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POVZETEK 

  
V redno osnovno šolo je zaradi ideje o inkluziji vsako leto vključenih več otrok s 

posebnimi potrebami, med njimi tudi otroci s slepoto in slabovidnostjo, ki pa v 
vzgojno-izobraţevalnem procesu potrebujejo drugačne pristope, učne oblike ter 
metode dela. Strokovnjaki se zavedajo, da učitelji v času šolanja niso bili primerno 
usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami in da v primeru, ko razrednik v 
razred dobi slepega ali slabovidnega otroka, potrebuje pomoč strokovnjakov in 
dodatno izobraţevanje. Učitelji so tako na splošno pri pouku kot pri pouku 
knjiţevnosti postavljeni pred izziv, kako učenca s slepoto v pouk vključiti in kako se 
na to pripraviti, da lahko kljub temu uporabijo različne dejavnosti, metode ter oblike 
dela. 
 
Namen moje raziskave je bil s študijo primera prikazati pouk knjiţevnosti v razredu, v 
katerega je vključena učenka s slepoto oz. prikazati obravnavo dveh odlomkov, 
opisati prilagoditve, prikazati načrtovanje, fleksibilnost, ki je potrebna pri tem, da pouk 
kljub temu, da je v razredu učenka s slepoto, ni monoton – tako za ostale učence kot 
za deklico. Z obravnavo dveh del mladinske knjiţevnosti sem ţelela pri učencih 
razvijati recepcijsko zmoţnost ter s poustvarjalnimi dejavnostmi, ki so smiselne, 
zanimive in primerne starosti učencev, spodbuditi odzivanje učencev na knjiţevna 
besedila.  
 
Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop. Z načrtovanjem dejavnosti tako za 
celotno obravnavo pripovednih besedil kot s pripravami za posamezno učno uro sem 
prikazala, kako s prilagoditvami obravnavati knjiţevno delo v petem razredu, kamor 
je vključena tudi učenka s slepoto.  
 
Ugotovila sem, da lahko učenka pri pouku knjiţevnosti sodeluje in se vključuje v 
raznolike dejavnosti brez teţav, pri tem pa potrebuje določene prilagoditve, usmeritve 
in pomoč. 
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inkluzija 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Due to the idea of inclusion, every year there are more and more children with 
special needs included in regular primary school. Amongst them, there are also 
children with visual impairments, either blind or partially sighted, that require different 
approaches as well as teaching and work methods in the education-training process. 
Experts are aware that teachers lack proper qualifications for working with special 
needs children, due to a lack during their teacher training. When a teacher have a 
child with visual impairments in their class, need expert help and extra education. 
Teachers are presented with a challenge during class and literary classes, with how 
to include a visually impaired child in class activities and how to self-prepare 
themselves so they can use different activities and work methods despite this 
challenging situation. 

The purpose of my research was to show a literature in class which also includes the 
student with blindness or to show the discourse of two passages, to describe the 
adjustments, portray the planning and flexibility that is needed with this.  The 
curriculum must be functional in a way that class can go on in an interesting way, for 
this visually impaired girl, as well as for the other students. With the discourse of two 
works of children’s literature I wanted to evolve the reception ability with my students 
and induce their perception of the literary works with sensible, interesting and age-
appropriate repeat activities.  
 

I used the qualitative research approach. With activity planning for the complete 
reading of narrative texts as well as with preparing for the whole lesson I have shown 
the course of literature teaching in class which also includes the student with 
blindness. 

I have found that the student with blindness can cooperate and engage in diverse 
activities in the literature classes without problems. However, she needs certain 
adjustments, guidance and assistance. 
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I. UVOD 
 

»Jaz sem tu zato, da boš ti uspel.«  
Hajdeja Praprotnik (V: Opara, 2015, str. 5) 

 
V današnjih časih se pogosto govori o vključevanju oseb s posebnimi potrebami 

in posledično o inkluziji in integraciji, ki pa pri nas pogosto »pomenita eno – 
sobivanje, vključevanje oseb s posebnimi potrebami skupaj z ostalimi osebami brez 
posebnih potreb na področju edukacije, zaposlovanja, prostočasnih aktivnosti in 
ţivljenja« (Ţolgar Jerković, 2006, str. 23). Inkluzija na področju slepote in 
slabovidnosti ni nova, vključevanje učencev se je začelo izvajati še pred sprejetjem 
zakonodaje, pred letom 1995 (Ţolgar Jerković, 2006).  
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000) in Kriteriji za opredelitev 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (2015) 
med otroke s posebnimi potrebami uvrščajo tudi otroke s slepoto ali slabovidnostjo, 
kar pa pri učitelju, ki v razred dobi takšnega učenca, sproţi veliko vprašanj in izzivov, 
kako načrtovati akademske dejavnosti, da bo učenec lahko vključen in kako 
prilagoditi gradivo, prostor ter pripomočke, da bo učenec lahko sodeloval pri pouku.  
 
»Pouk knjiţevnosti v petem razredu redne osnovne šole, kamor je vključena učenka 
s slepoto? Kako to izpeljati? Kakšne priprave potrebujem? Kje najdem strokovno 
literaturo za pomoč učiteljem?« Takšna in podobna vprašanja so se mi porajala v 
glavi, ko sem načrtovala pouk za izvedbo praktičnega dela magistrske naloge. 
Učenec s slepoto oziroma slabovidnostjo lahko namreč dosega cilje programa 
osnovne šole, vendar pri tem potrebuje posebne metode, pripomočke in prijeme 
(Brvar, 2010).  
 
Moj cilj je prikazati pouk mladinske knjiţevnosti v razredu, kamor je vključena tudi 
učenka s slepoto ter obravnavo in poustvarjalne dejavnosti, ki so prilagojene slepi 
petošolki in kljub temu primerne tudi za ostale učence. Knjiţevnost kot del obveznega 
predmeta slovenščina v petem razredu osnovne šole lahko natančneje opredelimo 
kot mladinsko knjiţevnost, ker je zanjo značilno, da je namenjena bralcu do 
osemnajstega leta starosti (Saksida, 1994b), ki še ni zaključil svojega osebnostnega 
razvoja (Kordigel Aberšek, 2008). 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. MLADINSKA KNJIŢEVNOST, DIDAKTIKA MLADINSKE KNJIŢEVNOSTI IN 
PRIPOVEDNIŠTVO 
»Mladinska knjiţevnost je podtip knjiţevnosti, njen integralni del, ki se od 

nemladinske loči po svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjen pa je bralcu do 
starostne meje osemnajst let,« (Saksida, 1994b, str. 45) »… kar pomeni, da je to 
knjiţevnost posebnega tipa; po mnogih definicijah je njena posebnost predvsem 
specifičen bralec« (prav tam, str. 41). Zajema otroško in najstniško knjiţevnost – 
dela, napisana posebej za mladino, dela, ki so bila napisana kot nemladinska 
knjiţevnost, a so v procesu recepcije postala mladinska ter priredbe in predelave del 
(Saksida, 2001, str. 405). Ker pa je praktični del magistrskega dela povezan s 
poučevanjem, je na tem mestu treba omeniti tudi definicijo didaktike mladinske 
knjiţevnosti, kajti pojem didaktika po slovarju slovenskega knjiţevnega jezika (2000) 
predstavlja vedo o poučevanju. Didaktika mladinske knjiţevnosti pa je podtip 
didaktike knjiţevnosti in je definirana s posebnim tipom literarnega besedila in z 
bralcem, ki še ni zaključil svojega osebnostnega razvoja ter s posebno recepcijsko 
situacijo »…za katero veljajo drugačne zakonitosti, kot veljajo za recepcijsko 
situacijo, ko bere literaturo bralec, ki je ţe usvojil bralno tehniko do mere, da zanjo ne 
troši več t. i. bralne energije« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 19).  
 
Mladinska knjiţevnost se zaradi zgodovinske, recepcijske, sistemske in 
knjiţevnodidaktične problematike deli v tri zvrsti – dramatiko, poezijo ter prozo ali 
pripovedništvo (Haramija in Saksida, 2013). Knjigi Matilda in Dvojne počitnice 
spadata med pripovedništvo, zato tudi naslov obravnava pripovednih besedil 
mladinske knjiţevnosti. D. Haramija (2006) mladinsko prozo deli na kratke in dolge 
prozne vrste. Med kratke uvršča pravljice, povedke, basni, bajke, kratke realistične 
zgodbe in kratke fantastične pripovedi, med dolge prozne vrste pa uvršča fantastično 
pripoved, realistično pripoved (povest) in realistični ter fantastični mladinski roman 
(prav tam). Matildo in Dvojne počitnice lahko uvrstimo med mladinske romane, saj D. 
Haramija (2003; str. 171–175) med njih uvršča vsa dolga prozna dela, ki posegajo v 
ţivljenje najstnikov, imajo natančno opisan glavni lik, določljiv čas in prostor ter ne 
pretirano večplastnost zgodbe. 
 

2. POUK MLADINSKE KNJIŢEVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
Dejavniki pri pouku knjiţevnosti so knjiţevnost, učenec ter učitelj (Krakar Vogel, 

2004). Knjiţevnost v šolski uporabi pomeni literarna besedila in njihove 
literarnovedne razlage ter klasifikacije, to pa je v bistvu učna vsebina oz. učna snov 
(prav tam). Ta je »realna osnova, na kateri se razvija učni proces in prek katerega se 
vzpostavljajo odnosi med učencem in učiteljem« (Tomić, 1997, str. 33). Pri pouku je 
učenec »aktiven subjekt učnega procesa – v razmerju do učne snovi in v razmerju do 
učitelja« (Tomić, 1997, str. 34). V razmerju do učne snovi je učenec pri pouku aktiven 
na dva načina, in sicer z učenjem in z branjem literature (Krakar Vogel, 2004). Odnos 
učencev do knjiţevnosti v osnovni šoli pa je v veliki meri odvisna od učitelja. Pogoji 
za njegovo uspešnost so samozavest, veselje do dela in profesionalna 
usposobljenost, med katero strokovnjaki uvrščajo literarnostrokovno usposobljenost, 
splošno pedagoško usposobljenost ter knjiţevnodidaktično usposobljenost. Prva 
pomeni, da mora biti učitelj strokovnjak za literaturo, se za svoj poklic izobraţevati ter 
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se po končanem študiju izpopolnjevati. Druga predstavlja učiteljevo splošno vedenje 
o njegovem delu – poznavanje različnih pedagoško-psiholoških disciplin. Tretja pa je 
sposobnost učiteljevega ravnanja z literarnostrokovnim znanjem v pedagoškem 
procesu (prav tam). Poleg omenjenih dejavnikov pa so pri pouku knjiţevnosti dejavni 
tudi materialni ter kurikularni pogoji (prav tam). Pouk knjiţevnosti v šolah na 
Slovenskem pa od kurikularne prenove temelji na komunikacijskem modelu 
knjiţevnosti. Zanj je značilno, da sta v središču komunikacija med bralcem in danim 
besedilom – učenec soustvarja besedilno stvarnost in prek igre vstopa v dialog z 
besedilom, (Saksida, 2008) tako da je stik učenca z besedilom prijetna izkušnja 
(Kordigel Aberšek, 2008) in ne le prenašanje vednosti in interpretacije besedil z 
učitelja na učence, kot je narekoval tradicionalni model pouka (Saksida, 2008). 

2.1. CILJI POUKA MLADINSKE KNJIŢEVNOSTI 
Učitelj si pri načrtovanju in izvajanju pouka zastavlja različna vprašanja, na katera 

mu odgovorijo cilji (Krakar Vogel, 2004), kajti cilji so pričakovane spremembe pri 
učencu, ki nastanejo pod vplivom učnega procesa (Tomić, 1997, str. 160). M. 
Kordigel Aberšek (2008) opredeljuje tri vrste, med seboj prepletenih ciljev mladinske 
knjiţevnosti – vzgojne, procesne/funkcionalne in izobraţevalne. Vzgojni cilji so 
afektivni, dosegljivi v kratkem času in ţelijo privzgojiti vedenjski model – da bi 
knjiţevnost posamezniku predstavljala ugodje, ki bi ga zaznamovalo za vse ţivljenje 
(Krakar Vogel, 2004). Procesni oz. funkcionalni cilji pomenijo pridobivanje recepcijske 
zmoţnosti oz. »zmoţnosti za ustvarjalno komunikacijo z literarnim besedilom« 
(Kordigel Aberšek, 2008, str. 25).  
 
Mladinska knjiţevnost razvija recepcijsko zmoţnost z naslednjimi segmenti: 

- z zmoţnostjo oblikovanja domišljijskočutne predstave,  
- z zmoţnostjo odkrivanja »vrat za identifikacijo«,  
- z zmoţnostjo zaznavanja pripovedne strukture,  
- z zmoţnostjo zaznavanja značaja knjiţevnih oseb,  
- z zmoţnostjo zaznavanja in razumevanja perspektiv,  
- z zmoţnostjo razumevanja in doţivljanja besedilne stvarnosti,  
- z zmoţnostjo zaznavanja razpoloţenja,  
- z zmoţnostjo zaznavanja in razumevanja avtorja,  
- z zmoţnostjo preklopa iz objektivne v subjektivno miselno shemo,  
- z zmoţnostjo povezovanja motivov v temo ter  
- z zmoţnostjo prepoznavanja literarne forme (Kordigel Aberšek, 2008, str. 27–

30).   

