, ki nastaja s pomočjo 

govorjenih besed, mimike, gest v razmerah živega in neposrednega stika med izvajalcem in 

sprejemalcem. Za slovstveno folkloro je izjemno pomembno, da se sočasno dogajata proces 

izvajanja in sprejemanja predmeta vsebine v besedilu in spremljajočih nebesednih sestavin. 

 

2.1.3 TRI RAVNINE FOLKLORNEGA DOGODKA 

Poglavje smo poimenovali Tri ravnine folklornega dogodka, ker v literaturi najdemo opis treh 

ravnin folklornega dogodka in ne slovstvene folklore kot celote. Kaj torej je folklorni dogodek? 

Po M. Stanonik (2006: 211) se folklorni dogodek izvaja v razmerah živega stika z realnim 

poslušalstvom, pri čemer je variabilnost oz. spreminjanje folklornega dogodka odvisna/-o od 

lastnosti spomina pripovedovalca pa tudi od drugih sprememb zavesti posameznika. Vsako 

podajanje je le rekonstrukcija oz. ponovna graditev ter reprodukcija besedila in nebesednih 

sestavin, ki izhaja iz spomina, ne iz zapisanega. Na izvajanje folklornega dogodka vplivajo 

tradicije, jezik, sobesedilo, povezava besed (kar je poimenovano ravnina teksta), nebesedilne 

sestavine izvajanja, kot so: mimika, gibi, ton pripovedovanja, dramatizacija (kar je 

poimenovano ravnina teksture) in sestava poslušalcev, starost, družbena razslojenost (kar je 

poimenovano ravnina konteksta). 

Folklorni dogodek je torej pripovedovanje na določenem kraju in določenim ljudem. 

Primerjamo ga lahko z interpretativnim branjem, ki ga izvaja učitelj v razredu pred svojimi 

učenci. Niti eno branje ni enako. Razlikuje se od starosti in zanimanja učencev, počutja učitelja, 

od kraja in časa pripovedovanja … 

V svojem delu M. Stanonik (2004) opiše folkloristično tipologijo (pomeni ureditev ali uvrstitev 

v tipe ali postopek, po katerem se kaj uvršča v določen tip (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
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2014)) slovstvene folklore in literature. Avtorica uredi tipe folklore glede na tekst, variante in 

folklorni dogodek. Vsak folklorni dogodek pa je sestavljen iz sožitja treh ravnin: tekst, tekstura 

in kontekst. Taki dogodki so bližje gledališču in njegovi improvizaciji kot literaturi (prav tam: 

215). Če slovstveno folkloro izenačimo z literaturo, usmerjamo pozornost samo na ravnino 

teksta in takrat je folklorni dogodek prikrajšan za potek pripovedovanja oz. dramatizacijo 

teksture, kot to poimenuje Heda Jason. S tem pojmom misli na interpretiranje besedila z glasom, 

glasbo, mimiko in z gestami (prav tam: 216).  

Ravnina teksture je sestavljena iz: 

a) jezikovne ravni (ritem, melodija, intonacija, onomatopoija, dviganje in nižanje glasu, 

poudarjanje posameznih besed itn.) in  

b) izvedbene ravni (mimika obraza, kretnje udov, premikanje v prostoru oz. igralske 

sestavine pripovedovanja) (Stanonik, 2004: 215). 

M. Stanonik (2004: 216) piše, da »[p]ripovedovalec deluje z magijo svojih besed in kinetiko 

telesa kot popolno gledališče«. Pripovedovalec ali pevec je sam; drugi izvajalci mu ne 

pomagajo, nima scenarija in nima rekvizitov. Vse, kar lahko uporablja, je le svoj glas in svoje 

telo, s katerima lahko upodablja več različnih oseb, značajev in usod. Od pripovedovalca je 

torej odvisno, ali bo besedilo ob njem zaživelo ali bo le bledo podano (prav tam: 215). 

Učinkovitost teksture je odvisna tudi od dolžine besedila; daljše kot je besedilo, večje so 

možnosti sprememb ob vsaki izvedbi (Stanonik, 1999: 52). 

Ravnino konteksta M. Stanonik (prav tam: 53) poimenuje tudi ravnina okolja in okoliščin, saj 

kontekst niso le družbene okoliščine pripovedovanja, ampak tudi način, kako se pripoved 

napove, kako si pripovedovalec vzame pravico do govorjenja, kako sprejema pripombe 

poslušalcev, kako jo konča, kar avtorica poimenuje govorni položaj pri nastajanju enkratnega 

folklornega dogodka ali dela. 

Ravnina konteksta je torej sestavljena iz: 

a) časa pripovedovanja (letni čas); 
b) prostora in okoliščin pripovedovanja (doma za pečjo, gostilna, na potovanju, zapor); 
c) sestave poslušalcev (odrasli, moški, ženske, otroci); 
č)  odzivanja poslušalcev na pripovedovanje; 

d) soudeležbe pri petju (ustvarjajo ozračje) (Stanonik, 2004: 215). 

Proizvode slovstvene folklore bi bilo torej treba dokumentirati tudi vizualno, ne samo 

avditivno/slušno in besedno. Na zadnjo je omejena velika večina raziskav, čeprav je to le ena 

izmed veliko vrst ekspresije, s katerimi ravna pripovedovalec ali pevec (prav tam: 219). Kljub 

temu pa je mogoče posredno iz ravnine teksta razbrati tudi ravnino teksture in konteksta s 

pomočjo podatkov v zunajtekstnih elementih folklornega dogodka, kot so na primer o 

pripovedovalcu, sprejemalcu, o načinu, kako je bil tekst izveden, kar so neke vrste pomožna 

razlaga ali didaskalije (prav tam: 220). 

M. Stanonik (prav tam: 220) pojasnjuje, da je »[r]ealen rezultat tega […] ugotovitev, da je ob 

priznavanju slovstvene folklore kot plastnega procesa (= tri ravnine, od katerih je tekstura 

razcepljena na statični in dinamični del) teža sporočil na ravni teksta in jezikovne teksture, to 

pa naj ne pomeni, da gre za enostransko vztrajanje pri statičnih zadevah, kot da je tekst 

abstrahiran predmet, v katerem del zaznamuje celoto«. 
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2.1.4 VRSTE SLOVSTVENE FOLKLORE 

M. Mohor, M. Košir in M. Stanonik (1999: 89) v svojem delu ločijo slovstveno folkloro glede 

na način pojavljanja v literaturi na tri skupine ali zvrsti: folklorne obrazce, pesništvo in 

pripovedništvo.  

Folklorni obrazci so najkrajše oblike slovstvene folklore, ki so podane ritmizirano, največji 

pomen in težo pa ima beseda sama. 

Mednje sodi otroška slovstvena folklora, ki se deli na: 

a) vabljivke (z njimi vabijo starši otroke npr. na kosilo); 
b) voščilca (z njimi si otroci npr. voščijo za posebne praznike); 
c) izštevanke pri igrah; 
č)  nagajivke; 

d) zmerljivke; 

e) zbadljivke in 

f) še veliko drugih ritmiziranih besedilc (z njimi otroci npr. kličejo živali, jih uporabljajo 

pri igrah) (Stanonik, 1999: 94). 

Poleg otroške slovstvene folklore sodijo v folklorne obrazce rekla, (iz)reki in pregovori, ki so 

najmanjše enote slovstvene folklore, a najuporabnejše, ker jih vpletamo v vsakdanji pogovor 

(prav tam: 75), da bi podkrepili lastne misli, trditve ali za znamenje svoje zadržanosti do stališč 

drugih. Poglavitni lastnosti pregovorov sta domiselnost in jedrnatost (Mohor, Košir, Stanonik, 

1999: 89). 

V folklornih obrazcih najdemo tudi uganke. Zanje M. Stanonik (1999: 78) piše, da v nasprotju 

s pregovori, ki mejijo na jezik, uganke mejijo na poezijo, čeprav so zgoščene le v eno poved, 

večkrat pa so del pravljic ali ženitovanjskih šeg (Mohor, Košir, Stanonik, 1999: 89). 

Zadnja med folklornimi obrazci so še obredna besedila (prošnje, blagoslovi, zahvale), ki so del 

nekdanjih delovnih navad. Ljudje so z besedili, ki so bila točno določena za vsako delo (npr. 

ob oranju, žetvi, ob zidanju hiše), odvračali zle sile, da jim ne bi škodovale, ali pa so se 

zahvaljevali dobrim, da so jim pomagale opraviti delo (Stanonik, 1990: 83). 

Poleg folklornih obrazcev, ki so navedeni v delu Naš čas-opis (Mohor, Košir, Stanonik, 1999), 

v delih M. Stanonik (1990 in 1999) najdemo še dve vrsti folklornih obrazcev. Mednje sodijo 

zagovori, ki so imeli obrambno čarovno vlogo, saj so ljudje verjeli v moč besede, ki je lahko 

preprečila nevihto, preklela sovražnika ali zdravila bolnike (Stanonik, 1999: 83). Zagovori so 

na meji med slovstveno folkloro in bajeslovjem. Molitve ali molitvice pa so še druga vrsta in ta 

meji na religijo. Ljudje so jih vsakodnevno uporabljali, ko so se obračali na krščanskega Boga. 

Uporabljali so jih tudi, ko so bili v sporu z religijo. Ravno ta vsakodnevna uporaba je molitve 

ohranjala žive in tesno povezane s človekom. M. Stanonik (prav tam: 87) v Slovenski slovstveni 

folklori omeni, da so obredna besedila (prošnje, blagoslovi, zahvale) posebna oblika molitev, 

kar pa najdemo že v delu Naš čas-opis.  

Pesništvo je najdragocenejše področje ne samo slovstvene, ampak tudi glasbene folklore. Péto 

pesništvo ima naslednje lastnosti: 

a) melodija prevlada ritem, saj ima večji učinek na čustva;  

b) izvaja jo lahko celotna skupina;  

c) nima ne naslovitelja ne naslovnika (Stanonik, 1990: 84). 

Po M. Stanonik (1999: 104–212) smo povzeli delitev pesništva.  
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Deli se na pripovedne pesmi, ki so se oblikovale v zgodnji fevdalni dobi, zato so v svojo 

strukturo, motiviko in v tematiko sprejele predkrščanske in staroslovenske elemente. Te se nato 

delijo na: 

a) bajčne in pripovedne (imajo bajeslovno podlago, vendar jih danes zaradi družbenih, 
gospodarskih in kulturnih sprememb ni več);  

b) legendne (so povzetki snovi iz biblijskih zgodb ali apokrifov – zgodbe, ki so iz biblijskih 

časov, vendar jih Cerkev ne priznava); 

c) junaške in zgodovinske;  
č) živalske (pod živalsko preobleko se v njih pogosto skrivajo človeške lastnosti). 

Druga delitev pa so lirske pesmi, ki so bolj ali manj priložnostno spremljale človekovo življenje 

od rojstva do smrti in so zato veliko bolj kot pripovedne povezane z vsakdanjim življenjem 

slovenskega človeka. So bolj v splošni rabi ljudstva, saj so v nasprotju s pripovednimi, ki so po 

večini pele o nenavadnih ljudeh in dogodkih iz preteklosti, lirske pesmi bolj emocionalnega 

značaja, vsebujejo več melodije, kar včasih škoduje besedilu. Te pa se delijo na: 

a) pesmi letnega cikla (k njim sodijo obredne oz. – kot omeni M. Stanonik (1999: 173) – 

jih je danes primerneje poimenovati prazniške, saj so jih peli ob določenih praznikih), 

ki se delijo še na: 

 kolednice, jurjevske, kresne in nabožne pesmi; 

b) pesmi življenjskega kroga (človeka spremljajo od zibelke do groba in so pogosto del 
šeg), ki se delijo na: 

 uspavanke in otroške pesmi, ljubezenske, ženitovanjske pesmi in obsmrtnice; 

c) pesmi interesnih skupin (te niso povezane s šegami, ampak z vsakodnevnimi dolžnostmi 
ali izjemnimi razmerami), ki se delijo na: 

 stanovske pesmi, izseljenske pesmi, vojaške pesmi, pivske pesmi, šaljive in 

zabavljive pesmi. 

Pripovedništvo je tretja zvrst slovstvene folklore. Lastnosti pripovedništva so naslednje 

(povzeto po Stanonik, 1999: 215): 

a) ritem se ne ohrani; 

b) dramatizacija pripovedi postane težišče (bolj kot vsebina postane pomemben način 
podajanja pripovedi);  

c) med nosilcem in sprejemalcem slovstvene folklore je ločitev precej ostra, saj 
sprejemalec bolj ali manj pasivno spremlja dejavnost prvega. 

Pripovedništvo delimo v pet skupin (povzeto po Mohor, 1999: 90–91). 

Prva skupina so pravljice. Po zgradbi spadajo med najzahtevnejše oblike folklornega 

ustvarjanja. V njih lahko poleg velike domišljije pripovedovalcev najdemo tudi njihovo 

življenje in mišljenje iz daljne preteklosti, njihove navade in razmere, v katerih so živeli (npr. 

matriarhat, ljudožerstvo …). Nekoč so pravljice odgovarjale na vprašanja otrok, danes pa so 

namenjene izključno razvedrilu. Le nekateri vzgojitelji in učitelji opozarjajo otroke na temeljne 

etične vrednote pravljic, medtem ko psihologi prek njih odkrivajo skrite stvari v človekovi 

duševnosti (Stanonik, 1999: 215). 

V pravljicah osrednjim osebam pomagajo čudežna sredstva, junaška doslednost in dobrota, tako 

da lahko junaki elegantno rešujejo težave; na koncu je dobrota vedno poplačana, zlo pa 

maščevano. Na podlagi pomoči, ki jo dobi junak (čudežna sredstva ali njegova lastna 

iznajdljivost), ločimo čudežne ali realistične/novelistične pravljice. Pravljice, v katerih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Naja Savarin – magistrsko delo 

7 

nastopajo živalski liki s človeškimi lastnostmi, pa so živalske. Basni so v primerjavi z 

živalskimi pravljicami krajše in se končajo s poučno poanto (prav tam: 216). 

Druga skupina so povedke. Od pravljic se razlikujejo po tem, da so bolj povezane z okoljem, v 

katerem so nastale, pripovedujejo o znanih osebah, krajih in o zgodovinskih dejstvih, so kratke 

in poučne. Delimo jih na (povzeto po Mohor, 1999: 91): 

a) bajčne (po tematiki so najstarejše; razlagajo nastanek sveta, naravne, nebesne ali 
zemeljske prikazni in naravne nesreče; v njih nastopajo dobra in hudobna bajna/mitična 

bitja); 

b) razlagalne (pojasnjujejo lastnosti narave, rastlin, ljudi ali človeškega dela); 
c) legendne ali krščanske (ubesedujejo izmišljene dogodke iz življenja Kristusa, njegove 

matere in svetnikov; najpogosteje se nanašajo na judovsko in krščansko izročilo);  

č)  zgodovinske povedke (vzbujajo videz resničnosti z določenim časovnem okvirom ali 

izposojo resnične zgodovinske osebnosti). 

Tretja skupina so šaljive zgodbice (Stanonik, 1990: 88) ali smešnice/šale (Mohor, 1999: 91). 

Zanje so značilna prvoosebna pripovedovanja o smešnih doživljajih ali pa zabavljive zgodbice 

o prebivalcih posameznih krajev.  

Četrta skupina so anekdote, ki so prvotno vezane na resnično osebo ali dogodek in so znane 

samo ožjemu krogu, sčasoma pa se posebnosti zbrusijo in dobijo vse bolj splošne poteze, ki jih 

je mogoče pripisati tudi drugim osebam ali drugačnim zvezam. Te se nato prelevijo v povedke, 

njihovi motivi pa lahko preidejo v pravljice (Mohor, 1999: 91). 

Zadnja, peta skupina pa so spominske pripovedi. Od anekdot se ločujejo po bolj osebnem 

odnosu do pripovedovane snovi, navadno pa so daljše in epsko širše. V slovenski slovstveni 

folklori najdemo predvsem pripovedi iz druge svetovne vojne (prav tam: 91). 

 

2.2 SLOVSTVENA FOLKLORA V OBALNO-KRAŠKI REGIJI 

Obalno-Kraška regija leži na zahodnem delu Slovenije in se deli na Obalo in Kras. Tudi v 

literaturi smo pretežno zaznavali, da se avtorji usmerijo na del na Obali ali na del na Krasu (npr. 

Morato, 2002; Kerševan, 2016).  

 

2.2.1 PREDSTAVITEV OBALE ALI SLOVENSKE ISTRE 

Avtorica književnega dela Mrak eno jutrnja Nada Morato je napisala, da skrajni jugozahodni 

del Republike Slovenije obsegajo tri pokrajine: od Tržaškega brega do povirja reke Rižane na 

severu leži Bržanija, od tam naprej proti zahodu in jugozahodu pa leži Šavrinija, katere ime je 

predrimskega izvora – tako kot Kras. Avtorica navaja, da ime Šavrinija najbrž izhaja iz starega 

plemena Subocrini, ki so jih poimenovali kot prebivalce izpod Ocre (Nanosa). Tretja pokrajina 

pa je priobalni pas z mesti, ki so bila nekoč po večini italijanska (Morato, 2002: 10). 

Rožana Koštiál, avtorica zbirke ljudskih pesmi iz šavrinske Istre, je v uvodu zapisala, da je Istra 

menjala veliko gospodarjev in da je vsak svoje prebivalce klical z drugačnim imenom. Imena 

delov Istre pa so bila podedovana. S Pomjana, ki nudi prekrasen pogled na celotno Istro, se vidi 

vsak del. »Pod Kraškim robom se spušča Bržaníja tja v dolino Rižane. Na vzhodu se hribovitost 

nadaljuje gor v Čičaríjo, dol pa se prevesi v Bazgoníjo. Osrednji, hribovit svet med Rižano in 

Dragonjo je Šavriníja. Na jugu se onstran Dragonje dviga Bujščina, ki se izgublja v notranjost, 

v Morlakíjo, proti morju pa Kras prehaja v nizki svet, Bašaníjo. Na zahodu utone pogled v 
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našem morju.« R. Koštial ugotavlja, da smo bili v zadnjih desetletjih prekrščeni v Koprsko 

primorje (Koštiál, 1996: 7).  

Slovenska Istra na severu meji s Koprskim in Piranskim zalivom, na jugu s Hrvaško in na 

severovzhodu z Italijo (Morato, 2002: 10). 

Podnebje na tem območju je blago: mile zime in vroča poletja, kar prinaša vododržna flišna tla. 

Poseben čar slovenski Istri spomladi dajejo cvetoči mandljevci, češnje in breskve, jeseni pa 

pokrajino obarvata pisani ruj in rumena brnistra z vonjem zorečih oljk, mošta in vina. Ob 

jasnem vremenu lahko občudujemo razčlenjeno obalo Tržaškega zaliva z ladjami in amfiteater 

gora italijanskih Dolomitov od sončnega vzhoda izza Čičarije do sončnega zahoda za morje 

(prav tam: 11). 

Ljudje so prihajali v slovensko Istro zaradi ugodne lege, rodovitnih krajev in odličnega položaja 

za obrambo pred ljudstvi, ki so vdirala z morske strani ali s Krasa. Med ljudstvi, ki so vdirali, 

so bili že v 2. stoletju pred našim štetjem Rimljani iz Ogleja: v 5. stoletju našega štetja so iz 

Ogleja vdrli tudi begunci, ki so bežali pred Atilo, pozneje so čez Kras prihajali Goti, Langobardi 

in Slovani z Obri … Ljudstva, ki so tukaj prebivala, so se pred vsemi zatekla k morju, da bi se 

obvarovala v obzidjih mest. Naše prednike v slovenski Istri so na podeželje v 8. stoletju našega 

štetja načrtno naseljevali Franki, ki so jim vladali oglejski patriarhi. Med mesti in podeželjem, 

na meji dveh kultur, so rastla vedno večja nasprotja. Prebivalstvo se je zamenjalo po 2. svetovni 

vojni, ko so iz mest Italijani odšli nazaj v Italijo, na njihovo mesto pa so se priselili Brkinci, 

Kraševci, hrvaški in italijanski Istrani (prav tam: 11). 

Danes se v slovensko Istro priseljujejo ljudje iz čisto drugačnih kultur. V mestih se dogajajo 

družbene spremembe, ki vplivajo na podeželje: oddaljeni kraji se praznijo, predmestja se 

večajo, nastajajo nova trgovska središča, kar naše majhno morje spreminja v veliko pristanišče 

(prav tam: 12). 

 

2.2.2 PREDSTAVITEV KRASA 

To območje je bilo vedno kot odprt svet, po katerem so se pretakale ideje.  

N. Kerševan (2016: 12) pojasnjuje: »Kras se konča ob flišnem Tržaškem zalivu na zahodu, 

flišnih Brkinih na vzhodu, na jugu pa pod Kraškim robom, kjer je že Istra. Istro od Krasa loči 

naravna meja, prepadna kamnita stena, ki se kot zavesa vleče levo in desno od Črnega Kala.«  

Med Brkini in Krasom je zelo specifično območje. V kraškem svetu, v katerem so navzoči vsi 

kraški pojavi, med kamninami prevladuje kredni apnenec, poleg njega pa najdemo še fliš, 

apnenec in lapor. Kraške prsti so plitve, a rodovitne. Kmalu pod površjem se skrivajo kraške 

kamnine, ki so jih izoblikovale tekoče reke, ki so tekle proti severozahodu. Prav te kamnine pa 

prepuščajo vodo, zato na kraškem površju skoraj ne najdemo vode. Vsa voda, ki se je pretakal 

pod površjem, pa je ustvarila jame, ki jih odkrivajo še danes. Med najbolj znanimi sta 

Škocjanska in Postojnska jama, takoj za njima pa jima sledita Divaška jama in Vilenica 

(Kerševan, 2016: 11). 

Podnebje na Krasu prehaja iz sredozemskega v celinsko. Značilna so suha in vroča poletja ter 

mrzle in mokre ali zasnežene zime. Celotno območje pa je na udaru močne burje, ki piha z 

visokih kraških planot (Vremščica in Nanos). Tukaj se dviga kar nekaj hribov in gora: Slavnik 

na podgorskem Krasu, Kojnik nad Zazidom v Čičariji, Kokoška blizu Bazovice … (prav tam: 

12). 

Zgodovina Krasa je pestra in bogata, saj so po kraških tleh potekale rimske poti, ki so 

povezovale obalo s celino. Turki so tudi hodili po Krasu, saj še danes najdemo številne tabore, 

v katere so se zatekali ljudje pred njimi. Do začetka 19. stoletja je bilo ljudstvo podložniško in 
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brezpravno veliko graščakom. Nato je ozemlje postalo mejni prostor med Beneško republiko 

in Avstro-Ogrsko, na njem pa najpomembnejša prometnica v Sloveniji: cestna povezava 

Dunaj–Trst in odcep Postojna–Reka. Ob poteh so nastale številne furmanske gostilne s 

prenočišči, prirejali so se sejmi, trgovalo se je s soljo … Življenje ob cestah je počasi propadlo 

z nastankom železniške povezave med Trstom in Dunajem leta 1857 (prav tam: 12). 

V času Ilirskih provinc na začetku 19. stoletja so nad ozemljem gospodovali tudi Francozi. 

Kmalu za tem so bili kraji pod Avstro-Ogrsko, nato pa pod fašistično Italijo do konca druge 

svetovne vojne (prav tam: 12). 

Vsaka oblast je pustila svoje sledi na ljudstvu, kar se še danes pozna na narečjih (sledi 

nemškega, italijanskega, hrvaškega in francoskega jezika), v šolstvu ter popisovanju ljudi in 

zemljišč (reforme pod Avstro-Ogrsko). Kar so dobrega prinesli časi pod Avstro-Ogrsko, pa so 

odnesli časi pod Italijo: namerno potujčevanje, prepoved uporabe slovenščine in spremembe 

priimkov (prav tam: 13). 

Industrija na Krasu pred letom 1945 ni bila dobro razvita. Po koncu 2. svetovne vojne pa so 

imeli velik vpliv na njen razvoj državne meje in opuščanje kmetijstva. Ljudje so se najprej 

zaposlovali v tovarnah, nato pa v storitvenih dejavnostih. Kmetje, ki niso imeli veliko zemljišča, 

so svoje delo iskali v večjih naseljih, do katerih so dobili urejene ceste. Glavne industrijske 

panoge na tem območju so postale: lesnopredelovalna, kovinska, kemična, industrija 

gradbenega materiala, živilska in proizvodnja električne energije. Podnebje je na Krasu ugodno 

za vinogradništvo, sadjarstvo in za živinorejo (prav tam: 13). 

Tradicionalno se je na Krasu zaradi veliko kamenja razvilo kamnoseštvo. Domačini so sekali 

kakovostno kamenje že v 19. stoletju in si s tem služili denar. Kamenje je različnih barv zaradi 

različnih vsebnosti apnencev, fosilov in drugih primesi. Kraševci so trgovali tudi z ledom. 

Pozimi so sekali led v kalih, potokih in v reki Reki ter ga skladiščili v ledenicah, da so ga lahko 

poleti prodajali v Trstu in na Reki. Zaradi pomanjkanja vode so se ljudje v preteklosti oskrbovali 

z deževnico iz večjih vaških vodnjakov ali nešteto manjših vodnjakov, ki so jih poimenovali 

šterne (prav tam: 14, 15). 

Kulturno življenje je na Krasu razgibano. Ohranjenih je nekaj gradov, domačije iz 19. stoletja, 

zeliščni in botanični vrt, tabori iz časa Turkov, praznovanje poroke tako kot nekoč, prireditve 

na Predjamskem gradu, posebno pustovanje, delovanje folklornih skupin … Na novo pa so 

postavljene učne poti, ki v kraju povežejo več posebnosti (prav tam: 15, 16). 

 

2.2.3 ZBIRANJE IN ZAPISOVANJE SLOVSTVENE FOLKLORE V OBALNO-KRAŠKI 

REGIJI  

O zbiranju slovstvene folklore je že pred letom pisal 1970 Milko Matičetov. Pisal je o 

'pravljičarjih', ki so pripovedovali tu stórjice, tam basni, nekje pravljico, ki so jo ponekod 

poimenovali právljenca, právdalca, prájerca, právica, prawca … Naziv 'pravljičar' ali 

'pravljičarka' naj bi obdržali le tisti, ki pripovedujejo pravljice, ne pa tisti, ki pravljice pišejo. 

Pravljičar naj bi bil nadarjen posameznik, ki je mojster govorjene besede. So dediči in 

nadaljevalci stoletnega in celo tisočletnega pripovednega izročila, ki se je nezapisano prenašalo 

iz roda v rod prek ustnega izročila. Z vidika ljudskega pripovedništva je v zadnjih sto letih 

prišlo do velikih sprememb: ljudje so se utrudili in niso več skladali, pisali novega. Matičetov 

se je leta 1940 podal na pot iskanja pravljičarjev čez mejo v Italijo, kjer je našel pravljičarko 

Regino Krámaro Kolićesa, ki mu je povedala 13 pravljic. Po vsej Sloveniji je iskal pravljičarje 

in enega je našel tudi v Marezigah v slovenski Istri. Zgodbe so v tistih časih krožile med 

ljudstvom v nešteto variantah (Slovenske ljudske pravljice, 1970). 
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N. Morato (2002) in vsi, ki so ji pomagali zgodbe zbirati v delu Mrak eno jutrnja, so zgodbe 

zapisovali tako, kot so jim jih povedali pripovedovalci. Nekateri so pripovedovali v knjižnem 

jeziku, drugi v pogovornem, tretji v narečnem.  

Na slovenskem zahodu prevladuje primorska narečna skupina. V Obalno-Kraški regiji najdemo 

istrsko (rižansko in šavrinsko podnarečje), kraško (banjško podnarečje), čiško in notranjsko 

narečje. V govoru je mogoče zaznati tudi notranjsko narečje. Na tem območju na splošno velja, 

da govor vsebuje veliko sledi romanskih jezikov: stavčna melodija, skladnja in besedišče (prav 

tam: 295, 296). 

Nekateri zapisovalci so v zapisu narečij uporabljali le polglasnike, znak za naglaševanje in ć. 

N. Morato (2002: 7) je v svojem delu zapisala, da se je po pobudi Inštituta za narodopisje pri 

ZRC SAZU leta 1982 odločila, da bo s prijateljico zbirala gradivo slovstvene folklore na 

območju slovenske Istre. Gradivo sta snemali s kasetofonom, doma pa dobesedno prepisali 

besedilo s kaset. Pripovedovalci besedil so bili domačini, kljub temu pa so pripovedovali 

večinoma v pogovornem jeziku, tj. zaradi narodnostne pisanosti območja in mešanja različnih 

kultur. Zbrali sta največ spominov, anekdot in smešnic, saj pravljice slovstvene folklore 

izginjajo. Ostajajo le še žive oblike slovstvene folklore, ki so danes najpristnejše. Vraževerstvo 

se po vaseh še vedno najde v pripovedih o skrivnostnih silah in bitjih.  

Avtorici so pomagali preostali zbiratelji folklornega gradiva iz vse slovenske Istre, ki so imeli 

svoje zapise shranjene ali objavljene. Pripovedovalci so bili starejši domačini iz popisanega 

območja (prav tam: 7–10).  

Avtorica N. Kerševan je svojo drugo knjigo, ki prispeva k slovstveni folklori, z naslovom 

Vǝkuli riti u garžet izdala po zbiranju ljudskega izročila na območju med Brkini, Krasom, Istro 

ter Vipavsko in Notranjsko. Zgodbe je pri pripovedovalcih sproti fonetično zapisovala, saj je 

ugotovila, da diktafon preveč moti. Zapisala je, da so bili nekateri pripovedovalci na začetku 

zadržani, predvsem v narečni govorici, sčasoma pa jim je beseda stekla. Pri svojem prvem 

pripovedovalcu je ugotovila, da bi se čista narečja, ki so se govorila pred osemdesetimi leti, 

lahko našla le v pismih svojcev, ki so dolgo nazaj odpotovali na druge celine. Njihov govor se 

je ohranil, saj ne čutijo vplivov šole, službe, televizije in priseljencev (Kerševan, 2016: 7, 8). 

 

2.2.4 VRSTE SLOVSTVENE FOLKLORE V OBALNO-KRAŠKI REGIJI 

V nadaljevanju sledi navedba besedil ljudskega izročila iz Obalno-Kraške regije. Besedila smo 

iskali v lokalnih knjižnicah. Posegali smo po knjigah iz zbirke Glasovi, ki jo je začela urejati 

Marija Stanonik leta 1988. Od takrat je izšlo že 47 knjig, ki pokrivajo celotno ozemlje Slovenije 

(Kerševan, 2016: 5). 

Pregovore smo našli v reviji, ki so jo pripravili učenci Osnovne šole Srečka Kosovela v Sežani. 

Posebnost, ki smo jo zasledili med zbiranjem besedil, se mi je zdela ta, da književno delo Istrani 

pravijo, ki ga je napisala Neda Štok Vojska, nima označenih strani.  

Besedila, ki smo jih navajali v tem poglavju, smo navajali na naslednje načine: v opombi je s 

poševno pisavo zapisan kraj, v katerem je zbiratelj besedila besedilo dobil. Sledi opomba k 

besedilu iz književnega dela, iz katerega smo besedilo navedli. Nato sledi slovarček besed, ki 

so neznane. Na koncu so v oklepaju navedeni avtor književnega dela, leto izdaje književnega 

dela in stran, na kateri je besedilo. Pri folklornih obrazcih in pesništvu smo opombe dodajali na 

koncu prve vrstice obrazca ali pesmi, pri pripovedništvu pa smo opombo dodali naslovu 

besedila.  
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V književnih delih so bila nekatera besedila napisana z velikimi tiskanimi črkami (predvsem 

tista, ki so jih zapisovalci napisali v 'težkem' narečju). Da bi zadostili potrebam enotnosti vseh 

navedenih besedil, pa smo vsa besedila zapisali z uporabo velikih in malih tiskanih črk.  

 

2.2.4.1 FOLKLORNI OBRAZCI 

2.2.4.1.1 OTROŠKA SLOVSTVENA FOLKLORA 

Tiki tiki tajca,1 

mati câra jajca, 

oća tuče vino, 

utroci sa jegrajo, 

oća pade v grajo. 

 

 

An kovač konja kuje,2 

krko žâbljo potrebuje, 

treba jih ja samo tri, 

krko jih falí? 

An, dva, tri, 

hode uven ti! 

 

 

Ta praša jés,3 

ta praša pêt, 

ta ke ćamo vzet, 

ta v matarne banjke. 

Špijon, špijon, ki vsa puvé. 

 

 

Lisica, lisjak4 

Pipala tabak. 

Tabaka ni blo, 

Je pila vodo. 

 

 

Kdaj buo nedela5 

Pǝnedelek je rjeku tuorći 

nej praša sreda četrtǝk, 

če zna pjetǝk, dǝ buo 

pǝ sǝbuoti nedela. 

 

 

 

                                                 

1 Krkavče. Otroška pesem. Zadnja dva govorjena verza so vstavljali imena otrok namesto besede 'utroci' in 'oća' 

(pohvala ali graja). Câra – cvre; grájo – robidovje (Koštiál, 1996: 18). 
2 Nova vas. Izštevanka. Falí – manjka (Koštiál, 1996: 17). 
3 Nova vas. Igra s preštevanjem prstov na roki, tako da začnemo s palcem. Bánjke – skrinji (Koštiál, 1996: 13). 
4 Sermin. Parafraza valčka (Marušič, 1992: 50). 
5 Nasirec (Kerševan, 2016: 292). 
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Ej, Tomaž, kam krevaš?6 

V Krajno vas po par klobas, 

če jih pojem, domov ne smem, 

če jih spečem, domov stečem! 

 

 

Nina nina nana,7 

moja punčka Ana 

je mikǝnu zaspana. 

Kam bo šla? 

U Kupr po pupr, 

u Milje po su, 

nikdr več je nǝ bu domu. 