Izobraţevalni cilji pa so razdeljeni v tri skupine: 

- prepoznavanje komunikacijske situacije pri recepciji mladinske knjiţevnosti 
(učenci se učijo razlikovanja med vlogo poslušalca in sprejemnika v 
komunikacijski situaciji ter med dvema tipoma sporočil – predstavitvena in 
vplivanjska vloga jezika); 

- literarnozgodovinsko znanje (učenci spoznavajo kanon mladinske 
knjiţevnosti); 

- literarnoteoretično znanje (učenci spoznavajo formalne značilnosti nekaterih 
knjiţevnih vrst) (Kordigel Aberšek, 2008, str. 21–24). 
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2.2. UČITELJEVA PRIPRAVA NA POUK MLADINSKE KNJIŢEVNOSTI 
Učitelj se mora na obravnavo literarnega besedila v razredu dobro pripraviti, saj 

pouk mladinske knjiţevnosti od njega zahteva »posebno branje besedila, (…) 
namenjenega šolski interpretaciji« (Saksida, 1994, str. 43). Učiteljeva strokovna 
recepcija mladinskega besedila mora biti podkrepljena s poznavanjem posebnosti 
otroškega branja ter z upoštevanjem dejavnikov, ki oteţujejo literarno komunikacijo 
(Saksida, 1994). Kot pomoč učitelju pri pripravi na pouk je B. Krakar Vogel (1991, str. 
16–17) opisala naslednji postopek: 

- strokovna priprava, 
- postavitev cilja, 
- izbira metod spoznavanja in poučevanja. 

»Strokovna priprava pomeni strokovno razčlembo določenega dela, ki jo opravi učitelj 
samostojno ali z uporabo strokovne literature« (Saksida, 1994, str. 44). Razčlemba 
besedila poteka po naslednjem postopku – določanje teme besedila, iskanje osrednje 
besede, določanje bistvenih prvin za razvijanje bralnih zmoţnosti ter predvidevanje 
moţnosti za aktualizacijo besedila (Saksida, 2008, str. 66). S postopkom postavitve 
cilja učitelj določi znanja, ki naj bi jih učenci v skladu s svojimi sposobnostmi dosegli 
ter oblikuje cilje (Krakar Vogel, 1991), ki pa niso le splošni, ampak vezani na 
značilnosti besedila v razmerju do naslovnika (Saksida, 1994) in »zastavljeni čim bolj 
konkretno« (Saksida, 2008, str. 67). Pri izbiri metod spoznavanja in poučevanja pa 
naj bo učitelj pozoren predvsem na to, da je učenec pri dejavnosti samostojen 
(Saksida, 1994, str. 45). Glede na aktivnost in dejavnost učencev pri pouku B. Krakar 
Vogel (1993) metode pri pouku knjiţevnost razdeli na izkušenjske in neizkušenjske. Z 
uporabo neizkušenjske metode učenci frontalno sprejemajo informacije in ne 
sodelujejo z neposredno izkušnjo, medtem ko pri uporabi izkušenjske metode učenci 
pridobivajo »spoznanja s transformacijo in dopolnjevanjem svoje lastne bralne 
izkušnje« (Krakar Vogel, 2004, str. 56). Izkušenjsko metodo, ki se uporablja pri pouku 
knjiţevnosti, B. Krakar Vogel (2004; po Rosandić, 1986) imenuje šolska 
interpretacija.  

2.3. ŠOLSKA INTERPRETACIJA 
»Šolska interpretacija je skupno branje in obravnava leposlovnih besedil v 

problemsko-ustvarjalni interakciji učitelja in učencev. Poteka tako, da vsak 
posameznik ob učiteljevih spodbudah dojema literarno besedilo (in svoje dojemanje 
izraţa) na vseh temeljnih spoznavno-sprejemnih stopnjah.« S tem razvija knjiţevne 
sposobnosti, pridobiva knjiţevno znanje in oblikuje vrednote (Krakar Vogel, 2004, str. 
57). Ločimo celostno in delno šolsko interpretacijo. Pri prvi se bere celotno literarno 
besedilo na vseh spoznavno-sprejemnih stopnjah, za kar je potrebno veliko časa, 
zato jo učitelji pogosto kombinirajo z domačim branjem, primerna pa je za krajša 
besedila (npr. za poezijo). Delna šolska interpretacija pa zajema samo del literarnega 
besedila, v šoli je pogosto uporabljena kot obravnava odlomka. Interpretacija pa je 
delna tudi, ko je literarno delo obravnavano le na eni (dveh) spoznavno-sprejemni 
stopnji. Primer je, da besedilo samo preberemo in ga prepustimo učenčevim 
doţivetjem, ki npr. doţivetje tudi ustvarjalno izrazijo (prav tam, str. 58–59).  

Za laţje razumevanje definicije šolske interpretacije pa M. M. Blaţić (2007, str. 3) 
meni, da je treba razloţiti tudi tri spoznavno-sprejemne stopnje, omenjene zgoraj:  

- doţivljanje – učenčevo dojemanje besedila pri prvem branju (Krakar Vogel, 
2004),  
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- razumevanje – učenec osebno interpretira besedilo (Blaţić, 2007) ter »korigira 
ali potrjuje svoje prvotno dojemanje« (Krakar Vogel, 2004, str. 42), 

- vrednotenje – učenec utemeljuje svoje mnenje (Blaţić, 2007). 

2.4. FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE 
Model faz šolske interpretacije je priporočen in ne predpisan model za razvijanje 

bralne sposobnosti – »oblikovanost in obseţnost posamezne faze pa je odvisna od 
besedila (predstavnosti in tematike), bralca in zunajbesedilnih (stvarnih, 
medbesedilnih) dejavnikov« (Saksida, 1994, str. 58).  

Saksida (1994, str. 58) navaja naslednje faze šolske interpretacije: 
1. uvodna motivacija,  
2. najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje,  
3. premor po branju,  
4. izraţanje doţivetij ter analiza, sinteza in vrednotenje,  
5. ponovno branje in nove naloge. 
 

1. Uvodna motivacija 

V prvi fazi gre za »psihično ogrevanje« učencev za sprejemanje novega besedila, 
katerega učitelj zasnuje na podlagi znanja in izkušenj učencev (Krakar Vogel, 2004). 
Uvodna motivacija je opredeljena kot »niz postopkov, ki spodbujajo učenca k 
določeni dejavnosti in obnašanju« (Saksida, 1994, str. 58 po Rosandić, 1990, str. 40) 
in je vsebinsko povezana z izbranim besedilom, vpliva na bralčeva čustva in 
predstave ter omogoča uporabo raznolikih dejavnosti (Saksida, 2008, str. 78). Prva 
faza napoveduje besedilo in izhaja iz vsebinskih značilnosti besedila, zato poznamo 
različne motivacijske oblike – jezikovne in nejezikovne (Saksida, 2008).  

Med jezikovne motivacije avtor uvršča:  

- besedne (igra z glasovi; igra z rimami; daljšanje, krajšanje in preoblikovanje 
besed; nenavadne besedne zveze; razlaga nenavadnih besed; asociacije; 
primerjave; nesmiselne povedi), 

- predstavne (domišljijska slika; domišljijsko potovanje; poetizacija stvarnosti),  
- zgodbene (Kaj bi se zgodilo, če …),  
- izkušenjske (izraţanje doţivetij v realnosti; pogovor o temi besedila; 

razmišljanje o problemu) ter 
- medbesedilne (pogovor o značilnostih literarnih vrst, o osebah; predstavitev 

ustvarjalca; preoblikovanje oz. nadaljevanje znanih zgodb). 

Med nejezikovne pa uvršča: 

- glasbene,  
- likovne,  
- ples in pantomimo,  
- gibalne igre itd.  

(Saksida, 2008, str. 79–82) 
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2. Najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje 

Med uvodno motivacijo in drugo fazo je tudi kratka faza – premor pred branjem, da 
se učenci pripravijo na literarnoestetsko doţivetje (Saksida, 2008). Lokalizacija 
pomeni posredovanje informacij o besedilu – avtor, naslov in delo, iz katerega je 
vzeto besedilo. Predvsem je pomembna pri obravnavi odlomka, ko učenci ne poznajo 
predzgodbe. Učitelj le-to lahko umesti v uvodno motivacijo (Saksida, 1994). Z najavo 
besedila učitelj opozori tudi na nerazumljive izraze (Krakar Vogel, 2004). Najavi 
besedila sledi prvo branje, ki ga pri zahtevnejših besedilih izvede učitelj, pri manj 
zahtevnih pa učenci berejo samostojno (Saksida, 2008). 

3. Premor po branju 

Je zelo kratka, a izredno pomembna faza, ko so učenci tiho, razmišljajo o besedilu in  
urejajo vtise, (Saksida, 1994) učitelj pa na podlagi opaţanj pripravlja prve besede za 
spodbudo učencev k izraţanju doţivetij (Krakar Vogel, 2004). 

4. Izraţanje doţivetij ter analiza, sinteza in vrednotenje  

Omenjena faza je osrednja faza razvijanja učenčevih zmoţnosti za dialog z 
besedilom. S pogovorom o besedilu učenci opazijo morebitne prezrte prvine besedila  
in se s tem učijo razvijati svoje bralne strategije (Saksida, 2008). Analiza pomeni 
»razčlenjevanje besedilne celote na posamezne sestavine vsebine in oblike«, torej 
gre za analizo jezikovnih sestavin jezika, za razčlembo posameznih elementov 
tematske zgradbe in njihovih povezav (Krakar Vogel, 2004, str. 94). Sinteza se kot 
strnjevanje spoznanj in doţivetij v šolski interpretaciji povezuje z vrednotenjem 
(Saksida, 1994) in je na stopnji abstraktne konceptualizacije, ker bralec na nov, 
lasten način sintetizira svoja spoznanja o besedilu in jih »ob sklepnem povzemanju 
spoznanj (…) torej tudi vrednoti – razlaga in utemeljuje vrednostno sodbo o 
prebranem besedilu« (Krakar Vogel, 2004, str. 101). 

5. Ponovno branje in nove naloge 

Pogovoru sledi ponovno branje, da lahko učenci opazijo prezrte podrobnosti, po tem 
pa pride do poglabljanja literarnoestetskega doţivetja. V tej fazi učitelj učencem 
zastavi ustvarjalne in poustvarjalne nove naloge, npr. nadaljevanje, preoblikovanje in 
dopolnjevanje zgodbe, tvorjenje besedila po vzorcu, povezovanje besedila s filmi, 
dramatizacija, ilustriranje besedila, primerjanje besedil, obisk knjiţnice idr. (Saksida, 
2008) »Smiselno dopolnjevanje tovrstnih nalog z oblikami domišljijske 
poustvarjalnosti bo učencem odpiralo pogled v pestrost besedil, ki nastajajo na 
podlagi umetnostnih besedil (…)« (Krakar Vogel, 1991, str. 19). 

2.5. POGLABLJANJE LITERARNOESTETSKEGA DOŢIVETJA 
Po interpretaciji je zagotovo najpomembnejša aktivnost ponovno branje, da lahko 

učenci utrdijo, poglobijo in dogradijo literarno doţivetje (Saksida, 1994). Ponovnemu 
branju sledijo dejavnosti, ki jih Saksida (1994) imenuje nove naloge, B. Krakar Vogel 
(2004) po/ustvarjalno pisanje v okviru izraţanja literarnoestetskega doţivetja kot 
dokaza bralne sposobnosti, M. M. Blaţić (2000) pa ustvarjalno pisanje. Didaktika 
mladinske knjiţevnosti v sklepno fazo šolske interpretacije poglabljanje doţivetja 
uvršča dejavnosti poustvarjanja kot sta govorjenje in pisanje, se pravi tako besedno 
kot nebesedno izraţanje, npr. glasbo, risbe in ples (Kordigel Aberšek, 2008). M. M. 
Blaţić (2000) pa svoje poimenovanje sklepne faze – ustvarjalno (kreativno) pisanje – 
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definira kot tvorjenje ustvarjalnih in  poustvarjalnih besedil. Dejavnosti namreč od 
učencev zahtevajo ustvarjalnost, saj se od njih pričakuje, »da preberejo literarno 
besedilo tako, da se bo v njihovem branju zrcalilo njihovo razumevanje prebranega« 
(Kordigel Aberšek, 2008, str. 269). Ustvarjalnost pri odraslih in pri otrocih izhaja iz 
notranjih potreb po samopotrditvi, samoizraţanju in samouresničevanju (Blaţić, 
1996). Za razumevanje besedila in ustvarjalnost pa mora imeti učenec razvite 
lastnosti divergentnega mišljenja. M. M. Blaţić (2000, po Torrancu, 1984 in po 
Guilfordu, 1986) med lastnosti divergentnega mišljenja uvršča fluentnost, fleksibilnost 
in izvirnost, kar pomeni, da učenec tekoče govori, je zgovoren, ima razvito 
sposobnost naštevanja besed, odkrivanja številnih idej za rešitev problema, 
odkrivanja primernih izrazov in idej ter je zmoţen ustvarjanja novih, domiselnih 
izrazov. M. Kordigel Aberšek (2008) meni, da je treba učenčevo domišljijo trenirati in 
ker je primarna naloga mladinske knjiţevnosti pri pouku »otrokovo literarnoestetsko 
doţivetje in razvijanje recepcijske zmoţnosti za čim globlje literarnoestetsko 
doţivljanje« (str. 371), je glavno vprašanje učiteljeve priprave na pouk, kako pripraviti 
čim popolnejše doţivetje. Odgovor na vprašanje je prav v spodbujanju učenčeve 
domišljijske ustvarjalnosti (Kordigel Aberšek, 2008). S spodbujanjem ustvarjalnosti pri 
učencih razvijamo tudi veliko osebnostnih lastnosti – divergentno mišljenje 
(domišljija, spomin …), učno storilnost, motivacijo, sposobnost vţivljanja, občutek za 
pravičnost (Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 
1999), prav tako pa tudi humor, igrivost, samostojnost, koncentracijo, veselje do 
knjig, kritično vedenje, sposobnost reševanja problemov … (Blaţić, 1995) Besedno 
ustvarjalni učenci imajo manj teţav pri navezovanju stikov, pri komunikaciji in pri 
izraţanju mnenj, zato je dobro, da učitelji ţe v najniţjih razredih osnovne šole 
spodbujajo razvijanje ustvarjalnosti (Blaţić, 1996), kajti na ustvarjalnost pomembno 
vpliva tudi spodbudno razredno okolje, ki omogoča učencu raziskovanje brez ovir 
(Blaţič, 2000, str. 72). Razredno okolje pa v veliki meri lahko uravnava učitelj, z 
značilnostmi ustvarjalne osebe – fleksibilen, domiseln pri iskanju novosti ter kritičen v 
odnosih do sebe, sistema, kolegov in učencev (Kroflič, 1999, str. 109–110). B. Kroflič 
(1999, str. 109–110) pa izpostavi tudi dejavnike, ki pomembno vplivajo na ustvarjalno 
vzdušje v razredu, katere mora učitelj za vzpostavitev takega stanja upoštevati: 

- ukiniti negativne sankcije za divergentno misleče učence, 
- zmanjšati strah pred nepravilnimi odgovori, 
- premagati občutke nemoči in nezaţelenosti pri izrazito divergentno mislečih 

učencih, 
- preprečevati posmehovanje in zaničevanje med vrstniki, 
- zmanjšati nerazumevanje in celo obup pri starših. 