(ali »kmali bo pršla domu.«) 

 

 

En, dva – do neba,8 

tri, štiri – pest me u mjeri, 

pet, šest – jajca jest, 

sedem, osem – kruha prosem, 

devet, deset – ga gremo uzet. 

 

 

Mama kliče9 

Glej, trije gredo, 

gre angel naprej, 

za njim Nikolaj, 

In zdaj, kdo za njim gre? 

Ima črne roke, ima črne roke, 

na rami pa koš, boš priden, boš. 

 

 

Ta stara na kitaro,10 

ta mlada na klavir, 

se kuhǝrca smejala, 

k je kuhala krǝmpir. 

 

Krǝmpir se je prsmuodu, 

je kuharco zǝpuodu, 

je kuhrca zletela, 

se v kahlo zaletela. 

 

ANALIZA 

Pri folklornih obrazcih imata največji pomen beseda in način, na katerega jo je treba izreči.  

                                                 

6 Dutovlje (Štrukelj, 2005: 14). 
7 Lokev (Štrukelj, 2005: 25). 
8 Skopo. Poštevanka (Štrukelj, 2005: 28). 
9 Križ. Vabljivka (Štrukelj, 2005: 29). 
10 Križ (Štrukelj, 2005: 29). 
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V otroški slovstveni folklori se pojavljajo izštevanke, prstne igre, besedila s štetjem, vabljivke, 

uspavanke … Otroci se z njimi naučijo pravilnega izgovora besed, naučijo se šteti do deset, 

spoznavajo svoje narečje in posebnosti v njem.  

Učitelji lahko otroško slovstveno folkloro uporabljajo že v prvi triadi ob prvem stiku s števili 

(cilj: štejejo števila do 20 (Program osnovna šola, 2011c: 13)), ob stiku z dnevi v tednu (cilj: 

spoznajo časovni potek dogodkov: dnevi v tednu (Program osnovna šola, 2011č: 7)) in ob stiku 

z ritmično izreko (cilja: urijo se v jasni izreki, ritmično izrekajo otroška besedila in izštevanke 

(Program osnovna šola, 2011d: 6)), da učenci utrdijo svoje znanje. Prstne igre so priporočljive 

za razvoj fine motorike in razvoj predstav v prostoru, saj se pri prstnih igrah dotikamo prstov 

druge roke ali pa jih sami premikamo – vsak prst posebej (cilj: sistematično razvijanje 

predopismenjevalnih zmožnosti: orientacija na telesu (Program osnovna šola, 2011a: 9–10)). 

 

2.2.4.1.2 REKLA, (IZ)REKI, PREGOVORI 

Čič ne da nič!11 

Človok vobrača, Buh vobrne.12 

Dúkar sreća hode ses tabo, jímaš puno prjatlov za sabo.13 

Jama je krgána.14 

Kadar pasájo tuti šanti, zaveži si báleh davanti!15 

Krepán, ma ne molán!16 

Mati moja, ki moćna hlípalca me jíma! Ma kdu panjsá name?17 

Ne meti smeti vame!18 

Po soncezád morjo bet pupe doma.19 

Po soncezád se ne sme nósit smeti ven ses hiše.20 

Riba more plavat tri bote: v murje, v volje eno v vine.21 

Te štemán kur je sonce visoko eno murje gliboko.22 

Úni ki će, najde pot, uni ki neće, najde škužo.23 

Úni ki gre v Gorico, zgebi stolico.24 

                                                 

11 Čič – brezdelje (Nelda Štok - Vojska, 1998: [18]). 
12 Usodi ne uideš (Nelda Štok - Vojska, 1998: [18]). 
13 (Nelda Štok - Vojska, 1998: [27]). 
14 Lilo bo! Ugotovitev Marežgánov, kadar se težki oblaki nakopičijo v useku pomjánskega in glémskega hriba 

(Nelda Štok - Vojska, 1998: [41]). 
15 Po vseh svetih se začne pobiranje oljk (Nelda Štok - Vojska, 1998: [53]). 
16 Dekanski pregovor. Raje umrem, kakor da bi popustil (Nelda Štok - Vojska, 1998: [61]). 
17 Rek ob kolcanju. Hlípalca – kolcanje, panjsá – misli (Nelda Štok - Vojska, 1998: [71]). 
18 V Istri je živo verovanje, da se oseba, če vanjo pometamo, ne poroči (Nelda Štok - Vojska, 1998: [77]). 
19 Nekdanja zapoved. Po soncezad – po sončnem zahodu; pupe – dekleta (Nelda Štok - Vojska, 1998: [90]). 
20 Vraža (Nelda Štok - Vojska, 1998: [91]). 
21 Bot – krat (Nelda Štok - Vojska, 1998: [95]). 
22 Te štemán – te ljubim (Nelda Štok - Vojska, 1998: [110]). 
23 Úni ki – kdor, škuža – izgovor (Nelda Štok - Vojska, 1998: [117]). 
24 (Nelda Štok - Vojska, 1998: [118]). 
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Već pojé an mrtov ku an živ.25 

Za pust nísmet prat; na ta dan perejo štrige.26 

Zmerno jesti in piti, to je zdravo za dušo in telo, pa tudi za mošnjo. 27 

Žlahta raztrgana plahta.28 

Domače perilo se doma pere.29 

Če vlečeš očeta do praga, bodo tebe otroci čez prag.30 

Kakšna setev, takšna žetev.31 

Kruha ne naredi moka, ampak roka.32 

Mǝdruon33: Kǝdǝr je bil stǝr človk bǝlan, nečku se je reklu, dǝ jǝma mǝdruon. Dǝ ga je zjedǝlu 

nuter, vse nuter, no. In je zmjǝrǝn umrou uod mǝdruona. 

Za slabga kmeta34: Tisti, ku si v jeseni ni nagrabil zadosti listja za stelo, so mu v posmeh rekli:  

Primavera, škovacera, 

Nima listja nanka pera. 

 

ANALIZA 

Pregovori so najmanjše enote slovstvene folklore. V vsakdanjem življenju ljudi se pojavljajo 

nepričakovano in nenapovedano. Starejše osebe uporabljajo pregovore ob vsakdanjih dogodkih 

(ob kuhanju, pojavu kolcanja, pojavu oblačnosti, boleznih, ob pogovorih …). Pregovori se nato 

prenesejo na mlajše generacije že zaradi vsakdanje uporabe, saj jih ljudje uporabljajo spontano. 

 

2.2.4.1.3 UGANKE 

Mati stuji,35 

oća visi, 

sin po svete móte lidi. 

 

Ku hitǝš visoko,36 

ja belo, 

kadǝr pade dol, 

ja rǝmǝno. 

                                                 

25 Verovanje, da nam pokojnik izprosi nesrečo, če zanj ne naročamo maš (Nelda Štok - Vojska, 1998: [122]). 
26 Vraža. Nísmet – se ne sme, štrige – coprnice (Nelda Štok - Vojska, 1998: [127]). 
27 Kras (Pregovori zbrani v našem šolskem okolišu, 199?: 12). 
28 Kras (Pregovori zbrani v našem šolskem okolišu, 199?: 13). 
29 Kras (Pregovori zbrani v našem šolskem okolišu, 199?: 13). 
30 Kras (Pregovori zbrani v našem šolskem okolišu, 199?: 13). 
31 Kras (Pregovori zbrani v našem šolskem okolišu, 199?: 14). 
32 Kras (Pregovori zbrani v našem šolskem okolišu, 199?: 14). 
33 Črnotiče. Nečku – kar; mǝdruon – krčevite bolečine v trebušnih organih; zǝjedǝlu – ščipalo; nuter – v telesu, 

zmjerǝn – zmerom (Kerševan, 2016: 245). 
34 Merče. Primavera – pomlad; škovacera – smetišnica; nanka – niti; pero – list (Kerševan, 2016: 248). 
35 Nova vas. Odgovor: trta, grozd, vino. Móte – zavaja (Koštiál, 1996: 29). 
36 Gažon. Odgovor: jéjca – jajce (Koštiál, 1996: 31). 
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Ta, ki jo nardi,37 

Jo nardi za prodat. 

Ta, ki jo kipi, 

Ja na nüca. (En) 

Ta, ki jo nüca, 

Jo na vide. 

 

ANALIZA 

Uganke mejijo na poezijo, saj se besedne zveze rimajo, da se lažje ohranijo v spominu. Uganke 

so tudi v razredih uporabne za uporabo logičnega mišljenja pri otrocih. Ti si jih hitro zapomnijo 

in jih radi povedo drugim, saj so ponosni, da poznajo odgovor in želijo pokazati, da znajo nekaj, 

česar drugi po njihovem mišljenju ne zna (cilja: ritmično izrekajo uganke (Program osnovna 

šola, 2011d: 6), in razlagajo dane besede/besedne zveze (Program osnovna šola, 2011a: 10)). 

Med folklornimi obrazci nismo zasledili obrednih besedil, smo pa zasledili, da se prošnje in 

zahvale pojavljajo v pesmih. Tudi molitve so pogostejše med pesmimi kot pa v samostojni 

izreki. Ljudje so se najbrž zatekali k melodiji, ki so jo dodali besedilom, da so si besedilo lažje 

zapomnili.  

 

2.2.4.2 PESNIŠTVO 

2.2.4.2.1 LIRSKE PESMI 

Lepa si, lepa, Devica Marija,38 

taba časti vsa nabeška družina. 

Anjale lepo pojejo, 

tabe Marija hvalijo. 

 

Žegnjana se maj žaname, Marija, 

žegnjan ja sad tojga tela, saj Jezus. 

Prose Marija za grešneka nas, 

prose Marija zanas vsak čas. 

 

Pálje Marija pu prave nas pote, 

da nas paklenske satan na zmote. 

Varje en brane nas vseh dni, 

da nas sovražnek na udobi. 

 

 

 

Sen jo vido gore dole, tralala,39 

sen jo poznal pu postoleh, tralala. 

Ona djala, sa smejala, tralala, 

                                                 

37 Gažon. Odgovor: bánjka – krsta (Koštiál, 1996: 33). 
38 Nova vas (Koštiál, 1996: 129). 
39 Šmarje. Sprehod po istrskih vaseh. V pevskih družbah se sliši več kiticin kombinacij. Postóleh – čevljih; veštálje 

– obleki; kokóne – kita las speta v figo; koláre – ovratnik; jakéti – jakni; litráte – portret; ánka – tudi; štemá – rada 

(Koštiál, 1996: 74). 
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da be rada moja bla. 

 

Sen jo vido v Šotomarje, tralala, 

sen jo poznal pu veštalje, tralala. 

Ona djala … 

 

Sen jo vido u Koštabone, tralala, 

sen jo poznal pu kokone, tralala. 

Ona djala … 

 

Sen jo vido na Lopare, tralala, 

sen jo poznal pu kolare, tralala. 

Ona djala … 

 

Sen jo vido u Šavlete, tralala, 

sen jo poznal pu jakete, tralala. 

Ona djala … 

 

Sen jo vido na Trsate, tralala, 

sen jo poznal pu litrate, tralala. 

Ona djala … 

 

Sen jo vido poli Šalća, tralala, 

ma sen vido anka Nanća, tralala. 

Ona djala … 

 

Sen jo vido tan pr Uko, tralala, 

sen jo prašal za poruko, tralala. 

Ona djala, sa smejala, tralala, 

ona mana ma štemá. 

 

 

 

Moja mati kűha kafe,40 

Samo s cikorje, samo s cikorje. 

Moja mati kűha kafe, 

Samo s cikorje, samo da je. 

 

Moja mati kűha kafe, 

Samo fondaće, samo fondaće. 

Moja mati kűha kafe, 

Samo fondaće, samo da je. 

 

Moja mati kűha kafe, 

Samo s papela, samo s papela. 

Moja mati kűha kafe, 

Samo s papela, samo da je. 

 

 

 

                                                 

40 Nova vas. Fondaće – kavna usedlina (Koštiál, 1996: 99). 
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Nina nana,41 

Pupa usrana, 

Neća mućat, 

Be tla ćućat. 

 

 

 

Po bele pote gor en dol,42 

Kantamo dunjar pride zor, 

[: ud duma gremo na vojskó, 

Ša nazad pridamo. :] 

 

Oj zbogon, zbogon pupe vse, 

Oj bodte nan pozravljene, 

[: mi gremo dalač ća ud vas, 

Mižêrja bo braz nas. :] 

 

 

 

Lepa moja hći,43 

Kamar so góce, 

Tan se ti, 

Kamar ja delo, 

Tan ta ni. 

 

 

 

Pastirska budnica44 

Vstani, vstani candulin, 

Štruklje sem ti skuhala. 

Tri sem tak poskusila, 

Štiri tako snedla. 

Ostalo jih je še devet, 

Tebi štiri, meni pet. 

 

ANALIZA 

Pesništvo je zelo pomembno tudi pri glasbeni folklori. Med pesmimi ne najdemo več 

pripovednih pesmi zaradi sprememb v družbi, ki sta jih prinesla gospodarstvo in kultura. 

Legendne, bajčne, junaške, zgodovinske in živalske pesmi so se z leti spremenile v zgodbe in 

se iz pesništva preoblikovale v pripovedništvo. 

Ohranile so se lirske pesmi, ki so ljudi spremljale v vsakdanjem življenju. Med njimi najdemo 

nabožne pesmi, otroške pesmi in uspavanke, ljubezenske, vojaške, zabavljive pesmi … Učenci 

jih lahko spoznajo pri zborovskem petju, pouku glasbene umetnost, pri pouku spoznavanja 

okolja, saj razlagajo nekdanje življenje (cilji: v skupini sproščeno in doživeto pojejo ljudske 

                                                 

41 Nova vas. Na dveh tonih recitativno pojemo. Uspavanka je znana po vseh vaseh. Ćućat – sesat (Koštiál, 1996: 

13). 
42 Koštabona. Kantámo – pojemo; dúnjar – dokler; púpe – dekleta; mižêrja – revščina (Koštiál, 1996: 107). 
43 Nova vas. Góce – godci (Koštial, 1996: 46). 
44 Merče (Kerševan, 2016: 227). 
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pesmi (Program osnovna šola, 2011d: 6), pojejo pesmi iz preteklosti in širijo pevski repertoar 

(prav tam) ter znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju;  vedo, da je bilo 

življenje ljudi v preteklosti drugačno (Program osnovna šola, 2011č: 7). Pesmi lahko tudi 

ritmično izrekamo, če ne poznamo melodije, po kateri bi jih lahko peli. 

 

2.2.4.3 PRIPOVEDNIŠTVO 

2.2.4.3.1 PRAVLJICE 

Dva brata in zaklad45 

V vasi so živela dva brata, prvi se je klical Tone, drugi Dolfo. Tone je imel ano dobro srce in je 

rad pomagal vsakemu, ma Dolfo je bil slab človek, samo nase je mislil. Ko ga je kašen prosil, 

naj mu pomaga, je rekel, da nima cajta. Ánbot je videl na cejsti svojo mater, ki se je mantrala, 

nesla je dve velike borše. Ma on se je skril, da mu ni blo treba pomagat. 

Ánbot pa je šu ta dobri Tone v bošk sekat drva in vidi tam v unem boški ano staro ženo, ki gre 

pruti njemu. Kadar pride blizek, jo on lepo pozdravi in ta ženica se mu nasmeje in mu reče: 

»Dober dan, sinko!« Vele je vidla, da je Tone prijazen, in mu je povedala: 

»Čuj, kadar prideš iz boška, hodi h prvemi hrasti, ki rase pr zida. Tam kopaj, boš nekaj našu!« 

Tone odpravi svoje delo, pobere sekiro in pilo in gre domov. Kadar pride do unega hrasta, si 

reče: »Ben, da vidimo, kaj je lêti pod zemljo!« In začne kopat. Kopa in kopa in udari s pikónom 

na nekaj trdega. Še kopa in najde zemljen lonec, ki je bil poven cekinov. Strese jih v boršo in 

gre domov. 

Dolfo, ki je videl zaklad od brata, gre drugi dan vele anka on v bošk in išče staro ženo. Nejde 

jo, skoči pred njo in zakriči: 

»Ćej je zaklad?« 

Ta starka ga žalostno pogleda in mu pravi: 

»Kadar prideš iz boška, kopaj pri rijávem grmi!« 

Dolfo je nanka ne pogleda, samo teče iz boška in vre od daleč vidi rijávi grm. Tam začne kopat. 

Kopa in kopa ko zmotjen in rejs najde ano míkino črno kašéto. 

»Oštja!« pravi ta Dolfo in jo odpre. Ma kadar jo odpre, skoči iz kašete kača in ga piči, da vele 

umre.  

 

Dobrota je sirota46 

Jež je pǝršu do lepiga lisičjega brloga. Vani je bil dež inu mrez, zǝtu je prosi lisicu, dǝ ga vzame 

pud streho. Čudež buožji, lisica gǝ je zela inu rekla, dǝ samu malo, tulko, dǝ se malo ugreje i 

posuši. Ma jež je rinu kǝr nǝprej. Ku je pǝršu h nji inu ju je piknu, se je lisica umikǝla, ma jež 

je rinu v njo. Lisica nej mogla već, ni se mogla več kǝm umǝkent in je vsa pǝpikǝna uojdla vǝn 

z brloga. Ku je pǝršla nǝ dež, je rjekla: »Ej, istina je, dobrota je sirota.« 

 

                                                 

45 Poletiči (Tomšič, 1989: 114). 
46 Rakitovec. Piknil – zbodel; uojdla – zbežala (Kerševan, 2016: 23). 
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Ena majhna, majhna pravca47 

En bot je bila ena ena majhna, majhna tetka. In ta majhna, majhna tetka, je imela eno še bolj 

majhna, majhna cibko. Ta majhna, majhna cibka je znesla majhno, majhno, mičkeno jajčke. 

Majhna tetka je naredila iz tega jajčka eno majhno, majhno fertalčko. Jo je dala hladit na okno, 

ma v tem je prišla ena majhna, majhna muha, je bla prav muhca, in je pojedla to majhno, majhno 

fertalčko. 

Pa se je majhna tetka razjezila in je šla k sodniku, ta ni bil prav tako majhen, ma si je vseeno 

vzel en malček časa. Tetka mu je vse povedala; kako je imela majhno, majhno cibko in ta 

majhna, majhna cibka je … Sodniku se je zdelo, da bo to en prav mičen problem, je mislil, da 

ga bo takoj rešil. Dal je tej majhni tetki eno majhno, majhno palčko in ji rekel, da mora z njo 

ubit vsako muho, muhco, mušico, ki jo bo videla. 

In prav v tistem je sedla ena majhna, majhna muha sodniku na nos in majhna tetka je vzela 

majhno, majhno palčko in je na vso moč šopnila. Sodnik se je mičkano razjezil in je rekel: 

»Bejžte v maloro vi tetka in vaša majhna fertalčka.« 

Tako se je en mičkeno žalostno končala ta majhna, majhna pravca, pravčica. 

 

Pravca od enega nabritega tlačana48 

Biriči so po vseh vaseh, ki so pripadale štanjelski graščini, pobirali desetino. Po Kobdilju, 

Kobjeglavi, Tuplečah … Vsi so dali, kolikor je bilo določeno, ma eden se je uprl. 

Biriči so, se ve, nesli to na nos graščaku. Joj, kako se je razjezil! Je ukazal, naj sporočijo temu 

tlačanu, da mora priti točno na določen dan v grad. Ne sme biti ne oblečen ne nag, ne obut ne 

bos, ne sme prihoditi niti se ne sme pripeljati. Če bo vse to izpolnil, mu bo odpustil, če ne, pa 

ne bo več videl belega dneva. 

Tako se je naredil: spodaj je bil gol, ma čez je imel mantelino, je imel šolne, ma brez podplatov, 

jahal je na kozi, ma z eno nogo je tancal po tleh. Je prišel v grad in graščak ga je poklical k sebi. 

»No,« je rekel, »da vidimo! Ti si ta predrzneš. Si se vsaj napravil, kakor sem ukazal? Si 

oblečen?« »Vaša gnada, sem in nisem,« je rekel kmetič in pokazal, da je nag pod mantelino. 

»Pa obut si, sem rekel: Ne obut, ne bos.« »Naj pogledajo, nimam podplatov.« »Ja, kako si pa 

prišel?« se ni dal ugnat graščak. »O, to si me pa prav dobro videl skozi okno,« je rekel kmet, se 

obrnil in šel. 

Graščak ni rekel nobene, je videl, da je naletel na enega, ki ga je bolje pustiti na miru. 

 

O kači49 

Enkrat je bila naša kriška gmajna strašno lepa. Živina, ki se je tam pasla, je vse grmovje objedla, 

lahko si šel prav povsod. 

V tistih cajtih je šel sosed Frane v Prjuščno z vozom po seno. Pride na Hrib. Pod eno veliko 

steno je zagledal dolgo, dolgo kačo. Stena je ležala na njej. Stegovala je glavo in prav milo 

prosila kmeta: 

                                                 

47 Kobdilj. Bot – krat; cibka – kokoš; mickeno – majhno; fertalčka – majhna omleta; malček – malo; šopniti – 

udariti; bejžte – pojdite; malora, iti v maloro – iti po zlu (Kocjan in Hadalin, 1993: 15). 
48 Štanjel. Mantelina – pelerina; šolni – čevlji (Kocjan in Hadalin, 1993: 29). 
49 Križ. Cajt – čas; genjati – nehati; ma – ampak, a, toda (Kocjan in Hadalin, 1993: 43). 
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»Lepo te prosim, reši me!« 

»Ja, ja, te poznam. Če te bom rešil, me boš prav gotovo pičila,« je odgovoril. 

Ma kača ni genjala: 

»Reši me, saj te ne bom pičila.« 

Frane je bil dobrega srca. Ustavi vole, gre in odvali tisto skalo. Takoj ko je bila rešena, se je 

kača zaletela proti Franetu, da bi ga pičila. Mož je tekel, kar so ga noge nesle. Dobro, da ni bilo 

vse poraščeno. Ko je bil na varnem, je rekel sam pri sebi. 

»Dobrota je res sirota. Več dobrega narediš, slabše dobiš.« 

 

ANALIZA 

Pri pripovedništvu je bolj kot vsebina pomemben način podajanja pripovedi. Sprejemalec bolj 

ali manj le sprejema dejavnost pripovedovalca. Pripovedovalci so s pomočjo svoje domišljije 

in mišljenja takratnega življenja sestavljali pravljice, da bi lahko odgovorili na vprašanja otrok. 

V pravljicah najdemo etične vrednote in vedno je na koncu dobrota poplačana.  

V pravljicah iz Obalno-Kraške regije pa lahko opazimo, da je dobrota večinoma imenovana 

sirota. Ljudje so v svojem življenju v okolju, v katerem so živeli, marsikaj spoznali in ugotovili, 

da je lažje preživeti z zvijačami kot pa pošteno. Učitelji lahko pravljice uporabijo v prvi in tudi 

v drugi triadi, saj pri učencih zbujajo domišljijo (cilji: doživljajo interpretativno prebrano 

pravljico, spoznavajo prvine pravljice, izluščijo tiste motive za ravnanje književnih oseb, ki jih 

poznajo iz lastne izkušnje, prepoznajo dva časa: nekoč in danes, pri upovedovanju ločujejo 

dogajanje v preteklosti (nekoč – pravljica) (Program osnovna šola, 2011a: 15–17), 

prepoznavajo značilnosti ljudske pravljice, jo razlikujejo od realistične pripovedi in 

prepoznavajo tipične lastnosti slovenskih ljudskih pravljic (prav tam: 37)). 

 

2.2.4.3.2 POVEDKE 

Kras50 

Bog je naredil svet. Na vrhu Nanosa mu je ostalo še precej kamenja. Ni vedel, kam bi ga dal. 

Malo se je oziral okoli in se je domislil. Poklical je angela, svojo desno roko, ukazal mu je 

pobrati tisto kamenje v žakelj, potem pa ga je poslal čez Vipavsko dolino k morju. Tam da naj 

strese vse v vodo. 

Ko je pršel na vrh Kobdilja, se je znajdel za njim hudič, anti je bil tisti iz kobdiljskega Pekla, 

in mu naredil luknjo v žakelj. Angel ni dolgo nič opazil. In je zgubljal kamenje ravno nad našimi 

kraji. 

Tako je nastal Kras. 

 

                                                 

50 Kobdilj. Žakelj – vreča; anti – najbrž; Pekel – ledinsko ime (Kocjan in Hadalin, 1993: 49). 
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Štróliga in krava Rumenka51 

Pred dvajsetimi leti, ko je živela moja mama še v vasi, kamor se je rodila, so tam imeli eno 

kravo, ki so jo klicali Rumenka. Ta krava je bila zmerom ubogljiva. 

Énbot jo je moja mama gnala past in je tam poli kope zagledala eno grdo babo, ki je tam skakala, 

mahala z rokami in govorila čudne besede. Mama je jokala in prosila Boga, naj ji reši kravo, 

zakaj ta krava je ratala naénbot bolna, strašno je mukala, pala je nátla in ni mogla več vstat. 

Mama je pustila kravo tam in je tekla v vas po sestro in brata. Vzeli so voz in so to Rumenko 

váje peljali h krsníci, ki je bivala v drugi vasi. Prosili so jo, da naj jim ozdravi kravo. Ta krsníca 

je vero ozdravila Rumenko in pole je šla Rumenka lepo za vozom in ni bila več bolna. 

Se zna, da je bila moja mama vesela. Ma une hudobne štrolige ni moja mama maj već videla. 

 

Babe mesijo točo52 

V Pregári je bil človek, ki so ga klicali Jurić. En dan je zgoda ujutro nakrgál osla in so šli v 

malen. Tam je bilo oš puno drugih in moral je čakat do večera. Njegova čeníca je bila zmleta, 

ko se je vre delala noč.  

Gre proti domu in pride do potoka. Tam zagleda štrige, bile so štiri: dve sosedi, njegova hči ino 

oš ena, ki jo prvo ni maj videl. In kaj so delale? Mesile so točo! Tam so imele bádenj ino v njem 

delale točo. 

Jurić je bil od koráje, reče oslu: »Štaa!« in začne kričat nad unimi:  

»Preklete štrige, ma kaj delaste?! Kaj česte napravit?!« 

One so fínile mešat, gledale so ga črno ko sami vragi. Uni, katero so klicali Urša, mu je rekla: 

»Poberi se! Ko ne greš váje, nánka en kaménčić neće ostat od tvoje hiše!« 

Znal je, da govori resnico, zato je bil tiho in je šu. Ma nekaj mu je nápret i nápret govorilo v 

uha, naj gre názat ino naj se skrije, da bi videl, kako se dela toča. Ma on si je rekel: »Ne!« in se 

ni obrnil. 

Pónjer hodi in hodi, hodi eno uro, ma ne prehodi nánka stu metrov. 

»Kaj je sada to za en vrag!« si je mislil ino hodi napret. Kadar odbije ura polnoč, pride do svoje 

hiše. Zapre osla v štalo in gre proti murvi, ko začuje šum. Misli, da je veter, ma ni bil veter, bil 

je daš. 

Alora, čuj sada: v Pregári je padal daš, vse okrog po drugih vaseh pa je tukla toča. Vse je stukla: 

trte, frmentón, rbéto in vse drugo. Anka v Pregári bi padala toča, ma so se štrige bale Jurića, 

zatu ki on je vse videl in bi jih izdal. 

Uno leto je bilo v Pregári puno gruzja in vina in vsega. 

                                                 

51 Šeki. Enbot – enkrat; naénbot – naenkrat; pala – padla; nátla – na tla; krsníca – čarovnica, ki pomaga začaranim 

ljudem; štroliga – zlobna čarovnica (Tomšič, 1989: 39). 
52 Abitanti (Tomšič, 1989: 40). 
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Vilnik53 

V Vilniku so se v starih cajtih zbirale vile in prirejale veselice. Po dežju so bili njihovi otroci 

strašno sitni, niso teli spati. Zato so jih znosile v Vilnik, jim pele uspavanke in jih zibale. Ko so 

zaspali, so jih čez noč pustile kar tam, saj so zaupale domačinom. Bili so dobrega srca, niso 

preganjali ne vil ne njihovih otrok. Ker se otrokom nikoli ni zgodilo nič slabega, so se vile 

ljudem oddolžile tako, da so jim poskrbele za zmeraj večji in boljši pridelek. V vasi pa je bilo 

tudi nekaj potuhnjenih in slabih ljudi, ki niso marali vil. Eno noč, ko so bili vilinji otroci spet 

sami, so vse te malčke pobili. 

Od takrat vil ni več v Vilnik, ma tudi letine niso nikoli kaj prida. 

 

Hudič in dren54 

Enkrat je bil Kras poraščen z lepimi drevesi. To je bil dren. Rasel je vidoko. Zgodaj, še v 

zimskem štajonu, je začel cveteti. Kraševci so ta les rabili za lojtre. To je bil prav fin les – raven 

in trden. Iz njega so delali tudi koše in grablje. Tiste cajte je še hudič hodil po svetu. Bila je 

zima. Dren je že lepo cvetel. Hudič se je zadovoljen ulegel pod njegovo krošnjo in čakal, da 

obrodi sad. 

Na pomlad so začele cveteti še češnje, hruške in jablane. Vse sadje je že obrodilo, dren pa nič. 

Ko se je bližala jesen, je le naredil sad, ma ta je bil trpek. Hudič se je strašno razjezil in je začel 

skakati po drevesu. »Preklet bodi, dren. Ne boš več rasel tako visoko. Zdaj boš nizek grm, prvi 

boš cvel in zadnji rodil.« Po tej zakletvi se je umaknil v pekel, dren pa je ostal majhen in zvežen. 

 

Velikan55 

V Kamni Gorici, to je med vasema Brje in Tomaj, je živel velikan. Bil je velik kot največje 

drevo v Kamni Gorici. 

En dan je srečal možička, komaj do šišk mu je prišel. Oblečene je imel zelene hlače, rdečo 

majico, na glavi je imel kapico. »Ej, ta mali, kaj iščeš tukaj na tujem?« je zarohnel velikan. Ta 

mali je rekel: »Prijatelje iščem. Si kašnega videl?« »Tu na mojem ni bilo nobenega in tudi ti se 

poberi čimprej,« je šel velikan proti njemu. Možiček se je ustraši, ma ravno tedaj je zagledal 

prijatelje pri enem drevesu. Tekel je k njim in vsi so se skrili v grmovje. Tako so se zmenili: 

»Velikana moramo spraviti od tu, drugače ne bo mira.« Velikan je ta cajt zaspal, možiclji pa so 

mu napisali na eno skalo: »Velikan, bije ti zadnja ura. Če se do večera ne umakneš, te bo požrl 

zmaj.« Velikan se je zbudil in to videl. Pobral je vse, kar je imel, in izginil kdo ve kam. 

Vsako leto gremo v Kamno Gorico brat marijedevičke, ma velikana nismo videli. Takrat se je 

moral res ustrašiti. 

 

                                                 

53 Kobjeglava. Cajt – čas (Kocjan in Hadalin, 1993: 54). 
54 Štajon – letni čas; lojtre – lestev; zvežen – zvit (Kocjan in Hadalin, 1993: 80). 
55 Šiška – piščal; cajt – čas; marijedevičke – šmarnice (Kocjan in Hadalin, 1993: 107). 
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Zakaj je taka burja na Krasu56 

Hudič je fant, ki je grozno rad na toplem. Kadar rata preveč toplo, začne pihati. Če piha preveč, 

pride grozno rada burja na Kras. Tako močno piha, da odnaša Kraševcem kope s streh. In mladje 

trtam grozno rada polomi. Zato Kraševci ne marajo hudiča in hodijo k maši, da bi se ga rešili. 

 

Stol Matere božje57 

Tiste cajte, ko še ni bilo avtov, so ljudje zmeraj hodili iz Raše v Griže peš. Ma to ni razdalja, 

kot da bi pljunil, je kaj za hoditi. In še strmo je. Zato so se ljudje zmeraj ustavili in se odpočili 

pri kamnu, ki je stal prav na sredi. Imel je obliko stola in je stal tamže od tistih cajtov, ko je po 

svetu še hodila Mati božja s svojim sinom. Prav na tisti kamen se je usedla. Še kamen se je 

usmilil uboge popotne ženske in dobil obliko stola, da bi se bolj odpočila. 

Kdo ve, če je še tam tisti stol? Če se pot ni zarasla? Ne vem. Kdo pa še danes hodi iz Raše v 

Griže?! 

 

O ti Kraševec! Ostal boš brez vode58 

Pred dva tisoč leti je bilo na Krasu vse drugače. Je bilo dosti hrastov in čez Kras sta tekli dve 

reki. Tako je bilo, dokler nista prišla dva popotnika. To sta bila Kristus in sveti Peter. V eni vasi 

na spodnjem Krasu so jima dali en majhen hlebec kruha in en pršut. Oboje sta nosila v žaklju. 

Tako prideta do prve reke, ki je bila pri Štorjah, se ustavita, pomendrata, v reki sta se napila 

vode in v hrastovi senci lepo zaspala. To je bilo ravno junija meseca, v ta glavni košnji. Kmetje 

so imeli polno dela. Mimo njih gre en kmet. Je šel kosit. Zagleda ta dva, kako spita, in pravi: 

»Vidi jih lenuhe! Mladi fantje ležijo v senci. Jaz revež star pa moram delati.« 

Zagleda tisti žakelj in jima ukrade pršut in kruh. Fanta sta se zbudila in videla, da sta okradena. 

Takrat pa reče Kristus: 

»O, ti Kraševec! Pršut si mi ukradel, zato boš ostal brez vode.«  

Vstaneta, gresta k reki. Še enkrat sta se napila, potem je Kristus z leskovo šibo udaril po vodi 

in voda je izginila. Gresta naprej proti Danam, tam je tekla druga reka. Prav tako je Kristus 

naredil tam. In Kraševci smo ostali brez obeh rek. 