 

 

 

 

»Učiteljeva priprava na pouk knjiţevnosti je torej izjemno zahtevna – morebiti bolj 
zahtevna kot na kateremkoli drugem področju« (Saksida, 2008, str. 42).  
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3. VKLJUČEVANJE UČENCA S SLEPOTO V REDNO OSNOVNO ŠOLO 
Zaradi inkluzije je v program redne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem 

izobraţevalnega programa in dodatno strokovno pomočjo vsako leto vključenih več 
otrok s slepoto ali slabovidnostjo. Posledično se veliko učiteljev sreča z novim 
izzivom, ki jim predstavlja veliko vprašanj, kako načrtovati akademske dejavnosti, da 
bo učenec lahko vključen in kako prilagoditi gradivo, prostor ter pripomočke, da bo 
učenec s slepoto lahko sodeloval pri pouku. Skupina oseb s slepoto in slabovidnostjo 
je namreč zelo heterogena, saj je funkcioniranje posameznika s slepoto odvisno od 
različnosti v vzroku, stopnji in času izgube vida, hkrati pa tudi od različnosti osebnih 
dejavnikov kot so razvojne sposobnosti in motiviranost ter od spodbud iz okolja in 
morebitnih drugih ovir (Stančič, 1991). Zaradi te heterogenosti pa pri učencu pride 
tudi do vplivanja oz. do omejitev, ki jih Lowenfeld (1981 v Ţolgar Jerkovič, 2014, str. 
47) opisuje kot omejitve v obsegu in raznolikosti izkušenj, omejitve v gibanju ter  
omejitve v kontroli okolja in sebe v odnosu do njega sreča z novim izzivom.  
Ravno zaradi tega je uspeh vključevanja otroka s slepoto v redno osnovno šolo 
mogoče pričakovati, ko ima otrok usvojene določene spretnosti in veščine za 
sobivanje z videčimi vrstniki, ko ima šola osnovno razumevanje za posebne potrebe 
ter zaposlene, ki so kooperativni, fleksibilni in razumevajoči, ustrezne specialne 
materiale in opremo, podporo strokovnjakov (tiflopedagogov), razvite različne oblike 
programov, ustanovljene podporne skupine ostalih učencev s slepoto ter razvito 
sodelovanje s starši (Ţolgar Jerković, 2006, str. 27).  
Pri tem pa pomembno vlogo igra učitelj. Ta se mora seznaniti z učenčevimi 
potrebami in funkcioniranjem, z značilnostmi poučevanja, s specialnimi metodično-
didaktičnimi prilagoditvami, z brajico, z učili ter s pripomočki, ki jih bo pri poučevanju 
potreboval. Navadno pa učitelj za delo z učencem s slepoto v razredu nima dovolj 
strokovnega znanja, zato je eden izmed pomembnih dejavnikov inkluzivnega šolanja 
tudi podpora učitelju (Ţolgar Jerkovič, 2006). Učitelj naj bi namreč poznal pomen 
vizualnih informacij, značilnosti motoričnega razvoja ter omejitev, ki nastanejo z 
izgubo vida (Češarek in Škrlec, 2014; Murn, 2002, Brvar, 2010; Lowenfeld, 1998, v 
Ţolgar Jerkovič, 2014),  pri tem pa mu pomagajo različni strokovni delavci – ravnatelj, 
svetovalni delavec, učitelj za dodatno strokovno pomoč – ti skupaj tvorijo tim 
strokovnjakov za delo z učencem s slepoto (Murn 2006). V Sloveniji program 
dodatne strokovne pomoči izvaja mobilna sluţba oz. tim učiteljev z Zavoda za slepo 
in slabovidno mladino, ki se je preimenoval v sluţbo za pomoč inkluziji (»Publikacija 
Naš zavod se predstavi, 2014/2015«). Celotnemu timu pa svetuje in pomaga mobilna 
specialnopedagoška sluţba (MSPS). V MSPS delajo strokovnjaki, ki pomagajo 
učiteljem in staršem otroka s slepoto, ki je vključen v redno osnovno šolo in potrebuje 
pomoč pri vključitvi tudi v širše socialno okolje. Učenca na šoli obiskuje specialni 
mobilni učitelj, ki usmerja delo skupine. Sodelovanje razrednega učitelja z drugimi 
strokovnjaki je pomembno zato, ker so le-ti vključeni v vzgojno-izobraţevalne 
programe, sodelujejo pri pripravi in izvedbi individualiziranega programa za 
posameznega učenca, izvajajo individualno svetovanje, so vključeni v načrtovanje in 
koordiniranje pouka specialnih znanj, izvajajo različne dejavnosti za slepe kot so 
treningi orientacije in mobilnosti, tečaje računalniškega opismenjevanja, tečaje 
vsakodnevnih opravil, treninge socialnih veščin ter organizirajo izobraţevalne 
seminarje in predavanja za strokovne delavce rednih šol (Murn, 2002, str. 15). S tem 
pa so v pomoč tako učitelju kot ostalim strokovnim delavcem na šoli, ki delujejo v 
timu, ki strokovno obravnava učenca s slepoto.  
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Pri načrtovanju in izvajanju pouka pa se mora učitelj zavedati, da je pri razvoju 
znanja in sposobnosti pomembna uspešna raba čutil, »vse kar otrok sliši, vidi, okusi, 
vonja in čuti, je temelj za njegov model okolice, za njegova vedenja, za njegov odnos 
do okolice in sveta, ki ga obkroţa« (Zovko, 1995. str. 33). Otrok s pomočjo čutil 
zaznava različne draţljaje zunaj telesa, ki pa jih prek ţivčnih impulzov oblikuje v 
smiselno celoto in se jih zave v moţganih. Ker učenec s slepoto ne more uporabiti 
vida za zaznavo draţljajev iz okolice, je potrebno razvijati in spodbujati druge čutne 
zaznave – tipno, slušno, vonj in okus (Brvar, 2014; Zovko, 1995; Stančić, 1991). 
Učenje prek tipne zaznave je pomembno tako za ostale učence kot za učence s 
slepoto, kajti raziskave dokazujejo, da »razvoj tipne zaznave prehaja od grobih k 
finim gibom roke (od cele roke k prstom) in od preprostih do zahtevnejših struktur« 
(Zovko, 1995, str. 34). Podatki, ki jih učenec s slepoto pridobi prek sluha, so zanj 
neposreden stik z okolico, veliko zvokov brez konkretnega pomena pa lahko 
zaviralno deluje na učenje prek sluha (Zovko, 1995), zato je treba učinkovito 
uporabljati usmerjeno slušno zaznavanje zvokov, ki so otroku znani in domači ter 
povzročajo slušno spodbudo (Brvar, 2014). Vonj in okus pa se lahko med seboj 
izključujeta – čeprav gre za isti draţljaj, se lahko informacije, pridobljene s čutilom za 
okus in z vonjem, razlikujejo, ampak kljub temu ne smemo zanemariti njihove 
funkcije, predvsem pri učenju otroka s slepoto, ko imata vojn in okus kompenzacijsko 
vlogo za uspešno aktivnost otroka (Zovko, 1995). 
 
Pogoj za funkcioniranje učenca pa so tudi »veščine, spretnosti in znanja, ki jih 
posameznik s slepoto in slabovidnostjo potrebuje za svoj vsestranski razvoj, za 
ublaţitev in odpravo direktnih in indirektnih posledic motnje, kot predpogoj za 
akademsko učenje in poklicno usposabljanje ter pripravo na samostojno in neodvisno 
ţivljenje« (Ţolgar Jerković, 2014, str. 51). Tudi s tem se mora učitelj, preden pride v 
njegov razred učenec s slepoto, seznaniti. Ţolgar Jerković (2014, str. 52) prikaţe 
naslednjo delitev teh veščin (specialnih znanj) oz. rehabilitacijskih dejavnosti:  

- veščine orientacije in mobilnosti; 
- senzorne spretnosti; 
- rekreacijske in prostočasne aktivnosti; 
- vsakodnevne veščine; 
- socialne spretnosti; 
- poklicno usposabljanje; 
- opolnomočenje in veščine samozagovorništva; 
- kompenzatorne spretnosti (vključujoč tehnike komunikacije); 
- uporaba pomoţne in podporne tehnologije. 

Osebe s slepoto so pri gibanju odvisne od oseb, ki vidijo. Tega se ne da povsem 
odpraviti, lahko pa se odvisnost zmanjša s pomočjo vodiča, ki vidi, s pomočjo psa 
vodiča, s pomočjo elektronskih pomagal in s pomočjo bele palice za slepe (Zovko, 
1995). »Poznavanje veščin orientacije in mobilnosti omogoča posamezniku 
samostojnost in neodvisnost na vseh področjih delovanja ter prinaša psihološke, 
fizične in socialne koristi« (Škrlec, 2014, str. 4). Poleg orientacije v prostoru pa je, ţe 
prej omenjeno, potrebno pri osebah s slepoto,  da je učenje posameznika in 
delovanje na različnih področjih uspešno, razvijati tudi druga čutila – sluh, vonj, okus 
in taktilna čutila, kar mnogi strokovnjaki (Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 2010; Zovko, 
1995) poimenujejo senzorne spretnosti. Prav tako pa je pomembno, da otroci s 
slepoto razvijejo spretnosti rekreacije in prostočasne aktivnosti, kar učni načrt 
vključuje, ampak najpomembnejši je razvoj vseh dejavnosti, ki jih bodo takšne osebe 
izvajale celo ţivljenje, ne le v šoli. Vsekakor te dejavnosti predstavljajo pomemben 
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del odraščanja vsakega posameznika, obogatijo ţivljenje, nudijo priloţnosti za 
sprostitev, uţivanje in socialne interakcije zunaj šole, zato je pomembno, da jih 
spoznajo, preizkusijo in se naučijo izvajanja v povezavi z njihovimi interesi in 
zmoţnostmi (Hatlen, 1996; McGregor in Farrenkopf, 2000; Sapp in Hatlen, 2010). 
Tako kot videči, se mora tudi otrok s slepoto naučiti opravljanja vsakodnevnih veščin 
(hranjenje, oblačenje, umivanje itd.), kar pa je zanj zelo teţavno, ampak s tem razvija 
samostojnost, zato je pomembna vztrajnost in doslednost staršev ter učitelja, da 
otrok napreduje sam in osvoji higienske navade, osebnostno in socialno rast ter 
samostojnost (Brvar, 2014). Z vključevanjem v druţbo pa tako kot videči tudi otroci s 
slepoto vzpostavljajo različne socialne odnose, pomembni pa sta dve vrsti odnosov, 
in sicer vertikalni in horizontalni. Prvi so med otrokom in odraslo osebo, ki mu 
predstavljajo varnost (starši, učitelj), drugi pa med vrstniki (Hartup, 1989). Socialnih 
veščin se videči učijo preko posnemanja, opazovanja ter z izkušnjami, pri otrocih s 
slepoto pa mora biti socialno učenje izvedeno po korakih in dobro načrtovano 
(Hatlen, 1996; Sacks in Silberman, 2000). Vsi otroci potrebujejo občutek varnosti, to 
pa je še toliko bolj pomembno pri učencu s slepoto, da se lahko vključi v neko 
skupino, v kateri se skozi faze socializacije razvijajo tudi socialne veščine, s katerimi 
učenec gradi odnose, se z igro uči sobivanja ter razvija zaupanje (Brvar, 2014). To 
pa je, kot kaţejo raziskave, zelo pomembno za vključenost v socialno okolje, za 
napredek v šoli ter za kasnejše iskanje zaposlitve (Hatlen, 1996), kar pa je za osebe 
s slepoto kompleksna naloga. Pri usposabljanju za poklic namreč potrebujejo 
konkreten stik z delovnim mestom, konkretne izkušnje in obveznosti, ki jih poklic 
prinaša, usposabljanja pa morajo začeti zgodaj (Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 2010; 
Wolffe, 2000). Problem pri zaposlovanju oseb s slepoto pa je tudi ta, da so 
pripomočki, ki jih takšna oseba pri svojem delu potrebuje, dragi in si jih veliko 
delodajalcev ne more privoščiti, zato število brezposelnih s slepoto v Sloveniji 
narašča, na kar kaţe tudi raziskava npr. T. Vidmar (2007). Za osebni razvoj in 
samostojnost pa osebe s slepoto potrebujejo opolnomočenje, veščine 
samozagovorništva ali samodeterminacijo. Ti izrazi pomenijo pravico posameznika 
do svobodnega odločanja, za to pa osebe s slepoto potrebujejo znanje in izkušnje, ki 
jim jih moramo zagotoviti (Sapp in Hatlen, 2010). 
Pri vseh rehabilitacijskih dejavnostih pa se pokaţe uporaba kompenzatornih 
spretnosti – komunikacije, ki z učencem s slepoto v največji meri poteka prek sluha. 
Pomembno je, da govoreči pojasni premore, tišino, dogajanje, da nazorno opisuje, 
podkrepi s primeri, govori razločno in da pri nebesedni komunikaciji ne uporablja 
kretenj ter mimike, ampak dotike, demonstracije in konkretna dejanja (Brvar, 2010). 
Med kompenzatorne spretnosti, ki vključujejo tudi tehnike komunikacije, spadajo vse 
spretnosti, ki učencu s slepoto omogočajo, da se lahko uči in pridobiva učne izkušnje 
kot so organizacijske spretnosti, spretnosti pisanja, branja, poslušanja ter razvoj 
konceptov (Hatlen, 1996; Sapp in Hatlen, 2010). Komunikacija in s tem uporaba 
primerne tehnologije, s katero osebe s slepoto pridobijo informacije, nova znanja in 
zmoţnost sodelovanja pri pouku, pa omogoča učenje ter širjenje obzorij (Hatlen, 
1996). Med tehnike komunikacije pa spada tudi brajica. Osebe s slepoto za pisanje in 
branje uporabljajo Braillovo pisavo ali brajico, ki jo je izumil Louis Braille (1809 – 
1852). Brajica je sistem brajevih znakov, praviloma v reliefni obliki, primarno 
namenjen branju  in pisanju oseb s slepoto (Hrastovšek, 2016; Gregorc, Jenčič, 
Jeraša, Repe Kocman, Murn, Pavlin, Wraber, 2015). Za učitelja in ostale strokovne 
delavce, ki sodelujejo pri poučevanju učenca s slepoto je pomembno, da znajo 
uporabljati brajico, kajti pri vsakem posamezniku, s slepoto ali videčem, je pismenost 
zelo pomembna. Proces opismenjevanja za otroke s slepoto je bolj kompleksen, kajti 
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oni se ne učijo brajice, ampak branja preko medija brajica, zato zanje ni primeren 
program opismenjevanja za otroke s tipičnim razvojem (Harley, Truan, Sanford, 
1997), kar dokazuje tudi spodnja preglednica (Hrastovšek, 2016, povzeto po 
Wormsley, 2008) podobnosti in razlik med branjem v mediju brajica in mediju črni tisk 
in prikazuje razloge za ločen kurikulum.  

PODOBNOSTI RAZLIKE 

Cilj je enak – pismenost. Koncepte moramo zavestno poučevati in 
preverjati njihovo razumevanje in 
uporabo. 

Večina predpogojev je enaka. Učence moramo poučevati rokovanja s 
knjigo. 

Branje in pisanje se učita vzporedno. Motorične sposobnosti morajo biti visoko 
razvite. 

Pristopi k poučevanju branja so enaki. Učenci v povprečju potrebujejo dve leti 
več, da bi obvladovali zapis. 

Tabela 1: Razlike in podobnosti med branjem v mediju brajica in mediju črni 
tisk 
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3.1. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE POUKA 
Za laţjo hojo in premikanje učenca s slepoto po šoli je dobro, da šola zagotovi 

talne in stenske orientacijske točke v brajici ter prilagodi površine (npr. poti zasnuje 
pravokotno, gibalne površine naredi prehodne ter odcepe prepoznavne, odpravi 
višinske in globinske ovire ob vodilni liniji in uporabi stike različnih materialov). 
Učenec mora vedeti, kje v prostoru se kaj nahaja, zato je dobro, da ima v razredu 
stalen prostor za mizo, na kateri je veliko prostora za odlaganje stvari in pripomočkov 
in na kateri se znajde. Zaradi laţje orientacije je dobro, da je miza v vseh učilnicah na 
istem mestu, stalen prostor pa naj ima učenec tudi v jedilnici ter v garderobi. Oprema 
v učilnici mora biti zaščitena tako, da ni ostrih robov, prostor, kjer pa se učenec giblje, 
pa ne sme vsebovati premičnih predmetov, za katere učenec s slepoto ne ve, zato je 
potrebno učence opominjati, da sproti pospravljajo igrače, pripomočke, šolske torbe 
in zapirajo vrata učilnice ter omar. Ker pa učenec s slepoto zajema prostor s tipom, 
potrebuje za izvajanje določenih aktivnosti več časa kot vrstniki, zato mora učitelj 
predvideti dodaten čas za opisovanje, ponazarjanje, prilagajanje pripomočkov ter 
različnih gradiv (Florjančič, Gerbec, Hafnar, 2003).  

a) Učenje in poučevanje 
Učitelji morajo pri pouku izhajati iz psihofizičnih sposobnosti in zmoţnosti učenca. 
Zelo pomembno je preverjanje razumevanja in uporabe. Pri poučevanju učenca s 
slepoto je zelo pomembno, da učitelj pridobi informacije o posebnostih 
tiflopedagogike, da je dobro retorično usposobljen, da pozna brajevo pisavo, da je pri 
podajanju učne snovi inovativen, sistematičen, uporablja različne metode in oblike 
dela, skrbi za aktivnost učenca s slepoto in pripravlja nazorne didaktične pripomočke 
(Murn, 2002; Brvar, 2010; Florjančič, Gerbec, Hafnar, 2003). 

V Navodilih za izobraţevalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo (Florjančič, Gerbec, Hafnar, 2003) so 
navedena naslednja metodično - didaktična navodila v zvezi s podajanjem snovi 
učencu s slepoto: 

- Učitelj naj pri podajanju snovi govori dovolj glasno in razločno.  
- Namesto prepisovanja s table lahko uporabi naslednje metode: poslušanje 

predhodno posnetega gradiva, učencu ponudi ţe napisano, učenec lahko 
gradivo tudi posluša s pomočjo kaset in vokmana, medtem ko drugi 
prepisujejo s table, grafoskopsko gradivo naj mu učitelj predhodno preslika, za 
slepe učence naj pripravi gradivo v brajici, poskrbi za moţnost sprotnega 
zapisovanja v brajici in pripravi reliefne skice, zemljevide in drugo učna 
gradiva in uporabi metode, ki omogočajo oblikovanje predstav na osnovi tipa.  

- Pri učnih urah naj uporablja didaktična sredstva in pripomočke, ki jih je moţno 
zaznavati tudi z drugimi čutili (sluh, tip, voh, okus): šolski vrt, naravno okolje, 
makete, tipni zemljevidi, modeli, kipi, razredni peskovniki, itd.  

- Učenec mora osvojiti vse učne vsebine, vendar pri nekaterih naj učitelj ne 
pričakuje pretirane natančnosti (geometrijsko risanje, razna merjenja, poskusi, 
izdelki pri tehnični in likovni vzgoji, ipd.).  

- Ob prikazovanju fizikalnih, kemijskih poskusov ali drugih eksperimentov naj 
učitelj natančno in razločno opisuje postopek, ki ga izvaja.  

- Učitelj naj dovoli učencu, da otipa posamezna učila.  
- Podajanje snovi naj bo čim bolj povezano z naravo: učni sprehodi, ogledi, 

ekskurzije, kjer slabovidne učence še posebej opozarjamo na manjše 
predmete, npr. cvetje, ţuţelke, ipd.  
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- Pri športni vzgoji mora učitelj upoštevati oftalmologova navodila glede na 
diagnozo in prognozo učenca. Kljub določenim omejitvam pa je športna vzgoja 
za učenca nujno potrebna! Učenci potrebujejo veliko primernega gibanja, 
rekreacije in sveţega zraka. 

 
b) Preverjanje in ocenjevanje 

Učenec s slepoto mora doseči enak standard znanja kot videč sošolec. Učitelj mora 
biti pri preverjanju in ocenjevanju nepristranski, zagotoviti mu mora samo ustrezne 
pogoje in zagotoviti primerne pripomočke, ki so določeni z individualiziranim načrtom. 
Preverjanje naj bo pogosto, da se lahko morebitne teţave sproti odpravljajo, za 
preverjanje in ocenjevanje pa je dobro zbrati najbolj primeren del dneva (Florjančič, 
Gerbec, Hafnar, 2003). 

3.2. METODE POUČEVANJA 
Brvar (2010) meni, da mora biti pouk z učencem s slepoto dovolj nazoren in 

zanimiv, kar pa učitelj lahko doseţe z uporabo primernih didaktičnih metod in oblik. V 
nadaljevanju povzemam metode (Brvar, 2010, str. 61 – 65), uporabne pri poučevanju 
učenca s slepoto: 

- Metoda dela z materialnim virom  

Materialni viri so za učenca s slepoto nadomestek za slikovni ali grafični prikaz, hkrati 
pa je zanj in za ostale učence pouk nazornejši in pomnjenje trajnejše.  

- Metoda neposrednega zaznavanja s tipom 

Pri zaznavanju učenca s slepoto je tip osnovna in najbolj uspešna komunikacijska 
pot, s tipom si učenec ustvarja predstave o obliki in velikosti določenega predmeta, 
zato je zelo pomembno, da učencu s slepoto učitelj omogoči tipanje in s tem 
pridobivanje informacij ter učenje. 

- Slušna komunikacija 

Poleg tipne zaznave je pri učencu s slepoto pomembna tudi slušna zaznava, zato 
mora biti učitelj pri pripravi pouka pozoren na to, da so informacije, ki jih bo učenec 
prejel, urejene. 

- Princip posploševanja in generalizacije 

S to metodo učitelj prilagaja tipne informacije zaznavi učenca s slepoto in posplošuje 
le do mere, da so tipni prikazi dostopni zaznavi učenca, hkrati pa še vedno razumljivi 
in s prikazanim bistvom. 
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3.3. DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI IN OPREMA 
Učenci s slepoto pri pouku potrebujejo veliko pripomočkov. Spodaj so našteti 

najbolj pogosti (Brvar, 2014, str. 79 – 84; Murn, 2002, str. 32 – 35): 

- brajev pisalni stroj, 
- gumijasta podlaga za pozitivno risanje, 
- okvirji in vodila za pisanje, 
- merski instrumenti z brajevimi ali tipnimi oznakami, 
- posebna pisala za reliefno pisanje, 
- radio, 
- bralna mizica, 
- risalna tablica, 
- diktafon, 
- zvočne knjige, 
- govoreči ţepni računalnik, 
- računalnik z brajevo vrstico, 
- brajev tiskalnik, 
- sintetizator govora, 
- elektronska beleţnica,  
- tipni kompas,  
- tipni zemljevidi, 
- tipni geometrijski liki, 
- magnetne tipne slike, 
- makete, 
- risanje s termičnim pisalom, 
- ponazarjanje s samolepljivimi elementi, 
- lepljenke,  
- tipno ponazarjanje itd. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Zaradi vključevanja otrok s posebnimi potrebami v program redne osnovne šole 

se povečuje število učiteljev, ki se srečajo s poučevanjem otroka s slepoto. Vsak 
izmed njih si zastavlja različna vprašanja – kakšne so potrebe učenca in ali so 
drugačne od potreb ostalih učencev. Nekaterim to predstavlja pedagoški izziv, spet 
drugim strah. Najbolj pomembno je, da se učitelj vpraša, s čim in kako bo pripomogel 
k temu, da se bo učenec z motnjo vida v razredu dobro počutil in dosegal čim boljše 
rezultate (Murn, 2002). Didaktika mladinske knjiţevnosti s svojo definicijo – posebni 
tip literarnega besedila in bralec, ki še ni zaključil svojega osebnostnega razvoja ter 
posebna recepcijska situacija »…za katero veljajo drugačne zakonitosti, kot veljajo 
za recepcijsko situacijo, ko bere literaturo bralec, ki je ţe usvojil bralno tehniko do 
mere, da zanjo ne troši več t. i. bralne energije« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 19), 
zahteva od učitelja dobro načrtovanje pouka, kar sovpada tudi z načrtovanjem pouka 
za učenca s slepoto – posebni pristopi, učne metode ter oblike dela, zato sem se 
odločila s praktično izvedbo prikazati pouk knjiţevnosti, natančneje obravnavo 
pripovednih besedil mladinske knjiţevnosti v razredu, kamor je vključena tudi z 
učenka s slepoto.  
 
Ţelim prikazati obravnavo dveh odlomkov iz mladinske literature ter nove naloge, 
med katerimi so najbolj pogosta ustvarjalna preoblikovanja in dopolnjevalna besedila, 
s tem pa nastajajo domišljijska besedila, »s katerimi se razvijajo predvsem 
sposobnosti fantazijskega mišljenja, razumevanja jezikovne inovacije ipd.« (Saksida, 
1994, str. 80) ter opisati, kako se bom lotila načrtovanja celotne izvedbe učnih ur, 
kako priprav na posamezno učno uro, kako bom upoštevala prilagoditve za učenko s 
slepoto, s čim si bom pomagala, kako bom pri izvedbi pouka poskušala uporabljati 
različne metode in oblike dela, da ne bo monotono, ampak hkrati še vedno razumljivo 
in primerno tako za učenko s slepoto kot za ostale otroke. B. Krakar Vogel (1991, v 
Saksida, 2008) opisuje učiteljevo pripravo na pouk knjiţevnosti s strokovno pripravo, 
postavitvijo ciljev in z izbiro metod spoznavanja in poučevanja, pri tem pa je »med 
koraki učiteljeve priprave nedvomno osrednje vprašanje, kako izbrano besedilo 
nagovarja mladega bralca, tj. katere prvine v njem so zanj vznemirljive, nove ter kako 
se bo učenec na izbrano besedilo spontano odzval« (Saksida, 2008, str. 34), saj je 
učenec pri pouku knjiţevnosti do učne snovi aktiven na dva načina – z učenjem in z 
branjem literature (Krakar Vogel, 2004). 