Vrnila sta se v svoje kraje. Čez eno leto je rekel Kristus svetemu Petru: 

»Prav zanima me, kako se Kraševci znajdejo brez vode. Pojdi, greva pogledat.« 

Gresta počasi in Kristus mimogrede zarije eno drevesce. Gleda to rastlinico in si misli, da jo 

mora vsaditi, zakaj do Krasa je dolga pot, rastlina ne bi zdržala. Sveti Peter ga je vprašal, kaj 

bo s tistim, in Kristus mu je odgovoril: 

                                                 

56 Grozno – zelo; ratati – postati; koper – strešniki (Kocjan in Hadalin, 1993: 141). 
57 Dutovlje. Cajt – čas (Kocjan in Hadalin, 1993: 130). 
58 Kazlje. Žakelj – vreča; pomarendati – pomalicati; deniti – postaviti; ratati – postati (Kocjan in Haladin, 1993: 

119-120). 
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»To bom vsadil na Krasu, da ne bodo žejni.« 

No, in ko je tako mislil, kam bi tisto denil, najde eno ptičjo kost in vanjo vsadi to rastlinico. Čez 

nekaj časa je ptičja kost ratala premajhna in sta jo presadila v levjo kost. Ma tudi levja kost je 

ratala premajhna, zato sta rastlinico presadila še v oslovsko kost. To je bilo v Istri. 

Spomladi prideta v Tomaj. Zbereta en lep griček in na ta griček sta vsadila rastlinico. Celo 

poletje sta bila pri Soči, na jesen pa sta šla pogledat v Tomaj, če bo tista rastlina uspevala na 

Krasu. Že od daleč je sveti Peter videl prekrasno trto. Kristus poskuša grozdje in pravi: 

»Iz tega grozdja bo ratalo dobro vino. Tisti, ki ga bo malo pil, bo prepeval kot ptič, ki je nosil 

prvo kost. Kdor bo pil več, bo močan kot lev, ki je nosil drugo kost. Tisti pa, ki bo preveč pil, 

se bo valjal v blatu in prahu kot osel, ki je nosil tretjo kost.« 

  

Kako so naše vasi dobile imena59 

Enkrat so živeli trije bratje in ena sestra. Njihov oče je bil grozno bogat, je bil gospodar vseh 

naših krajev. Umrl je brez testamenta. Po njegovi smrti so si otroci razdelili premoženje. 

Prvi sin je rekel: »Moje bo od tule do tule.« Tako so ratale dve vasi, Utovlje in Dutovlje. Drugi 

je pokazal: »To bo moje, in še pulje.« Na njegovem so ratale vasi Tomaj in Šepulje. Tretji sin 

je pa rekel: »Tukaj je ugodno. To bo moje.« In res ima naša vas, Godnje, ugodno lego. Smo na 

lepem kraju in trte dobro rastejo. Kakor sem že prej rekla, so imeli tudi punco. Ma ta punca je 

bila prav križ za tisto hišo. Zato so kraju, ki ga je dobila, zrekli Križ. 

 

Strunjanski križ60 

Tisti kriš nat strunjansko cerkvo je biu ten zmeron. To je treći ale četrti kriš. Staulen je, kadar 

je bla velika emigracija ljudi za Ameriko in mornarji, ki so šli za Ameriko in so znali, da ten je 

mati božja, so zmeron tri ale štirikrat tulǝli na udo moć, de so pozdrauli mati božjo. Tu je biu 

spomin na odhot ut doma, ko so rekle: »Gren, duznej, će se vraćan!« Jimeu sǝn teto, ke je bla 

te s Strunjana, je šla v Ameriko, v Rio de Janeiro, in poten je pršla nazǝd. Bret ji je umreu ne 

vaporje eno so ga zakopale tǝku, de so ga hitǝle u morje … in use to robo … te ljudje, ke so šle 

dole, so strpele ogromno. Kriš je samo znak, da je tuta cerkva in usaki, ke so hudile dole, so jo 

pozdraule. 

 

Sveti Maver reši Izolo61 

Pred davnimi leti, ko so Genovežani napadali naše kraje, so Izolani živeli v velikem strahu pred 

vojno. Ko so Genovežani oropali Koper, so se odpravili proti Izoli. Takrat so se ljudje zatekli 

h kapelici sv. Mavra in ga prosili, naj jih varuje pred sovražniki. Nad Izolo se je spustila gosta 

megla. Bila je tako gosta, da so Genovežani mislili, da tukaj ni nobenega mesta. Odpluli so 

mimo Izole. Ko je nevarnost minila, se je megla dvignila. Izolani so bili srečni. Zagledali so 

                                                 

59 Godnje. Grozno – zelo (Kocjan in Hadalin, 1993: 142). 
60 Strunjan. Duznej – kdove; hitele – vrgli; strpele – pretrpeli (Morato, 2002: 78). 
61 Izola (Morato, 2002: 78). 
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golobča z oljčno vejico v kljunčku. Tako je nastal grb Izole. Vse to se je zgodilo 20. oktobra 

1380. Izolani imajo sv. Mavra zelo radi. 

 

Kako je nastalo ime Žusterna …62 

… ker so imeli njive takrat tam nad Žusterno. Rabili so vodo, da bi zalili, kar so posejali. 

Govorili so takole: Oče je na primer rekel sinu: »Va čor akua!« Drugi je vprašal: »Ma dove?« 

»Ma džu, že sterna!« Zato so ta kraj imenovali Džusterna. Potem so prišli Slovenci, imena niso 

znali prav izgovoriti in kraju so odtlej rekli Žusterna. 

 

Pisjane in pasja vas63 

Kǝku smo Dikanćeni ratle Pisjane? Čie u petnajstim stelietie, pravjuo bukve, dǝ je bla dekanska 

zemlja u lastie plemišće družine De' Cano, ki nej bi izumrla prǝs pǝtomcuo in nen zadnie lǝstnik 

nej bie rǝsdeluo zemluo svojin pǝdluožnikǝn. In is hveliežnǝstie ze tuo dǝbruotuo nej biejuo 

prǝbivalcie zǝčielie klicǝt krej pǝ tej družinie. Grp te družine z lietnicuo 1478 je še zdej vzdinǝn 

v starie šišie nǝ kurtinie. In šikome pǝmienie De' Cani anka »pasje«, suo nǝs s tǝn imienen tǝku 

duguo zǝšpǝtavǝlie, de se je cieplu in s' ga ne muoremo već vǝtriebit. Nǝ rǝčun te lietnicie smuo 

pr't dobrimie dǝsetimie liete ǝnka prpravlie anuo vilikuo fieštuo, prou opčinsćie praznik in smuo 

pǝvable ǝnka zdomce. Tabǝt je nestala ana ljudska piesǝm nǝ ta rǝčun, ki se zǝčeme: 

U pasje vasie suo slǝvilie 

suojih slavnih pietstou liet, 

tašnuo fiešto suo nǝrdilie, 

dǝ je čuduo se cieu sviet … 

 

Smuo imielie ǝnka maluo kǝmedij zǝradie te fiešte. Anin zǝvednin tǝvarišeǝn ni šluo nǝ nǝben 

nǝčin u glavo, zǝkej dǝ jǝ pǝtribnuo prǝslavlǝt ta jublej, ki uonie su znalie samuo zǝ prtizansće 

prazniće. Alora smuo šlie z Milǝnǝn Ruosǝn prou kukǝt u bukve, dǝ ni morber vre prǝt pisteu 

litie šaruo vǝkulie kešen divji muoš s pihaunikǝn nǝ krbtie, ki bie se lǝhkuo proglas zǝ pǝrtizana. 

Mǝ nismuo nejlie prou neč. Ben, kemiedie guor, kemiedie duol, fiešta je ratǝla in nǝnka ni bla 

tǝku švoh. 

 

Vod láte64 

Ko je šjoro Karlino risto leto pred osmim macem intervjuval radijski novina, jo je najprej 

pozval: 

»No, gospa Karlina, povejte našim poslušalcem, od kod ste.« 

»Buh pomagaj, ben kaj ne znaste n˝anka, da kan ste pršo? Sez Marezeg son, ne?« 

»Že, že. Ampak povejte, kje je ta vaša lepa vas.« 

                                                 

62 Koper. Va čor akua (it. narečno: va cior acqua) – pojdi po vodo; ma dove – a kam; ma džu že sterna (it.: ma giu 

c'é una cisterna) – dol je vodnjak (Morato, 2002: 93). 
63 Dekani. Šikome – tako; pihaunik – puška; švoh – šibek (Morato, 2002: 95). 
64 Marezige. Vod láte (eno boh) – od tukaj (in konec); nánka – niti; tev – hotel; ćon próvat – bom poizkusil; 

kompáre – boter; néća – snaha; blódeste – blebetate; son vas vežála – sem vas opozorila (Morato, 2002: 106). 
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»Ben, láte je, kaj ne videste!« 

»To že, ampak …« 

»Ne zamerte, ki van račan, ma mi se vidi, da niste pravać zbrihtan. Ben, pístimo ća! Kaj beste 

pravzaprav tev znat?« 

»Rad bi, da našim poslušalcem opišete, kje se te vaše lepe Marezige nahajajo.« 

»Eeee, dragi muj človok, tu van živ krst ne bi tnal povet!« 

No, poskusite vendar!« 

»Ben, ćon próvat. Tav v Trste nan račajo, da smo sez zone B. Kr gren h kompárate gor na Kras, 

pravjo: vi tan dol sez Istre, dol z Brega. V Brćineh, gor pr moje néće, račajo, da smo dol ses 

Šavriníje, sez Bržaníje ali sez Bašaníje. V Lubjani eno ánka vi novinarji blódeste napret vod 

nekašne vobále, dol v Kopre pa nas ponorčavajo, da ki smo ses hribov.« 

»O presneto!« Je ušlo novinarju. 

»Ja, ja. Son vas vežála, da tu ni lahko za povet. Ben, ma mi smo vod láte eno boh. Vod láte 

smo! Taku povejte vašen pošlušalcon.« 

 

Vsak dan trideset kilometrov peš65 

Korte so od Kopra oddaljene petnajst kilometrov. 

Pod Avstrijo so se družine v Kortah skromno preživljale s poljedelstvom in mlekarstvom. Tudi 

družina moje matere je poznala trdo borbo za kruh. Vsako jutro je moja nona naložila na osla 

šestdeset do sedemdeset litrov mleka. Ob soncu ali dežju, vedno je vstajala ob štirih. Do sedmih 

je prišla s svojim dolgouhim pomočnikom v Koper, potem pa je začela mleko raznašati od vrat 

do vrat. Na vsaj sto vrat je potrkala, preden so bile posode prazne. Za borne »šolde« je kupila 

hrano. Doma so jo čakali lačni bratje in sestre. 

Ali veste, kako dolga je pot, če nekdo sedem let prehodi vsak dan po trideset kilometrov? Jaz 

sem izračunal in zato vem, zakaj je moja nona tako utrujena. 

 

ANALIZA 

Druga skupina, ki spada pod pripovedništvo, so povedke, ki jih lahko v nasprotju s pravljicami 

bolj umestimo v okolje, v katerem so nastale. Pripovedujejo o zgodovinskih dejstvih, so kratke 

in poučne.  

Med povedkami v Obalno-Kraški regiji prevladujejo razlagalne, zgodovinske in bajčne. Med 

razlagalnimi najdemo nastanek kraškega sveta in nastanek vaških imen. Med zgodovinskimi 

najdemo večinoma take, ki vključujejo Atilo, ki naj bi se res sprehajal po kraških tleh. Nekatere 

vključujejo tudi Jezusa, saj so povedke nastale v krščanskem okolju. Med bajčnimi povedkami 

najdemo razlago za naravne nesreče, velike količine toče, ki je uničila pridelke, najdemo tudi 

take, ki vsebujejo čarovnice oz. ljudi, ki so jih povezovali z nadnaravnimi močmi. 

Učencem so povedke zanimive, saj jim povedo nekaj o kraju, v katerem živijo (cilji: znajo 

razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in vedo, da je bilo življenje ljudi v 

preteklosti drugačno (Program osnovna šola, 2011č: 7), poznajo naravne osnove za nastanek 

                                                 

65 Korte (Morato, 2002: 110). 
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in razvoj domačega kraja za življenje ljudi, spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne 

poklice, spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine, opišejo nekatere značilnosti in razlike 

med naselji v domači pokrajini, spoznajo preteklost domačega kraja skozi življenje ljudi in jo 

primerjajo z današnjim življenjem, razvijajo pozitiven odnos do tradicije; razumejo pomen 

ohranjanja tradicije (šege in navade, kulturni spomeniki idr.) (Program osnovna šola, 2011e: 

7–10)). Učenci si z lahkoto predstavljajo čarovnice (ali štrige), velikana, hudiča in angele, ki so 

v povedkah pomagali narediti svet tak, kakršen je. Nadnaravna bitja jim pomagajo, da si 

zapomnijo določeno značilnost pokrajine, zato je zelo priporočljivo z njimi pripovedovati 

razlagalne povedke, tj. za večjo možnost zapomnitve z vzpostavitvijo možganskih povezav z 

asociacijami. 

 

2.2.4.3.3 ŠALJIVE ZGODBICE 

Kokošja kradljivca66 

V oštaríji so se srečala dva kradljivca. Tam v anem kantóni so se dogovarjali, da kaku bi pokrali 

kokoši od kmeta, ki biva na kraji vasi. Ma ta kmet, klical se je Vanić, je bil anka v ođtaríji, pil 

je svuj kvartín in je vse čul. Tam na kraji vasi nej blo nobenega drugega kmeta, samo on je bival 

tam. Ben, delal se je, ko da ne čuje neć, ma je jemel ušesa velika ko njegov mušo in je z anim 

okom dobro gledal, kaj delasta una dva. Kadar je viel, da so vstali in šli venih, je anka on vele 

plačal svuj kvartín in je tekel po krajšenci domov. Pride do svoje hiše, vzame palco, zleze v 

kokošnjak in se tam skrije. Takú čaka kradljivce. 

Alora, pridejo tej ladri in aden dá roko nuter v kokošnjak, da bi odprl vratca. Tábot ga kmet 

klepne po roki. Ta zatuli in reče unemu drugemu: 

»Znaš, da me je čopnil peteh! Ma oštja, kdu bi si mislil, da jema taku ojster kljun. Daj, provaj 

ti.« 

Ta drugi porine roko nuret in anka njega klepne kmet po roki. Zatuli ko zmotjen in pole rečejo 

ta dva: 

»Ben, zdaj ima vsa svojé!« in se hitro poberejo naprej po svetu. A ta Vanić pride ven sez 

kokošnjaka in se hihita. 

 

Perke galina fuma67 

Bepo je pobiral jajca po Istri in jih nosil v Trst prodajat. Vsak teden je šu v mesto in je ta jajca 

prodajal na placi. Ana jajca so bla črna od dima in pepela. Tábot so imele hiše še odprta ognjišča 

in cibe so nesle jajca tam, kamor jim ni blo treba. 

Ben, pr Bepote se je ánbot ustavla fina Triještínka, gledala je ta črna jajca in ga vprašala: 

»Perké šono nera?« 

Bepo ni znal, kaj ji naj odgovori, pa ji je djal: 

»Perké galína fuma!« 

                                                 

66 Poletiči (Tomšič, 1989: 205). 
67 Dvori. Perké šono nera (it. Perché sono nera) – zakaj so črna; perké galína fuma (it. Perché gallína fuma) – ker 

kokoš kadi (Tomšič, 1989: 212). 
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Triještínka ga je debelo gledala in si je mislila, da jo zafrkava. Se zna, da ni pri šturlastem 

Bepote kupla nanka anega jajca. Šavrinke in drugi, ki so čuli, kaj je rekel Bepo ti fini dami, so 

se pa smejali anka pole, ko so šli z osli proti domu. 

 

A-Južić, a-svinja68 

Kadar so mulci pasli krave v Brgodi, so se igrali ano igro, ki so ji pravli »svinja«. S palcami so 

tolkli drveno čopo in so zjali ko šoje. 

Ben, ti fanti so igrali »svinjo«. Anka Nana bi rada igrala, ma je niso pestili z njimi, zatu ki ej 

bla punca. Ma ta Nana jim ni dala mira, na vse vije je tela igrat se žnjimi. Albin, ki je bi ku an 

kapo teh mulcev, se je razjezil in je udaril Nano z debelo palco po členku od noge. Nana je 

zavriskala in je veče čótala h Južći, ki je na njivi plel frmantón. Naánbot začuje Južić, kakú 

Nana hliplje: 

»A-Južić, a-Južić, a-svinja, a-darla, a-noga!« 

Ta jo pogleda in se začudi: 

»Orko ladro, ma kaj so te svinje pršle vele od Smokvice les!« 

Južić je mislil, da je divja svinja napadla to brižno Nano in jo ogrizla. 

Od tabót Nana ni maj već vprašala za igrat »svinjo«. 

 

Si res koza?69 

Po Štanjelu je nekaj cajta hodila koza. Ma od tega je že dolgo. Od nikogar ni bila, kar naenkrat 

se je znašla, pole je en cajt ni blo, pa je spet prišla. Zmeraj je šla po tistih štjengah od cerkve 

dol proti Dolnji vasi. Tri ženske so jo opazovale, kako gre po vasi. Ma kaj je bilo najbolj čudno? 

Je bila koza, ma je galopala kot konj. 

Ma kdo bi veroval ženskam! Moški so rekli, da tega pa ne verjamejo. No, po tolikem času je 

šel eden iz Gornje vasi v Dolnjo vas. Naenkrat je zaslišal, da gre proti njim po poti konj. Se 

ozre, je bila koza. Stisnil se je k zidu in čakal. Ko je prišla do njega, se je ustavila in ga gledala. 

»Si ti res koza?« jo je vprašal. In jo je gledal, kot ona prej njega. 

Koza se je obrnila in šla po drugi poti proti Dolnji vasi. Čudno. Nič ni več galopirala. Je hodila 

kot koza. In maj več je niso videli v Štanjelu. 

 

Žaba je pomežiknila70 

To je bilo pa že strašno dolgo od tega. Mati je pri leščerbi skuhala večerjo. Je naredila radič s 

fižolom in polento. Pred jedjo so lepo pomolili, pole pa so se usedli vsi okoli ene sklede, vsak 

je imel svojo leseno žlico. Hitijo tako tisto jesti, ma Janez se naenkrat ustavi. 

»Kaj ne boš jedel?« ga vpraša oče. 

»Ne,« pravi Janez. 

                                                 

68 Gračišče (Tomšič, 1989: 222). 
69 Štanjel. Cajt – čas; štjenga – stopnica (Kocjan in Hadalin, 1993: 96). 
70 Skopo. Cajt – čas; genjati – nehati; jesik – kis (Kocjan in Hadalin, 1993: 183). 
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»Še boljše, bo več ostalo za ta druge,« je rekel mlajši fant. 

Čez nekaj cajta je genjal jesti še oče. Vrgel je žlico po mizi in rekel Janezku: 

»Zakaj mi nisi prej povedal?« 

»Zato, ker mi je žaba v radiču pomežiknila, da naj molčim.« 

Je mežikala, ja, reva, ker je bila od jeska. 

 

Zdej b',zdej b'71 

Tata mi je pravil, kako so Dutovci učili ribo peti. 

V kalu, je bil enkrat sredi Dutovelj, so Dutovci ulovili ribo, dali so jo na breg, in ko je riba 

odpirala usta, so govorili: »Zdej b', zdej b' zapojela.« En cajt so čakali, da bo zapela, ma riba je 

crknila.  

Dutovci so bili žalostni, saj je tako malo manjkalo, pa bi jim ratalo. 

 

Lagal ni, samo ni povedal72 

Je bilo okoli enih praznikov, ko pride več dela, je prišel en gospod spovedovat v eno drugo 

cerkev, na pomoč domačemu gospodu. V kotu v cerkvi je stala ena spovednica, nobeden od 

duhovnikov ni maral vanjo spovedovat, zakaj bila je rezervirana za ta hujše grešnike. Je trajalo 

en cajt, preden je godpod to zvedel, spraševal je in spraševal, vsi so bili tiho. Vseeno je našel 

enega, ki mu je pojasnil, kako in kaj. Ma si je mislil, grem jaz vanjo, bomo videli, kaj bo. 

Kmalu pride k njemu en možak. Vse sorte grehov mu je naštel. »Si res vse povedal?« mu je 

rekel gospod. »Ja, veste, še ena prav majhna reč je, pole pa bom lahko rekel, da imam čisto 

vest.« »No,« ga je vzpodbujal gospod. »Kaj je bilo?« »Veste, sem ukradel en kos štrika.« »Kos 

štrika pa,« se začudi gospod, »ma koliko je bil dolg?« »A, majhen je bil, gospod, tako, meter, 

lahko dva. Prav navaden štrik,« pravi grešnik. Gospod mu je žemislil dati odvezo, ma se mu je 

vseeno strašno čudno zdelo, da se človek spovedava za en kos štrika. Vsi, ki so prišli v to 

spovednico, so imeli dosti več na duši. 

»Pa kaj je bilo na tistem štriku?« je vprašal gospod. 

»Ne dosti, gospod, dva rogljička.« »A tako,« je rekel gospod. 

»Samo dva rogljička.« »Ja, ja, gospod.« »No,« je rekel gospod, »in kaj je bilo pa na tistih 

rogljičkih?« »En voliček, gospod.« 

 

Devet za enega73 

Tam v enih vaseh so se udomačile prav čudne vraže; dosti ljudi je začelo zvečer, preden so šli 

spat, na portone delati rise, eni so v tisti ris zapičili še nož, da bi jih hudič pustil na miru. Bi se 

reklo tako: ljudje so začeli barantati s hudičem, namesto da bi molili in delali Bogu dopadljiva 

dela. To pa ne gre! 

                                                 

71 Dutovlje. Zdej b' – zdej bo; cajt – čas (Kocjan in Hadalin, 1993: 189). 
72 Štanjel. Pole – potem; cajt – čas; štrik – vrv (Kocjan in Hadalin, 1993: 228). 
73 Štanjel. Nunce – starejše poznane ženske; pasati, niso pasali v cerkev – niso mogli v cerkev (Kocjan in Hadalin, 

1993: 232). 
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Župnik je tuhtal in je eno stuhtal. Je bil prepričan, da bo ta prava. »Verniki moji,« je oznanil s 

prižnice eno nedeljo, »vedite, da hudiča ni več, hudič je umrl.« Ma, so si mislili verniki, ko so 

se potem na dolgo in široko menili pred cerkvijo, če je tako, potem se nam tudi Boga ni treba 

več bati! 

Drugo nedeljo so sedele na klopeh pri maši samo stare nunce. In še teh ni bilo prav dosti. Župnik 

je naredil mašo bolj na hitro, tako se mu je mudilo domov. Prvo delo – je vprašal kuharico, kaj 

da je zdaj to. »Saj ste vi rekli, da hudiča ni več, koga se nam je zdaj treba bati?« je povedala 

ženska, tako kot je mislila. Čakajte, čakajte, si je mislil gospod, bom jaz drugo nedeljo tako 

pridigal, da bo ta tretjo vsa fara pokorna. 

In res, drugo nedeljo je oznanil: »Tisto, kar sem vam povedal o hudiču, je res; hudič se je stegnil, 

ma kaj sem zvedel – se jih je namesto enega naredilo devet drugih, še hujših. Samo molitev 

nam lahko še pomaga!« 

To nedeljo so sedele pri maši samo tri nunce. Stare, nadložne, težko so hodile. Kdo ve, kako 

jim je ratalo, da je vedela novico čet kvart ure vsa fara. Jim je moral pomagati Bog ali pa kdo 

drugi. 

Ma, tretjo nedeljo je bilo toliko vernikov pri maši, da niso vsi pasali v cerkev. 

 

Pred cajtom74 

En Kraševec je nesel v Trst prodat češnje. V oprtnjak si je dal ene par majhnih koškov, tam na 

Drvenem placu jih je prav dobro prodal. Ko se je odpravil domov, je pri enem trgovcu videl 

kokosov oreh. Trgovec mu je rekel, da je tisto jajce od konja in da naj ga doma zakoplje v gnoj, 

če če imeti mladiča. 

Mož to reč kupi, da v oprtnjak in gre domov. Po poti pa se je ustavil. Na zid je dal oprtnjak in 

se usedel zraven. Takrat pa je po nesreči zvrnil oprtnjak in kokosov oreh se je zavalil v grm. Iz 

tistega grma je skočil en zajec. 

Bogi kmet si je mislil: Mož je rekel, naj oreh zakopljem. No, zdaj imama, se je zvalil pred 

cajtom in še ušel mi je! 

 

Tudi okuli riti se pride u garžet75 

Tu mi je povedu muj uoče, ki je bil dǝma s Famel, Šuštarjev. Ankrǝt dǝ sta mati in sin zbirǝla 

v skǝdnji krompir. Pǝj jim je zmanjkǝlu kǝšet in je mati pǝslala sina, nej grje h sosedi si 

spǝsuodit kište. Sin je šou in gǝ ni telu bet nǝzaj. Mati se je jezila, ma nej neč pomagǝlu. Sina 

ni in ni telu bet. 

Poli pa le pride. »Ma ki si bil tulku cajta?« se je jezila mati. »Ma ja, sǝm šou nǝjprej h muojmi 

pǝrjatli v zgurǝnjo vas, ki mi je rjeku včera, dǝ nej pridem pogljedǝt, kašnu prjese suo kupli. 

Poli sǝm šou h tjeti, ki me je glih vidla, ku je bla nǝ bǝrjači. Poli sǝm skuočil šje dǝ kala, kǝmǝr 

suo igrali nǝ škrle, in poli pa šje te zmotlene kište, té h sosedi.« 

»Ma ja, sǝj se mi je zdelu, dǝ je blu kej tacga. Pǝ dǝmače povedǝnu, si huodil okuli riti u garžet.« 

                                                 

74 Križ. Če – hoče; cajt – čas; plac – trg; bogi – ubogi (Kocjan in Hadalin, 1993: 244). 
75 Divača. Famle – vas Famlje; Šuštarjev – hišno ime; okuli – okoli; skǝdenj – skedenj; kǝšete - kište – zaboji; 

včera – včeraj; kašnu – kakšno; prjese – prašič; škrle – skrile; zmotlene – zmešane; tacga – takega (Kerševan, 

2016: 289). 
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Deda76 

Je vprašu vnuk dedota: »Kuk si stǝr?« Pa je reku deda: »Jǝs jemǝm puhnu puhnu let.« »Ma 

kulku?« gǝ je šenkrǝt prašu. Pa je rjeku deda: »Pjetindevjetdeset.« »Pa se neč ne bujiš, dǝ buš 

umrl?« »Ne, ne, neč se ne bujim. Pǝr teh letǝh malu ledí umre.« 

 

ANALIZA 

V tretjo skupino pripovedništva spadajo šaljive zgodbice; teh je največ. Mednje štejemo 

večinoma prigode, ki so se zgodile posameznikom ali skupini ljudi.  

Učitelji lahko s šaljivimi zgodbicami na zabaven način prikažejo uporabo narečja v književnosti 

oz. slovstveno folkloro (cilji: doživljajo in spoznajo pomen znanja za kakovost življenja, za 

lasten in družbeni razvoj; vedo, da se naučimo tudi (dobrih in slabih) navad ter razumejo njihov 

pomen in posledice; vedo, da moramo ljudje v življenju nekatere dejavnosti nujno početi, 

nekatere pa zato, ker se tako odločimo in ko se za to odločimo; vedo, kaj je laž in kaj resnica; 

vedo, da je treba upoštevati lastne interese in potrebe ter interese in potrebe drugih (Program 

osnovna šola, 2011č: 13–15)). Učenci imajo šaljive zgodbice radi, saj se na neki način s 

humorjem sprostijo in zabavajo.  

 

2.2.4.3.4 ANEKDOTE 

Juca in šest kozličev77 

Juca je imela ano kozo. Ánbot jo je gnala pod prča, ma je pozabla, kateri dan je to bil. 

Mi otroci ji nejsmo dali mira in smo jo nápret in nápret spraševali: 

»Juca, kdaj bojo kozlići?! 

Ona pa nam je vselej odgovarjala: 

»Kadar bojo pr soseda, bojo anka moji. Vkêp smo gnali zdola.« 

Pole smo kumaj čakali, da kdaj bo to ratalo. 

Kadar so pasáli uni dnevi, se je koza začela napravljat. Vidli smo, da će zvalit in smo se vele 

vsi zbrali in gledali, da kdaj se bo prikazal prvi. 

Juca je nápret in nápret govorila: 

»Otroci moji, molte Bogića, da bo šlo vse po sreći.« 

Mi smo ubogali in smo molili, ma anka smejali smo se. 

Pole je koza zvalila prvega in ta Juca nas je prosila: 

»Otroci moji, molte, molte, še aden bo!« 

Mi smo molili, se hihitali in molili in koza je zvlila drugega kozlića. Názat smo molili, molili, 

vele do šestega. Tábot je Juca rekla: 

                                                 

76 Razdrto. Deda – dedek; puhno – dosti (Kerševan, 2016: 287). 
77 Gračišče (Tomšič, 1989: 187). 
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»Bašta!« in je pokrila kozo z brjéjšami od svojega moža, da bi drugi bot ta koza názat imela 

tolíko kozličev. Kadar smo to vidli, smo se smejali ko zmotjeni, valjali smo se po tleh in se 

smejali do solz. 

 

Življenje je en velik hec78 

»Kar je bilo je bilo,« prvi naš nono, »na slabo sem pozabil.« 

Moji bižnonoti so imeli oštarijo in mesnico. Nono je v mladih letih hodil po sejmih po celi 

Primorski, največkrat je bil v Sežani in Ajdovščini. Preprodajal je govedo in konje. Največkrat 

je bil v družbi fantov istih let, da mu ni bilo dolgcajt. Hodili pa so kar k nogam. 

To se je zgodilo v Sežani. Cigan Matija je prodajal konja po dobri ceni. Začeli so mešetariti. 

Zmenili so se, nono je že držal konja, ko je Matija rekel: »Fant, glej konja, on tebe ne vidi.« 

Nono seje posmejal. Komaj na poti domov, ko so vse dobro zalili, je ugotovil, da je konj slep. 

Bil je dober samo za v mesnico. Škoda je bila velika. 

Čez en par mesecev so šli spet na semenj, ta bot v Ajdovščino. Cigan Matija je imel šajtrgo z 

oslovsko vprego. Fantje so se spogledovali in so vedeli, kaj bodo naredili. Cigan se je 

razgledoval po sejmu, fantje pa so mu ukradli osla. Čez en cajt so srečali cigana, ki je iskal osla. 

Na srečo pa so imeli oni prav takega osla za prodat, če bi ga tel. Ciganu se je njihov osel še bolj 

dopal kot njegov ukradeni. Hitro so zglihali. 

»Pa naj še kdo reče, da življenje ni zabavno,« pravi nono na koncu. Ma prav zares! 

 

Ovdje Drakula79 

Nǝ kǝravli Krvavi Puotǝk je delǝu an Srb. Njegov priimǝk je bil Drakula. Kǝdǝr se je oglasil nǝ 

telefon, se je predstavu: »Ovdje Drakula iz Krvavog Potoka.« An cejt je blu vse tihu, puole pej 

je tisti, ku je klicu, vǝrgu slušalkuo duol, mendi vǝs prestrašen. 

Vsǝk si je mislil, dǝ je tu ana nič lepa zǝfǝrkancija. 

 

ANALIZA 

V četrto skupino spadajo anekdote, ki so vezane na resnični dogodek ali osebo in so se skozi 

čas spremenile ter iz ožjega kroga ljudi prešle na širšega. 

Z uporabo anekdot ob spoznavanju pisatelja, pesnika ali druge zgodovinske osebe si učenci bolj 

zapomnijo osebo in ji lažje pripišejo določene dogodke oz. bibliografijo. Učitelj jih lahko 

predstavi učencem že v prvi triadi – ob spoznavanju pisateljev in pesnikov književnih besedil, 

ki jih obravnavajo pri pouku (cilj: razumejo, kaj vpliva na družbeni razvoj, in vrednotijo 

različne učinke družbenih sprememb (Program osnovna šola, 2011e: 8)). 

 

                                                 

78 Dutovlje. Nono – ded; bižnono – praded; oštarija – gostilna; dolgcajt – dolgčas; bot – krat; cajt – čas; šajtrga – 

voziček (Kocjan in Hadalin, 1993: 325). 
79 Mihele. Ovdje – tukaj; delu – delal; puole – potem; zǝfǝrkancija – šala (Kerševan, 2016: 264). 
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2.2.4.3.5 SPOMINSKE PRIPOVEDI 

Tepeškǝnje80 

Še prej ku v šolo, smo uotroci šli tešeškǝt. Ku smo pǝršli v hišo, smo lepo pozdravli. 

Dobro jutro! 

Smo pǝršli tepeškǝt. 

Vuoščimo vǝm zǝ zdej 

en zǝ nǝprej. 

Sjegǝnte v žjep 

in dejte nǝm kej! 

Po nǝvadi smo dobili orehe, jabolka, tičke, kruh in suho grozdje. Šli smo samo v hiše, kǝmǝr 

smo kej dǝbili. 

 

Pastirska budnica81 

Ko sem bila stara kakih devet let, sem po nonotovi smrti mogla past krave sama. Zjutraj je bilo 

strǝšno teško vstat. Jaz sem bla pravi zaspanček. 

Mama me je prebujala s to pesmico: 

Vstani, vstani candulin, 

štruklje sem ti skuhala. 

Tri sem tak poskusila, 

štiri tako snedla. 

Ostalo jih je še devet, 

tebi štiri, meni pet. 

Ta matematika me je spravila pokonci. 

 

ANALIZA 

Spominske pripovedi se od anekdot razlikujejo v bolj osebnem odnosu do pripovedovane snovi.  

Učenci lahko od doma prinesejo spominske pripovedi svojih starih staršev ali staršev, ki so jih 

zapisali po nareku. Stari starši jim lahko povedo, kako so živeli enkrat, kako so hodili v šolo, 

kako so preživljali dopuste …; hkrati se na tak način tkejo globlje družinske vezi, učenci 

spoznavajo preteklost svojih družinskih članov in povezujejo dogodke s krajem, v katerem je 

njihova družina živela (cilji: spoznajo različne oblike združevanja med ljudmi v skupnosti; 

spoznajo gospodarske in druge dejavnosti, različne poklice; spoznajo preteklost domačega 

kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo primerjajo z današnjim življenjem (Program 

osnovna šola, 2011e: 8,9)). 

                                                 

80 Gorenje. Tepežnica – dan nedolžnih otrok, 28. decembra; sjegǝnte – sezite; tički – vrsta peciva (Kerševan, 2016: 

226). 
81 Merče (Kerševan, 2016: 227). 
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2.3 SLOVSTVENA FOLKLORA V OSNOVNI ŠOLI 

Slovstvena folklora se v osnovni šoli pojavlja v berilih, učnih načrtih pod predlaganimi 

književnimi besedili za obravnavo, v učnem načrtu za izbirni predmet slovenščina v 7., 8. in 9. 

razredu ter v delovnem zvezku Naš čas-opis. V empiričnem delu smo glede slovstvene folklore 

podrobno analizirali učni načrt za slovenščino, učni načrt za izbirni predmet slovenščina v 7., 

8. in 9. razredu, delovni zvezek Naš čas-opis, ki je predviden kot pripomoček pri izbirnem 

predmetu, ter osem beril za četrti razred osnovne šole, ki jih je potrdil pristojni strokovni svet 

in so v katalogu učbenikov za osnovno šolo.  

Gradivo, ki je podlaga za načrtovanje pouka književnosti v slovenski osnovni šoli, je 

posodobljen učni načrt za slovenščino iz leta 2011. Ta tip gradiva je predpisan in za vse učitelje 

enoten, saj je pri uresničevanju ciljev pouka treba upoštevati potrjen in veljaven učni načrt 

(Novak, 2011). 

Posodobljen učni načrt iz leta 2011 je pripravila Predmetna komisija za posodabljanje učnega 

načrta za slovenščino. Izhajala je iz učnega načrta za predmet slovenščina, ki je bil določen na 

20. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje leta 1998, v veljavo pa je stopil s 

šolskim letom 2011/12 (Program osnovna šola, 2011a: 2). 

Temeljni elementi učnega načrta so (povzeto po Novak, 2011: 39): 

a) cilji (splošni in operativni); 
b) vsebine;  

c) didaktična priporočila (metode in oblike dela). 

Drugi tip gradiva, ki ga učitelji izberejo sami, so berila z založniškega trga. Učitelj je dovolj 

avtonomen, da lahko izbira med vsemi berili, ki jih je potrdilo Ministrstvo za šolstvo in šport 

Republike Slovenije (Novak, 2011). 

 

2.4 FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE 

Vsak učitelj se pri pouku književnosti sreča z vprašanjem, kako pripraviti učno uro. V strokovni 

literaturi najdemo veliko načinov obravnave književnih besedil, vendar so si vsa zelo podobna. 

Med različnimi avtorji prihaja do majhnih sprememb – naj bo to v poimenovanju posameznega 

koraka v modelu ali pa v različni delitvi korakov. Vsem pa je skupno to, da na začetku želijo 

učence motivirati za besedilo, nato jim besedilo preberejo ali pa učenci sami berejo besedilo, 

sledijo vprašanja o razumevanju, ponovno branje, na koncu pa poustvarjalne naloge v povezavi 

z besedilom. 

V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2011a) piše, da branje umetnostnih 

besedil v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih učencem ponuja veliko možnosti za 

polno literarnoestetsko doživetje. Piše tudi, da je priporočeni model za razvijanje bralne 

zmožnosti šolska interpretacija umetnostnega besedila. Zajema naslednjih pet faz: uvodno 

motivacijo; napoved besedila, umestitev in interpretativno branje; premor po branju; izražanje 

doživetij ter analizo, sintezo in vrednotenje; ponovno branje in nove naloge.  
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Preglednica 1: Faze obravnave književnega besedila po različnih avtorjih 

FAZE OBRAVNAVE BESEDILA PO RAZLIČNIH AVTORJIH 

Učni načrt za 

slovenščino 

B. Krakar Vogel I. Saksida, J. 

Marinčič 

M. Kordigel D. Rosandič 

uvodna 

motivacija 

uvodna 

motivacija 

uvodna 

motivacija 

uvod z 

motivacijo 

raznoliki načini 

motivacije  

napoved 

besedila, 

umestitev in 

interpretativno 

branje 

napoved 

besedila in 

njegova 

umestitev 

premor pred 

branjem ali 

poslušanjem 

branje in 

literarno 

estetsko 

doživetje, v 

katerem je 

prvo branje 

napoved dela 

premor po 

branju 

interpretativno 

branje 

branje ali 

poslušanje in 

premor po 

branju ali 

poslušanju 

drugo branje ekspresivno 

interpretacijsko 

branje besedila 

izražanje 

doživetij z 

analizo sintezo 

in vrednotenjem 

premor po 

branju in 

izražanje 

doživetij 

pogovor o 

besedilu in 

ponovno 

branje ali 

poslušanje 

čustveni 

odmor, izjava 

po čustvenem 

odmoru  

emocionalna 

pavza 

ponovno branje 

in nove naloge 

razčlenjevanje 

besedila 

nove naloge – 

dejavnosti za 

poglabljanje 

literarnoestet-

skega 

doživetja 

individualno 

branje 

izražanje doživetij 

 sinteza in 

vrednotenje 

 interpretacija 

besedila 

 

 nove naloge    

 

Med različnimi avtorji prihaja do naslednjih razlik: B. Krakar Vogel (2004: 79) je navedla 

sedem faz ali korakov. Od učnega načrta za slovenščino se njena navedba razlikuje v tem, da 

je razdelila fazo napoved besedila, umestitev in interpretativno branje na dve fazi, združila je 

premor po branju in izražanje doživetij, hkrati pa razdelila fazo izražanje doživetij ter analizo, 

sintezo in vrednotenje na razčlenjevanje besedila ter sintezo in vrednotenje. 

Saksida in J. Marinčič (2005) sta v svojem delu navedla pet faz. Od učnega načrta se njuna 

navedba razlikuje v tem, da sta branje ali poslušanje besedila raje povezala s premorom po 

branju ali poslušanju kot pa s premorom pred branjem in poslušanjem. Nista navedla napovedi 

besedila, vendar sta to predlagala že v uvodni motivaciji. Fazo izražanje doživetij z analizo, s 

sintezo in z vrednotenjem sta preimenovala v pogovor o besedilu ter ponovno branje in 

poslušanje. Enako delitev najdemo tudi v književnem delu Poti in razpotja didaktike 

književnosti pod avtorstvom Igorja Sakside (2008). 

M. Kordigel (2008: 97) je razdelila obravnavo na 6 korakov. V nasprotju s predlogom v učnem 

načrtu za slovenščino je avtorica izpustila premor po prvem branju in to takoj povezala z drugim 

branjem. Čustveni odmor je navedla po drugem branju in ga povezala z izjavo po čustvenem 

odmoru. Nato je navedla individualno branje, ki ga noben drugi avtor ni postavil kot 

individualno fazo. Kot zadnjo fazo pa je navedla interpretacijo besedila. 
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Rosandič (1991: 190, 191) je razdelil šolsko interpretacijo le na štiri faze. V primerjavi z učnim 

načrtom za slovenščino je izpustil drugo branje, vprašanja po branju in nove naloge. Kot zadnji 

korak obravnave besedila v šoli je navedel izražanje doživetij. 

Ugotavljamo, da se v stroki pri šolski interpretaciji pojavlja različno število faz in korakov. 

Večina jih govori o enakih postopkih. Razlike se pojavljajo v tem, da nekateri avtorji 

posamezne korake oz. faze predstavijo kot samostojni del šolske interpretacije, drugi pa jih 

razvrščajo v manjše kategorije. Vsem delitvam pa je skupno to, da gre za obsežen proces 

interpretacije umetnostnih oz. literarnih besedil. Ta proces poteka od uvodne motivacije do 

novih nalog.  

Saksida (2008) piše, da je kljub vsem korakom treba poudarjati raznolikost pristopov in se 

prilagoditi vsebini besedila. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili zaporedje korakov 

šolske interpretacije iz dela Poti in razpotja didaktike književnosti (Saksida, 2008). V poglavju 

Književni pouk v drugem triletju devetletne osnovne šole je podrobno razdelan pouk 

književnosti. Poleg faz interpretacije besedila v tem poglavju najdemo tudi opis 

komunikacijskega pouka književnosti, učiteljevo pripravo na branje književnosti (predlaganih 

književnih besedil) v drugem triletju in bralne strategije.  

 

2.4.1 UVODNA MOTIVACIJA 

Prva faza interpretacije književnega dela je uvodna motivacija, ki je prvi korak za vzpostavitev 

dialoga med otrokom in besedilom. Učitelj v tej fazi pripravi učenca na doživljanje med 

poslušanjem ali branjem. Z motivacijo napoveduje besedilo in hkrati tudi že vključuje nekatere 

njegove vsebinske prvine (Saksida, 2008). 

Saksida (2008) v svojem delu priporoča naslednje oblike motivacij in predlaga vrste besedila, 

pri katerih jih lahko uporabljamo. Motivacije je razdelil na jezikovne in nejezikovne. 

a) Besedne motivacije ustrezajo nonsensnim besedilom; uporabljamo jih lahko tudi pri 

fantastičnih in lirskih besedilih. J. Mihajlovska, A. Velkavrh in I. Saksida (2001) so to 

obliko motivacije poimenovali Igra s črkami, glasovi, besedami: 

 igra z glasovi ali rimami; 

 daljšanje, krajšanje ali preoblikovanje besed; 

 nenavadne besedne zveze; 

 razlaga nenavadnih besed; 

 asociacije; 

 primerjave; 

 tvorjenje daljših nesmiselnih povedi ob otroški logiki. 

b) Predstavne motivacije ustrezajo fantastičnim in pravljičnim besedilom ter takim, ki 

izrazito odstopajo od vsakdanjega sveta: 

 domišljijska slika; 

 domišljijsko potovanje;  

 poetizacija stvarnosti. 

c) Zgodbene motivacije ustrezajo realističnim in pravljičnim besedilom: 

 kaj bi se zgodilo, če …; 

 skupno pripovedovanje zgodbe; 

 igra vlog. 

      č)  Izkušenjske motivacije ustrezajo besedilom, pri katerih otroci izražajo svoja doživetja: 

 izražajo svoja doživetja v realnosti; 
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 se pogovarjajo o temi besedila; 

 razmišljajo o problemu, ki ga vzpostavlja besedilo. 

d) Medbesedilne motivacije uporabimo predvsem ob klasičnih in sodobnih pravljicah ter 

ob pravljicah, katerih avtorji so otrokom znani: 

 pogovor o značilnostih literarnih vrst; 

 pogovor o nenavadnih osebah literarnih besedil in filmov; 

 predstavitev ustvarjalca; 

 preoblikovanje oz. nadaljevanje znanih pravljic. 

e) Nejezikovne motivacije lahko uporabimo skupaj z drugimi motivacijami ali samostojno: 

 poslušanje glasbe; 

 risanje literarnih oseb ali podob; 

 likovno oblikovanje ali risanje tematske besede;  

 razne oblike gibalnih iger. 

Ko učitelj izbira uvodno motivacijo, mora upoštevati raznolikost in pestrost oblik motivacij, 

značilnosti besedila, ki ga bo obravnaval, hkrati pa mora prilagoditi določene motivacijske 

oblike tudi starosti in pripravljenosti otrok (Saksida, 2008). 

M. Kordigel Aberšek (2008: 113) navaja, da je motivacij toliko vrst, kolikor je literarnih vrst, 

ki jih beremo, krat toliko, kolikor je otrok, skupin otrok, ki jih pripravljamo na literarnoestetsko 

doživetje. Avtorica v svojem delu opiše tipologije, ki jih je predlagala nova slovenska književna 

didaktika, h kateri sta prispevala oba s Saksido od leta 1992. M. Kordigel Aberšek ne nazadnje 

v svojem delu razdeli motivacijo na tri velike skupine in njihove podskupine (razdelitev smo 

povzeli po M. Kordigel Aberšek, 2008: 118–174):  

a) nejezikovne motivacije: 

 likovne, 

 zvokovne/glasbene, 

 gibalne; 

b) kombinirane motivacije: 

 motivacija z igro vlog; 

c) jezikovne motivacije: 

 domišljijske, 

 besedne, 

o igra dveh besed, 

o daljšanje besed, 

o kovačnica besed, 

o nesmisli, 

o asociacije, asociogrami, 

o primerjave, 

o raziskovanje (pomena) besed; 

 z raziskovanjem slovarskega pomena besed, 

 z raziskovanjem pomena lastnih imen književnih oseb in 

književnih prostorov, 

 z raziskovanjem zvena in pomena besed; 

 predstavne, 

o z ustvarjanjem domišljijskega sveta, 

o z ustvarjanjem domišljijskočutnih podob; 

 zgodbeno predstavne; 

o kaj bi bilo, če … 

o fantastične zgodbeno predstavne motivacije, 

o pravljične zgodbeno predstavne motivacije; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Naja Savarin – magistrsko delo 

38 

- izkušenjske; 

 realne, 

o s pridobivanjem pojma, 

o s pridobivanjem problema, 

o situacijska motivacija, 

o z oblikovanjem doživetja; 

 medbesedilne; 

o s pridobivanjem pojma, 

o s pridobivanjem problema, 

o situacijske motivacije, 

o oblikovanje doživetja. 

Avtorica navaja, da je kljub vsem navedenim tipom motivacij to še vedno samo predlog, da 

začne učitelj razmišljati o tem, kako bi svoje učence pripravil na poslušanje izbranega 

mladinskega literarnega besedila (Kordigel Aberšek, 2008: 176). 

Sama menim, da bi za motivacijo pred napovedjo besedila iz slovstvene folklore uporabila tako 

motivacijo, ki bi bila primerna vrsti besedila. Za pripovedništvo bi uporabila zgodbene 

motivacije, saj se mi te zdijo primerne kot uvod v branje besedil z izrazito zgodbo. Cilj te 

motivacije je skupno ali individualno ustvarjanje zgodbe, ki je lahko povezana z besedilom 

(Saksida, 2008).  

Mislim, da bi se učenci lahko zelo navdušili nad ustvarjanjem zgodbe, ki se je zgodila v 

preteklosti. Pri vseh besedilih pa bi se lahko usmerili na besede, ki so posebne za določeno 

področje, in jih razložili še pred branjem.  

 

2.4.2 PREMOR PRED BRANJEM, BRANJE/POSLUŠANJE IN PREMOR PO 

BRANJU/POSLUŠANJU 

Druga faza se deli na tri dele.  

Prvi je premor pred branjem, ki je zelo kratek, otroci pa se pripravijo na doživetje, tako da se 

umirijo in usmerijo pozornost na učitelja, ki bo prebral ali pripovedoval besedilo (Saksida, 

2008).  

Drugi del je najava besedila in lokalizacija, če je ta potrebna. Učitelj v najavi na kratko predstavi 

avtorja, naslov dela in književno vrsto. Učitelj besedilo, ki je le odlomek iz daljšega besedila, 

lokalizira tako, da učencem na kratko predstavi predzgodbo ali kak drug element, ki je 

pomemben za razumevanje besedila. 

Sledi branje besedila. Saksida (2008) pojasnjuje, da naj bi zahtevnejša besedila prvi bral učitelj, 

lažja pa učenci samostojno. 

Če bere učitelj, mora brati zanimivo in dinamično, svoje branje pa mora prilagajati lastnostim 

književnih oseb in razpoloženju, ki ga besedilo vzbuja. Bralec lahko prilagodi tudi okolje, v 

katerem bo prebral ali pripovedoval besedilo: lahko pripoveduje na pravljičnem stolu, lahko se 

pokrije s pravljičnim klobukom ali pa povabi otroke v pravljični kotiček (Saksida in Marinčič, 

2005). Saksida in J. Marinčič (2005: 31) pišeta, da je »[g]lavno pravilo pri pripovedovanju ali 

branju […]: samo dolgočasno ali izumetničeno branje je napačno branje«. 
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Interpretativno branje lahko povežemo s folklornim dogodkom. Učitelj izbira, ali bo besedilo, 

ki ga bo obravnaval z učenci, prebral ali pripovedoval. Predhodno se lahko pripravi na branje 

in razmisli o prehodih, spremembi glasu, mimike, tona. Besedilo lahko prebere frontalno pred 

učenci, ko ti sedijo v klopeh, lahko prebere v bralnem kotičku, z učenci okrog njega … vse to 

lahko prilagaja posameznemu besedilu in temi besedila.  

Študentje smo na vajah pri predmetu didaktika književnosti pripovedovali ali brali svojim 

sošolcem dogodke ali pravljice iz okolice našega domačega kraja. Ker smo prihajali iz različnih 

krajev Slovenije, so se naše pripovedi in naša izgovarjava zaradi narečij zelo spreminjale ter 

nam dajale občutek, kako smo si različni, a hkrati podobni med seboj. Vsak je od doma prinesel 

besedilo, pa naj je bila to spominska pripoved, pravljica v narečju, pesem ali izštevanka. Vsa 

besedila so nas opomnila, da ima slovenski jezik ogromno narečij, kljub temu pa se vsi med 

seboj razumemo in živimo v sožitju. 

Tretji del je premor po branju, ko učenec uredi svoja doživetja. Za nekaj sekund se otrok 

spontano odzove na poslušano besedilo, učitelj pa ne sme takoj prekiniti občutenja z analizo 

besedila (Saksida, 2008). 

 

2.4.3 POGOVOR O BESEDILU, PONOVNO BRANJE/POSLUŠANJE 

Tretja faza se deli na dva dela. 

Prvi del je pogovor o besedilu. Ta del je temeljni za razvijanje otrokovih zmožnosti za dialog z 

besedilom. Učitelj v pogovoru pomaga učencem opaziti prezrte prvine besedila in s tem razvija 

njihove bralne strategije. V berilu si lahko učitelj pomaga s predlaganimi vprašanji in nalogami, 

lahko pa samostojno sestavi vprašanja ali glede na raznolike sposobnosti učencev dopolni 

obstoječa (Saksida, 2008). 

Petek (2014) pojasnjuje, da mora učitelj skrbno pretehtati težavnost, smiselnost, večplastnost 

in globino vsebin pouka. Ugotavlja tudi, da lahko ravni učenčevega razumevanja besedila 

preverjamo z različnimi vprašanji, ki jih delimo glede na miselne procese, ki jih sprožajo. Avtor 

članka deli vprašanja na nižjo raven, to so tista, ki zahtevajo samo priklic spominskih dejstev, 

in na višjo raven, to so tista, ki angažirajo višje miselne procese, kot so: analiza, vrednotenje in 

sinteza.  

Sodobni pouk književnosti torej zahteva iskanje motivacije za višje dosežke, kar sproža ravno 

razmišljanje na višjih ravneh. Učitelj si lahko pomaga z različnimi taksonomijami, da usmeri 

zastavljanje vprašanj tudi na višjo raven razmišljanja. Petek (2014) navaja več različnih 

taksonomij, osredini pa se na 6-stopenjsko Bloomovo. Ravni v Bloomovi taksonomiji so 

naslednje (povzeto po Petek (2014)): 

a) poznavanje (od učenca se pričakuje, da prikliče dejstva in podatke, ki jih je slišal ali 

prebral; učenec pove, našteje, določi, označi); 

b) razumevanje (od učenca se pričakuje, da pokaže, da razume besedilo; učenec razloži, 

obnovi, opiše); 

c) uporaba (od učenca se pričakuje, da naredi nekaj iz slišanega; učenec prikaže, sestavi, 

ponazori, poroča, kako bi drugače uporabil pridobljeno znanje); 

č)  analiza (od učenca se pričakuje, da zamisel razstavi in jo kritično preuči; učenec 

primerja, išče podobnosti in razlike, razvršča, presoja); 

d) vrednotenje (od učenca se pričakuje, da določi vrednost ali pomen nečemu na podlagi 

izdelanih meril; učenec napoveduje, predvideva, potrjuje z dokazi); 
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e) sinteza (od učenca se pričakuje, da povezuje dele v novo celoto na drugačen, samosvoj 

način; učenec ustvarjalno misli). 

Učitelj lahko z Bloomovo taksonomijo oblikuje dejavnosti, ki bodo namenjene različnim 

zahtevnostnim stopnjam, tako da bodo primerno zahtevne, smiselne in dovolj kompleksne. 

Tako so lahko vsi učenci izpostavljeni vprašanjem na višjih ravneh razumevanja in se lahko ob 

njih tudi preizkusijo (Petek, 2014). 

Drugi del je ponovno branje/poslušanje. V tem delu učenci na podlagi pogovora doživljajo 

besedilo globlje, opazijo prezrte elemente, doživljajo besedilo z novega zornega kota ali v 

drugačnem odtenku. Če učitelj misli, da je potrebno, lahko tudi ponovnemu branju sledi 

pogovor (Saksida in Marinčič, 2005). 

 

2.4.4 NOVE NALOGE – DEJAVNOSTI ZA POGLABLJANJE 

LITERARNOESTETSKEGA DOŽIVETJA 

Četrta ali zadnja faza interpretacije umetnostnega besedila je poglabljanje doživetij, v katerih 

otrokom ponudimo ustvarjalne in poustvarjalne nove naloge.  

Saksida (2008) v svojem delu predlaga naslednje naloge: 

a) glasno poustvarjalno branje besedila; 

b) vživljanje v književno osebo; 

c) risanje dogajalne premice, ki razvija predvsem strategijo razumevanja zgodbe; 

č)  tvorjenje besedila po vzorcu; 

d) nadaljevanje zgodbe in njeno preoblikovanje, izmišljanje predzgodbe; 

e) povezovanje besedila s stripi, z risankami, s filmi; 

f) dramatizacija; 

g) ilustriranje besedila in glasbeno poustvarjanje; 

h) ustvarjanje »razredne predstave«; 
i) pravljični projekt, spoznavanje oz. zbiranje ljudskega izročila in posnemanje 

pravljičnega tona; 

j) primerjanje besedil in pogovor o branju; 

k) obisk knjižnice in seznanjenje z bralno značko kot dodatno dejavnostjo. 

Na koncu lahko citiram Saksido (2008: 84), ki pravi, da je »zaporedje faz skupnega branja v 

razredu […] shema korakov za doseganje ciljev pouka književnosti. Predlagane dejavnosti, 

povezane z uvodno motivacijo, razvijanjem razumevanja in s poustvarjalnostjo, nikakor ne 

morejo biti navodilo za delo v razredu – so le ideje, ki jih je treba v vsakodnevnem srečevanju 

s književnostjo preverjati in dograjevati. Tako je tudi ob korakih šolske interpretacije nujno 

poudarjati raznolikost pristopov – vsak učitelj bo na podlagi splošnih priporočil in lastnih 

izkušenj očrtano shemo prilagodil svojemu načinu oz. slogu dela. Da je to res tako, najbolje 

dokazujejo zanimivi zgledi obravnav, ki jih zajemajo priročniki k novim berilom«. Vsak učitelj 

se mora namreč sam odločiti, katere načine in vsebine bo uporabil za dosego ciljev iz enega ali 

več učnih načrtov – odvisno, kako načrtuje ure. Pomembno pa je, da je vsaka ura prilagojena 

učencem v razredu.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V magistrskem delu se bomo ukvarjali z vprašanjem, kako poteka pouk književnosti v četrtem 

razredu, in sicer glede vključevanja slovstvene folklore. Osredinili se bomo na učitelje četrtega 

razreda v Obalno-Kraški regiji in na književna besedila, ki jih obravnavajo pri pouku 

književnosti. Zanima nas, ali v pouk književnosti vključujejo besedila slovstvene folklore, ki 

so nastala na območju ali v regiji, v kateri poučujejo. Za ta problem smo se odločili, ker smo 

opazili, da v berilih ni nobenega ljudskega besedila iz Obalno-Kraške regije. Menimo, da bi bil 

vzrok za to lahko v tem, da niso vsi učitelji enako seznanjeni s slovstveno folkloro iz Obalno-

Kraške regije, ker niso bili rojeni v istem kraju, jih niso vzgajali starši iz iste regije in niso 

odraščali v istem času. 

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Vključevanje slovstvene folklore z območja, v katerem se učenec izobražuje, od učiteljev 

zahteva zanimanje, raziskovanje, pripravo in načrtovanje književnih del, ki so nastala na tem 

območju, pa tudi zanimanje za to tematiko ter poznavanje literature z omenjenega območja. 

Glede na predmet in problem raziskave smo si v magistrskem delu zastavili naslednje cilje: 

 Ugotoviti, ali učitelji pri pouku književnosti obravnavajo književna besedila po 

zaporedju šolske interpretacije. 

 Ugotoviti, katera berila uporabljajo učitelji četrtih razredov v Obalno-Kraški regiji. 

 Ugotoviti razloge za uporabo določenih beril. 

 Ugotoviti, ali učitelji uporabljajo želena berila za pouk književnosti. 

 Ugotoviti, ali učitelji poleg beril pri pouku obravnavajo tudi druga književna besedila, 

ki jih ni v berilu. 

 Ugotoviti, ali učitelji obravnavajo književna besedila z območja, na katerem poučujejo. 

 Ugotoviti, katere ljudske pravljice oz. ljudska besedila bodo obravnavali. 

 Ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo pomembnost Obalno-Kraške kulture ali tradicije pri 

vključevanju v šolski vsakdan. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Pri raziskovanju smo skladno z opredeljenimi raziskovalnimi cilji in s problemom postavili 

naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Na katere načine učitelji obravnavajo književna besedila pri pouku književnosti? 

RV 2: Ali učitelji uporabljajo predpisana berila? 

RV 3: Ali se pri učiteljih pojavljajo razlike v razlogih za izbiro berila za četrti razred glede na 

starost, delovno dobo? 

RV 4: Ali se pri učiteljih, ki so sami izbrali berilo za četrti razred, in učitelji, ki so prevzeli 

berilo, pojavljajo razlike pri obravnavi književnih besedil, ki jih ni v izbranih berilih? 
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RV 5: Ali se pri učiteljih pojavljajo razlike glede na obravnavo ljudskih besedil pri pouku 

književnosti glede na starost, delovno dobo, kraj rojstva ali regijo, v kateri so živeli njihovi 

starši? 

RV 6: Ali se pri učiteljih pojavljajo razlike pri obravnavi ljudskih besedil, ki so nastala na 

območju, na katerem poučujejo, glede na starost, delovno dobo, kraj rojstva ali regijo, v kateri 

so živeli njihovi starši? 

RV 7: Ali se pri učiteljih pojavljajo razlike v oceni pomembnosti kulture glede na starost, 

delovno dobo, rojstni kraj ali regijo, v kateri so živeli njihovi starši? 

 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Metoda raziskovanja bo deskriptivna ali opisna in kavzalno-neeksperimentalna. Uporabili 

bomo kvantitativni in kvalitativni raziskovalni pristop.  

 

3.4.1 VZOREC  

V prvem delu raziskave smo analizirali učni načrt za predmet slovenščina, učni načrt za izbirni 

predmet slovenščina, delovni zvezek Naš čas-opis in berila za 4. razred osnovne šole, ki jih je 

potrdil pristojni strokovni svet in so v katalogu učbenikov za osnovno šolo: 

 Babica, ti loviš! (Mladinska knjiga), potrjeno l. 2009; 

 Svet iz besed 4 (Rokus), potrjeno l. 2007; 

 Berilo za razvedrilo (Izolit), potrjeno l. 2008; 

 Pozdravljen, svet (DZS), potrjeno l. 2011; 

 Razširi roke (Mladinska knjiga), potrjeno l. 2011; 

 Novi svet iz besed 4 (Rokus), potrjeno l. 2011; 

 Radovednih pet: berilo 4 (Rokus), potrjeno l. 2014; 

 V ozvezdju besed 4 (DZS), potrjeno l. 2016. 

Vzorec anketirancev, ki smo ga vključili v drugi del raziskave, je bil namenski. Za potrebe 

raziskovanja smo oblikovali vzorec, ki so ga sestavljali učitelji razrednega pouka iz Obalno-

Kraške regije, ki so v šolskem letu 2014/15 ali 2015/16 poučevali v četrtem razredu osnovne 

šole. Uradni podatki, koliko učiteljev iz Obalno-Kraške regije ustreza temu merilu, niso 

dostopni. Šole, ki so bile primerne za sodelovanje v raziskavi, smo zato identificirali s pomočjo 

dostopnih informacij, objavljenih na spletni strani http://www.dijaski.net/osnovne-

sole/seznam-osnovnih-sol.html#R6. Na šoli smo najprej dobili ustno soglasje ravnatelja ali 

ravnateljice za sodelovanje učiteljev v raziskavi, nato smo se z ravnateljem ali ravnateljico 

dogovorili, na kak način jim bomo posredovali vprašalnik. Od 33 vprašalnikov v tiskani obliki 

je bilo vrnjenih 9 izpolnjenih vprašalnikov. Vprašalnik, ki smo ga objavili na spletu, je izpolnilo 

6 učiteljev. Učitelji, ki so izpolnili tiskan vprašalnik, niso izpolnili spletnega; to smo ugotovili 

s primerjavo starosti in let delovne dobe. 

Vzorec anketirancev je obsegal 15 učiteljev razrednega pouka iz Obalno-Kraške regije, ki so v 

šolskem letu 2014/15 ali 2015/16 poučevali v četrtem razredu osnovne šole. 

 

http://www.dijaski.net/osnovne-sole/seznam-osnovnih-sol.html#R6
http://www.dijaski.net/osnovne-sole/seznam-osnovnih-sol.html#R6
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3.4.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

V kvalitativni raziskavi smo analizirali dva učna načrta, en delovni zvezek in osem beril za 4. 

razred osnovne šole. Učna načrta smo dobili na spletu, delovni zvezek smo dobili v knjižnici 

na Pedagoški fakulteti, berila pa smo dobili v treh različnih knjižnicah: v knjižnici Pedagoške 

fakultete v Kopru, knjižnici Pedagoške fakultete v Ljubljani in v knjižnici Zavoda Republike 

Slovenije za šolstvo.  

Vsa berila smo prelistali, pregledali vsebino, kazalo, berila pa smo tudi vsebinsko primerjali 

med seboj. 

V kvantitativni raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 1), ki je bil sestavljen za 

raziskavo. Namenjen je bil učiteljem in učiteljicam razrednega pouka v Obalno-Kraški regiji, 

ki so v šolskem letu 2014/15 ali 2015/16 poučevali književnost v četrtem razredu.  

Reševanje vprašalnika je bilo anonimno. Anketni vprašalnik se začne z uvodnim delom, v 

katerem je na kratko predstavljen namen raziskave. Nadaljuje se z vprašanji po nekaterih 

osnovnih podatkih, kot so: spol, starost, leta delovne dobe, rojstni kraj in regija, v kateri so 

živeli starši. Ta vprašanja smo uporabili za opis vzorca. V vprašalniku je nato 12 vprašanj, s 

katerimi smo želeli pridobiti odgovore na raziskovalna vprašanja. Od 12 vprašanj je 6 odprtega 

tipa in 6 zaprtega tipa. 

V maju 2015 in maju 2016 smo na šolah pridobili ustno privolitev ravnateljev; podrobno smo 

jim predstavili namen in cilje raziskave. Strinjali so se, da lahko pošljemo anketne vprašalnike 

razrednim učiteljem v četrtih razredih. Vprašalniki so bili poslani prek pošte (33 vprašalnikov), 

e-pošte (10 e-sporočil) in s povezavo prek spletne ankete (6 anket) s spletne strani 

https://www.1ka.si/. Učitelji so vprašalnike, ki so bili poslani po pošti, vračali v zaprtih 

ovojnicah, s čimer smo zagotovili anonimnost. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo od 1. 

junija 2015 do 1. junija 2016. 

 

3.4.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

V magistrskem delu smo uporabili dva raziskovalna pristopa. V prvem delu raziskave smo 

uporabili kvalitativno raziskavo, v kateri smo analizirali berila za 4. razred osnovne šole, učna 

načrta za slovenščino in za izbirni predmet slovenščina ter delovni zvezek Naš čas-opis. V 

drugem delu raziskave smo uporabili kvantitativno raziskovanje, metoda pa je bila kavzalno-

neeksperimentalna, s katero smo ugotovili stanje glede poučevanja književnosti v Obalno-

Kraški regiji med učitelji četrtih razredov. 

V juniju 2016 smo rezultate kvantitativne raziskave ročno vnesli v računalnik v program 

Microsoft Excel. Zbrane podatke smo obdelali z ustreznimi statističnimi postopki v programu 

IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS, različica 23). Za analizo vsakega 

vprašalnika smo uporabili frekvenčno porazdelitev (f, f %) atributivnih spremenljivk. Podatke 

smo prikazali opisno, grafično in v obliki strukturnih preglednic. Odgovori odrtega tipa so bili 

vsebinsko analizirani in prikazani v preglednici. 

 

https://www.1ka.si/
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3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.5.1 ANALIZA UČNEGA NAČRTA ZA PREDMET SLOVENŠČINA GLEDE 

SLOVSTVENE FOLKLORE 

3.5.1.1 UČNI NAČRT ZA PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ni omenjenega nobenega cilja, ki bi bil povezan s 

slovstveno folkloro.  

Med vsebinami pa so v prvem triletju navedene slovenske ljudske pravljice, in sicer med deli, 

ki naj bi jih učenci spoznavali (Program osnovna šola, 2011a: 21). 

Preglednica 2: Predlagana ljudska književna besedila za obravnavo v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Program osnovna šola, 2011a: 22, 23) 

VRSTA 

BESEDIL 

RAZRED 

1. razred 2. razred 3. razred 

poezija 

Stara pesem 

Jurček orje 

Katarina Barbara 

Zajec in pes Kaj sem prislužil 

proza 

Janček-ježek 

Mojca Pokrajculja 

O povodnem možu 

Hvaležni medved 

Zakaj teče pes za 

zajcem? 