Pri obravnavi del mladinske knjiţevnosti me zanima, kako prilagoditi pouk, da 
bo učenka s slepoto vključena in aktivna. Za to pa je potrebno veliko fleksibilnosti ter 
lastne angaţiranosti ţe zaradi spremenjene učenčeve vloge v sodobni knjiţevnosti, 
ker je za komunikacijski model knjiţevnosti značilno, da je branje knjiţevnosti dialog 
med učencem in knjiţevnim besedilom ter med učenci samimi ter učenci in učitelji, 
saj se je potrebno o prebranem tudi pogovarjati, v preteklosti pa so se učenci samo 
soočali z besedili in sprejemali razlago, ki ni bila njihova (Saksida, 2008).  
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4.1. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
Cilji raziskave: 
Z obravnavo dveh del mladinske knjiţevnosti ţelim pri učencih razvijati recepcijsko 
zmoţnost ter s poustvarjalnimi dejavnostmi, ki so smiselne, zanimive in primerne 
starosti učencev spodbuditi odzivanje učencev na knjiţevna besedila. Glavni namen 
pa je prikazati pouk knjiţevnosti v razredu, v katerem je tudi učenka s slepoto, ki je 
vključena v program redne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem izobraţevalnega 
programa in dodatno strokovno pomočjo. 
 
 
Raziskovalna vprašanja: 
1. Kam so vključene prilagoditve za učence s slepoto? 
2. Ali bo učenka s slepoto lahko sodelovala pri vseh dejavnostih? 
3. Katere prilagoditve bom uporabila pri obravnavi? 
 
  

4.2. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
V raziskavi sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, in sicer študijo primera. 

Z načrtovanjem dejavnosti tako za celotno obravnavo pripovednih besedil kot s 
pripravami za posamezno učno uro sem prikazala,kako s prilagoditvami obravnavati 
knjiţevno delo v petem razredu, kamor je vključena tudi učenka s slepoto.  
 

4.3. VZOREC 
 

V vzorec sem vključila učenko s slepoto, ki je v šolskem letu 2015/2016 vključena 
v peti razred programa redne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem 
izobraţevalnega programa in dodatno strokovno pomočjo. Učenka je opredeljena kot 
otrok s popolno slepoto. V njeni odločbi je zapisano, da obiskuje redno osnovno šolo 
s prilagojenim izvajanjem izobraţevalnega programa in ima v okviru dodatne 
strokovne pomoči skupaj organiziranih pet ur na teden, od tega tri ure tiflopedagoga 
– dve uri individualno v oddelku in eno uro individualno izven oddelka ter dve uri 
učitelja (spremljevalca) za učno pomoč – individualno v oddelku ali izven oddelka. 
Individualizirani program se izvaja povsod – pri pouku, v OPB, v dejavnostih izven 
pouka ter pri vseh ostalih dejavnostih (prireditve, nastopi itd.). Učenka pri delu v 
razredu uporablja računalnik z brajevo vrstico, pred tem pa je uporabljala brajev stroj. 
V znanih prostorih se dobro orientira, potrebno ji je omogočiti, da sedi na mestu, ki 
omogoča čim boljšo osredotočenost na pouk, da ima okrog sebe dovolj prostora za 
odlaganje stvari, da so poti, ki jih pozna ter uporablja, urejene in da na njih ni 
nepričakovanih predmetov, da ima stalen prostor v jedilnici in da ima svoje 
pripomočke vedno pospravljene na istem mestu. Pri pouku aktivno sodeluje, je 
uspešna, vključuje se v vse dejavnosti, osredotočeno in zbrano posluša ter ima dobro 
razvit posluh, govorne in komunikacijske sposobnosti, ročne spretnosti ter bogat 
besedni zaklad, zaradi česar je zelo močna na področju knjiţevnosti. Pripomočki, ki 
jih je učenka potrebovala pri izvedbi učnih ur, ki sem jih poučevala, so brajev pisalni 
stroj, računalnik z brajevo vrstico, nedrseča podlaga, gradivo v brajici in risalna 
tablica. Videči sošolci pri knjiţevnosti za zapisovanje uporabljajo zvezek, »zvezek« 
učenke s slepoto pa je računalnik z brajevo vrstico. Učenka aktivno sodeluje pri vseh 
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dejavnostih, pri večini so potrebni le prej omenjeni pripomočki, pri gledanju filma pa 
potrebuje avdiodeskripcijo (zvočni opis filma), da lahko sodeluje pri pouku. V primeru, 
da učenka s slepoto filma ne bi poznala, je priporočeno, da ga učitelj z njo pogleda 
ţe pred poukom, da kasneje učenka pri obravnavi laţje sledi in učitelj z govorjenjem 
niti toliko ne moti ostalih učencev. Nekatere učence lahko govorjenje med filmom 
namreč moti. Prav tako pa učenka nekaj pomoči potrebuje pri orientaciji v prostoru, 
ko je prostor nov, drugačen – npr. pri oblikovanju scene, ko so z učenci prestavljali 
mize, stole, predmete. Najprej mora pridobiti informacije o postavitvi v prostoru, da 
zanjo ni nevarno, potem pa se v kratkem času prilagodi in se zelo dobro orientira. 
Občutek za to je razvila ţe s sodelovanjem pri igrah v gledališkem društvu. 
Z obravnavo odlomkov sem prikazala, kako s strani učitelja potekajo priprave na 
pouk knjiţevnosti v razredu, kamor je vključena tudi učenka s slepoto, kako se včasih 
zgodi, da mora učitelj sproti prilagajati pouk in biti fleksibilen, kako vseeno narediti 
učno uro tako, da bo primerna za vse učence in hkrati prilagojena, da učenka s 
slepoto ni prikrajšana, ampak vseeno z nekaj teţjimi dejavnostmi, ki so tako ostalim 
kot deklici v izziv, kako učitelj analizira ure, da lahko za naslednjič načrtuje potek 
pouka ter izbere smiselne poustvarjalne dejavnosti, ki so za razred primerne ter 
zanimive in v katerih lahko sodeluje tudi slepa učenka. 
Vzorec je neslučajnostni, izbran namensko. Z namenom obravnave mladinske 
knjiţevnosti je bila seznanjena ravnateljica šole, razredna učiteljica, odobrili pa so jo 
tudi starši učenke s slepoto. Rezultati obravnave bodo uporabljeni izključno za 
interpretacijo empiričnega dela magistrske naloge. 
 

4.4. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Načrtovanje izvedbe učnih ur v razredu se je začelo z izbiro literature – katera 
dela obravnavati, da jih v šoli še niso predelali, da so zanimiva, primerna starosti ter 
razvojni stopnji učencev in hkrati razumljiva. Zaradi vsebine in tem, ki so po učnem 
načrtu za peti razred določene, sem izbrala knjigo in tudi film Matilda, avtorja Roalda 
Dahla. Delu sem ţelela poiskati knjigo, ki je z Matildo primerljiva tako vsebinsko, kot 
s temami, ki se pojavljajo in so primerne za peti razred. Pri iskanju sem postavila še 
dodaten kriterij, da je druga literatura delo slovenskega avtorja, kajti tako lahko 
učenci kasneje pri obravnavi del najdejo več primerjav. Prav tako pa sem ţelela najti 
delo, za katerega, tako kot pri Matildi, obstajata knjiga in film.  Pri razmišljanju, 
iskanju, primerjanju, obiskov knjiţnic, sem se odločila za delo Dvojne počitnice, 
avtorja Braneta Dolinarja. V obeh delih so skupne teme, ki se pojavljajo in so podane 
v učnem načrtu za peti razred, stvarnost kot pustolovščina/skrivnost, druţina in 
otroštvo. 
 
Vnaprej sem napisala načrt z učnimi cilji, ki bi jih z učenci pri obravnavi omenjenih del 
rada dosegla ter načrtovala dejavnosti, ki bi jih pri obravnavi posameznega dela 
uporabila, da bi bil pouk čim bolj zanimiv, aktiven, primeren tako za učenko s slepoto 
kot za videče vrstnike, da se dejavnosti ne bi ponavljale in bile kljub temu da je v 
razredu učenka s slepoto kompleksne, tudi malo teţje. S tem sem ţelela pokazati, da 
pouk v razredu, kamor je vključen učenec s slepoto, ni nujno nezanimiv, statičen, 
neaktiven in za učence dolgočasen. Iz obeh del sem izbrala odlomka, pribliţno enake 
dolţine, primerljiva med seboj in bila pozorna na to, da lahko v obeh najdemo vse 
omenjene teme, določene z učnim načrtom. Obravnavo sem si zamislila tako, da 
smo z učenci najprej obravnavali odlomek iz Matilde, nato še odlomek iz Dvojih 
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počitnic, nato pa sem učne ure začrtala tako, da sta se odlomka med seboj prepletla, 
povezala – tako s temami, primerjanjem kot s poustvarjalnimi dejavnostmi. Preverila 
sem tudi, ali lahko obe knjigi najdem zapisani v brajici in ugotovila, da si lahko v 
knjiţnici za slepe in slabovidne Minke Skaberne izposodim obe knjigi. Ker pa sem se 
odločila le za obravnavo odlomkov, izposojene knjige nisem potrebovala, saj sem 
odlomka iz knjig pretipkala na računalnik, tako so ostali učenci dobili vsak svojo 
kopijo odlomka, učenki s slepoto pa sem ga naloţila na njen računalnik z brajevo 
vrstico. V primeru, da učenka vsebine knjig ne bi poznala, bi ji predlagala, da si knjigi 
izposodi in ju pred obravnavo pri pouku prebere. V tem primeru pa to ni bilo 
potrebno, saj je učenka obe knjigi poznala.  
Po vsaki učni uri sem fotografirala izdelke, z računalnika osebe s slepoto kopirala 
zapis ter naredila analize učne ure, da sem videla, ali so bile dejavnosti primerno 
načrtovane, ali so učenci dosegli zadane cilje, ali lahko naslednjo nadaljujem z 
načrtovanimi dejavnostmi in ali sem pri načrtovanju prilagoditev kaj spregledala. 
  



- 19 - 
 

5. ANALIZE, PRILAGODITVE IN FOTOGRAFIJE IZVEDBE UČNIH UR 

5.1. OBRAVNAVA ODLOMKA (ROALD DAHL: MATILDA)  
ANALIZA 

Učno uro sem pričela z uvodno motivacijo – z moţgansko nevihto. Učenci so 
razmislili o razlikah med šolo včasih in danes. S ključnimi besedami so svoje ideje 
zapisali v preglednico v svojih zvezkih, nato pa smo se o vseh idejah ter mnenjih 
pogovorili. Učenka s slepoto je svoje ideje napisala po alinejah. Z uvodno motivacijo 
sem si pomagala pri navezavi na odlomek, ki smo ga obravnavali. Učencem sem 
povedala, da bomo brali o čisto posebni šoli. Vprašala sem jih, ali morda kdo izmed 
njih ve, kako je ime osebi, ki nastopa v knjigi in ki je zelo bistra, pametna deklica in 
ima rada knjige. Ena učenka je odgovor vedela, po tem pa se je tudi večina ostalih 
učencev spomnila na Matildo. Povedala sem jim, da je odlomek, ki ga bomo brali, iz 
knjige Matilda in jih vprašala, kako bi lahko izvedeli, kdo je avtor knjige in osnovne 
podatke o njem. Po predlogih učencev je ena učenka na internetu poiskala podatke 
in jih narekovala ostalim učencem, da so si jih zapisali v zvezek. Prav tako smo 
poiskali še nekaj drugih del, ki jih je avtor napisal.  

Ker je odlomek obseţen, sem se odločila, da ga, zaradi razumevanja, učenci najprej 
preberejo sami. Po branju sem jih vprašala po vtisih, kako se jim je zdelo, kaj jim je 
bilo všeč, kaj ne itd. Učenci so bili nad vsebino odlomka navdušeni, zelo jih je 
pritegnila. Po tem smo odlomek še enkrat skupaj prebrali. Učencem ni bila nobena 
beseda nejasna, tako da smo nadaljevali s pregledom razumevanje ter z vsebino 
odlomka. Tega nismo naredili frontalno, ampak tako, da so učenci sami zastavljali 
vprašanja ostalim. Sledil je pogovor o osebah, ki so v odlomku omenjene. Naloga 
učencev je bila, da so si vse omenjene osebe zapisali v zvezek in poleg napisali 
lastnosti oz. podatke,  ki smo jih izvedeli. Pred tem so učenci odlomek še po svoje 
naslovili. Svoj naslov so zapisali pod naslovom Roald Dahl: Matilda. Pod naslov so 
prilepili odlomek, pod njim zapisali osebe, pod tem pa obnovo odlomka. Navodilo 
učencem je bilo, naj bo obnova napisana v obsegu osem do deset povedi. Obnove 
sem pregledala in popravila med zadnjo dejavnostjo, pri kateri so učenci delali v 
parih, in sicer so morali v obsegu sedem do deset povedih napisati, kako bi bilo, če bi 
na naši šoli imeli ravnateljico, kot je ravnateljica v prebranem odlomku. Pri tem so 
nastali zanimivi zapisi. 