Miška je šla k čevljarju 

Dvanajst ujcev 

Tri botre lisičice 

dramatika / / / 

 

Med predlaganimi ljudskimi besedili za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje najdemo besedila 

iz poezije in proze. Nobenega predlaganega besedila iz slovstvene folklore ni v dramatiki. 

Učenci skozi druge cilje, ki so namenjeni književnosti, spoznavajo besedila, ne da bi se 

osredinili na tematiko ljudskega slovstva. 

 

3.5.1.2 UČNI NAČRT ZA DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je med cilji pri književnosti prvič omenjena beseda 

'ljudski'. V ciljih pri prozi (Program osnovna šola, 2011a: 37) je napisano, da učenci: 

a) »prepoznavajo značilnosti ljudske pravljice (formalni začetek in konec, prepovedi, 

zapovedi in prerokbe, pravljična števila, tipične pravljične osebe), jo opišejo, 

pripovedujejo in razlikujejo od realistične pripovedi«;  

b) »prepoznavajo tipične lastnosti slovenskih ljudskih pravljic (slovenske pravljične osebe, 

pravljični motivi, pravljična struktura)«;   

c) »spoznavajo značilnosti pravljic drugih narodov sveta in jih primerjajo z značilnostmi 

slovenskih ljudskih pravljic«, kar je zapisano v ležečem tisku in pomeni, da so ti cilji 

izbirni. 

Učenci torej v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pri pouku književnosti začnejo 

spoznavati ljudske pravljice, spoznavajo njihove značilnosti, jih razlikujejo od realistične 

pripovedi, ločijo med ljudsko pravljico in slovensko ljudsko pravljico, jo primerjajo s 

pravljicami drugih narodov sveta in s slovenskimi ljudskimi pravljicami. Učiteljica lahko 

učencem predstavi tudi ljudska besedila z območja, na katerem poučuje, in tako učence bolj 
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motivira z zanimivostmi njihovega kraja, kar je bliže učencem kot ljudske pravljice z drugega 

konca Slovenije. 

Med izbirnimi cilji najdemo tudi naslednjega: učenci »obiščejo starejše ljudi v svojem kraju in 

zapišejo njihove resnične zgodbe iz preteklosti, pravljice, ki so jih ti slišali kot otroci« (prav 

tam: 41), ki spodbuja učence k zbiranju ljudskega književnega gradiva … Kot najdemo v 

predlogih v delovnem zvezku Naš čas-opis, lahko že v četrtem razredu začnemo uresničevati 

cilj, ki spodbuja učence k zapisovanju gradiva. Tudi če učenci ne zapisujejo, ampak v četrtem 

razredu le pridejo v stik s pripovedovalci iz okoliša, lahko v višjih razredih vertikalno 

nadaljujemo poučevanje in jih šele v višjem razredu navdušimo ali samo motiviramo za 

zbiranje. 

Pri vsebinah za 4. razred najdemo naslednja strokovna izraza, ki naj bi jih učenci poznali, 

razumeli in ju pravilno uporabljali: ljudsko književno besedilo in ljudska pravljica. S 

spoznavanjem besedil slovstvene folklore učenci lažje ponotranjijo izraze, ki vsebujejo besedo 

ljudsko. Pomen, ki jim postane domač in ni več tako tuj, sproži poseganje po ljudski literaturi 

že v nižjih razredih in nadaljevanje v višjih. 

Preglednica 3: Predlagana ljudska književna besedila za obravnavo v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Program osnovna šola, 2011a: 44, 45) 

VRSTA 

BESEDIL 

RAZRED 

4. razred 5. razred 6. razred 

poezija / Pleši, pleši, črni kos Desetnica 

proza 
Slovenske narodne 

pravljice 

Mamka bršljanka 

svetovne ljudske pripovedi 

Sto slovenskih pravljic iz slovenske 

in svetovne literature 

Tisoč in ena 

noč 

dramatika / / / 

 

Med predlaganimi ljudskimi književnimi besedili se v četrtem razredu, ki smo ga podrobneje 

analizirali, pojavljajo Slovenske narodne pravljice. Sestavljavcem beril in učiteljem so 

predlagana besedila iz celotne Slovenije, učitelj sam pa se lahko odloči, katera ljudska besedila 

bo poleg izbranih iz berila, ki ga uporabljajo, predstavil učencem.  

V standardih znanja (Program osnovna šola, 2011a: 85) je za drugo vzgojno-izobraževalno 

obdobje omenjeno, da učenec v 4., 5. in 6. razredu »loči ljudsko književno besedilo od 

umetnega, tako da navede avtorja«. Pozneje je omenjeno (prav tam: 86), da »[p]ravljico 

prepozna in doživi, kar dokaže tako, da ob upoštevanju znanih/obravnavanih značilnosti: 

pripoveduje/piše pravljico […] z značilnostmi slovenske ljudske pravljice (4., 5., 6. razred).« 

V drugem triletju se učitelj osredini na avtorja besedila, ki ga obravnava, in na obravnavo 

pravljic. Učenci se morajo za uresničevanje cilja prepoznati in pravljico doživljati, tako da jo 

pripovedujejo ali pišejo. Učenci so seznanjeni tudi z značilnostmi slovenske ljudske pravljice 

in jo po teh značilnostih ločijo od preostalih pravljic. Morajo biti sposobni primerjati dve ljudski 

pravljici (slovensko in tujo) ter med njima prikazati razlike. 

V didaktičnih priporočilih (Program osnovna šola, 2011a: 103) najdemo zapis: »[k]njiževni 

pouk tudi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju temelji na komunikacijskem modelu 

književne vzgoje, katere glavni cilj je ohranjanje učenčevih interesov za branje in poslušanje 

umetnostnih besedil […]«. To nam pove, da morajo učitelji pri učencih ohraniti zanimanje za 

branje umetnostnih besedil s prilagajanjem vsebin in besedil glede na njihove zmožnosti, 

interese in obzorja pričakovanja. Književna vzgoja mora ostati osredinjena na učenca, zato je 
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učiteljeva naloga, da učencu posreduje in ohrani otrokovo prepričanje, da se v književnosti 

sreča s samim seboj – to je največja motivacija za branje leposlovja.  

 

3.5.1.3 UČNI NAČRT ZA TRETJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

Pri jezikoslovnih izrazih se v 7. razredu pojavi beseda narečje. Učenci se s to besedo srečajo že 

prej, vendar ji kljub temu šele zdaj pripišejo točen pomen. Še posebno učenci z vaških šol se z 

narečji, ki se precej razlikujejo od pogovornega jezika, srečujejo že od otroštva, zato besedo 

razumejo. Učenci se z različnostjo narečij lahko seznanijo z obravnavo slovstvene folklore z 

različnih delov Slovenije. Učenci, ki imajo sorodnike iz drugih krajev Slovenije ali morda iz 

tujine, lahko predstavijo njihovo narečje s pripovedovanjem ljudskega besedila s tega območja. 

Med učenci je treba širiti obzorja in jih izpostavljati novim vplivom, da se bodo tudi pozneje 

pozitivno odzvali ob novih spoznanjih. Pri operativnih ciljih (Program osnovna šola, 2011a: 

56) se pojavi cilj: »spoznavajo […] književna besedila po izbiri učitelja in učencev (na primer 

besedila lokalnih avtorjev …)«. S tem ciljem lahko učenci ali učitelj sam izbira med besedili 

avtorjev, ki živijo v okolici, v kateri učitelj poučuje. Seznanjanje z besedili z območja 

poučevanja učencem namreč vzbuja vrednost jezika, ki ga govorijo. V 7. razredu je pri prozi 

(Program osnovna šola, 2011a: 64) zapisan cilj, da napišejo ali zapišejo pripovedke ali bajke, 

ki jih zberejo prek ustnega izročila, in jih nato zapišejo; ali pa v 8. razredu, da zapišejo 

fantastično zgodbo na podlagi ljudske pripovedi. Cilji v učnih načrtih spodbujajo učitelje, da 

učence navdušijo za zbiranjem slovstvene folklore, ki se prenaša le ustno. Da bi motivirali 

učence, se cilji usmerijo tudi k preureditvi ljudskega besedila v fantastično pripoved, da bi 

učenci lahko prispevali s svojo zgodbo ob že napisani ljudski. V 7. razredu (Program osnovna 

šola, 2011a: 69) je obvezno besedilo ljudska Pegam in Lambergar.  

Preglednica 4: Predlagana ljudska književna besedila za obravnavo v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Program osnovna šola, 2011a: 70–73) 

VRSTA 

BESEDIL 

RAZRED 

7. razred 8. razred 9. razred 

poezija Gor čez izaro 
Galjot 

Oblaki so rdeči 
/ 

proza 

Anekdote o književnikih 

Volkodlak 

Ajda in Slovenci 

Kralj Matjaž 

Peter Klepec 

Vedomec / 

dramatika / / / 

 

Predlagana ljudska besedila iz proze in poezije se pojavljajo le v sedmem in osmem razredu.  

 

3.5.2 ANALIZA UČNEGA NAČRTA ZA IZBIRNI PREDMET SLOVENŠČINA IN 

ANALIZA DELOVNEGA ZVEZKA NAŠ ČAS-OPIS GLEDE SLOVSTVENE 

FOLKLORE 

V učnem načrtu za izbirni predmet slovenščina (Program osnovna šola, 2011b) je kot zadnje 

izmed treh delov omenjeno šolsko novinarstvo. Predmet nadgrajuje predmet slovenščina, 

poglablja in razširja sposobnosti in znanja v okviru tega predmeta ter z upoštevanjem interesa 

učencev uravnoteži področji umetnostnega in neumetnostnega jezika. Povezuje se tudi z vzgojo 
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za medije, s knjižnično, tehnično in z likovno vzgojo, računalništvom, zgodovino, s tujimi 

jeziki, z geografijo, zgodovino, etnologijo, etiko in z družbo.  

Med splošnimi cilji predmeta je v povezavi s slovstveno folkloro omenjeno, da učenci: 

a) oblikujejo zavedanje, da je jezik najpomembnejši del kulturne dediščine ter s tem 

temeljna prvina človekove osebne in narodne identitete; 

b) oblikujejo pozitivni odnos do slovstvenega izročila. 

Med funkcionalnimi cilji je v povezavi s slovstveno folkloro omenjeno, da učenci: 

a) preučujejo raznolike socialne zvrsti jezika, posebej slovenska narečja in interesne 
govorice; 

b) spoznavajo slovstveno folkloro ter se seznanjajo z možnostmi njenega pridobivanja, 
urejanja, dokumentiranja in arhiviranja; 

c) pridobivajo gradivo slovstvene folklore na terenu;  

č)  folklorno gradivo objavljajo v šolskih in javnih medijih. 

Cilje je mogoče uresničiti z vpeljevanjem besedil slovstvene folklore v pouk književnosti, in to 

že v nižjih razredih. Učencem že v prvih dveh triadah poleg besedil v berilih predstavimo tudi 

besedila, ki so se prvotno prenašala v okolici območja, na katerem živijo in se izobražujejo. 

Učenci tako povežejo zgodovino, slovenščino in geografijo ter uporabljajo pridobljeno znanje 

za razumevanje kulture in navad v svoji okolici. Ko v višjih razredih obravnavamo širšo okolico 

in druge dele države, lahko z njihovimi besedili slovstvene folklore učencem približamo njihov 

način življenja, njihove navade ter z vprašanji višjih ravni primerjamo, iščemo podobnosti in 

razlike, napovedujemo spodbujamo učence k širšemu razmišljanju in ne h golemu pomnjenju 

podatkov. Učenci lahko v drugi triadi zbirajo pravljice, povedke, spominske pripovedi, pesmi 

ali pregovore svojih babic, dedkov, stricev, tet ali staršev ter jih objavijo v šolskem ali 

razrednem časopisu in se tako že zgodaj urijo v pisanju in sestavljanju časopisa. 

V učnem načrtu (Program osnovna šola, 2011b) je navedeno, da učencem seznanjanje s 

slovensko slovstveno folkloro omogoča povezanost z njihovo govorno podlago, narečjem in s 

pogovornim jezikom. Učence, ki imajo različna nagnjenja in sposobnosti, pritegnejo in 

zaposlujejo, kar je pomembno za njihovo osebnostno rast. Ob slovstveni folklori si učenci 

razvijajo vse štiri sporazumevalne zmožnosti: pisanje, branje, poslušanje in govorjenje. 

 

Slika 1: Naslovnica delovnega zvezka Naš čas-opis 
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Delovni zvezek Naš čas-opis (Mohor, Košir, Stanonik, 1999) je razdeljen na dve poglavji: 

Razredni in šolski časopis ter Naše slovstveno izročilo. Učenci se v prvem poglavju poglobijo 

v to, kaj sta razredni in šolski časopis ter kako časopis deluje.  

V prvi triadi bi učence lahko spodbudili k soustvarjanju šolskega časopisa z zapisom kratkih 

pregovorov in ilustracij, risanjem stripov … V drugi triadi bi lahko učenci pri svojih domačih 

nalogah zbirali zapise njihovih spominskih pripovedi, povedke, pesmi, pregovore … ter jih 

vključili v šolski časopis, lahko tudi v razrednega. 

Učenci, ki se udeležijo izbirnega predmeta slovenščina, imajo v drugem delu delovnega zvezka 

Naš čas-opis natančno razdelano slovstveno izročilo na devet poglavij. Napisala ga je Marija 

Stanonik in v njem učence spodbudila k različnim aktivnostim. V prvem in drugem podpoglavju 

spoznajo slovstveno folkloro in umetnost jezika. Učenci se seznanijo z novimi termini, 

usmerjeni so k poslušanju jezika, ki ga slišijo doma, v šoli, med vrstniki ter z drugimi, s katerimi 

se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Učenci so primorani k razmišljanju o svojem narečju in 

položaju tega narečja v družbi (med deli vasi ali mesta, med več vasmi v krajevni skupnosti, 

med mesti …). Razmišljajo o izrazih v svojem narečju, ki jih uporabljajo ob različnih dogodkih 

(pozdrav, vzklik, reklo, kletvica), saj več kot ponotranjijo, da njihovo narečje obstaja in ima 

neki pomen v družbi, večji pomen dobiva tudi zanje. Nato se v tretjem poglavju osredinijo na 

tri ravnine slovstvene folklore oz. folklornega dogodka, v katerem spoznajo pomembne 

sestavine slovstvene folklore. Četrto poglavje je namenjeno delu na terenu, ki učence spodbuja 

k zbiranju gradiva. Preden se učenci podajo na pot, se naučijo, kako zbirati gradivo in kaj je 

pomembno pri zbiranju (opis informatorja, dokumentacija gradiva, določitev cilja, določitev 

trajanja obiska in postopek dela). V petem poglavju je avtorica natančno razdelala vrste 

slovstvene folklore in učencem olajšala določanje vrste zbranih gradiv. Učenci so seznanjeni s 

folklornimi obrazci, pesništvom in s pripovedništvom. Včasih je slišanemu besedilu težko 

določiti vrsto slovstvene folklore, zato so v tem poglavju poleg vsake vrste zapisne še njene 

lastnosti. V poglavju so zapisana še pomožna vprašanja, ki učence spodbujajo k poizvedovanju 

o informatorjih, ki jim ustno izročilo sporočajo (o njihovem pripovedovanju, poznavanju 

pregovorov, pesmih, o tem, kje so zgodbe slišali, poznavanju preostalih pripovedovalcev …). 

V šestem in sedmem podpoglavju avtorica piše o pismenstvu in literarjenju. Učencem so 

predstavljeni ljudje, ki so že v preteklosti pisali oz. prepisovali besedila, in pomen njihovega 

zapisovanja. Učenci morajo namreč dobiti motivacijo za zbiranje besedila. Počutiti se morajo, 

da njihovo delo ni namenjeno le trenutnemu zbiranju besedila pri njihovih starih starših, ampak 

razširitvi zbiranja in zapisovanja ljudskih besedil tudi pri preostalih pripovedovalcih. Učenci 

morajo vedeti, da ima vsakršno pisanje, pa naj bo to v njihov dnevnik ali pisanje pesmi ali 

pripovedi za šolski časopis, svoj pomen, ki pisatelja povezuje s sovrstniki, spodbuja k izražanju 

čustev in vodi k lažjemu spopadanju s stresnimi situacijami zaradi ubeseditve svojega stanja. 

Predzadnje podpoglavje je namenjeno opisu slovstvene folklore skozi čas in prostor v Sloveniji. 

Avtorica zapiše nekaj o znamenitih zbiralcih slovstvene folklore in spremembah na naših tleh. 

Posebej poudari, da slovstvena folklora na naših tleh ne bo zamrla, saj je še vedno veliko 

mladih, ki pripovedujejo in širijo svoje znanje slovstvene folklore, in veliko pisateljev, ki 

zapisujejo in objavljajo besedila slovstvene folklore v književnih delih, kot je zbirka Glasovi, 

v kateri se bogastvo slovstva ljudstva ohranja. V zadnjem poglavju imajo učenci pripravljen 

osnutek, ki ga lahko kopirajo in uporabijo pri zbiranju gradiva (Mohor, Košir, Stanonik, 1999). 

Vprašanja, ki v delovnem zvezku spodbujajo učence k razmišljanju, je avtorica povzela in 

priredila po svojem delu Slovstvena folklora v domačem okolju, ki je izšlo leta 1990.  

Učitelj/-ica si lahko v nižjih razredih za motiviranje učencev pri zbiranju gradiva pomaga s tem 

delovnim zvezkom. Ni nujno, da se učitelji/-ce omejijo na delovni zvezek in mu slepo sledijo; 

lahko ga uporabijo le kot pripomoček pri soustvarjanju ur književnosti, pri katerih predvidevajo 

obravnavo ljudskega slovstva svojega okoliša.  
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Mislim, da če učence nad ljudskim slovstvom navdušiš že v nižjih razredih in jim daš vedeti, 

da naj se ne sramujejo svojega narečja (na vaških šolah) ter da sprejemajo preostala narečja (v 

mestnih šolah), lahko do jezika in narečij razvijejo pozitiven odnos ter bolj spoštujejo svojo in 

tujo kulturo pa tudi navade. 

 

3.5.3 ANALIZA BERIL ZA ČETRTE RAZREDE GLEDE SLOVSTVENE FOLKLORE 

Berila, ki jih je potrdil pristojni strokovni svet za šolsko leto 2016/17 in so v katalogu učbenikov 

za osnovno šolo, so (povzeto po Katalogu učbenikov, 2016): 

 B. Golob, M. Kordigel, I. Saksida: Babica, ti loviš!, berilo za slovenščino v 4. razredu 

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja, MKZ (potrjeno l. 2009); 

 M. Blažić et al.: Svet iz besed 4, učbenik za slovenščino – književnost v 4. razredu 

osnovne šole, Rokus Klett (potrjeno l. 2007); 

 I. Saksida, M. Kordigel, V. Medved Udovič: Berilo za razvedrilo, učbenik za 

slovenščino v 4. razredu osnovnošolskega izobraževanja, Izolit (potrjeno l. 2008); 

 B. Hanuš: Berilo 4, Pozdravljen, svet, 3 zvezki, učbenik za slovenščino – književnost v 

4. razredu osnovne šole, DZS (potrjeno l. 2011); 

 B. Golob et al.: Berilo 4, Razširi roke, učbenik za slovenščino – književnost za 4. razred 

osnovne šole, MKZ (potrjeno l. 2011); 

 M. Blažić et al.: Novi svet iz besed 4, učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, 

Rokus Klett (potrjeno l. 2011); 

 M. Blažič, G. Kos, D. Meglič, N. Ritlop, M. A. Vižintin, B. Krakar Vogel, M. Rupert: 

Radovednih pet: berilo 4, berilo za slovenščino v 4. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, Rokus Klett (potrjeno l. 2014);  

 B. Hanuš: V ozvezdju besed 4, učbenik za slovenščino – književnost v 4. razredu 

osnovne šole, DZS (potrjeno l. 2016). 

Pristojni svet potrdi učbenike (Učbeniki, 2016). V Uradnem listu v Pravilniku o potrjevanju 

učbenikov (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015) pa v 21. členu piše: »[…] šole lahko za 

prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje v primeru proračunskih nezmožnosti v šolskih 

letih 2015/16 in 2016/17 uporabljajo učbenike, ki jim je s sklepom pristojnega strokovnega 

sveta prenehala uporabnost«, kar pomeni, da lahko šole, ki nimajo sredstev za nakup novih 

učbenikov, še vedno uporabljajo starejše učbenike, ki niso več potrjeni. 

V učnem načrtu za slovenščino (Program osnovna šola, 2011a) so med predlaganimi 

književnimi besedili za obravnavo v četrtem razredu od ljudskih besedil omenjene samo 

Slovenske narodne pravljice. 
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3.5.3.1 BABICA, TI LOVIŠ! 

 

Slika 2: Naslovnica berila Babica, ti loviš! 

Berilo Babica, ti loviš! s podnaslovom Berilo 4: za četrti razred osnovne šole so sestavili Berta 

Golob, Metka Kordigel in Igor Saksida. Izšlo je pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani. 

Pregledali smo 4. ponatis, ki je bil izdan leta 2007.  

V berilu je sto devet književnih besedil v dveh poglavjih: Za Mojce in Za Andreje. Od sto 

devetih besedil je osem besedil ljudskega slovstva, kar predstavlja 7,3 % vseh besedil. Ena sodi 

pod pesništvo (Polžek in junaki), preostale pod pripovedništvo. Od sedmih pripovednih besedil 

so tri tuja (beneška: Fižolčki; malajska: Zakaj živijo kokoši na zemlji; ruska: Sinovi), štiri so 

slovenske (Gož – hišni varuh; Podganek; Pripovedka o Soncu in Nasti, od teh ena koroška: 

Mamica Dravica).  

 

3.5.3.2 SVET IZ BESED 4 

 

Slika 3: Naslovnica berila Svet iz besed 4 

Berilo Svet iz besed 4 s podnaslovom Berilo za 4. razred devetletne osnovne šole so sestavili 

Jakob J. Kenda, Milena Blažič, Jožica Frigelj, Irena Hodnik in Jožko Lango. Izšlo je pri založbi 

Rokus. Pregledali smo 1. natis, ki je izšel leta 2003. 

V berilu je sedemintrideset književnih besedil, ki so razdeljena v tri poglavja: Poezija, Proza in 

Dramatika. Od vseh besedil sta dve slovenski ljudski, kar predstavlja 5,4 % vseh besedil. Ena 
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je v poglavju Poezija (Prišla je miška iz mišnice), druga pa takoj na začetku poglavja Proza (Če 

človek če preveč imet).  

 

3.5.3.3 BERILO ZA RAZVEDRILO 

 

Slika 4: Naslovnica berila Berilo za razvedrilo 

Berilo za razvedrilo s podnaslovom Berilo za 3. razred osnovne šole in 4. razred devetletne 

osnovne šole so pripravili Metka Kordigel, Vida Medved Udovič in Igor Saksida. Izšlo je pri 

založbi Izolit. Pregledali smo 1. natis iz leta 2003. 

V berilu je sedeminšestdeset književnih besedil, ki so razdeljena na poglavja: 1. Andili bandili, 

bistra glava, naj te pesmica zabava!; 2. Hej, glej znan obraz: to si ti, to pa jaz; 3. Če ne tekne 

mi večerja, spremenim se v kosovirja; 4. V pravljicah je zakon tak: Kdor je dober, je junak.  

Od vseh besedil je sedem ljudskih, kar predstavlja 10,5 % vseh besedil. V prvem poglavju je 

več ljudskih pesmi (Andili bandili tetere; En ten tenera; Ini, ani, ho; Tone iz Celja; Enkrat je 

bil en grof; Pastirček in divji mož). V četrtem poglavju je ena slovenska ljudska pravljica (O 

treh grahih). 

 

3.5.3.4 POZDRAVLJEN, SVET 

 

Slika 5: Naslovnica berila Pozdravljen, svet 
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Berilo Pozdravljen, svet s podnaslovom Berilo za pouk književnosti: 3. razred osemletne in 4. 

razred devetletne osnovne šole je izšlo pri založbi DZS pod avtorstvom Barbare Hanuš. 

Pregledali smo 1. izdajo, 2. natis, ki je izšel leta 2004. 

Berilo je sestavljeno iz treh zvezkov in skupaj vsebuje sto šestintrideset književnih besedil. Od 

tega je petnajst ljudskih, kar predstavlja 11,0 % vseh besedil. 

Prvi zvezek vsebuje 51 književnih besedil; ta so razdeljena na tri poglavja: Ko spet oživi šola, 

V starih hišah št. 3 in Bela breza. V njem najdemo štiri ljudska književna besedila: eno sodi 

pod pesništvo (Pesmica za kepanje), preostala pa pod pripovedništvo. Eno izmed vseh del je 

furlansko (Srajca zadovoljnega človeka), preostala tri so slovenska (Če človek če preveč imet, 

Pesmica za kepanje in Štirje godci). 

Drugi zvezek vsebuje 44 književnih besedil, ki so razdeljena na poglavji Potovanje po pismih, 

pesmicah in pravljicah ter Dober tek!. V njem najdemo štiri ljudska besedila. Eno sodi pod 

pesništvo (Pustna), nekaj jih sodi pod folklorne obrazce – izštevanke in igre (Prstne igre in 

izštevanke), dve pa pod pripovedništvo (Bogata in uboga sestra, koroška: Mamica Dravica). 

Tretji zvezek vsebuje 41 književnih besedil, ki so razdeljena na poglavji Zakaj tuli tulipan? in 

V kraljestvu živali. V njem najdemo sedem ljudskih besedil. V tem zvezku najdemo vse tri 

vrste slovstvene folklore: pesništvo (Ena ptička priletela, Narobe svet), pripovedništvo 

(malajska: Zakaj živijo kokoši na zemlji; Vetrovi se prepirajo; Podkovana žaba; Zakaj teče pes 

za zajcem) in folklorne obrazce (Kadar solnce sije in dež gre). 

 

3.5.3.5 RAZŠIRI ROKE 

 

Slika 6: Naslovnica berila Razširi roke 

Berilo Razširi roke, s podnaslovom Berilo 4: za četrti razred osnovne šole, je pri založbi 

Mladinska knjiga izšlo pod avtorstvom Berte Golob, Mojce Honzak, Metke Kordigel in Igorja 

Saksida. Pregledali smo 2. ponatis, ki je izšel leta 2003. 

Berilo vsebuje dvainsedemdeset književnih besedil, ki so razdeljena na štiri poglavja: »Pravijo, 

da je znanstveno dognano, da obstaja tesna vez men družino in mano …«, »Ponoči spijo na eno 

oko in to zato, ker se grozno bojijo …«, »Nam še veliko manjka, da bi bili ful kul odštekani, ali 

z eno besedo: krasniodrasli.« in »Odštekano je to, da pač ni prištekano. Zato pa je odštekano 

totalka zaštekano.«.  
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Od dvainsedemdesetih besedil so tri ljudske, kar predstavlja 4,2 % od vseh besedil. V drugem 

poglavju je ena ljudska pesem (Polžek in junaki), v tretjem pa dve ljudski pripovedi (Zdravilno 

jabolko in Podganek). 

 

3.5.3.6 NOVI SVET IZ BESED 4 

 

Slika 7: Naslovnica berila Novi svet iz besed 4 

Berilo Novi svet iz besed 4 s podnaslovom Berilo za 4. razred osnovne šole so sestavili Milena 

Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop in Marijanca Ajša Vižintin pri založbi 

Rokus Klett. Pregledali smo 1. izdajo, ki je izšla leta 2010. 

Berilo vsebuje enainsedemdeset književnih del, ki so razdeljena v tri poglavja: Poezija, Proza 

in Dramatika. Od vseh besedil so tri ljudska, kar predstavlja 4,2 % vseh besedil. V prvem 

poglavju najdemo ljudsko pesem (Zajec in lisica), v drugem poglavju pa ljudski pripovedi 

(Lisica pomaga najti čudežno zdravilo in Od barke, ki je po suhem plavala).  

 

3.5.3.7 RADOVEDNIH PET: BERILO 4 

 

Slika 8: Naslovnica berila Radovednih pet, Berilo 4 
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Berilo Radovednih pet, Berilo 4 s podnaslovom Berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole 

so sestavili Milena Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop in Marijanca Ajša 

Vižintin pri založbi Rokus Klett. Pregledala sem 1. izdajo, ki je izšla leta 2015. 

Berilo vsebuje enainsedemdeset književnih del, ki so razdeljena v tri poglavja: Poezija, Proza 

in Dramatika. Od vseh besedil so tri ljudska, kar predstavlja 4,2 % vseh besedil. V prvem 

poglavju najdemo ljudsko pesem (Zajec in lisica), v drugem poglavju pa ljudski pripovedi 

(Lisica pomaga najti čudežno zdravilo in Od barke, ki je po suhem plavala).  

Berilo lahko vsebinsko enačimo z berilom Novi svet iz besed 4, ki vsebuje enaka književna 

besedila po enakem zaporedju in z enakimi opisi avtorjev, dejavnostmi pred branjem, stvarnimi 

pojasnili, dejavnostmi po branju, z mislimi …  

 

3.5.3.8 V OZVEZDJU BESED 4 

 

Slika 9: Naslovnica berila V ozvezdju besed 4 

Berilo V ozvezdju besed 4 s podnaslovom Berilo za 4. razred osnovne šole je sestavila Barbara 

Hanuš in je izšlo pri založbi DZS. Pregledali smo 1. Izdajo, 1. natis, ki je izšel leta 2016. 

V berilu je enaindevetdeset književnih besedil in ta so razdeljena na pet poglavij: Ko spet oživi 

šola, Naše mesto, Potovanje po …, Dober tek in Kakšno drevo zraste iz mačka. Od tega je deset 

besedil ljudskih, kar predstavlja 11,0 % vseh besedil. V berilu je osem ljudskih pripovedi 

(furlanska: Srajca zadovoljnega človeka; hrvaška: Prazne želje; koroška narodna: Mamica 

Dravica; slovenske: Bogata in uboga sestra, Pastirček, Podkovana žaba, Zajec in jež in Zakaj 

teče pes za zajcem); dve ljudski pesmi (Narobe svet, Kadar solnce sije in dež gre).  
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Graf 1: Delež ljudskih besedil glede na vsa besedila v posameznih berilih za 4. razred, ki so 

bila potrjena za šolsko leto 2016/17 

 

 

Graf 2: Število ljudskih besedil glede na število vseh besedil v posameznih berilih 
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Preglednica 5: Književna besedila iz pregledanih beril glede na vrsto ljudskih besedil 

VRSTA BESEDIL NASLOV LJUDSKIH BESEDIL 

folklorni obrazci Prstne igre in izštevanke 

pesništvo 

Polžek in junaki 

Prišla je miška iz mišnice 

Andili bandili tetere 

En ten tenera 

Ini, ani, ho 

Tone iz Celja 

Enkrat je bil en grof 

Pastirček in divji mož 

Pesmica za kepanje 

Pustna 

Ena ptička priletela 

Narobe svet 

Zajec in lisica  

Kadar solnce sije in dež gre 

pripovedništvo 

tuja 

Zakaj živijo kokoši na zemlji (malajska) 

Sinovi (ruska) 

Srajca zadovoljnega človeka (furlanska) 

Od barke, ki je po suhem plavala 

Prazne želje (hrvaška) 

slovenska 

Fižolčki (slovenska iz Benečije) 

Gož – hišni varuh, 

Podganek, 

Pripovedka o Soncu in Nasti 

Mamica Dravica (koroška) 

Če človek če preveč imet 

O treh grahih 

Štirje godci 

Bogata in uboga sestra 

Vetrovi se prepirajo 

Podkovana žaba 

Zakaj pes teče za zajcem 

Zdravilno jabolko 

Lisica pomaga najti čudežno zdravilo 

Pastirček 

Podkovana žaba 

Zajec in jež 

 

V vseh berilih se nekatera ljudska besedila pojavljajo večkrat.  

Med folklornimi obrazci se Prstne igre in izštevanke pojavijo v berilu Pozdravljen, svet. 

V pesništvu se pesem Narobe svet pojavi v dveh berilih: Pozdravljen, svet in V ozvezdju besed 

4; pesem Zajec in lisica se pojavi v berilih Novi svet iz besed 4 in Radovednih pet: berilo 4. 

Pesem Kadar solnce sije in dež gre se pojavi dvakrat: v berilu Pozdravljen, svet in berilu V 

ozvezdju besed 4. 

Med tujimi ljudskimi besedili v pripovedništvu se besedilo Zakaj živijo kokoši na zemlji pojavi 

dvakrat: v berilu Babica, ti loviš! in berilu Pozdravljen, svet. Besedilo Srajca zadovoljnega 
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človeka se prav tako pojavi dvakrat: v berilu Pozdravljen, svet in berilu V ozvezdju besed 4. 

Dvakrat se pojavi tudi besedilo Od barke, ki je po suhem plavala – v berilu Novi svet iz besed 

4 in berilu Radovednih pet: berilo 4. 

Med slovenskimi ljudskimi besedili v pripovedništvu se v dveh berilih pojavljajo naslednja 

besedila: Podganek (v berilu Babica, ti loviš! in berilu Razširi roke), Če človek če preveč imet 

(v berilu Svet iz besed 4 in berilu Pozdravljen, svet), Bogata in uboga sestra (v berilu 

Pozdravljen, svet in berilu V ozvezdju besed 4), Zakaj pes teče za zajcem (v berilu Pozdravljen, 

svet in berilu V ozvezdju besed 4) ter Lisica pomaga najti čudežno zdravilo (v berilu Novi svet 

iz besed 4 in berilu Radovednih pet: berilo 4). 

Besedilo Mamica Dravica je edino besedilo, ki se pojavi kar v treh berilih: v berilu Babica, ti 

loviš!, berilu Pozdravljen, svet in v berilu V ozvezdju besed 4. 
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3.5.4 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV – VZOREC 

3.5.4.1 ANKETIRANCI GLEDE NA SPOL 

Preglednica 6: Število in odstotek anketirancev glede na spol 

SPOL 
UČITELJI 

število odstotek 

ženski 14 93,3 % 

moški 1 6,7 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 14 učiteljic in 1 učitelj. Ženske tako predstavljajo 93,3 %, moški 

pa 6,7 % sodelujočih v raziskavi. 

 

3.5.4.2 ANKETIRANCI GLEDE NA STAROST 

Preglednica 7: Število in odstotek anketirancev glede na starost 

STAROST 
UČITELJI 

število odstotek 

20–29 let 1 6,7 % 

30–39 let 2 13,3 % 

40–49 let 8 53,3 % 

50–59 let 4 26,7 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

V raziskavi je sodelovalo največ učiteljev, starih 40–49 let. Teh je kar 8, kar znaša 53,3 %. 

Polovico manj je starih 50 ali več let, in sicer 4 (26,7 %). Dva učitelja sta stara 30–39 let     (13,3 

%), en sam pa je mlajši od 30 let (6,7 %). 

Tri najstarejše osebe so stare 53 let. Učitelj, ki je najmlajši, je star 26 let. Povprečna starost 

učiteljev, ki so izpolnili vprašalnik, je 42,9 leta.  

 

3.5.4.3 ANKETIRANCI GLEDE NA ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE 

Preglednica 8: Število in odstotek anketirancev glede na leta delovne dobe 

LETA DELOVNE DOBE 
UČITELJI 

število odstotek 

1–4 let 1 6,7 % 

5–9 let 1 6,7 % 

10–14 let 3 20,0 % 

15–19 let 4 26,7 % 

20–24 let 2 13,3 % 

25–29 let 0 0,0 % 

30–34 let 4 26,7 % 

skupaj 15 100,0 % 
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Preglednica 3 prikazuje, da imajo štirje učitelji 15–19 let in 30–34 let delovne dobe, kar 

predstavlja 26,7 % vseh anketiranih, tj. največ. Trije učitelji imajo 10–14 let delovne dobe, kar 

predstavlja petino vseh. Dva učitelja (13,3 %) imata 20–29 let delovne dobe, en učitelj pa 1–4 

let in 5–9 let delovne dobe. 

Podatke o številu let delovne dobe smo za namen predstavitve vzorca razdelili v 7 kategorij. 

Sodelujoči v raziskavi imajo različno delovno dobo, in sicer od enega leta do 33 let, v povprečju 

18,6 leta.  

 

3.5.4.4 ANKETIRANCI GLEDE NA ROJSTNI KRAJ 

Preglednica 9: Število in odstotek anketirancev glede na rojstni kraj 

ROJSTNI KRAJ 
UČITELJI 

število odstotek 

Koper 9 60,0 % 

Maribor 1 6,7 % 

Murska Sobota 1 6,7 % 

Ljubljana 2 13,3 % 

Postojna 1 6,7 % 

Jesenice 1 6,7 % 

skupaj 15 100,00 % 

 

Največ učiteljev je rojenih v Kopru, in sicer devet, kar predstavlja skoraj dve tretjini vseh (60,0 

%), dva sta rojena v Ljubljani (13,3 %), en učitelj (6,7 %) pa je rojen v Mariboru, Murski Soboti, 

v Postojni in na Jesenicah. 

Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je večina, kar devet učiteljev, rojena v Obalno-Kraški 

regiji, natančneje v Kopru. Preostalih šest učiteljev je rojenih zunaj Obalno-Kraške regije.  

 

3.5.4.5 ANKETIRANCI GLEDE NA REGIJO, V KATERI SO ŽIVELI NJIHOVI STARŠI 

Preglednica 10: Število in odstotek anketirancev glede na regijo, v kateri so živeli njihovi starši 

REGIJA, V KATEGRI SO 

ŽIVELI NJIHOVI STARŠI 

UČITELJI 

število odstotek 

Obalno-Kraška regija 11 73,3 % 

druge regije 2 13,3 % 

brez odgovora 2 13,3 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Enajst učiteljev, kar predstavlja 73,3 % vseh, je odgovorilo, da so njihovi starši živeli v Obalno-

Kraški regiji. Po dva (13,3 %) sta odgovorila, da so njihovi starši živeli v drugih regijah ali pa 

sta pustila možnost brez odgovora. 

Zanimalo nas je, kolikšna je verjetnost, da se ljudskemu slovstvu iz Obalno-Kraške regije 

posvečajo bolj učitelji, katerih starši so živeli v tej regiji. 
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3.5.5 ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

3.5.5.1 LETA DELOVNE DOBE UČITELJEV GLEDE NA NJIHOVO STAROST 

Preglednica 11: Leta delovne dobe učiteljev glede na njihovo starost 

 
LETA DELOVNE DOBE 

skupaj 
1–4 let 5–9 let 10–14 let 15–19 let 20–24 let 30–34 let 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 1 0 0 0 0 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 0 1 1 0 0 0 2 

odstotek 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 0 0 2 4 2 0 8 

odstotek 0,0 % 0,0 % 25,0 % 50,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 

50–59 let 
število 0 0 0 0 0 4 4 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 1 3 4 2 4 15 

odstotek 6,7 % 6,7 % 20,0 % 26,7 % 13,3 % 26,7 % 100,0 % 

 

Najmlajši učitelji imajo najmanj let delovne dobe, najstarejši pa največ. Učitelj, ki ima 1–4 let 

delovne dobe, je star 20–29 let. Dva učitelja sta stara 30–39 let; eden izmed njiju ima 5–9 let 

delovne dobe, drugi pa 10–14. Največ učiteljev, kar 8, je starih 40–49 let; med njimi imata dva 

10–14 in dva 20–24 let delovne dobe, štirje pa imajo 15–19 let delovne dobe. Polovica manj je 

učiteljev, ki so stari 50–59 let, kar štirje, in vsi imajo tudi največ delovne dobe, kar je 30–34 

let.  

Po štirje učitelji (26,7 %) imajo 15–19 let in 30–34 let delovne dobe, trije učitelji (20,0 %) imajo 

10–14 let delovne dobe, dva učitelja (13,3 %) imata 20–24 let delovne dobe, po en učitelj (6,7 

%) pa ima 1–4 in 5–9 let delovne dobe. 

 

V grafu 3 lahko vidimo, da črta med povezanimi podatki sledi linearnim podatkom.  
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3.5.5.2 NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH BESEDIL 

Analizirali smo odgovore vseh učiteljev na vprašanje, kako obravnavajo književna besedila. K 

vprašanju smo dopisali, da naj opišejo postopek, po katerem obravnavajo, ali dopišejo 

priročnik, v katerem je postopek zapisan. Odgovore smo glede na podobnost razvrstili v 6 

kategorij. 

Preglednica 12: Število in odstotek učiteljev glede na način obravnave književnih besedil 

NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH 

BESEDIL 

UČITELJI 

število odstotek 

po komunikacijskem modelu 1 6,7 % 

po postopku, ki je naveden v priročniku 3 26,7 % 

po Metki Kordigel 1 6,7 % 

po naštetih fazah 6 40,0 % 

po Paukovi strategiji in s pomočjo priročnika 1 6,7 % 

po postopku, ki so nas ga naučili na fakulteti 3 26,7 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Vsi učitelji so v svojem odgovoru uporabili posredno ali neposredno model, ki smo ga opisali 

v teoretičnem delu, vsak pa ima svoje variante, dodatke ali spremembe.  

Trije učitelji, ki so zapisali, da obravnavajo književna besedila po postopku, ki je naveden v 

priročniku, uporabljajo priročnik k berilu Berilo za razvedrilo.  

En učitelj je napisal, da obravnava književna besedila po Metki Kordigel, in naštel njeno 

zaporedje. 

Šest učiteljev je odgovorilo, da obravnavajo književna besedila po določenih fazah, ki so jih 

navedli. Dva učitelja sta pri naštevanju faz izpustila motivacijo. Sklepamo lahko, da jima je 

motivacija tako vsakdanja stvar, da je sploh nista omenila, mogoče pa je, da tudi motivaciji ne 

pripisujeta nobenega pomena in jo zato izpuščata. 

En učitelj je omenil, da uporablja Paukovo strategijo, da od učencev izve, kaj že vedo in kaj si 

želijo vedeti. Hkrati pa uporablja tudi priročnik k berilu Pozdravljen, svet. 

Trije učitelji so odgovorili, da obravnavajo književna besedila po postopku, ki so se ga naučili 

na fakulteti. To so njihovi odgovori: 

 Po metodologiji, ki so me je naučili na fakulteti. 

 Po postopku, ki smo se ga naučili na faksu (vključujem vse faze – od prve do zadnje). 

 Tako kot so nas usmerili na fakulteti … motivacija, glasno branje učitelja, premor, tiho 

branje otrok, neznane besede, razumevanje besedila, delo z besedilom. 

V nadaljevanju empiričnega dela smo načine obravnave ustrezno oštevilčili in v preglednicah 

uporabljali krajša poimenovanja: 

 način št. 1: po komunikacijskem modelu; 

 način št. 2: po postopku, ki je naveden v priročniku; 

 način št. 3: po Metki Kordigel; 

 način št. 4: po naštetih fazah; 
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 način št. 5: po Paukovi strategiji in s pomočjo priročnika; 

 način št. 6: po postopku, ki so nas ga naučili na fakulteti. 

 

3.5.5.3 NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH BESEDIL GLEDE NA STAROST 

Preglednica 13: Način obravnave književnih besedil glede na starost 

 
NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH BESEDIL 

skupaj 
Št. 1 Št. 2 Št. 3 Št. 4 Št. 5 Št. 6 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 0 0 0 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 1 1 0 0 0 0 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 0 1 1 3 1 2 8 

odstotek 0,0 % 12,5 % 12,5 % 37,5 % 12,5 % 25,0 % 100,0 % 

50–59 let 
število 0 1 0 3 0 0 4 

odstotek 0,0 % 25,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 3 1 6 1 3 15 

odstotek 6,7 % 26,7 % 6,7 % 40,0 % 6,7 % 26,7 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je najmlajši, obravnava književna besedila po postopku, ki so se ga naučili na 

fakulteti. Učitelja, ki sta stara 30–39 let, obravnavata po dveh postopkih: eden obravnava po 

komunikacijskem modelu, drugi pa po postopku iz priročnika. Učitelji, ki so stari 40–49 let, 

obravnavajo na 5 različnih načinov. Največ (37,5 %) oz. trije učitelji od osmih obravnavajo 

besedila po naštetih fazah, med njimi je eden, ki ni naštel motivacije. Dva učitelja (25,0 %) 

obravnavata besedila po postopku, ki so se ga naučili na fakulteti. Po en učitelj (12,5 %) pa 

obravnava po postopku iz priročnika, Metki Kordigel in po Paukovi strategiji ter s priročnikom. 

Učitelji, stari 50–59 let, obravnavajo književna besedila na dva načina. Trije (75,0 %) jih 

obravnavajo po naštetih fazah, med njimi pa eden ni navedel motivacije. Eden (25,0 %) besedila 

obravnava po postopku iz priročnika.  
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3.5.5.4 NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH BESEDIL GLEDE NA LETA DELOVNE 

DOBE 

Preglednica 14: Način obravnave književnih besedil glede na leta delovne dobe 

 
NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH BESEDIL 

skupaj 
Št. 1 Št. 2 Št. 3 Št. 4 Št. 5 Št. 6 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 0 0 0 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 1 0 0 0 0 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 0 1 0 1 0 1 3 

odstotek 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 

15–19 let 
število 0 1 1 1 0 1 4 

odstotek 0,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 0 0 0 1 1 0 2 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 0 1 0 3 0 0 4 

odstotek 0,0 % 25,0 % 0,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
 1 3 1 6 1 3 15 

 6,7 % 26,7 % 6,7 % 40,0 % 6,7 % 26,7 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je ima najmanj let delovne dobe, obravnava književna besedila po postopku, ki so se 

ga naučili na fakulteti. Učitelj, ki ima 5–9 let delovne dobe, obravnava po komunikacijskem 

modelu. Učitelji, ki imajo 10–14 let delovne dobe, besedila obravnavajo vsak po svojem 

postopku: eden jih obravnava po postopku iz priročnika, drugi po naštetih fazah in tretji po 

postopku, ki so ga naučili na fakulteti. Štirje učitelji, ki imajo 15–19 let delovne dobe, besedila 

obravnavajo na 4 različne načine: eden obravnava po postopku iz priročnika, eden po Metki 

Kordigel, eden po naštetih fazah in eden po postopku, ki so se ga naučili na fakulteti. Učitelja, 

ki imata 20–24 let delovne dobe, obravnavata književna besedila na dva načina: eden obravnava 

po Paukovi strategiji in s pomočjo priročnika, drugi pa po naštetih fazah. Štirje učitelji, ki imajo 

30–34 let delovne dobe, obravnavajo besedila po dveh postopkih. Kar trije besedila obravnavajo 

po naštetih fazah, eden pa po postopku iz priročnika, ki ga uporablja. 
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3.5.5.5 NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH BESEDIL GLEDE NA KRAJ ROJSTVA 

Preglednica 15: Način obravnave književnih besedil glede na kraj rojstva 

 
NAČIN OBRAVNAVE KNJIŽEVNIH BESEDIL 

skupaj 
Št. 1 Št. 2 Št. 3 Št. 4 Št. 5 Št. 6 

R
O

JS
T

N
I 

K
R

A
J 

Koper 
število 1 1 0 3 1 3 9 

odstotek 11,1 % 11,1 % 0,0 % 33,3 % 11,1 % 33,3 % 100,0 % 

Maribor 
število 0 1 0 0 0 0 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Murska 

Sobota 

število 0 0 1 0 0 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Ljubljana 
število 0 1 0 1 0 0 2 

odstotek 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Postojna 
število 0 0 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Jesenice 
število 0 0 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 3 1 6 1 3 15 

odstotek 6,7 % 26,7 % 6,7 % 40,0 % 6,7 % 26,7 % 100,0 % 

 

Učitelji, ki so se rodili v Obalno-Kraški regiji, natančneje v Kopru, obravnavajo besedila na 5 

načinov: po trije učitelji obravnavajo po naštetih fazah in postopku s fakultete, po en učitelj pa 

besedila obravnava po komunikacijskem modelu, postopku iz priročnika in po Paukovi 

strategiji. Učitelj, ki je rojen v Mariboru, besedila obravnava po postopku iz priročnika. Učitelj, 

ki je rojen v Murski Soboti, besedila obravnava po Metki Kordigel. Učitelja, ki sta rojena v 

Ljubljani, besedila obravnavata na naslednji način: eden po postopku iz priročnika, drugi po 

naštetih fazah. Učitelja, ki sta rojena v Postojni in na Jesenicah, tudi obravnavata besedila po 

naštetih fazah ali korakih. 

 

3.5.5.6 IZBRANO BERILO V ČETRTEM RAZREDU 

Preglednica 16: Število in odstotek učiteljev glede na berilo za 4. razred, ki so ga izbrali 

IZBRANO BERILO 
UČITELJI 

število odstotek 

Berilo za razvedrilo 6 40,0 % 

Pozdravljen, svet 4 26,7 % 

Razširi roke 2 13,3 % 

Novi svet iz besed 4 0 0,0 % 

Svet iz besed 4 0 0,0 % 

Babica, ti loviš! 1 6,7 % 

Radovednih 5, berilo 4 2 13,3 % 

skupaj 15 100,0 % 
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Največ učiteljev, kar šest (40,0 %) od petnajstih, uporablja berilo Berilo za razvedrilo. Štirje 

učitelji (26,7 %) uporabljajo berilo Pozdravljen, svet. Po dva učitelja (13,3 %) uporabljata berili 

Razširi roke in Radovednih pet: berilo 4. En sam učitelj (6,7 %) uporablja berilo Babica, ti 

loviš!. 

 

3.5.5.7 IZBRANO BERILO GLEDE NA STAROST 

Preglednica 17: Izbrano berilo glede na starost 

 

IZBRANO BERILO 

skupaj Berilo za 

razvedrilo 

Pozdravljen, 

svet 

Razširi 

roke 

Babica, ti 

loviš! 

Radovednih 

pet, berilo 4 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 0 0 0 1 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 2 0 0 0 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 1 4 1 0 2 8 

odstotek 12,5 % 50,0 % 12,5 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

50–59 let 
število 3 0 1 0 0 4 

odstotek 75,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 4 2 1 2 15 

odstotek 40,0 % 26,7 % 13,3 % 6,7 % 13,3 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je star 20–29 let, uporablja berilo Babica, ti loviš!. Oba učitelja, ki sta stara 30–39 

let, uporabljata Berilo za razvedrilo. Osem učiteljev, ki je starih 40–49 let, uporablja naslednja 

berila: štirje (50,0 %) berilo Pozdravljen, svet, dva (25,0 %) berilo Radovednih pet: berilo 4, 

po en učitelj (12,5 %) pa uporablja Berilo za razvedrilo in berilo Razširi roke. Večina učiteljev, 

starih 50–59 let (75,0 %), uporablja Berilo za razvedrilo. Le eden              (oz. 25,0 %) uporablja 

berilo Razširi roke. 
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3.5.5.8 IZBRANO BERILO GLEDE NA LETA DELOVNE DOBE 

Preglednica 18: Izbrano berilo glede na leta delovne dobe 

 

IZBRANO BERILO 

skupaj Berilo za 

razvedrilo 

Pozdravljen, 

svet 

Razširi 

roke 

Babica, ti 

loviš! 

Radovednih 

pet, berilo 4 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 0 0 0 1 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 1 0 0 0 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 1 1 0 0 1 3 

odstotek 33,3 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 100,0 % 

15–19 let 
število 1 1 1 0 1 4 

odstotek 25,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 0 2 0 0 0 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 3 0 1 0 0 4 

odstotek 75,0 % 0,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 4 2 1 2 15 

odstotek 40,0 % 26,7 % 13,3 % 6,7 % 13,3 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki ima najmanj let delovne dobe, uporablja berilo Babica, ti loviš!. Učitelj, ki ima 5–9 

let delovne dobe, uporablja Berilo za razvedrilo. Učitelji, ki imajo 10–14 let delovne dobe, 

uporabljajo vsak svoje berilo: eden uporablja Berilo za razvedrilo, eden Pozdravljen, svet, eden 

pa Radovednih pet: berilo 4. Štirje učitelji, ki imajo 15–19 let delovne dobe, uporabljajo štiri 

različna berila: eden uporablja Berilo za razvedrilo, eden Pozdravljen, svet, eden Razširi roke 

in eden Radovednih pet: berilo 4. Oba učitelja, ki imata 20–24 let delovne dobe, uporabljata 

berilo Pozdravljen, svet. Štirje učitelji, ki imajo 30–34 let delovne dobe, uporabljajo dve berili. 

Kar trije uporabljajo Berilo za razvedrilo, eden pa uporablja berilo Razširi roke. 

 

3.5.5.9 RAZLOGI UČITELJEV ZA IZBIRO DOLOČENEGA BERILA 

Analizirali smo odgovore učiteljev na anketno vprašanje, zakaj so se odločili za to berilo. 

Odgovore smo glede na podobnost oz. sorodnost razvrstili v štiri kategorije. 

Učitelji so v anketnem vprašalniku navedli naslednje odgovore: 

 razlog 1: nezadovoljen, ker sem moral prevzeti; 

 razlog 2: neodločen, vendar sem prevzel; 

 razlog 3: dogovor v aktivu; 

 razlog 4: zadovoljen z berilom. 
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Pod razlog 1 smo razvrstili naslednje odgovore: 

 Nisem se odločila zanj. Ko sem prišla v 4. razred, so že uporabljali to berilo in ga ne 

smemo zamenjati, ker ni finančnih sredstev. 

 To berilo so imele že učiteljice pred menoj. Jaz bi izbrala drugo, vendar glede na 

učbeniški sklad to ni mogoče. 

Pod razlog 2 smo razvrstili naslednje odgovore: 

 Ker je v učbeniškem skladu. Letos ga menjamo za Radovednih 5. 

 Prevzela sem berilo, ki je že bilo prejšnja leta v uporabi. 

 Sem prvič v 4. razredu in gradivo je bilo že izbrano. 

 Ker je v šolskem učbeniškem skladu. 

 Nisem se odločila. To je na šoli in po tem delamo. 

 Nisem se odločil za to berilo. 

Pod razlog 3 smo razvrstili naslednje odgovore: 

 Ker je skupni dogovor aktiva učiteljev četrtih razredov. 

 Delamo vse iz Radovednih pet. 

Pod razlog 4 smo razvrstili naslednje odgovore: 

 Oblika zapisa v berilu je drugačna od večine, ni tako natrpano. Format je sicer drugačen 

od običajnih beril, je pa interaktivno podprt in vsako besedilo lahko tudi poslušaš. 

Nekatere književnike lahko tudi slišiš. 

 Pestra izbira besedil, primerno dolga in različnih zahtevnosti. 

 Všeč so mi odlomki in to, da so strani lepe, bele, čiste in lepe ilustracije. 

 Besedila so raznolika, blizu učencem. 

 Ker se mi je v tistem trenutku (pred desetimi leti) zdelo najustreznejše. 

 

Preglednica 19: Število in odstotek učiteljev glede na razloge za izbiro določenega berila v 4. 

razredu 

RAZLOG ZA IZBIRO DOLOČENEGA BERILA 
UČITELJI 

število odstotek 

nezadovoljen, ker sem moral prevzeti 2 13,3 % 

neodločen, vendar sem prevzel 6 40,0 % 

dogovor v aktivu 2 13,3 % 

zadovoljen z berilom 5 33,3 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Dva učitelja (13,3 %) sta izrazila nezadovoljstvo ob prevzemu berila. Sedem učiteljev       (40,0 

%) je neodločenih, vendar so berila prevzeli. Dva učitelja (13,3 %) sta se odločila za berilo 

zaradi dogovora v aktivu. Pet učiteljev (33,3 %) pa je z berilom zadovoljnih in so jih izbrali 

sami. 
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3.5.5.10 RAZLOGI ZA IZBIRO BERILA GLEDE NA STAROST 

Preglednica 20: Razlogi za izbiro berila glede na starost 

 

RAZLOGI ZA IZBIRO BERILA 

skupaj 
nezadovoljen, 

ker sem moral 

prevzeti 

neodločen, 

vendar sem 

prevzel 

dogovor v 

aktivu 

zadovoljen z 

berilom 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 0 2 0 0 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 1 1 2 4 8 

odstotek 12,5 % 12,5 % 25,0 % 50,0 % 100,0 % 

50–59 let 
število 1 2 0 1 4 

odstotek 25,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 2 6 2 5 15 

odstotek 13,3 % 40,0 % 13,3 % 33,3 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je star 20–29 let, in učitelja, ki sta stara 30–39 let, so berilo prevzeli. Osem učiteljev, 

ki je starih 40–49 let, so kot razloge navedli naslednje: štirje so navedli, da so zadovoljni z 

berilom, dva sta navedla, da je bil to dogovor v aktivu, eden je berilo prevzel in ni izrazil 

občutkov, eden pa je izrazil nezadovoljstvo ob berilu, vendar ga je moral prevzeti. Štiri učitelji, 

stari 50–59 let, so takole odgovorili: dva sta berilo prevzela in nista izrazila občutkov, eden je 

izrazil nezadovoljstvo, ker je moral prevzeti berilo, eden pa je z berilom zadovoljen. 

 

3.5.5.11 RAZLOGI ZA IZBIRO BERILA GLEDE NA LETA DELOVNE DOBE 

Preglednica 21: Razlogi za izbiro berila glede na leta delovne dobe 

 

RAZLOGI ZA IZBIRO BERILA 

skupaj 
nezadovoljen, 

ker sem moral 

prevzeti 

neodločen, 

vendar sem 

prevzel 

dogovor v 

aktivu 

zadovoljen z 

berilom 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 0 1 0 2 3 

odstotek 0,0 % 33,3 % 0,0 % 66,7 % 100,0 % 

15–19 let 
število 1 1 1 1 4 

odstotek 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 0 0 1 1 2 

odstotek 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 1 2 0 1 4 

odstotek 25,0 % 50,0 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 2 6 2 5 15 

odstotek 13,3 % 40,0 % 13,3 % 33,3 % 100,0 % 
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Učitelj, ki ima najmanj let delovne dobe, in učitelj, ki ima 5–9 let delovne dobe, nista izrazila 

občutkov, vendar sta morala prevzeti berilo. Učitelji, ki imajo 10–14 let delovne dobe, so 

navedli naslednje razloge: dva sta zadovoljna z berilom, eden pa ni izrazil občutkov, vendar je 

moral prevzeti berilo. Štirje učitelji, ki imajo 15–19 let delovne dobe, so vsi izrazili drugačna 

mnenja: eden je nezadovoljen, ker je moral berilo prevzeti, eden je neodločen, vendar ga je 

prevzel, eden je izbral berilo na podlagi dogovora v aktivu in eden je zadovoljen z berilom. 

Učitelja, ki imata 20–24 let delovne dobe, imata različna razloga: eden je zadovoljen z berilom, 

drugi pa je berilo izbral na podlagi dogovora v aktivu. Štirje učitelji, ki imajo 30–34 let delovne 

dobe, so navedli tri razloge: dva nista izrazila občutkov, vendar sta prevzela berilo prejšnjega 

učitelja, eden je nezadovoljen, vendar je berilo prevzel, zadnji pa je zadovoljen s svojo izbiro 

berila za 4. razred. 

 

3.5.5.12 RAZLOGI ZA IZBIRO BERILA GLEDE NA IZBRANO BERILO 

Preglednica 22: Razlogi za izbiro berila glede na izbrano berilo 

 

RAZLOGI ZA IZBIRO BERILA skupaj 

nezadovoljen, 

ker sem 

moral 

prevzeti 

neodločen, 

vendar sem 

prevzel 

dogovor v 

aktivu 

zadovoljen z 

berilom 
 

IZ
B

R
A

N
O

 B
E

R
IL

O
 

Berilo za 

razvedrilo 

število 2 4 0 0 6 

odstotek 33,3 % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Pozdravljen, 

svet 

število 0 0 1 3 4 

odstotek 0,0 % 0,0 % 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

Razširi roke 
število 0 1 0 1 2 

odstotek 0,0 % 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

Babica, ti 

loviš! 

število 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Radovednih 

pet, berilo 4 

število 0 0 1 1 2 

odstotek 0,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 2 6 2 5 15 

odstotek 13,3 % 40,0 % 13,3 % 33,3 % 100,0 % 

 

Od šestih učiteljev, ki v razredu uporabljajo Berilo za razvedrilo, sta dva nezadovoljna, ker sta 

ga morala prevzeti, sta pa sta nedoločena, vendar sta berilo prevzela. Od štirih učiteljev, ki 

uporabljajo berilo Pozdravljen, svet, so trije zadovoljni z berilom, eden pa je berilo prevzel, ker 

so se tako dogovorili v aktivu. Eden izmed učiteljev, ki uporabljata berilo Razširi roke, je 

zadovoljen z berilom, drugi pa ni izrazil svojih občutkov, vendar je berilo prevzel od prejšnjega 

učitelja. Učitelj, ki uporablja berilo Babica, ti loviš!, niti ni izrazil občutkov, vendar je berilo 

prevzel od prejšnjega učitelja. En učitelj, ki uporablja berilo Radovednih pet: berilo 4, je z 

berilom zadovoljen, druga pa ga uporablja, ker so se tako dogovorili v aktivu. 
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3.5.5.13 ŽELENO BERILO V ČETRTEM RAZREDU 

Preglednica 23: Število in odstotek učiteljev glede na berilo, ki bi si ga želeli uporabljati v 4. 

razredu 

ŽELENO BERILO 
UČITELJI 

število odstotek 

Berilo za razvedrilo 1 6,7 % 

Pozdravljen, svet 3 20,0 % 

Razširi roke 3 20,0 % 

Novi svet iz besed 4 0 0,0 % 

Svet iz besed 4 0 0,0 % 

Babica, ti loviš! 0 0,0 % 

Radovednih 5, berilo 4 5 33,3 % 

drugo 3 20,0 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Kar tretjina učiteljev (5) se je med naštetimi berili odločila za Radovednih 5, berilo 4. Po trije 

učitelji (20,0 %) so se odločili za berili Pozdravljen, svet in Razširi roke ali drugo. Učitelji, ki 

so obkrožili drugo, so na črto napisali: 

 Iz vsakega berila nekaj. 

 Berilo, ki smo ga uporabljali 10–15 let nazaj ('ne-vem-kakšne' zgodbe). 

 Ko bi jih pregledala in prebrala, bi se odločila, za katero. 

Le en učitelj (6,7 %) se je odločil za Berilo za razvedrilo. 

 

3.5.5.14 ŽELENO BERILO GLEDE NA STAROST 

Preglednica 24: Želeno berilo glede na starost učiteljev 

 

ŽELENO BERILO 

skupaj Berilo za 

razvedrilo 

Pozdravljen, 

svet 

Razširi 

roke 

Radovednih 

pet, berilo 4 
drugo 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 0 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 0 0 0 0 2 2 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 1 3 1 2 1 8 

odstotek 12,5 % 37,5 % 12,5 % 25,0 % 12,5 % 100,0 % 

50–59 let 
število 0 0 1 3 0 4 

odstotek 0,0 % 0,0 % 25,0 % 75,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 3 3 5 3 15 

odstotek 6,7 % 20,0 % 20,0 % 33,3 % 20,0 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je star 20–29 let, si želi uporabljati berilo Razširi roke. Učitelja, ki sta stara 30–39 

let, si želita uporabljati drugo berilo, vendar ne vesta še, katero. Izmed osmih učiteljev, starih 

40–49 let, si trije želijo uporabljati berilo Pozdravljen, svet, dva si želita uporabljati berilo 

Radovednih pet: berilo 4, eden si želi Berilo za razvedrilo, eden berilo Razširi roke, eden pa je 
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še neodločen glede želenega berila. Od štirih učiteljev, starih 50–59 let, si trije želijo uporabljati 

berilo Radovednih pet: berilo 4, eden pa berilo Razširi roke. 

 

3.5.5.15 ŽELENO BERILO GLEDE NA LETA DELOVNE DOBE 

Preglednica 25: Želeno berilo glede na leta delovne dobe 

 

ŽELENO BERILO 

skupaj Berilo za 

razvedrilo 

Pozdravljen, 

svet 

Razširi 

roke 

Radovednih 

pet, berilo 4 
drugo 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 0 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 0 0 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 0 1 0 1 1 3 

odstotek 0,0 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

15–19 let 
število 1 1 1 1 0 4 

odstotek 25,0 % 25,0 % 25,0 % 25,0 % 0,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 0 1 0 0 1 2 

odstotek 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 0 0 1 3 0 4 

odstotek 0,0 % 0,0 % 25,0 % 75,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 3 3 5 3 15 

odstotek 6,7 % 20,0 % 20,0 % 33,3 % 20,0 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je ima najmanj let delovne dobe, si želi uporabljati berilo Razširi roke. Učitelj, ki 

ima 5–9 let delovne dobe, se še ni odločil za želeno berilo. Trije učitelji, ki imajo 10–14 let 

delovne dobe, so izbrali: eden Pozdravljen, svet, eden Radovednih pet: berilo 4 in eden še ni 

odločen. Štirje učitelji, ki imajo 15–19 let delovne dobe, so izrazili štiri drugačna mnenja: eden 

bi izbral Berilo za razvedrilo, eden bi izbral berilo Pozdravljen, svet, eden berilo Razširi roke 

in eden Radovednih pet: berilo 4. Učitelja, ki imata 20–24 let delovne dobe, imata različni 

izbiri: eden bi izbral berilo Pozdravljen, svet, drugi pa še ni odločen. Od štirih učiteljev, ki imajo 

30–34 let delovne dobe, so trije navedli, da bi izbrali Radovednih pet: berilo 4, eden pa bi izbral 

berilo Razširi roke. 
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3.5.5.16 PRIMERJAVA MED BERILOM, KI GA UPORABLJAJO, IN ŽELENIM 

BERILOM 

Preglednica 26: Število in odstotek učiteljev po želenem berilu glede na izbrano berilo 

 

ŽELENO BERILO skupaj 

Berilo za 

razvedrilo 

Pozdravljen, 

svet 

Razširi 

roke 

Radovednih 

pet, berilo 4 
drugo  

IZ
B

R
A

N
O

 B
E

R
IL

O
 

Berilo za 

razvedrilo 

število 1 0 0 3 2 6 

odstotek 6,7 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 13,3 % 100,0 % 

Pozdravljen, 

svet 

število 0 3 0 0 1 4 

odstotek 0,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 100,0 % 

Razširi roke 
število 0 0 2 0 0 2 

odstotek 0,0 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Babica, ti 

loviš! 

število 0 0 1 0 0 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Radovednih 

pet, berilo 4 

število 0 0 0 2 0 2 

odstotek 0,0 % 0,0 % 0,0 % 13,3 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 3 3 5 3 15 

odstotek 6,7 % 20,0 % 20,0 % 33,3 % 20,0 % 100,0 % 

 

Od šestih učiteljev, ki v četrtem razredu uporabljajo Berilo za razvedrilo, je eden zadovoljen in 

bi to berilo rad uporabljal še naprej, trije učitelji bi se raje odločili za Radovednih pet: berilo 4, 

eden pa se za želeno berilo še ni odločil. Izmed štirih učiteljev, ki uporabljajo berilo 

Pozdravljen, svet, so trije zadovoljni s tem berilom in bi ga uporabljali še naprej, eden pa se za 

želeno berilo še ni odločil. Učitelja, ki uporabljata berilo Razširi roke, bi to berilo želela 

uporabljati še naprej. Učitelj, ki uporablja berilo Babica, ti loviš!, bi raje uporabljal berilo 

Razširi roke. Oba učitelja, ki uporabljata Radovednih pet: berilo 4, sta zadovoljna s svojo izbiro 

berilo in bi berilo rada uporabljala še naprej. 