Pri učni uri smo vzdrţevali delovni tempo, učenci so bili celoten čas zelo zaposleni in 
zelo  skoncentrirani. Kljub temu, da so tudi pri zadnji nalogi pisali sestavek, jim to ni 
bilo odveč ţe po pisanju lastnosti oseb ter obnove, saj so pri zadnji nalogi uporabljali 
domišljijo in se poleg učenja tudi zabavali. Pri vseh dejavnostih je bila učenka 
enakovredno vključena v delo skupine. 

PRILAGODITVE 

- Besedilo v elektronski obliki, ker ga učenka lahko prebere na brajevi vrstici. 
- Zapis razlik po alinejah. 
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FOTOGRAFIJE 

 

Slika 1: Računalnik z brajevo vrstico  

(Vir: Knez, 2016) 
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5.2. OPISI OSEB IN OBLIKOVANJE LIKOVNEGA MOTIVA S SLANIM TESTOM 
ANALIZA 

Z učenci sem izvedla eno učno uro knjiţevnosti ter dve učni uri likovne umetnosti. Pri 
načrtovanju sem razmišljala o povezavi odlomka iz Matilde ter uporabi likovne 
tehnike, ki bo primerna tudi za učenko s slepoto, zato sem se določila, da uporabim 
kiparjenje, in sicer iz slanega testa. 

Pri uri knjiţevnosti smo z učenci najprej obnovili odlomek, se pogovorili, kaj vse so si 
zapomnili, kaj jim je bilo všeč, kaj ne. Nato so učenci odlomek še enkrat prebrali in so 
k zapisom iz prejšnje ure dodali lastnosti, na katere prejšnjo uro zaradi osredotočenja 
na vsebino niso bili povsem pozorni. Ker je bilo navodilo za likovno ustvarjanje 
tridimenzionalnost in natančno izdelovanje podrobnosti, so si učenci najprej v zvezke 
narisali skice oseb, ki so si jih izbrali za izdelovanje iz slanega testa. Poleg njih so s 
ključnimi besedami zapisali podrobnosti, na katere bodo pri izdelovanju pozorni. 
Učenka s slepoto skice ni risala, ampak si je samo zapisala ključne besede. Kasneje 
sem ugotovila svojo napako. Učenka bi skico lahko narisala na pozitivno folijo ali na 
risalno tablico.  

Testo sem pripravila doma in ga prinesla s sabo, ker je bila naloga precej zahtevna 
ţe zaradi testa, kateremu so morali učenci dodajati moko – odvisno, kaj so ţeleli 
izdelati. Delo jim je šlo dobro od rok, imeli so zelo ustvarjalne zamisli in izdelali 
inovativne kipe. Učenka s slepoto je celoten čas potrebovala pomoč pri usmerjanju 
na pladnju ter na kipu, ker dobiva informacije po drugih poteh kot videči vrstniki, zato 
tudi ustvarja drugače in pri tem potrebuje več časa. Je pa z ustvarjalnimi idejami 
ustvarila zelo dober izdelek.  

PRILAGODITVE 

- Ne riše skice, samo zapiše ključne besede, ki jih bo potrebovala pri likovnem 
ustvarjanju. 

- Izbira primerne tehnike pri LUM – kiparjenje. 
- Pomoč pri likovnem ustvarjanju (usmerjanje, pogovor, pomoč pri nanašanju 

moke, oblikovanju delov telesa kipa …). 
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FOTOGRAFIJE 

 

Slika 2: Izdelek učenke s slepoto 1  

(Vir: Knez, 2016) 

 

Slika 3: Izdelek učenke s slepoto 2  
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(Vir: Knez, 2016) 

 

Slika 4: Ustvarjanje  

(Vir: Knez, 2016) 
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5.3. DRAMATIZACIJA ODLOMKA V PARIH IN OGLED ODLOMKA V FILMU 
ANALIZA 

Učenci so v začetku učne ure prebrali odlomek, nato je sledilo delo v parih, in sicer je 
moral vsak par razmisliti, kako so si predstavljali dogajanje v razredu, to povaditi in 
pred razredom odigrati. Učencem se je najprej naloga zdela zelo teţka in so se 
pritoţevali, ko pa so pričeli s pogovorom, je vse steklo. Ko so vsi odigrali, so morali v 
paru še razmisliti, kaj je bilo dobro, kaj ne, kaj bi lahko naslednjič spremenili (analiza). 
Tudi to dejavnost so izvedli zelo dobro. Učenka s slepoto pri improvizaciji ni imela 
nobenih teţav in se je dobro orientirala v prostoru.  

Sledil je ogled odlomka v filmu (21:56 – 29:46). Pri tem je učenka s slepoto 
potrebovala največ pomoči, ker ji je bilo potrebno opisovati sliko, ki se je prikazovala 
na ekranu in poleg tega pripovedovati tudi to, kaj osebe v filmu govorijo - 
avdiodeskripcija. Po ogledu odlomka, so se učenci razdelili v dve skupini in naredili 
plakat primerjav med filmom in knjigo. O svojih ugotovitvah so tudi poročali pred 
razredom (glej sliko plakata). Pri izdelavi plakata je učenka sodelovala v diskusiji, 
kasneje pri predstavitvi, zapisovali pa so sošolci. 

Učni uri smo zaključili tako, da so učenci povedali, kaj jih je pri ogledu filma, glede na 
prebran odlomek, presenetilo, zakaj mislijo, da se pojavljajo razlike in podobno. 

PRILAGODITVE 

- Pomoč pri orientaciji v prostoru. 
- Avdiodeskripcija – Pomoč pri »gledanju« filma. 
- Pri izdelovanje plakata – delo po skupinah, učenka s slepoto je sodelovala v 

diskusiji in pri predstavitvi plakata, pisali pa so sošolci. 
 

FOTOGRAFIJE 

 

Slika 5: Plakat 1 (razlike in podobnosti v filmu in knjigi - Matilda) 

 (Vir: Knez, 2016) 
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Slika 6: Plakat 2 (razlike in podobnosti v filmu in knjigi - Matilda) 

 (Vir: Knez, 2016) 
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5.4. OBRAVNAVA ODLOMKA (DVOJNE POČITNICE) IN PISANJE 
FANTASTIČNE PESMI 

ANALIZA 

V uvodnem delu učne ure so učenci dobili navodilo, naj razmislijo, kako bi bilo, če bi 
šli sami z vlakom na počitnice. Vsak je na kratko povedal, kako bi bilo, nastale so 
zanimive pripovedi. Napovedala sem, da bomo skupaj brali odlomek, ki nam govori o 
dveh fantih, ki sta šla z vlakom sama na počitnice. Učenci so hitro ugotovili, da gre za 
odlomek iz knjige Dvojne počitnice. Na internetu smo skupaj poiskali podatke o 
avtorju in njegovih delih, nato so učenci odlomek najprej sami prebrali, sledilo pa je 
skupinsko glasno branje odlomka. Odlomek sem pred tem prepisala v elektronsko 
obliko, da ga je učenka lahko brala. Učencem je bil odlomek zelo všeč, saj je 
zanimiv, niso pa bili povsem prepričani v pravilno ravnanje Boţa in Braca. O odlomku 
smo se pogovorili – kdo nastopa v odlomku, kaj se dogaja in kje se dogaja. Učenci so 
v zvezke zapisali osebe, ki jih v odlomku spoznamo ter njihove značilnosti in vsak tri 
vprašanja, s katerimi bi pri sošolcih preverili razumevanje odlomka. Na ta vprašanja 
so morali za domačo nalogo tudi odgovoriti. Sledilo je pisanje pesmi Moje dvojne 
počitnice. Najprej smo z učenci skupaj poiskali veliko rim, ki bi lahko bile uporabne pri 
pisanju pesmi, ker sva z mentorico vedeli, da zna v nasprotnem priti do teţav. Rime 
sem zapisala na tablo. Nato pa je vsak posameznik začel s pisanjem pesmi. Naloga 
učencev je bila napisati pesem, ki je dolga od 3 do 5 kitic, vsaka kitica pa ima 
najmanj 3 verze. Za domačo nalogo so morali pesem urejeno prepisati na A4 list. S 
pisanjem pesmi so imeli učenci veliko teţav, zato za naslednjo uro načrtujem delo v 
paru, ko bodo najprej napisali zgodbo, kako bi bilo, če bi sami imeli dvojne počitnice 
(če bi imeli sestro dvojčico/brata dvojčka) in nato to še pretvorili v pesem z dvema 
kiticama in najmanj tremi vrsticami.  

PRILAGODITVE 

- Besedilo v elektronski obliki, ker ga učenka lahko prebere na brajevi vrstici. 
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FOTOGRAFIJE 

 

Slika 7: Pesem (učenka s slepoto) 

(Vir: Knez, 2016) 
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5.5. INTERPRETATIVNO BRANJE PESMI, FANTASTIČNA PRIPOVED IN 
IZPELJAVA PESMI 

ANALIZA 

Učno uro smo pričeli z razstavo pesmi, ki so jih učenci napisali prejšnjo uro in so jih 
morali za domačo nalogo prepisati na A4 format. Vsak učenec je svojo pesem tudi 
interpretativno prebral pred sošolci. Za to dejavnost so imeli učenci 5 minut časa, da 
so pesem večkrat prebrali in se pripravili na branje. Nato sem učencem podala 
navodilo za delo v paru, ker so imeli prejšnjo uro teţave s pisanjem pesmi in njihove 
pesmi niso bile vse na temo dvojnih počitnic, ampak bolj na temo počitnic. Zato so 
učenci v parih najprej napisali zgodbo, kako bi bilo, če bi oni imeli brata dvojčka ali 
sestro dvojčico in jo nato pretvorili v pesem z dvema kiticama in najmanj tremi 
vrsticami. Pri tem so bili zelo uspešni.  

PRILAGODITVE 

- Zgodbo in pesem zapiše na računalnik. 
- Prepis pesmi za razstavo na brajev stroj. 

 

 

5.6. OBNOVA ODLOMKA IZ DVOJNIH POČITNIC V ŠTIRIH SLIČICAH 
ANALIZA 

OBNOVA ODLOMKA Z LIKOVNIM USTVARJANJEM 

Pri načrtovanju učnih ur sem se odločila, da bodo učenci odlomek obnovili drugače 
kot s pisanjem, in sicer z risanjem štirih sličic. Učencem sem njihove risalne liste (A3 
format) razrezala na štiri dele, tako da so dobili štiri lističe A5 formata. To pa zato, ker 
je A4 format malo prevelik za risalno tablico, ki jo učenka s slepoto uporablja, A5 
format pa gre v celoti nanjo. Učenci so kombinirali dve tehniki – flomastre in barvice, 
učenka s slepoto pa je najprej na risalni tablici s kemičnim svinčnikom narisala oblike, 
nato pa liste obrnila, da je čutila izbočene linije in barvala z barvicami, kajti flomaster 
se ji preveč packa. V učno uro likovne umetnosti sem vključila tudi strokovni termin – 
ritem. Tega so morali učenci uporabiti vsaj enkrat na vsaki sliki. Učenka s slepoto je 
imela pri tem prilagoditve in je morala ritem uporabiti vsaj na eni sličici. Kasneje sem 
ugotovila, da barvanje zanjo ni smiselno. 

PRILAGODITVE 

- Izbira formata risalnih listov. 
- Ni uporabila flomastrov, ampak samo barvice. 
- Risanje oblik na risalni tablici s kemičnim svinčnikom. 
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FOTOGRAFIJE 

 

Slika 8: Risalna tablica 

(Vir: Knez, 2016) 
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Slika 9: Obnova odlomka v sličicah (učenka s slepoto) - kemični svinčnik 

(Vir: Knez, 2016) 
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Slika 10: Obnova odlomka v sličicah (učenka s slepoto) - kemični svinčnik + 
barvanje 

(Vir: Knez, 2016) 
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5.7. OGLED ODLOMKA V FILMU, PRIMERJAVA ODLOMKOV IN PISANJE 
SESTAVKA  

 

ANALIZA 1 

OGLED ODLOMKA DVOJNIH POČITNIC V FILMU 

Učna ura se je začela s ponovim branjem odlomka iz Dvojnih počitnic. Učenci so 
odlomek prebrali, po osveţitvi spomina pa smo si odlomek ogledali še v filmu. V tem 
delu učne ure je učenka s slepoto potrebovala veliko pomoči, saj ji je potrebno 
opisovati scene, prostor, osebe – avdiodeskripcija. Sledilo je delo v paru – zapisali so 
ugotovitve o razlikah in podobnostih med odlomkom v filmu in v knjigi, po tem pa sta 
se po dva para zdruţila v skupino in so naredili plakat o razlikah in podobnostih med 
odlomkom v filmu in v knjigi. Učenka s slepoto je pri tem sodelovala, podajala ideje, 
pisali pa so drugi učenci. Prav tako pa je sodelovala tudi pri predstavitvi plakata. 