 

3.5.5.17 VKLJUČEVANJE BESEDIL, KI NISO DEL BERIL, V POUK KNJIŽEVNOSTI 

Preglednica 27: Število in odstotek učiteljev glede na vključevanje besedil, ki niso del beril, v 

pouk književnosti 

ALI V POUK KNJIŽEVNOSTI VKLJUČUJETE 

BESEDILA, KI NISO DEL BERIL? 

UČITELJI 

število odstotek 

da 13 86,7 % 

ne 2 13,3 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Večina učiteljev, kar 13 (86,7 %), je odgovorila, da pri pouku književnosti obravnava tudi 

književna besedila, ki niso del beril. Le dva učitelja (13,3 %) sta na to vprašanje odgovorila z 

ne. 

Tisti, ki so na vprašanje odgovorili z da, so imeli podvprašanje, da naštejejo naslove največ treh 

del, ki jih obravnavajo poleg tistih, ki so v berilih. Dva učitelja sta odgovorila z da, vendar nista 

napisala niti enega naslova. 
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Preglednica 28: Besedila, ki so jih učitelji navedli, da jih obravnavajo poleg besedil iz beril 

glede na izvor besedila 

IZVOR BESEDILA BESEDILA 

tujina 

Astrid Lindgren: Pika nogavička 

Hanna Kraan: Vrisk 

Hanna Kraan: Čavknjena čarovnica spet razsaja 

Grimmove pravljice 

Ruska ljudska: Sinovi 

Nada Horvat: Zgodbice o mucah 

Obalno-Kraška regija 

Samo Pirc: Fižolčki v borovnicah 

pesmi Srečka Kosovela 

pripovedke Ivka Spetič - Magajna 

dela Bogomirja Magajne 

druge regije 

Fran Levstik: Martin Krpan 

Sedem let pri beli kači 

Mamica Dravica 

Ivan Šašelj: Hudobna kraljeva sinova 

Radivoj Poznik: Trije bratje 

neodločeno 

Vida Mokrin - Pauer: Petelinček Tinček (naslov dela se ne sklada z 

imenom avtorice) 

Simona Čufer: O pravljici, ki se je izgubila 

Niko Grafenauer: Očala 

Niko Grafenauer: Jedilnik 

slovenske ljudske pravljice 

ljudske pravljice 

avtorji nagrajenih književnih del 

nagrajene slikanice 

 

3.5.5.18 VKLJUČEVANJE BESEDIL, KI NISO DEL BERIL, GLEDE NA STAROST 

Preglednica 29: Vključevanje besedil, ki niso del beril, glede na starost 

 

VKLJUČEVANJE BESEDIL, KI NISO 

DEL BERIL skupaj 

da ne 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 7 1 8 

odstotek 87,5 % 12,5 % 100,0 % 

50–59 let 
število 4 0 4 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 13 2 15 

odstotek 86,7 % 13,3 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je star 20–29 let, vključuje besedila, ki niso del beril. En učitelj, ki je star 30–39 let, 

uporablja besedila, ki niso del beril, drugi pa ne. Od osmih učiteljev, starih 40–49 let, jih sedem 
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v pouk književnosti vključuje besedila, ki niso del beril, eden pa ne. Vsi štiri učitelji, stari 50–

59 let, vključujejo besedila, ki niso del njihovih beril. 

 

3.5.5.19 VKLJUČEVANJE BESEDIL, KI NISO DEL BERIL, GLEDE NA LETA DELOVNE 

DOBE 

Preglednica 30: Vključevanje besedil, ki niso del beril, glede na leta delovne dobe 

 

VKLJUČEVANJE BESEDIL, KI NISO DEL 

BERIL skupaj 

da ne 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 2 1 3 

odstotek 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

15–19 let 
število 4 0 4 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 4 0 4 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 13 2 15 

odstotek 86,7 % 13,3 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je ima najmanj let delovne dobe, vključuje besedila, ki niso del beril. Učitelj, ki ima 

5–9 let delovne dobe, v pouk književnosti ne vključuje drugih besedil. Od treh učiteljev, ki 

imajo 10–14 let delovne dobe, dva v pouk književnosti vključujeta druga besedila, eden pa jih 

ne vključuje. Vsi štirje učitelji, ki imajo 15–19 let delovne dobe, vključujejo druga besedila, ki 

niso del beril. Učitelja, ki imata 20–24 let delovne dobe, vključujeta besedila, ki niso del beril. 

Vsi štirje učitelji, ki imajo 30–34 let delovne dobe, v pouk književnosti vključujejo druga 

besedila, ki niso del beril. 
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3.5.5.20 VKLJUČEVANJE BESEDIL, KI NISO DEL BERIL, GLEDE NA 

ZADOVOLJSTVO Z BERILOM 

Preglednica 31: Vključevanje besedil zunaj beril glede na razloge za uporabo berila 

 
BESEDILA ZUNAJ BERIL 

skupaj 
da ne 

R
A

Z
L

O
G

I 

nezadovoljen, ker sem moral 

prevzeti 

število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

neodločen, vendar sem prevzel 
število 6 1 7 

odstotek 85,7 % 14,3 % 100,0 % 

dogovor v aktivu 
število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

zadovoljen z berilom 
število 4 1 5 

odstotek 80,0 % 20,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 13 2 15 

odstotek 86,7 % 13,3 % 100,0 % 

 

Učitelja, ki nista zadovoljna z berilom, ki ga morata uporabljati v četrtem razredu, v pouk 

književnosti vključujeta tudi besedila, ki niso del njunih beril. Od sedmih učiteljev, ki sicer niso 

izrazili mnenja, vendar so prevzeli berilo od drugega učitelja, jih šest v pouk književnosti 

vključuje druga besedila, eden pa jih ne. Ob učitelja, ki sta se za uporabljeno berilo odločila na 

podlagi dogovora v aktivu, vključujeta v pouk književnosti tudi druga besedila. Od petih 

učiteljev, ki so zadovoljni z berilom, štirje v pouk književnosti vključujejo še druga besedila, 

eden pa jih ne. 

 

3.5.5.21 OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL 

Preglednica 32: Število in odstotek učiteljev glede na to, katera ljudska besedila so obravnavali 

v 4. razredu 

KATERA LJUDSKA BESEDILA STE 

OBRAVNAVALI  

UČITELJI 

število odstotek 

vsa, ki so v berilu 5 33,3 % 

nekatera, ki so v berilu, in druga 4 26,7 % 

samo nekatera, ki so v berilu 6 40,0 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Največ učiteljev, kar šest (40,0 %), je na vprašanje dogovorilo, da so obravnavali le tista ljudska 

besedila, ki se pojavljajo v berilu. Sledi pet učiteljev (33,3 %), ki so odgovorili, da so 

obravnavali samo tista ljudska besedila, ki so v berilu. Štirje učitelji (26,7 %) pa so odgovorili, 

da so obravnavali nekatera, ki so v berilu, in druga ter nato na črto napisali naslednje odgovore: 

 Tudi tiste, ki so v berilu za 3. tretji razred, ker smo kombinirani oddelek. 

 Za vse ne bo časa. 

 Hans Christian Andersen: Cesarjev slavec, Vžigalnik, Grdi raček. 

 Celostne pravljice (ne le odlomkov): Leopold Suhodolčan: Piko dinozaver, Bogomir 

Magajna: Brkonja čeljustnik … 
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3.5.5.22 OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL GLEDE NA STAROST 

Preglednica 33: Obravnava ljudskih besedil glede na starost 

 

OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj 
vsa, ki so v berilu 

nekatera, ki so v 

berilu, in druga 

samo nekatera, ki 

so v berilu 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 1 0 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 0 1 1 2 

odstotek 0,0 % 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 3 2 3 8 

odstotek 37,5 % 25,0 % 37,5 % 100,0 % 

50–59 let 
število 1 1 2 4 

odstotek 25,0 % 25,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 5 4 6 15 

odstotek 33,3 % 26,7 % 40,0 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je star 20–29 let, je obravnaval vsa ljudska besedila, ki so v berilu. En učitelj, ki je 

star 30–39 let, je obravnaval nekatera, ki so v berilu, in druga, drugi pa samo nekatera, ki so v 

berilu. Od osmih učiteljev, starih 40–49 let, so trije obravnavali vsa ljudska besedila, trije samo 

nekatera iz berila, dva pa nekatera iz beril in druga. Od štirih učiteljev, starih od 50 do 59 let, 

sta dva obravnavala samo nekatera ljudska besedila iz berila, eden nekatera iz berila in druga, 

eden pa vsa, ki so v berilu. 

 

3.5.5.23 OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL GLEDE NA LETA DELOVNE DOBE 

Preglednica 34: Obravnava ljudskih besedil glede na leta delovne dobe 

 

OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj vsa, ki so v 

berilu 

nekatera, ki so v 

berilu, in druga 

samo nekatera, 

ki so v berilu 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 1 0 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 1 1 1 3 

odstotek 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % 

15–19 let 
število 1 2 1 4 

odstotek 25,0 % 50,0 % 25,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 1 0 1 2 

odstotek 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 1 1 2 4 

odstotek 25,0 % 25,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 5 4 6 15 

odstotek 33,3 % 26,7 % 40,0 % 100,0 % 
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Učitelj, ki ima najmanj let delovne dobe, je obravnaval vsa ljudska besedila, ki so v njegovem 

izbranem berilu. Učitelj, ki ima 5–9 let delovne dobe, je obravnaval le nekatera, ki so v berilu. 

Izmed treh učiteljev, ki imajo 10–14 let delovne dobe, je eden obravnaval vsa, ki so v berilu, 

eden samo nekatera iz berila in eden nekatera iz berila ter druga. Štirje učitelji, ki imajo 15–19 

let delovne dobe, so obravnavali naslednje: eden vsa, ki so v berilu, eden samo nekatera, ki so 

v berilu, in dva sta obravnavala nekatera, ki so v berilu, in druga. En učitelj, ki ima 20–24 let 

delovne dobe, je obravnaval vsa ljudska besedila, ki so v berilu, drugi pa samo nekatera iz 

berila. Izmed štirih učiteljev, ki imajo 30–34 let delovne dobe, sta dva obravnavala le nekatera 

ljudska besedila, ki so v berilu, eden je obravnaval vsa ljudska besedila, ki so v njegovem 

izbranem berilu, in eden le nekatera, ki so v berilu, in druga zunaj njega. 

 

3.5.5.24 OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL GLEDE NA KRAJ ROJSTVA 

Preglednica 35: Obravnava ljudskih besedil glede na rojstni kraj 

 

OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj vsa, ki so v 

berilu 

nekatera, ki so v 

berilu, in druga 

samo nekatera, 

ki so v berilu 

R
O

JS
T

N
I 

K
R

A
J 

Koper 
število 4 1 4 9 

odstotek 44,4% 11,1% 44,4% 100,0 % 

Maribor 
število 1 0 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

Murska Sobota 
število 0 1 0 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Ljubljana 
število 0 2 0 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Postojna 
število 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Jesenice 
število 0 0 1 1 

odstotek 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 5 4 6 15 

odstotek 33,3 % 26,7 % 40,0 % 100,0 % 

 

Od devetih učiteljev, ki so se rodili v Obalno-Kraški regiji, natančneje v Kopru, so štirje 

obravnavali vsa ljudska besedila, ki so v berilu, štirje so obravnavali samo nekatera, ki so v 

besedilu, eden pa je obravnaval le nekatera, ki so v berilu, in druga. Učitelj, ki je rojen v 

Mariboru, je obravnaval vsa ljudska besedila, ki so v njegovem berilu. Učitelj, ki je rojen v 

Murski Soboti, in učitelja, ki sta rojena v Ljubljani, so pri književnem pouku obravnavali 

nekatera ljudska besedila iz berila in druga. Učitelja, ki sta rojena v Postojni in na Jesenicah, 

sta pri pouku književnosti obravnavala samo nekatera ljudska besedila, ki so v njunem berilu. 
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3.5.5.25 OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL GLEDE NA REGIJO, V KATERI SO 

ŽIVELI STARŠI 

Preglednica 36: Vključevanje ljudskih besedil glede na regijo, kjer so živeli njihovi starši 

 

OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj vsa, ki so v 

berilu 

nekatera, ki so v 

berilu, in druga 

samo nekatera, 

ki so v berilu 

R
E

G
IJ

A
 

(S
T
A
R
Š
I)

 

Obalno-Kraška 

regija 

število 3 3 5 11 

odstotek 27,3 % 27,3 % 45,5 % 100,0 % 

druge regije 
število 1 0 1 2 

odstotek 50,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 

brez odgovora 
število 1 0 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 5 3 6 14 

odstotek 35,7 % 21,4% 42,9% 100,0 % 

 

Od enajstih učiteljev, katerih starši so živeli v Obalno-Kraški regiji, jih je pet obravnavalo samo 

nekatera ljudska besedila, ki so v njihovem berilu, trije so obravnavali vsa ljudska besedila, ki 

so v njihovem berilu, in trije le nekatera, ki so v njihovem berilu, ter druga. Izmed dveh 

učiteljev, katerih starši so živeli v drugih regijah, je eden obravnaval vsa ljudska besedila, ki so 

v berilu, drugi pa samo nekatera, ki so v njegovem berilu. Učitelj, ki ni želel povedati, v kateri 

regiji so živeli ali še živijo njegovi starši, je pri pouku književnosti obravnaval vsa ljudska 

besedila, ki so v njegovem berilu. 

 

3.5.5.26 VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL Z OBMOČJA POUČEVANJA V POUK 

KNJIŽEVNOSTI 

Preglednica 37: Število in odstotek učiteljev glede na obravnavo književnih besedil, ki so nastala 

na območju, na katerem poučujejo 

 

ALI V POUK KNJIŽEVNOSTI VKLJUČUJETE 

LJUDSKA BESEDILA, KI SO NASTALA NA 

OBMOČJU, NA KATEREM POUČUJETE? 

UČITELJI 

število odstotek 

da 6 40,0 % 

ne 9 60,0 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Devet učiteljev (60,0 %) je dogovorilo, da ne obravnavajo del, ki so nastala na območju, na 

katerem poučujejo. Šest učiteljev (40,0 %) je odgovorilo, da jih obravnavajo.  

Tisti, ki so na vprašanje odgovorili z da, so imeli podvprašanje, da naštejejo naslove največ treh 

besedil.  
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Preglednica 38: Besedila, ki so jih učitelji navedli, da jih obravnavajo 

NASLOVI KNJIŽEVNIH BESEDIL 

Samo Pirc: Fižolčki v borovnicah 

Niko Grafenauer: Očala 

Niko Grafenauer: Jedilnik 

pesmi Srečka Kosovela  

pripovedke Ivka Spetič - Magajna 

dela Bogomirja Magajne (Ananas) 

Kristina Menih: Skrivnostna bela golobica 

Iz knjižice Nade Morato 

Nelda Štok - Vojska: Istrske beštjice 

Franjo Frančič: Zaklad svetega Jurija 

Ljudska: Od barke, ki je po suhem plavala 

 

 

3.5.5.27 OBRAVNAVA LJUDSKIH BESEDIL Z OBMOČJA POUČEVANJA PRI POUKU 

KNJIŽEVNOSTI GLEDE NA STAROST 

Preglednica 39: Vključevanje ljudskih besedil z območja poučevanja v pouk književnosti glede 

na starost 

 
VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj 
da ne 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 0 2 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 3 5 8 

odstotek 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

50–59 let 
število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki je star 20–29 let, vključuje ljudska besedila, ki so nastala na območju poučevanja. 

Oba učitelja, ki sta stara 30–39 let, v pouk književnosti ne vključujeta ljudskih besedil z 

območja poučevanja. Izmed osmih učiteljev, starih 40–49 let, jih pet ljudskih besedil, ki so 

nastala na območju poučevanja, ne vključuje v pouk književnosti, trije pa jih. Izmed štirih 

učiteljev, starih 50–59 let, dva vključujeta ljudska besedila z območja poučevanja, dva pa jih 

ne. 
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3.5.5.28 VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL Z OBMOČJA POUČEVANJA V POUK 

KNJIŽEVNOSTI GLEDE NA LETA DELOVNE DOBE 

Preglednica 40: Vključevanje ljudskih besedil z območja poučevanja v pouk književnosti glede 

na leta delovne dobe 

 
VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj 
da ne 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 1 2 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

15–19 let 
število 1 3 4 

odstotek 25,0 % 75,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki ima najmanj let delovne dobe, v pouk vključuje ljudska besedila, ki so nastala na 

območju poučevanja. Učitelj, ki ima 5–9 let delovne dobe, jih ne vključuje. Dva učitelja od 

treh, ki imajo 10–14 let delovne dobe, v pouk književnosti ne vključujeta ljudskih besedil z 

območja poučevanja, eden pa jih. Trije učitelji izmed štirih, ki imajo 15–19 let delovne dobe, 

ne vključujejo ljudskih besedil, ki so nastala na območju poučevanja, eden pa jih. Eden izmed 

dveh učiteljev, ki imata 20–24 let delovne dobe, v pouk književnosti vključuje ljudska besedila 

z območja poučevanja, drugi pa jih ne. Izmed štirih učiteljev, ki imajo 30–34 let delovne dobe, 

dva v pouk književnosti vključujeta ljudska besedila, ki so nastala na njunem območju 

poučevanja, dva pa ne. 
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3.5.5.29 VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL Z OBMOČJA POUČEVANJA V POUK 

KNJIŽEVNOSTI GLEDE NA KRAJ ROJSTVA 

Preglednica 41: Vključevanje ljudskih besedil z območja poučevanja v pouk književnosti glede 

na rojstni kraj 

 
VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj 
da ne 

R
O

JS
T

N
I 

K
R

A
J 

Koper 
število 4 5 9 

odstotek 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

Maribor 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Murska Sobota 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ljubljana 
število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Postojna 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Jesenice 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Od devetih učiteljev, ki so se rodili v Obalno-Kraški regiji, natančneje v Kopru, štirje v pouk 

književnosti vključujejo ljudska besedila, ki so nastala na njihovem območju poučevanja, pet 

pa jih ne. Učitelji, ki so rojeni v Mariboru, Murski Soboti in na Jesenicah, v svoj pouk 

književnosti ne vključujejo ljudskih besedil, ki so nastala v Obalno-Kraški regiji. Eden izmed 

učiteljev, ki sta rojena v Ljubljani, vključuje v svoj pouk književnosti ljudska besedila, ki so 

nastala na območju poučevanja, drugi pa ne. Učitelj, ki je rojen v Postojni, vključuje v svoj 

pouk tudi ljudska besedila z območja poučevanja. 

 

3.5.5.30 VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL Z OBMOČJA POUČEVANJA V POUK 

KNJIŽEVNOSTI GLEDE NA REGIJO, V KATERI SO ŽIVELI STARŠI 

Preglednica 42: Vključevanje ljudskih besedil z območja poučevanja v pouk književnosti glede 

na regijo, v kateri so živeli njihovi starši 

 
VKLJUČEVANJE LJUDSKIH BESEDIL 

skupaj 
da ne 

R
E

G
IJ

A
 

(S
T
A
R
Š
I)

 

Obalno-Kraška 

regija 

število 5 6 11 

odstotek 45,5 % 54,5 % 100,0 % 

druge regije 
število 0 2 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

brez odgovora 
število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 
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Od enajstih učiteljev, katerih starši so živeli ali še živijo v Obalno-Kraški regiji, jih pet v pouk 

književnosti vključuje ljudska besedila z območja poučevanja, šest pa jih ne. Oba učitelja, 

katerih starši so živeli v drugih regijah, v svoj pouk ne vključujeta ljudskih besedil, ki so nastala 

na območju poučevanja. Eden izmed učiteljev, ki ni želel odgovoriti, kje živijo ali so živeli 

njegovi starši, vključuje ljudska besedila z območja poučevanja, drugi pa jih ne. 

 

3.5.5.31 OCENA POMEMBNOSTI KULTURE OKOLJA, V KATEREM POUČUJEJO 

Preglednica 43: Število in odstotek učiteljev glede na oceno pomembnosti kulture okolja, v 

katerem poučujejo 

POMEMBNOST KULTURE OKOLJA 
UČITELJI 

število odstotek 

zelo pomembna 6 40,0 % 

pomembna 9 60,0 % 

se ne znam odločiti 0 0,0 % 

nepomembna 0 0,0 % 

skupaj 15 100,0 % 

 

Šestim učiteljem (40,0 %) se zdi pomembnost kulture okolja, v katerem poučujejo, zelo 

pomembna. Devetim (60,0 %) se zdi kultura pomembna.  

 

3.5.5.32 OCENA POMEMBNOSTI KULTURE OKOLJA, V KATEREM POUČUJEJO, 

GLEDE NA STAROST 

Preglednica 44: Ocena pomembnosti kulture okolja, v katerem poučujejo, glede na starost 

 
POMEMBNOST KULTURE OKOLJA 

skupaj 
zelo pomembna pomembna 

S
T

A
R

O
S

T
 

20–29 let 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

30–39 let 
število 0 2 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

40–49 let 
število 3 5 8 

odstotek 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

50–59 let 
število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Učitelju, ki je star 20–29 let, se zdi kultura okolja, v katerem poučuje, zelo pomembna. Obema 

učiteljema, ki sta stara 30–39 let, se zdi kultura okolja le pomembna. Od osmih učiteljev, starih 

40–49 let, jih pet ocenjuje kulturo območja, na katerem poučujejo, kot zelo pomembno, trije pa 

kot pomembno. Izmed štirih učiteljev, starih 50–59 let, dva ocenjujeta kulturo kot pomembno, 

dva pa kot zelo pomembno. 
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3.5.5.33 OCENA POMEMBNOSTI KULTURE OKOLJA, V KATEREM POUČUJEJO, 

GLEDE NA LETA DELOVNE DOBE 

Preglednica 45: Ocena pomembnosti kulture okolja, v katerem poučujejo, glede na leta delovne 

dobe 

 
POMEMBNOST KULTURE OKOLJA 

skupaj 
zelo pomembna pomembna 

L
E

T
A

 D
E

L
O

V
N

E
 D

O
B

E
 

1–4 let 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

5–9 let 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

10–14 let 
število 1 2 3 

odstotek 33,3 % 66,7 % 100,0 % 

15–19 let 
število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

20–24 let 
število 0 2 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

30–34 let 
število 2 2 4 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Učitelj, ki ima najmanj let delovne dobe, ocenjuje kulturo okolja, v katerem poučuje, kot zelo 

pomembno. Učitelj, ki ima 5–9 let delovne dobe, jo ocenjuje kot pomembno. Dva učitelja izmed 

treh, ki imajo 10–14 let delovne dobe, ocenjujeta kulturo okolja kot pomembno, eden pa kot 

zelo pomembno. Dva učitelja izmed štirih, ki imajo 15–19 let delovne dobe, ocenjujeta kulturo 

kot zelo pomembno, dva pa kot pomembno. Oba učitelja, ki imata 20–24 let delovne dobe, 

ocenjujeta kulturo okolja kot pomembno. Od štirih učiteljev, ki imajo 30–34 let delovne dobe, 

ocenjujeta dva kot zelo pomembno, dva pa kot pomembno. 
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3.5.5.34 OCENA POMEMBNOSTI KULTURE OKOLJA, V KATEREM POUČUJEJO, 

GLEDE NA ROJSTNI KRAJ 

Preglednica 46: Ocena pomembnosti kulture okolja, v katerem poučujejo, glede na rojstni kraj 

 
POMEMBNOST KULTURE OKOLJA 

skupaj 
zelo pomembna pomembna 

R
O

JS
T

N
I 

K
R

A
J 

Koper 
število 4 5 9 

odstotek 44,4 % 55,6 % 100,0 % 

Maribor 
število 1 0 1 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Murska Sobota 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Ljubljana 
število 1 1 2 

odstotek 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

Postojna 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

Jesenice 
število 0 1 1 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Od devetih učiteljev, ki so se rodili v Kopru, jih pet ocenjuje kulturo okolja, v katerem 

poučujejo, kot pomembno, štirje pa kot zelo pomembno. Učitelj, ki je rojen v Mariboru, 

ocenjuje kulturo okolja, v katerem poučuje, kot zelo pomembno. Učitelji, ki so rojeni v Murski 

Soboti, Postojni in na Jesenicah, ocenjujejo kulturo okolja kot pomembno. Eden izmed 

učiteljev, rojenih v Ljubljani, ocenjuje kulturo okolja kot zelo pomembno, drugi pa kot 

pomembno. 

 

3.5.5.35 OCENA POMEMBNOSTI KULTURE OKOLJA, V KATEREM POUČUJEJO, 

GLEDE NA REGIJO, V KATERI SO ŽIVELI NJIHOVI STARŠI 

Preglednica 47: Ocena pomembnosti kulture okolja, v katerem poučujejo, glede na regijo, v 

kateri so živeli njihovi starši 

 
POMEMBNOST KULTURE OKOLJA 

skupaj 
zelo pomembna pomembna 

R
E

G
IJ

A
 

(S
T
A
R
Š
I)

 

Obalno-Kraška 

regija 

število 4 7 11 

odstotek 36,4 % 63,6% 100,0 % 

druge regije 
število 0 2 2 

odstotek 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

brez odgovora 
število 2 0 2 

odstotek 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 9 15 

odstotek 40,0 % 60,0 % 100,0 % 

 

Od enajstih učiteljev, katerih starši so živeli ali še živijo v Obalno-Kraški regiji, jih sedem 

ocenjuje kulturo okolja, v katerem poučujejo, kot pomembno, štirje pa kot zelo pomembno. 
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Oba učitelja, katerih starši so živeli ali še živijo v drugih regijah po Sloveniji, sta ocenila 

pomembnost kulture kot pomembno. Oba učitelja, ki na to vprašanje nista želela odgovoriti, sta 

tudi ocenila kulturo okolja kot zelo pomembno. 

 

3.6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA UČITELJA 

3.6.1 UGOTOVITVE 

Na začetku magistrskega dela smo si zastavili cilje, ki smo jih v svoji raziskavi uspešno dosegli 

in realizirali. 

Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je bil oblikovan za namen raziskave, in sicer 

na vzorcu 15 učiteljev razrednega pouka iz Obalno-Kraške regije, ki so v šolskem letu 2014/15 

ali 2015/16 poučevali v četrtem razredu. 

Z analizo enega delovnega zvezka, dveh učnih načrtov, osmih beril in kar nekaj književnih del, 

ki vsebujejo slovstveno folkloro, smo ugotovili, da se slovstvena folklora pogosto pojavlja – še 

vedno se pripoveduje, še vedno se zapisuje in še vedno se objavljajo knjige, ki jo vsebujejo. 

Učenci in učitelji naj s tem ne bi imeli nobenih problemov, saj je slovstvena folklora Obalno-

Kraške regije precej dostopna. Ugotovili smo, da se berila za četrti razred razlikujejo po vsebini, 

obliki in po obsegu. Nekatera berila so si med seboj podobna ali celo enaka po vsebini in obliki. 

Med drugim se vsa berila razlikujejo v odstotkih ljudskih besedil glede na vsa književna 

besedila.  

Glede na zastavljene cilje smo z analizo anketnih vprašalnikov ugotovili naslednje: 

 Vsi učitelji pri pouku književnosti obravnavajo književna besedila po zaporedju šolske 

interpretacije. Posredno ali neposredno uporabljajo model, ki smo ga opisali v 

teoretičnem delu. Vsak učitelj ima svoje variante, dodatke ali spremembe. Med učitelji 

se ne pojavljajo bistvene razlike v načinu obravnave književnih besedil pri pouku 

književnosti, in to ne glede na starost, leta delovne dobe ali na kraj rojstva.  

 Učitelji uporabljajo berila, ki so predpisana. Največ jih uporablja Berilo za razvedrilo. 

Nekaj manj jih uporablja berilo Pozdravljen, svet. Nekateri uporabljajo berilo Razširi 

roke ali Radovednih pet, berilo 4. Le eden uporablja berilo Babica, ti loviš! (preglednica 

16). Med učitelji opazimo, da je kar polovica učiteljev, starih 40–49 let, izbrala berilo 

Pozdravljen, svet, kar tri četrtine učiteljev, starih 50–59 let, pa berilo Berilo za 

razvedrilo (preglednica 17). 

 Po razlogih, ki so jih učitelji navedli za izbrano berilo in berilo, ki so ga uporabljali v 

četrtem razredu, smo ugotovili, da so edini nezadovoljni z berilom oz. tisti, ki so berilo 

prevzeli, tisti, ki uporabljajo Berilo za razvedrilo. Drugi učitelji so zadovoljni s svojimi 

berili ali pa so berila prevzeli od prejšnjih učiteljev v četrtem razredu (preglednica 22). 

Med odgovori učiteljev opazimo, da mlajši učitelji (20–39 let) manj argumentirajo svoj 

razlog za izbiro berila, starejši (40–59 let) pa bolj izražajo svoje mnenje (preglednica 

20). Med učitelji, ki so izrazili zadovoljstvo z berilom, so tri četrtine takih, ki uporabljajo 

berilo Pozdravljen, svet. Vsi učitelji, ki so nezadovoljni z berilom, pa uporabljajo berilo 

Berilo za razvedrilo (preglednica 22). 

 Večina učiteljev uporablja Berilo za razvedrilo, večina učiteljev pa si želi berilo 

Radovednih pet, berilo 4. Učitelji, ki uporabljajo berilo Pozdravljen, svet, berilo Razširi 

roke in Radovednih pet, berilo 4, so svoje berilo izbrali tudi kot želeno berilo 

(preglednica 26). 
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 Večina učiteljev v pouk književnosti vključuje tudi besedila, ki niso del beril 

(preglednica 27). Med njimi se pojavljajo pravljice, pripovedke, pesmi in daljše 

pripovedi (preglednica 28). Med učitelji ne opazimo bistvenih razlik pri vključevanju 

tistih besedil v pouk književnosti, ki niso del beril, glede na starost, leta delovne dobe 

ali glede na zadovoljstvo s svojim berilom.  

 Učitelji ljudska besedila obravnavajo zelo različno. Nekateri se osredinijo le na tista v 

berilu, nekateri pa še na tista, ki jih ni v berilu (preglednica 32). 

 Več učiteljev ne obravnava ljudskih besedil z območja poučevanja (preglednica 37). 

Tisti, ki jih obravnavajo, so med besedili navedli pesmi, pripovedke, pravljice in druga 

pripovedna besedila (preglednica 38). Izmed šestih učiteljev, ki niso rojeni v Obalno-

Kraški regiji, jih 66,3 % v pouk književnosti ne vključuje ljudskih besedil z območja 

poučevanja,     33,6 % pa jih (preglednica 41). 

 Učitelji ocenjujejo pomembnost kulture kot pomembno ali zelo pomembno. Noben 

učitelj ni ocenil pomembnosti kulture okolja, v katerem poučujejo, kot nepomembne 

(preglednica 43). Ocena pomembnosti kulture se ne razlikuje niti glede na starost, leta 

delovne dobe, rojstni kraj ali na kraj, v katerem so živeli njihovi starši. 

Iz izsledkov ankete smo ugotovili, da največ učiteljev uporablja berili Berilo za razvedrilo in 

Pozdravljen, svet. Če ta podatek primerjamo z deležem ljudskih besedil v posameznih berilih, 

ugotovimo, da največ učiteljev uporablja berila, ki imajo med najvišjimi deleži ljudskih besedil 

glede na vsa besedila (11,0 % ljudskih besedil imata berili V ozvezdju besed 4 in Pozdravljen, 

svet; berilo Berilo za razvedrilo pa ima 10,5 % ljudskih besedil). 

Z raziskavo smo ugotovili, da je treba učiteljem predstaviti književna besedila iz Obalno-

Kraške regije oz. jih seznaniti z možnostmi, kje književna besedila dobiti. Pri tem smo izhajali 

iz izsledkov ankete, s katero smo ugotovili, da učitelji učencem ne predstavljajo slovstvene 

folklore iz okolja, v katerem poučujejo. 

 

3.6.2 PREDLOGI ZA UČITELJA 

Z vsem tem naša prizadevanja za vključevanje slovstvene folklore v pouk še niso končana. 

Poleg izbirnega predmeta šolsko novinarstvo smo učiteljem predstavili še drugačne načine za 

obravnavo slovstvene folklore in jim ponudili besedila, ki jih lahko uporabijo pri pouku 

književnosti že v nižjih razredih. Učenci torej niso izpostavljeni ljudskim besedilom le na 

predmetni stopnji pri izbirnem predmetu, ki je predstavljen poleg veliko drugih, ampak lahko 

do slovstvene folklore pristopajo že v nižjih razredih pri pouku književnosti kakor tudi pri 

drugih predmetih (matematika, spoznavanje okolja, glasbena umetnost, družba in šport). 

Na osnovi spoznanj in ugotovitev raziskave predlagamo, da naj učitelji slovstveno folkloro 

vključujejo ne le v pouk književnosti, ampak tudi med vsebine drugih predmetov, kamor bi to 

bilo mogoče, da s tem omogočijo medpredmetno povezavo.  

Učitelj naj na začetku načrtuje svoj pouk književnosti tako, da je primeren njegovim učencem. 

Pomembni so: izbira ljudskega besedila in odnos do njega, umestitev v okolje, primerna 

motivacija, ki bo spodbudila učence k zanimanju za besedilo, način pripovedovanja ali branja 

besedila, vprašanja za razumevanje po branju in nove naloge, ki jih bodo učenci dobili, da bi se 

bolj poistovetili z besedilom oz. poglobili v besedilo. Vse to pa naj temelji na predznanju 

učencev, kajti če učenci sploh ne poznajo ljudskih besedil, niso še nikoli slišali narečja ali niso 

še nikoli brali besedil, ki vključujejo določene znake, ki se pojavljajo v ljudskih besedilih, je 

treba do njih pristopiti z lažjimi ljudskimi besedili in postopoma prehajati na zahtevnejša. 
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Učenci lahko tako postopno – ob pomoči učitelja – spoznajo veliko ljudskih besedil, taka, ki so 

nastala na območju, na katerem se izobražujejo, ali pa z drugih, daljnih krajev Slovenije, ter si 

tako širijo svoje znanje o domačem kraju in Sloveniji. 

Učitelji naj pri svojem delu ohranjajo pozitivno naravnanost do slovstvene folklore, saj le tako 

lahko prenašajo zanimanje na učence. Stremijo naj k temu, da naredijo pouk pester za vse 

učence. Pri tem je pomembno, da upoštevajo razlike med posameznimi učenci, ki prihajajo iz 

različnih okolij. Učenci lahko prinesejo od doma napisane pripovedi svojih starih staršev in 

tako širimo medkulturnost v razredu.  

Za šolsko rabo in umeščanje pojmov pa bi bilo treba predvsem poenotiti strokovno 

terminologijo v vseh učbenikih, delovnih zvezkih in v berilih za slovenski jezik. Izbrati bi bilo 

treba med terminoma slovstvena folklora, ki se uporablja v vseh strokovnih delih, ter ljudska 

besedila, ki se uporablja predvsem v berilih, učbenikih in v delovnih zvezkih in za kar mislimo, 

da je zaradi tega tudi bližji pojem otrokom in učencem.  

V nadaljevanju navajamo dodatek ankete, ki smo ga oblikovali za nadaljnje delo o vključevanju 

folklore oz. seznanjanje učencev s kulturo okolja, v katerem se izobražujejo, v šolski prostor. 

Vprašanj nismo obravnavali kot del raziskave, saj smo se v naši raziskavi osredinili na 

obravnavo slovstvene folklore pri pouku književnosti. 

 

Preglednica 48: Mnenja učiteljev, kako vključevati kulturo okolja v šolski prostor 

MNENJA UČITELJEV, KAKO VKLJUČEVATI KULTURO OKOLJA V ŠOLO 

 Ohranjanje običajev in navad, pogovor s starejšimi občani, branje starih zgodb, ogled 

fotografij … 

 Sodelovanje s Šavrinskimi godci, spoznavanje istrske kulture skozi kulinariko, skozi 

ljudske pesmi. 

 Verjetno s kakšnim primernim projektom, ki bi trajal več časa. Žal opažam, da so iz 

generacije v generacijo otroci vedno bolj besedno šibki, že književne besede jim 

povzročajo hude težave. 

 Učenčeve raziskave, noni (stari starši) na obisku, obisk Šavrink 

 Folklora. 

 Prehrana, stavbna dediščina, glasba, ples, stare igre, običaji, prazniki, šege, predmeti, 

obrti, rastline, zdravilne rastline, značilne domače živali, pridelki … 

 Proslave, krožki, pogovori, obiski, medgeneracijsko sodelovanje. 

 Pri krožku folklore, prireditvah, dnevih dejavnosti. 

 V korelaciji z družbo, ko se obravnava domača pokrajina. Obisk avtorja v šolski 

knjižnici, pogovor in branje. Knjiga za domače branje ali uvrstitev na seznam 

priporočene literature za bralno značko. Uprizoritev igre po predlogi dela, v mestnem 

gledališču v okviru abonmaja za otroke. 

 Kulturni dnevi; intervju avtorja – 5. razred – domače branje – popestrimo seznam 

bralne značke – delo z nadarjenimi in obravnava pri dodatnem pouku. 

 Pri dramski interesni dejavnosti. 

 V okviru športa, plesa, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, ljudske pesmi. 

 Petje pesmi, branje, krožek folklore, tipične jedi, narečje. 

 

Učitelji v odgovorih navajajo predvsem predstavitve ali pripovedovanja zunanjih obiskovalcev, 

krožek, pri katerem bi spoznavali folkloro okolja, dramske interesne dejavnosti, nastope na 

prireditvah ter različne daljše projekte, ki bi najbrž poželi več interesa kot krožek. 
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Za nadaljnje raziskave predlagamo podrobnejša vprašanja učiteljem glede obravnave 

slovstvene folklore in ne književnih besedil na splošno. Predlagamo, da bi z učitelji naredili 

intervju in tako izvedeli podrobnejše informacije glede obravnave slovstvene folklore pri pouku 

ter o vključevanju folklore oz. kulture okolja v šolski prostor. 
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4 SKLEP 

Namen magistrskega dela je bil osrediniti se na učitelje v četrtem razredu v Obalno-Kraški 

regiji in ugotoviti, katera berila uporabljajo pri pouku književnosti ter kako poteka njihov pouk 

književnosti. Zanimalo nas je tudi, ali posegajo po književnih besedilih zunaj beril, predvsem 

pa, ali posegajo po ljudskih besedilih z območja, na katerem poučujejo. Po preučitvi virov in 

literature smo ugotovili, da imamo glede obravnave slovstvene folklore še veliko vprašanj, ki 

bodo s tem magistrskim delom ostala neodgovorjena, hkrati pa bodo povod za druge, ki se bodo 

v svojih delih osredinili na podobno temo. 

Na osnovi ugotovitev smo prišli do spoznanj o delu s slovstveno folkloro v četrtem razredu. 

Spoznali smo, da nekateri učitelji pri pouku posegajo tudi po drugih besedilih. Svojim učencem 

predstavljajo druga avtorska in ljudska besedila, ki jih ni v berilih, ki so jih tako ali drugače 

izbrali za svoje učence. 

Glede na to, da učenci izhajajo iz različnih okolij in so vsak dan podvrženi različnim vplivom 

okolja, je naloga učitelja, da učence poskuša znova povezati z okoljem, v katerem se 

izobražujejo. Učencem naj bi slovstveno folkloro približal do te stopnje, da bodo motivirani za 

branje in poslušanje zgodb, pravljic, pripovedi, da bodo razumeli in pridobili ter skozi življenje 

ohranili zanimanje za spoznavanje ne samo slovstva, ampak tudi kulture okolja, v katerem bodo 

živeli.  

Zavedati se moramo, da pouk književnosti poteka postopoma in da morajo učenci postopno 

spoznavati tudi slovstveno folkloro. Učitelji lahko s svojim prepričanjem o pomembnosti 

slovstvene folklore in vključevanju ne le slovstva, ampak tudi drugih folklornih vsebin v šolski 

prostor učence seznanijo o tem in jim vsebino folklore približajo.  

Že M. Stanonik je v svojem članku, ki je bil objavljen v zborniku Književnost v izobraževanju, 

pisala o vpeljavi domoznanstva v učni proces. To naj bi pomenilo spoznavanje domovine, 

odnosa do nje, kar pa naj bi bil tudi vzgojni in učni princip osnovne šole ter temelj šolskega 

pouka. Predmet naj bi združeval zemljepis, prirodopis in zgodovino domačije v organsko 

celoto, če pogledamo bolj na široko, pa bi vseboval le zgodovino in zemljepis države oz. 

domovine. Učitelji bi učencem pripravili pouk, da bi učenci preučevali določeno zemljepisno 

območje s splošnega vidika (zemljepisnega, arheološkega, zgodovinskega, jezikovnega, 

biološkega, sociološkega, etnološkega …) in nato specializacijo posamezne znanosti. Učenec 

bi tako dobil jasno in široko podobo kraja, v katerem odrašča. Zaradi razlik med kraji, mesti, 

vasmi je težko določiti, kako bi pouk potekal, saj bi vsak kraj in vsaka šola potrebovala svojo 

učno snov (Stanonik, 2008: 413–417). 

V predzadnje poglavje magistrskega dela smo priložili še štiri priprave za pet učnih ur, ki jih 

lahko učitelji preberejo kot predlog za obravnavo slovstvene folklore v obalnem delu Obalno-

Kraške regije. Po vsaki učni pripravi smo napisali tudi analizo učne ure, da bi lahko v prihodnje 

svoje delo še izboljšali. 

Učitelj lahko ne nazadnje učencem privzgoji vrednoto, da je slovstvena folklora pomembna in 

da jo je pomembno ohranjati. Motivirani učenci bodo tako lažje usvajali nova znanja, pokazali 

bodo zanimanje tudi do svojih starih staršev in jih spodbudili k pripovedovanju. Pripovedovanje 

spominskih pripovedi ali petje pesmi je lahko tanka nit, ki se splete med generacijami in jih 

povezuje. Le govor in druženje nas bosta pripeljala do skupne prihodnosti in nam bosta skovala 

trden spomin, ki bo trajal še dolgo.  
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http://www.modrijanovaknjigarna.si/cloovisCMS/administracija/trgovina2/uploads/testmodrij

an_images/800-0705fcce5fac79fd490117b7a81e2f08.jpg 

Naslovnica berila V ozvezdju besed 4. Pridobljeno 25. 7. 2016 s 

https://www.dzs.si/slike/1160059-320/MjAxNi0wNS0xMyAwOTozMzoyNi4w 

Naslovnica delovnega zvezka Naš čas-opis. Pridobljeno 3. 10. 2016 s 

https://www.knjigarna.com/nas-cas-opis  

 

  

http://www.modrijanovaknjigarna.si/cloovisCMS/administracija/trgovina2/uploads/testmodrijan_images/800-0705fcce5fac79fd490117b7a81e2f08.jpg
http://www.modrijanovaknjigarna.si/cloovisCMS/administracija/trgovina2/uploads/testmodrijan_images/800-0705fcce5fac79fd490117b7a81e2f08.jpg
https://www.dzs.si/slike/1160059-320/MjAxNi0wNS0xMyAwOTozMzoyNi4w
https://www.knjigarna.com/nas-cas-opis
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6 PRILOGA 

6.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Naja Savarin, študentka drugostopenjskega programa poučevanje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V svojem magistrskem delu bom pisala o obravnavi istrskega književnega izročila v 

četrtih razredih devetletne osnovne šole v Obalno-Kraški regiji. Pred Vami je vprašalnik, v 

katerem Vam bom zastavila nekaj vprašanj, ki mi bodo v pomoč pri pisanju magistrskega dela. 

Prosim Vas, da na vprašanja odgovarjate izčrpno. Reševanje vprašalnik je anonimno.  

Za sodelovanje se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem. 

 

Obkrožite ali vpišite odgovor, ki velja za Vas: 

Spol:  M  Ž 

Starost: _______ 

Leta delovne dobe: ________ 

Rojstni kraj: ______________________ 

Regija, v kateri živijo/so živeli Vaši starši: _______________________ 

 

1. Kako obravnavate književna besedila pri pouku književnosti? Prosim, opišite 

postopek ali navedite priročnik, v katerem je postopek zapisan. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

2. Katero berilo uporabljate v četrtem razredu? 

a) Berilo 4, Berilo za razvedrilo  

b) Berilo 4, Pozdravljen svet  

c) Berilo 4, Razširi roke 

č)   Novi svet iz besed 4 

d) Svet iz besed 4  

e) Babica, ti loviš! 

f) Radovednih pet, berilo 4 

g) drugo: _______________________________________ 
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3. Zakaj ste se odločili za to berilo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Če bi lahko izbirali, bi raje izbrali (če ste zadovoljni s svojim trenutnim berilom, 

ga še enkrat obkrožite): 

a) Berilo 4, Berilo za razvedrilo  

b) Berilo 4, Pozdravljen svet  

c) Berilo 4, Razširi roke 

č)   Novi svet iz besed 4 

d) Svet iz besed 4  

e) Babica, ti loviš! 

f) Radovednih pet, berilo 4 

g) drugo: _______________________________________ 

 

5. Ali kdaj pri pouku književnosti obravnavate književna besedila, ki niso 

omenjena v Vašem berilu? 

a) Da. b) Ne. 

 

6. Če ste obkrožili da, prosim, naštejte do tri naslove. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Katera ljudska besedila ste obravnavali pri pouku književnosti v letošnjem 

šolskem letu? 

a) Vsa, ki so v berilu. 

b) Nekatera, ki so v berilu, in druga, ki jih ni v berilu. 

c) Samo nekatera, ki so v berilu. 

č)   Nobenega. 

 

8. Če ste obkrožili b), prosim, naštejte do tri naslove. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Ali ste pri pouku književnosti obravnavali tudi književna in ljudska besedila, ki 

so nastala na območju, na katerem poučujete? 

a) Da. b) Ne.  

 

10. Če ste obkrožili da, prosim, naštejte do tri naslove. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Ocenite pomembnost kulture z območja, na katerem poučujete, v vsakdanjem 

življenju v šoli. 

a) Zelo pomembna. 

b) Pomembna. 

c) Se ne znam odločiti. 

č)   Nepomembna.  

 

12. Naštejte načine, kako lahko kulturo ali tradicijo svojega okolja vključujete v 

vsakdan v šoli (med odmori, pri pouku, po pouku). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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6.2 PRIPRAVE ZA POUK KNJIŽEVNOSTI 

Preglednica 49: Priprava za prvo učno uro za pouk književnosti v 4. razredu pri obravnavi 

slovstvene folklore 

PRVA UČNA URA 

Obravnava književnega besedila Pjerino 

Metode: razlaga, razprava, pogovor 

Oblike: frontalna, individualna 

Cilji:  

 Učenci razvijajo zmožnost doživljanja književnih besedil z identifikacijo s 

Pjerinom. 

 Se vživijo v Pjerina ob pripovedovanju besedila. 

 Ugotavljajo, o čem govori književno besedilo, kaj je sporočilo besedila (nonsens). 

 Prepoznavajo značilnosti ljudske pravljice (formalni začetek in konec, prepovedi, 

zapovedi in prerokbe, tipične pravljične osebe). 

 Obiščejo starejše osebe (svoje babice in dedke) in zapišejo pravljice, ki so jih ti 

slišali kot otroci. 

UVODNA MOTIVACIJA 

Na tablo napišem besede 'zapoved, prepoved in kazen'. Učence vprašam, kaj pomeni vsaka 

izmed njih (razlaga, primer, kdo daje zapovedi ali ukaze …). Ko mi povedo svoje odgovore 

in primere vseh treh, jih vprašam, kaj pomeni biti priden. Vprašam jih po kratki zgodbi, v 

kateri vsak pove eno poved o najbolj pridni punčki na svetu. Učenci ozavestijo, da so pridni, 

ko ubogajo ukaze. 

 

NAPOVED POSLUŠANJA 

»Ampak kdaj pa kdaj se najde tudi kdo, ki ne uboga. To je Pjerino. Poslušajte, kaj mu je 

ukazala mama in kaj se mu je zgodilo, ker maminega ukaza ni upošteval. Udobno se 

namestite. Zdaj vam bom povedala pravljico o Pjerinu.« 

 

POSLUŠANJE 

Pripovedujem besedilo. Učenci se poskušajo identificirati z glavno književno osebo.  

 

ČUSTVENI ODMOR 

 

Vprašanja o besedilu: 

O čem govori besedilo? 

Kam je šla mama in kaj je naročila Pjerinu, ko je odšla? 

Zakaj so hodili iskat piščance v Trst? 

Ste kdaj tudi vi poskušali skriti napako z drugimi stvarmi, pa ste težavo le poslabšali? (So 

vaše sobe ali spalnice doma pospravljene? Ste jih morali kdaj hitro pospraviti?) 

 

INDIVIDUALNO BRANJE 

Učencem razdelim list z besedili.  

 

Vprašanja: 

Zakaj je enako besedilo napisano dvakrat?  

V čem se besedili razlikujeta?  

Katero vsebuje narečne besede?  

Razumete vse besede?  
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Bi razumeli vse besede, če ne bi prebrali tudi besedila v knjižni slovenščini? 

 

»To besedilo je bilo uvod v naš miniprojekt, ki ga bomo izvedli v tem tednu. Pogovarjali se 

bomo o istrskih pravljicah in pripovedovanju. Naš končni izdelek bo viden šele naslednji 

teden, ampak nanj se moramo začeti pripravljati že zdaj.« 

 

PRIPOVEDOVANJE 

»Kako sem pripovedovala pravljico? Jo lahko pripovedujemo na različne načine? Bi jo lahko 

pripovedovali z jeznim tonom? Ali z veselim tonom? 

Učenci poskusijo poved povedati z različnimi toni. (Danes je sončen in topel dan.) 

Pri pripovedovanju pa je pomembno tudi to, kako nastopamo. Pomembno je, da imamo 

očesni stik z vsakim v prostoru. Hkrati pa ne smemo pretiravati, da ne odvrnemo pozornosti 

od pravljice. 

Ko pripovedujemo, pripovedujemo tudi z obrazom in rokami. Zakaj pa to? 

Če bi še enkrat pripovedovala, bi povedala točno enako, kot sem prej? Zakaj ja/ne?« 

 

Zapis v zvezek 

PRIPOVEDOVANJE  

Kaj je pomembno pri pripovedovanju: 

 glas, s katerim pripovedujem (narišemo usta); 

 očesni stik z vsemi, ki poslušajo (narišemo oko); 

 mimike in geste ob pripovedovanju (narišemo roke); 

 zgodbe se ne naučim na pamet (vsako pripovedovanje je drugačno) (narišemo 

prečrtano knjigo); 

 preden začnem, počakam, da so vsi pripravljeni (napišemo besedo MIR). 

Domača naloga: učenci doma povprašajo stare starše o pravljicah iz njihove mladosti in 

zapišejo eno, ki jo bodo prebrali pred sošolci 

Viri ali literatura: 

(1995). V deveti deželi. Sto slovenskih pravljic iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Saksida, I. (1994). Izhodišča in modeli šolske interpretacije mladinske književnosti: priročnik 

za književno vzgojo. Trzin: Different. 

Štefan, A. (2003). Pripovedovanje danes. V: Beremo skupaj: priročnik za spodbujanje 

branja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Kordigel, M. (2008). Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. 

 

ANALIZA UČNE URE 

Učna ura je bila uspešna. Učenci so bili motivirani. Sprva so se nekateri ob omembi, da se 

udobno namestijo, res skoraj ulegli na mizo, vendar so pozneje, ob začetku pripovedovanja, v 

narečju takoj dvignili glave in opazovali. Nekateri v razredu niso popolnoma razumeli besedila, 

ker se doma ne pogovarjajo v narečju in jim je bila zato zgodba malo manj zanimiva. Kljub 

temu pa se niso želeli izpostavljati pred drugimi, ki so besedilo popolnoma razumeli, saj so bili 

v manjšini. Vsi so bili navdušeni nad pripovedovanjem in so komaj čakali, da bodo v 

naslednjem tednu tudi sami nekomu pripovedovali. 
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Preglednica 50: Priprava za drugo in tretjo učno uro za pouk književnosti v 4. razredu pri 

obravnavi slovstvene folklore 

DRUGA IN TRETJA UČNA URA (DVOJNA URA) 

Pripovedovanje pravljic  

Metode: razlaga, pogovor, demonstracija 

Oblike: frontalna, v parih, individualna 

Cilji: 

 Učenci spoznavajo besedila, ki so jih sošolci prinesli od doma (pravljice svojih 

dedkov in babic). 

 Obnovijo oz. povzamejo bistvene dogodke iz besedil, da se jih lažje naučijo 

pripovedovati. 

 Pripovedujejo istrske ljudske pravljice, ki so jih prinesli od doma. 

 Prepoznavajo značilnosti stripa in uporabljajo svoje znanje pri risanju svojega stripa 

(zgodba, prikazana z zaporedjem slik in besedilom, navadno v oblačkih). 

 Pri pripovedovanju pazijo na zvočne in vidne prvine govora. 

PREVERJANJE DOMAČE NALOGE 

Vsak prebere svojo pravljico. Ponovimo, kaj je pomembno pri pripovedovanju pravljice. 

 

Če mogoče nimajo svojih pravljic, jim razdelim nekaj izbranih. 

Zbirke pravljic (V deveti deželi): 

 Ljudem se ne da ustreči (pravljica št. 1, stran 13) 

 Pjerino (pravljica št. 15, stran 53)  

 Kovač prevara hudiča (pravljica št. 62, stran 186) 

 Pes in zajec (pravljica št. 94, stran 265) 

Marjan Tomšič (Noč je moja, dan je tvoj): 

 Kokošja kradljivca (pravljica št. 154, stran 205) 

 Perke galina fuma (pravljica št. 161, stran 212) 

 Stu vovku (pravljica št. 167, stran 218) 

 A-Južić, a-svinja (pravljica št. 170, stran 222). 

 

PRIPOVEDOVANJE 

Učenci se sami razdelijo v pare (najlažje delaš z nekom, s komer se razumeš) in se odločijo, 

katero pravljico bodo pripovedovali – eno svojo (od enega v paru) ali eno izmed 

pripravljenih. Učenci, ki se odločijo, da ne želijo pripovedovati, bodo narisali strip ene izmed 

zgodb.  

 

V zvezke napišejo naslov svoje pravljice in pod njim ključne točke svojih pravljic. Napišejo 

nekakšno kratko obnovo, da ne bodo pri pripovedovanju izpustili pomembnih podatkov. 

Poleg ključnih točk napišejo, kako bodo to pripovedovali (veselo, žalostno, z navdušenjem, 

razočarano, jezno … ). Obnovo lahko še okrajšajo, tako da si napišejo le nekaj ključnih besed 

na kartončke in nato pripovedujejo z njihovo uporabo. 

 

»Ker pripovedujete v parih, lahko eden pove začetek, drugi konec. Če so v pravljici dialogi, 

se lahko že prej izmenjujete. Vsak par naj se sam odloči, kako bo pripovedoval zgodbo. 

Pomembno je, da s pripovedovanjem prevzamete poslušalce in jih navdušite z zgodbo.« 

 

Učenci se začnejo v parih pripravljati na pripovedovanje.  

 

STRIP (od začetka do konca) 
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Učenci, ki ne želijo pripovedovati, naredijo strip. 

 Izberi si zgodbo, ki jo boš narisal/a. 

 Naredi osnutek: 

o kaj je pomembno v zgodbi (naredi ključne točke, kaj je pomembno poudariti 

v zgodbi) – število sličic (koliko jih moram narisati); 

o kaj napišem v oblačke, kaj pod sličice; 

o kaj narišem. 

 Vzemi risalni list in nanj nariši svoj strip. 

 

POSKUS PRIPOVEDOVANJA 

Pomen pozitivne kritike – kako sprejeti kritiko, ki ti jo povedo drugi o tvojem nastopu. 

 

 Ponovimo, kaj je pomembno pri pripovedovanju, na kaj moramo biti pozorni. 

 Določeni pari poskusijo pripovedovati, da odpravijo svoje napake (določene po 

merilu na začetku ure). 

Domača naloga: še zadnje priprave doma (poskusijo pripovedovati … ) 

Viri ali literatura: 

(1995). V deveti deželi. Sto slovenskih pravljic iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Tomšič, M. (1989). Noč je moja, dan je tvoj (istrske štorije). Ljubljana: Kmečki glas.  

 

ANALIZA UČNIH UR 

Nekateri učenci so s težavo prebrali zgodbe, ki so jih napisali doma. Nekateri vsebine zgodb 

sploh niso zapisali, ampak so samo našteli naslove nekaterih klasičnih pravljic. Nekatere 

pravljice so bile v narečju, druge ne. Ko so učenci prebrali svoje zgodbe, so spremenili mnenje 

o pripovedovanju. Nekateri so rekli, da si ne želijo pripovedovati, vendar tudi velike želje za 

strip ni bilo. Nato je razredničarka učencem razložila, da se bodo vsi naučili pripovedovati in 

da bomo naslednji dan videli, komu ne bo šlo; ta bo risal strip. Tako so učenci začeli pisati 

ključne točke. Nekaterim je to šlo odlično, drugi pa so se odrezali zelo slabo. Nekateri so 

dobesedno prepisovali celotno zgodbo. S pripovedovanjem je bilo podobno. Nekateri so po 

ključnih točkah celotno zgodbo povedali samo na kratko, drugi pa so razširili in dodali še kaj 

svojega, kar je pri pripovedovanju zelo dobro. Ob koncu ure je nekaj parov poskusilo 

pripovedovati, vendar nismo omenjali napak, ki bi jih morda pari počeli in bi jih morali 

popraviti. To bomo počeli naslednjič. 
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Preglednica 51: Priprava za četrto učno uro za pouk književnosti v 4. razredu pri obravnavi 

slovstvene folklore 

ČETRTA UČNA URA 

Priprava na pripovedovanje in risanje stripa 

Metode: demonstracija, pogovor 

Oblike: individualna, v paru, v skupini, frontalna 

Cilji: 

 Učenci obnovijo oz. povzamejo bistvene dogodke iz besedil, da se jih lažje naučijo 

pripovedovati. 

 Pripovedujejo istrske ljudske pravljice. 

 Prepoznavajo značilnosti stripa in uporabljajo svoje znanje pri risanju svojega stripa 

(zgodba, prikazana z zaporedjem slik in besedilom, navadno v oblačkih). 

 Pri pripovedovanju pazijo na zvočne in vidne prvine govora ter svoje napake 

popravljajo. 

Ker so bili nekateri učenci prejšnjo uro odsotni, na začetku ure poslušamo še pravljice tistih, 

ki jih še niso prebrali.  

 

PRIPOVEDOVANJE 

Učenci pred tablo pripovedujejo svojo pravljico. Drugi spremljajo, da na koncu povedo, kaj 

je bilo dobro, kaj bi bilo treba popraviti in kako lahko to popravijo.  

Ko vsak par pove svojo pravljico, se odločimo, kdo bo pripovedoval v drugem razredu.  

 

RISANJE STRIPA 

Učenci, ki ne bodo pripovedovali, narišejo strip ene izmed pravljic (Pjerino, ker so ga 

največkrat slišali in si ga najbolj zapomnili) na list A 3. Najprej naredijo osnutek na navaden 

list A 4, da se bodo bolje znašli na večjem listu. Vsi skupaj najprej poskusimo prešteti, koliko 

sličic bo potrebnih za obnovitev celotne zgodbe (da bodo lažje risali).  

Ponovimo, kaj je pomembno pri stripu: 

 kako si sledi zaporedje sličic; 

 kako napišemo, kaj nekdo reče; 

 kako napišemo, kaj nekdo razmišlja; 

 kako napišemo, kaj se dogaja na tej sličici;  

 koliko besedila napišemo v oblačke. 

 Nato nekateri rišejo strip, drugi vadijo, tretji pa pripravljajo vabilo.  

 

USTVARJANJE VABILA 

Učenci, ki svoje pravljice že zelo dobro znajo, narišejo vabilo na list A 3 in skupaj ga 

odnesemo v drugi razred ter jih povabimo, da prisluhnejo našim pravljicam (kaj mora pisati 

v vabilu? – kdo, koga, kaj, kdaj, kje). 

 

DOGOVOR GLEDE POTEKA PRIPOVEDOVANJA NASLEDNJO URO 

Učenci se dogovorijo, v katerem vrstnem redu bodo nastopali, kdo bo povezoval dogodek … 

Ob koncu ure nesejo vabilo v drugi razred in jih povabijo k poslušanju. 

Domača naloga: doma vadijo pripovedovanje svojih pravljic ali dokončujejo strip 
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ANALIZA UČNE URE 

Učenci so na začetku ure pripovedovali svoje pravljice. Nato smo izbrali tri najboljše, ki bodo 

pripovedovane v drugem razredu. Drugi učenci, ki niso bili izbrani, so dobili začetna navodila 

za strip in skupaj smo poskušali ugotoviti, koliko sličic mora biti na stripu. Pripovedovalci so 

se sešli z učiteljico zunaj razreda, da so še enkrat poskusili pripovedovati in da so se bolje 

vživeli v svoje vloge. Manjka jim predvsem to, da bi se res počutili kot tisti, o katerih 

pripovedujejo. Izbrali smo pravljice Pjerino, Polž in lisica in A-Južić, a-svinja.  

 

Preglednica 52: Priprava za peto učno uro za pouk književnosti v 4. razredu pri obravnavi 

slovstvene folklore 

PETA UČNA URA 

Pripovedovanje pravljic pred poslušalci 

Metode: pogovor, razlaga 

Oblike: frontalna, v parih, individualna 

Cilji: 

 Učenci prosto govorijo, ko pripovedujejo. 

 Ob pripovedovanju sledijo s pogledom vsem poslušalcem in uporabljajo mimiko. 

 Upoštevajo slušne in vidne prvine govora ter temu primerno pripovedujejo 

pravljico. 

 Ob pripovedovanju se vživijo v svoje like. 

 Ljudsko pravljico Pjerino, ki so jo preoblikovali v strip, predstavijo pred razredom. 

PRED NASTOPOM 

Učenci še zadnjič pred nastopom vadijo svoje pripovedovanje pred manjšimi skupinami 

svojih sošolcev.  

 

NASTOP 

Določi se učenca povezovalca, ki bo na začetku predstavil sebe in svoje sošolce ter na kratko 

povedal, kaj smo delali.  

 

Pred drugim razredom pripovedujejo trije pari tri pravljice: Pjerino, A-Južić a-svinja ter 

Lisica in polž. Učenci najprej pripovedujejo pravljico, ki ni v narečju, da se otroci lažje 

vživijo v like. Sledi A-Južić a-svinja in na koncu Pjerino. Drugi, ki ne pripovedujejo, sedijo 

zadaj in opazujejo, kako se poslušalci odzivajo na pravljice.  

 

Učenec povezovalec napove še predstavitev stripov. Izberemo nekaj stripov, ki so jih učenci 

narisali, da lahko poslušalcem pravljic pokažejo, kakšne stripe so naredili. 

 

Na koncu se razredu zahvali za poslušanje. Vsi skupaj pridejo pred tablo in se priklonijo.  

 

PO NASTOPU 

Ob koncu ure sledi refleksija na nastop – kaj je bilo dobro, kaj bi lahko spremenili in kako. 

Učenci nato na lističe napišejo svoje mnenje o celotnem projektu. 

Viri ali literatura: 

(1995). V deveti deželi. Sto slovenskih pravljic iz naših dni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Tomšič, M. (1989). Noč je moja, dan je tvoj: (istrske štorije). Ljubljana: Kmečki glas. 

Greene, E., del Negro, J. (2010). Storytelling: art and technique. Oxford: Libraries 

Unlimited. 
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ANALIZA UČNE URE 

Učenci so se na začetku ure pripravili na pripovedovanje in odšli v drugi razred. Učencem 

drugega razreda so najprej povedali, česa so se naučili v tem tednu in kaj jim bodo predstavili. 

Sledilo je pripovedovanje in nekateri so se pred množico bolje odrezali od drugih. Največ težav 

so imeli tisti, ki so se pripovedovanja učili dobesedno na pamet. Na koncu so jim predstavili še 

stripe, ki so jih naredili sami. Nekateri učenci v drugem razredu niso razumeli vseh besedil, saj 

pri njih doma ne govorijo v narečju. Četrtošolci so se zahvalili drugošolcem za poslušanje in 

odšli nazaj v svoj razred. V razredu smo se pogovorili o nastopu, kaj je bilo odlično, kaj bi 

lahko popravili in kako. Učenci so na koncu na listke napisali kratko oceno celotedenskega 

projekta z odgovorom na vprašanje, kaj jim je bilo najbolj všeč in kaj najmanj.  

 

Na koncu pripenjam še preglednico z zbranimi mnenji učencev o projektu.  

Preglednica 53: Mnenje učencev o projektu 

MNENJA UČENCEV O PROJEKTU 

 Všeč, zelo dobro smo se pripravili. 

 Dobro je, da smo povedali pravljico. Slabo je bilo, ker sem imel tremo. 

 Všeč mi je bilo, da ko sem pripovedovala, so me vsi poslušali. Ni mi bilo všeč, da se 

mi zdi, da jim zgodba ni bila všeč. 

 Všeč mi je bilo, da sem lahko povedal pravljico. Slabo mi je bilo, da niso priznali, 

česa niso razumeli. 

 Všeč mi je bilo, ker je prišla Naja in nas je veliko naučila in všeč mi je bilo [?] 

 Meni je bilo najbolj všeč, da so bili tiho in so poslušali. 

 Všeč mi je bil južč. 

 Lepo mi je bilo to, da so poslušali in da so bili tiho. Ni mi bilo lepo, da je še Val 

pripovedoval, ker je bilo brez veze. Resno mislim. 

 Meni je bila všeč pripoved Ajužič Ašvinja. 

 Dobro mi je bilo vse, najbolj všeč pa mi je bil Pjerino. 

 Zelo mi je bilo všeč, da sva jaz in Thomas dobila Pjerina. Ni mi bilo všeč, da so na 

vajah tisti, ki niso pripovedovali, komentirali vsako malenkost. 

 Najboljše je bilo, ko je prišla Naja. Ni mi bilo všeč, da smo se učili pripovedovati 

zgodbe. 

 Všeč mi je bilo, ko smo pripovedovali pravljice. Ni mi bilo všeč, da so se Valu smejali 

po tiho zaradi naslova. 

 Všeč mi je bil Pjerino in ajužič Asvinja, ker je bilo smešno in veselo, nista mi bila 

všeč Lisica in polž, ker je kratko. 

 Najbolj mi je bilo všeč, ko smo vadili, da je učiteljica Naja povedala Pjerina in ko smo 

pripovedovali pravljico 1. b. 
 

 

Menim, da je bil učencem projektni teden kot celota všeč. Vsakemu posamezniku so bili 

nekateri deli bolj všeč, drugemu pa drugi. Če bi projektni teden izpeljala pri drugi skupini otrok, 

bi si ga vsekakor zastavila drugače. Vse je odvisno od predznanja in predispozicij skupine otrok, 

ki jo učitelj poučuje.  
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7 IZJAVA O AVTORSTVU 

Spodaj podpisana Naja Savarin, rojena 19. februarja 1992 v Kopru, študentka Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani, študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni 

stopnji z angleščino, izjavljam, da je magistrsko delo OBRAVNAVA SLOVSTVENE 

FOLKLORE V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE V OBALNO-KRAŠKI 

REGIJI pri mentorju prof. dr. Igor Saksidi, avtorsko delo. 

V magistrskem delu so korektno navedeni uporabljeni viri in literatura, besedila niso prepisana 

brez navajanja avtorja. 

 

Koper, december 2016 

Podpis: ______________________________ 