ANALIZA 2 

PONOVITEV – MATILDA IN DVOJNE POČITNICE IN PRIMERJAVA OBEH 
ODLOMKOV 

Vsebino, osebe, avtorja idr. obeh odlomkov so učenci ponovili z listki, ki sem jih 
predhodno izdelala. Za učenko s slepoto je bilo potrebno listke napisati na brajev 
stroj. Načrtovala sem, da učenci listke najprej razporejajo na mizi in jih nato prilepijo v 
zvezek, potem pa sem ugotovila, da to ne bo izvedljivo za učenko s slepoto, ker jih 
ona ne more nikamor prilepiti, zato sem dejavnost prilagodila tako, da so učenci listke 
najprej razporedili na mizi, potem smo rešitve skupaj preverili z elektronskimi 
prosojnicami, ostali učenci so rešitve zapisali v zvezke, učenka s slepoto pa je 
naredila zapis na računalnik. Pri tem sem ji pomagala tako, da sva skupaj še enkrat 
prebrali zapise na listkih, preverili, ali je razporeditev prava. Pri tem ni imela teţav, 
ker je ţe pri pregledu lahko sledila in listke pravilno razporedila. 

Sledil je pregled tem, ki jih v obeh odlomkih najdemo in so zapisane v učnem načrtu 
za peti razred. Na tablo sem zapisala nekaj tem, učenki s slepoto pa dala te teme 
zapisane v brajici na listu. O temah smo se pogovorili – katere se pojavljajo, katere 
so odveč, zakaj je tako itd.  

Ob koncu ure pa so učenci še enkrat prebrali odlomek iz Matilde, da so lahko v parih 
naredili primerjave med odlomkoma. Ko so ugotovitve predstavljali razredu, so vsi 
sedeli v svojih klopeh ravno zaradi tega, da ni bilo opaznih razlik med njimi, ko 
učenka s slepoto ne bi zapustila svojega prostora, kajti tam lahko s pomočjo brajeve 
vrstice prebere zapisano. Tiskalnika za brajevo pisavo pa na šoli ni bilo, da bi 
ugotovitve učenke lahko natisnili. 
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ANALIZA 3 

SREČANJE BOŢA, BRACA IN MATILDE 

Učenci so dobili navodilo, naj razmislijo, kako bi bilo, če bi se srečali glavni junaki 
obeh odlomkov – Boţo, Braco in Matilda. Učenem se je zdela naloga zelo zanimiva 
in bili so zelo ustvarjalni. Navodilo je bilo, da napišejo najmanj 15 povedi, učenka s 
slepoto je napisala več, saj je knjiţevnost njeno močno področje. 

PRILAGODITVE 

 

- Bere na računalniku. 
- Avdiodeskripcija – Pomoč pri gledanju odlomka v filmu (natančni opisi scen, 

oseb, prostora). 
- Izdelovanje plakata – učenka s slepoto sodeluje v diskusiji in pri predstavitvi, 

sošolci pišejo na plakat. 
 

 

FOTOGRAFIJE 

 

Slika 11: Plakat 1 (razlike in podobnosti v filmu in knjigi) - Dvojne počitnice 

(Vir: Knez, 2016) 
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Slika 12: Plakat 2 (razlike in podobnosti v filmu in knjigi) - Dvojne počitnice 

(Vir: Knez, 2016) 
 

 

 

Slika 13: Primerjava - Matilda in Dvojne počitnice 

(Vir: Knez, 2016) 
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5.8. PRETVORBA SESTAVKA V DRAMSKO BESEDILO 
ANALIZA 

SREČANJE BOŢA, BRACA IN MATILDE – PRETVORBA V DRAMSKO BESEDILO 

V prvem delu učne ure so učenci pregledali in dokončali svoje sestavke Srečanje 
Boţa, Braca in Matilde ter jih prebrali razredu. Nato smo se z učenci pogovorili, kdo 
so igralci v filmih, kako so govorili, ali so se to prej naučili, kako imenujemo besedilo, 
ki je napisano za gledališče itd. Sledila je razporeditev učencev v skupine po štiri, kjer 
so se dogovorili, kako bi svoje zgodbe o srečanju Boţa, Braca in Matilde lahko 
zdruţili, preoblikovali in iz njih napisali dramsko besedilo. Učenci so bili pri tem 
ustvarjalni, imeli so veliko idej, dobro so se dopolnjevali, so pa potrebovali kar nekaj 
časa, da so začeli s pisanjem. Učenka s slepoto se je v skupino dobro vključila ter 
aktivno sodelovala pri pisanju dramskega besedila.  

PRILAGODITVE 

- Piše na računalnik. 
 

5.9. NADALJEVANJE PISANJA DRAMSKEGA BESEDILA 
ANALIZA 

SREČANJE BOŢA, BRACA IN MATILDE – PRIPRAVA NA IZVEDBO DRAMSKEGA 
BESEDILA IN IZDELOVANJE SCENE 

Učenci so imeli na voljo dve učni uri, da so pisali dramsko besedilo in se dogovorili o 
sceni, ki jo bodo potrebovali in jo za svoj nastop tudi izdelali. Učenka s slepoto je pri 
tej dejavnosti potrebovala pomoč sošolcev pri orientaciji v prostoru, saj pri 
oblikovanju scene predmeti niso bili na mestih kot vedno in ji je bilo to novo. 

PRILAGODITVE 

- Piše na računalnik. 
- Pomoč pri orientaciji v prostoru. 
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5.10. PRIPRAVA NA IZVEDBO DRAMSKEGA BESEDILA IN IZDELOVANJE 
SCENE 

ANALIZA 

SREČANJE BOŢA, BRACA IN MATILDE – PRIPRAVA NA IZVEDBO DRAMSKEGA 
BESEDILA IN IZDELOVANJE SCENE 

Učenci so se dve uri pripravljali na izvedbo dramskega dela, ga vadili ter izdelovali 
sceno. Učenka s slepoto je potrebovala pomoč sošolcev pri orientaciji v prostoru, saj 
pri oblikovanju scene predmeti niso bili na mestih kot vedno in ji je bilo to novo. 

PRILAGODITVE 

- Pomoč pri orientaciji v prostoru. 

 
FOTOGRAFIJE 

 

Slika 14: Izdelovanje scene 
(Vir: Knez, 2016) 
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Slika 15: Plakat s sceno – soba  
(Vir: Knez, 2016) 
 

 

Slika 16: Ulična svetilka od blizu 
(Vir: Knez, 2016) 
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Slika 17: Ulična svetilka 
(Vir: Knez, 2016) 

 

Slika 18: Sendviči 
(Vir: Knez, 2016) 
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Slika 19: Roţica 
(Vir: Knez, 2016) 
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Slika 20: Skakalnica in morje 
(Vir: Knez, 2016) 
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5.11. UPRIZORITEV DRAMSKEGA DELA 
ANALIZA 

UPRIZORITEV DRAMSKEGA DELA 

Učenci so razred spremenili v gledališče, primerno pripravili stole, oder itd. Učenka s 
slepoto je pri tej dejavnosti potrebovala pomoč sošolcev pri orientaciji v prostoru, saj 
pri oblikovanju scene predmeti niso bili na mestih kot vedno in ji je bilo to novo.  

PRILAGODITVE 

- Pomoč pri orientaciji v prostoru. 
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6. UGOTOVITVE  
 

Z obravnavo dveh del mladinske knjiţevnosti sem ţelela pri učencih razvijati 
recepcijsko zmoţnost ter s poustvarjalnimi dejavnostmi, ki so smiselne, zanimive in 
primerne starosti učencev spodbuditi odzivanje učencev na knjiţevna besedila. Moj 
glavni namen pa je bil prikazati pouk knjiţevnosti v petem razredu redne osnovne 
šole, kamor je vključena tudi učenka s slepoto.  
 
S prvim raziskovalnim vprašanjem sem ţelela ugotoviti, kam so vključene 
prilagoditve za učence s slepoto, s katerimi bi si učitelj pomagal pri načrtovanju 
pouka (knjiţevnosti) v razredu. Vloga učitelja pri vključitvi učenca s posebnimi 
potrebami je namreč zelo pomembna, učitelj, ki v razred dobi učenca s slepoto, pa je 
postavljen pred nov izziv, kako pri načrtovanju pouka upoštevati pedagoške 
zakonitosti učenca, zato se mora seznaniti z učenčevimi potrebami in 
funkcioniranjem, z značilnostmi poučevanja, s specialnimi metodično-didaktičnimi 
prilagoditvami, z brajico, učili ter pripomočki, ki jih bo pri poučevanju potreboval 
(Brvar, 2014; Murn, 2002; Florjančič, Gerbec, Hafnar, 2003). Pri načrtovanju 
vsakdanjih dejavnosti učitelja usmerja mobilni tiflopedagog, vodstvo šole pa naj bi 
učitelju še pred prihodom učenca s slepoto v razred omogočilo dodatno 
usposabljanje za poučevanje slepih (Brvar, 2010; Murn, 2002; Florjančič, Gerbec, 
Hafnar, 2003). Učitelj si pri svojem delu pomaga z Navodili za delo s slepimi in 
slabovidnimi učenci, ki jih najde v Navodilih za izobraţevalne programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo 
(Florjančič, Gerbec, Hafnar, 2003). Nasvete najde tudi v knjiţicah nasvetov o vodenju 
slepih, v knjigah različnih strokovnjakov, pomembna pa je predvsem učiteljeva 
retorična usposobljenost, inovativnost, sistematičnost, skrb za aktivnost učenca ter 
nazornost didaktičnih pripomočkov, (Murn, 2002; Brvar, 2014; Florjančič, Gerber, 
Hafnar, 2003) saj je učenje prek tipne zaznave pomembno tako za videče vrstnike 
kot za učence s slepoto. 
 
Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem ugotavljala, ali lahko učenka kljub slepoti, 
tako kot videči vrstniki, sodeluje pri vseh dejavnostih obravnave in poustvarjanja, z 
upoštevanjem predpostavke, da so dejavnosti vnaprej dobro načrtovane in 
prilagojene njenim potrebam. Učenka je bila pri vseh dejavnostih aktivna, motivirana 
in ustvarjalna, divergentno misleča in s tem zmoţna izraţanja domišljije, originalnosti, 
izraznosti in inovativnosti (prim. Blaţić, 1992). Zmoţnost učenkinega sodelovanja pri 
dejavnostih pa lahko potrdim tudi na podlagi divergentnega mišljenja po Guilfordu 
(1971), saj je lahkotno reproducirala ideje in besede, kar avtor poimenuje fluentnost, 
njeno mišljenje je bilo prilagodljivo in proţno – fleksibilnost in je bila originalna ter je 
ideje uspešno oblikovala ter ubesedovala. Učenka je lahko aktivno sodelovala pri 
vseh vnaprej načrtovanih dejavnostih, več pomoči pa je potrebovala pri gledanja 
filma (aviodeskripcija), pri orientaciji v prostoru v novih okoliščinah, ko so s sošolci 
ustvarjali sceno in je bila razporeditev predmetov v prostoru zanjo nova ter pri likovni 
umetnosti – pomoč pri usmerjanju na kipu. 
 
Zadnje raziskovalno vprašanje pa je bilo osredotočeno na prilagoditve pri učnih urah, 
ki sem jih izvedla. Prostor je bil organiziran tako, kot vedno, da je učenka vedela, kje 
so ovire in kje njene stvari. Njena miza je stala na isti lokaciji v razredu, na njej je bilo 
dovolj prostora za vse njene pripomočke. Brala je na računalniku z brajevo vrstico, 
pisala pa poleg računalnika tudi na brajev stroj. Pri učnih urah smo učenki pomoč (po 
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potrebi) nudile jaz, spremljevalka in razredna učiteljica. Odlomka, ki smo ju 
obravnavali sem učenki priskrbela v elektronski obliki.  Pri likovni umetnosti nisem 
pričakovala pretirane natančnosti, pri gledanju filma pa sem učenki nudila 
avdiodeskripcijo.  
 
Pri načrtovanju učnih ur sem morala biti pozorna na veliko stvari, da je učenka lahko 
sodelovala v dejavnostih in bila pri tem uspešna, prav tako pa tudi ostali videči 
vrstniki. Pri načrtovanju pa sem prav tako bila pozorna tudi na to, da so bile 
dejavnosti različne in sem prikazala različne načine dela (npr. likovna umetnost – 
kiparstvo in kasneje risanje).  
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7. PRIMERI DEJAVNOSTI OBRAVNAVE ODLOMKA S 

PRILAGODITVAMI 

Moji primeri dejavnosti pri obravnavi odlomka z vključenimi prilagoditvami glede na 
učne cilje za 5. razred. 
 

FAZE 
OBRAVNA
VE 
ODLOMKA 

PRIMER DEJAVNOSTI KONKRETNI UČNI CILJI PRILAGODITVE 
ZA UČENCA S 
SLEPOTO 

AVTOR 
DELA 

- Učenci poiščejo 
podatke o avtorju 
na internetu. 

Učenci: 
- ločujejo avtorja 

knjiţevnega besedila od 
pripovedovalca. 

 

BRANJE 
ODLOMKA 

- Tiho branje 
posameznikov in 
skupno glasno 
branje. 

Učenci: 
- spoznajo odlomka iz 

knjig (filmov) ter 
povzemajo njune 
značilnosti. 

- izraţajo doţivljanje in 
razumevanje 
knjiţevnega besedila z 
glasnim branjem, pri 
katerem z glasom 
(so)oblikujejo besedilo 
stvarnost. 

- Bere na 
računalnik
u. 

PROSTOR 
IN ČAS 

- Pogovor. 
- Zapis v zvezek. 

Učenci: 
- določijo dogajalni čas in 

prostor. 

- Piše na 
računalnik. 

OSEBE - Pogovor. 
- Zapis v zvezek. 

Učenci: 
- so zmoţni razumeti 

značaj in ravnanje 
knjiţevne osebe, 

- oblikujejo lastno stališče 
do ravnanja knjiţevnih 
oseb. 

 

- Piše na 
računalnik. 

VSEBINA, 
DOGAJANJ
E 

- Pogovor. 
- Zapis v zvezek. 

Učenci: 
- sledijo dogajanju na več 

dogajalnih prostorih in 
dogajanju, pri katerem se 
dogajalni časi prepletajo, 

- obnovijo oziroma 
povzamejo (bistvene) 
dogodke. 
 

Učenci poznajo, razumejo ter 
pravilno uporabljajo naslednje 
strokovne izraze: 

- Piše na 
računalnik. 
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- recitacija, 
- knjiţevna oseba, 
- knjiţevni prostor, 
- knjiţevni čas. 

NEZNANE 
BESEDE 

- Pogovor.   

RAZUMEVA
NJE 
BESEDILA 

- Učenci sami 
zapišejo nekaj 
vprašanj za 
preverjanje 
razumevanja 
odlomka.  

 - Piše na 
računalnik. 

OBNOVA - Pisanje obnove. 
- Obnova v štirih 

sličicah (risanje). 

Učenci: 
- obnovijo oziroma 

povzamejo (bistvene) 
dogodke. 

- Piše na 
računalnik. 

- Uporaba 
risalne 
tablice. 

LIKOVNO 
POUSTVAR
JANJE 

- Izdelovanje kipov 
oseb iz odlomka 
(slano testo). 

- Obnova odlomka 
v štirih sličicah. 

- Izdelovanje scene 
za uprizoritev 
dramskega dela. 

Učenci: 
- obnovijo oziroma 

povzamejo (bistvene) 
dogodke. 

- izdelajo kip iz slanega 
testa. 

- izdelajo sceno za 
uprizoritev dramskega 
besedila. 

- Pomoč pri 
usmerjanju 
na kipu. 

- Uporaba 
risalne 
tablice. 

-  

KNJIŢEVN
O 
POUSTVAR
JANJE 

- Fantastična 
pripoved, ki jo na 
podlagi vsebine 
pretvorijo v 
fantastično 
pesem. 

- Pisanje 
dramskega 
besedila. 

- Uprizoritev 
dramskega dela. 

Učenci: 
- razvijajo recepcijsko 

zmoţnost (doţivljanje, 
razumevanje in 
vrednotenje knjiţevnih 
besedil), tako da se 
govorno po(ustvarjalno) 
in/ali strokovno odzivajo 
na knjiţevna besedila 
oziroma pišejo 
(po)ustvarjalna besedila, 
ki vključujejo prvine 
umetnostnega jezika 
in/ali druge značilnosti 
knjiţevnega besedila. 

- pišejo pesem na podano 
temo (nizajo asociacije, 
prilastke ob tematskem 
jedru, ustvarjajo rime, 
rimane verze, ustvarjajo 
zanimive kombinacije 
besed, tvorijo 

- Piše na 
računalnik. 

- Bere na 
računalnik
u. 

- Pomoč pri 
orientaciji 
v prostoru. 
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sopomenske nize, 
nenavadne besedne  
zveze, pomanjševalnice, 
primere, besedne zveze 
z okrasnim pridevkom 
itd.). 

- pišejo realistične, 
fantastične in nesmiselne 
zgodbe. 

- pišejo dramske prizore. 
- v razrednem gledališču 

uprizorijo odlomek. 

INTERPRE
TATIVNO 
BRANJE 
LASTNE 
PESMI in 
RAZSTAVA 
PESMI 

- Interpretativno 
branje lastne 
pesmi. 

Učenci: 
- glasno, razumljivo in 

interpretativno berejo 
knjiţevna besedila. 

- Bere na 
računalnik
u. 

- Pesem 
pretipka na 
brajev 
stroj. 

ODLOMEK 
V FILMU 

- Ogled filma, 
izdelovanje 
plakata po 
skupinah 
(ugotovitve, 
razlike, 
podobnosti med 
odlomkom v knjigi 
in med odlomkom 
v filmu) + 
predstavitev. 

 - Avdiodeskr
ipcija. 

POVEZAVA 
DVEH 
ODLOMKO
V 

- Ponovno branje 
obeh odlomkov in 
pisanje primerjav 
med njima 
(podobnosti, 
razlike, ugotovitve 
glede prostora, 
časa, dogajanja, 
oseb itd.). 

 - Bere na 
računalnik
u. 

- Piše na 
računalnik. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

Z magistrsko nalogo Obravnava pripovednih besedil s prilagoditvami za slepo 
petošolko sem ţelela prikazati pouk mladinske knjiţevnosti v razredu, kamor je 
vključena tudi učenka s slepoto. Učitelj, ki se sreča s takšno situacijo je postavljen 
pred nov izziv, kako izpeljati ure pouka, da bodo prilagojene učencu s slepoto in 
hkrati primerne tudi za videče sovrstnike. Ker sem v tem razredu poučevala ţe 
lansko leto, sem se odločila delo učitelja pri pouku knjiţevnosti bolj natančno 
prikazati in ga podkrepiti s strokovno literaturo. Priprave na pisanje magistrske 
naloge so se pričele z iskanjem primerne strokovne literature – tako s področja 
knjiţevnosti kot s področja tiflopedagogike – in se nadaljevale z načrtovanjem učnih 
ciljev, metod, oblik ter dejavnosti za izvedbo učnih ur v sklopu empiričnega dela.  

Pri pisanju teoretičnega dela sem ugotovila, da je informacij in podatkov številnih 
avtorjev veliko, zato sem se najprej teţko uprla samo na bistvene. Kasneje pa sem 
se osredotočila na teorijo, ki mi odgovori na vprašanje – Kaj jaz kot učitelj moram 
vedeti oz. kaj potrebujem pri pouku knjiţevnosti z učencem s slepoto v razredu? Po 
tem sem se laţje omejila in izpostavila pomembne točke – definicijo mladinske 
knjiţevnost, didaktike mladinske knjiţevnosti ter pripovedništva, natančneje opisala 
pouk mladinske knjiţevnosti ter vključenost učenca s slepoto v šolo. V empiričnem 
delu pa sem predstavila analize učnih ur in prilagoditve, ki sem jih pri izvedbi pouka 
upoštevala ter fotografije izdelkov. Z empiričnim  delom sem ţelela prikazati, da 
učenka s slepoto lahko sodeluje pri obravnavi ter poustvarjanju, da lahko opravi vse 
poustvarjalne dejavnosti (tudi zanjo teţje) in opisati, katere prilagoditve sem pri 
pouku uporabljala. Hkrati pa sem z načrtovanjem učnih ur empiričnega dela 
magistrske naloge raziskovala tudi, kam so vključene prilagoditve za pouk 
knjiţevnosti v razredu, kamor je vključen tudi učenec s slepoto. 

Menim, da sem s pregledom strokovne literature in z izvajanjem pouka s 
prilagoditvami pridobila znanje, ki mi bo koristilo pri mojem bodočem poklicu. Z 
magistrsko nalogo pa sem poleg podrobnejšega vpogleda v literaturo in v pouk 
knjiţevnosti v razredu, kamor je vključena učenka s slepoto, ţelela pomagati tudi 
učiteljem, ki so, ko dobijo v razredu učenca s slepoto, postavljeni pred nov izziv. Z 
veliko truda in fleksibilnosti je povsem mogoče z vsemi učenci ustvarjati in izvajati 
zelo različne, tudi teţje dejavnosti, je pa res, da mora učitelj vloţiti veliko truda in kar 
je najpomembneje – verjeti v učence in jim dajati priloţnosti za osebno rast – kot 
pravi kitajski pregovor – »Daj človeku ribo, nahranil ga boš za en dan. Nauči ga loviti 
ribe, prehranil ga boš za vse ţivljenje.« 
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9. PRILOGE 

9.1. NAČRT ZA PRAKTIČNO IZVEDBO UČNIH UR V RAZREDU 
OBRAVANAVA DVEH ODLOMKOV IZ KNJIG:  

- BRANE DOLINAR: DVOJNE POČITNICE 
- ROALD DAHL: MATILDA 

 

9.1.1. UČNI CILJI 
KNJIŢEVNA BESEDILA 
Učenci: 

- razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in 
vrednotenja knjiţevnih besedil. 

 
PRVINE KNJIŢEVNEGA BESEDILA 
Knjiţevna oseba 
Učenci: 

- so zmoţni razumeti značaj in ravnanje knjiţevne osebe, 
- oblikujejo lastno stališče do ravnanja knjiţevnih oseb. 

Knjiţevni prostor in čas 
Učenci: 

- določijo dogajalni čas in prostor. 
Dogajanje, tema, sporočilo 
Učenci: 

- sledijo dogajanju na več dogajalnih prostorih in dogajanju, pri katerem se 
dogajalni časi prepletajo, 

- obnovijo oziroma povzamejo (bistvene) dogodke. 
Avtor - pripovedovalec 
Učenci: 

- ločujejo avtorja knjiţevnega besedila od pripovedovalca. 
 
KNJIŢEVNE ZVRSTI IN VRSTE 
Učenci: 

- spoznajo odlomka iz knjig (filmov) Matilde in Dvojnih počitnic ter povzemajo 
njune značilnosti. 

 
RAZVIJANJE RECEPCIJSKE ZMOŢNOSTI S TVORJENJEM, 
(PO)USTVARJANJEM (PISANJE, INTERPRETATIVNO BRANJE, GOVORJENJE) 

Učenci: 
- razvijajo recepcijsko zmoţnost (doţivljanje, razumevanje in vrednotenje 

knjiţevnih besedil), tako da se govorno po(ustvarjalno) in/ali strokovno 
odzivajo na knjiţevna besedila oziroma pišejo (po)ustvarjalna besedila, ki 
vključujejo prvine umetnostnega jezika in/ali druge značilnosti knjiţevnega 
besedila. 

 
PISANJE 
Poezija 
Učenci: 

- pišejo pesem na podano temo (nizajo asociacije, prilastke ob tematskem 
jedru, ustvarjajo rime, rimane verze, ustvarjajo zanimive kombinacije besed, 
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tvorijo sopomenske nize, nenavadne besedne  zveze, pomanjševalnice, 
primere, besedne zveze z okrasnim pridevkom itd.). 

Proza 
Učenci:  

- pišejo realistične, fantastične in nesmiselne zgodbe. 
Dramatika 
Učenci: 

- pišejo dramske prizore. 
 
INTERPRETATIVNO BRANJE 
Učenci: 

- izraţajo doţivljanje in razumevanje knjiţevnega besedila z glasnim branjem, 
pri katerem z glasom (so)oblikujejo besedilo stvarnost. 

Poezija 
Učenci: 

- razumljivo in doţiveto glasno berejo/recitirajo napisano pesem. 
Proza 
Učenci: 

- glasno, razumljivo in interpretativno berejo knjiţevna besedila. 
Dramatika 
Učenci: 

- v razrednem gledališču uprizorijo odlomek. 
 
VSEBINA – PRIDOBIVANJE LITERARNOVEDNEGA ZNANJA 
Učenci poznajo, razumejo ter pravilno uporabljajo naslednje strokovne izraze: 

- recitacija, 
- knjiţevna oseba, 
- knjiţevni prostor, 
- knjiţevni čas. 

 
OSTALI CILJI: 
Učenci: 

- razvijajo strpnost za delo v skupni, 
- doţivljajo branje kot prijetno doţivetje, 
- razvijajo domišljijsko ustvarjalnost. 
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9.1.2. DEJAVNOSTI 
OBRAVNAVA ODLOMKA – ROLAD DAHL: MATILDA 

- Pogovor o avtorju, zapis pomembnih podatkov v zvezek. 
- Branje odlomka. 
- Pogovor o vsebini, knjiţevnih osebah, dogajalnem prostoru in času. 
- Razumevanje besedila (vsebina, knjiţevne osebe). 
- Zapis v zvezek (značilnosti oseb, kako bi naslovili odlomek). 
- Učenci napišejo obnovo prebranega odlomka. 
- Poustvarjanje – likovno (iz slanega testa). 
- Poustvarjanje – učenci v paru pišejo zgodbo – Kako bi bilo, če bi mi imeli 

ravnateljico, kot je tovarišica Volovškar. 
- Ogled prebranega odlomka v filmu  Izdelovanje plakata po skupinah 

(ugotovitve, razlike, podobnosti med odlomkom v knjigi in med odlomkom v 
filmu) + predstavitev. 

 

OBRAVNAVA ODLOMKA – BRANE DOLINAR: DVOJNE POČITNICE 

- Pogovor o avtorju, zapis pomembnih podatkov v zvezek. 
- Branje odlomka. 
- Pogovor o vsebini, knjiţevnih osebah, dogajalnem prostoru in času. 
- Razumevanje besedila (vsebina, knjiţevne osebe). 
- Učenci napišejo tri vprašanja za preverjanje vsebine prebranega odlomka 

(nanje odgovorijo za domačo nalogo). 
- Zapis v zvezek (značilnosti oseb). 
- Obnova odlomka – z likovnim ustvarjanjem  Učenci narišejo štiri sličice, s 

katerimi obnovijo vsebino odlomka. 
- Poustvarjanje – pisanje fantastične pesmi: »Kaj bi bilo, če bi jaz imel dvojne 

počitnice …« (Po alinejah si zapišejo ideje in jih pretvorijo v pesem, ki mora 
imeti od 3 do 5 kitic, vsaka kitica pa najmanj 3 verze – vrstice. Pesem pred 
razredom tudi interpretativno preberejo. + Razstava pesmi.  

- Ker so bile s pisanjem pesmi individualno teţave, sem dodala še naslednjo 
dejavnost. Zapis fantastične pripovedi, kako bi bilo, če bi ti imel 
dvojčka/dvojčico in bi imela dvojne počitnice kot Boţo in Braco.  Iz te 
pripovedi pisanje fantastične pesmi, kako bi bilo, če bi jaz imel dvojne 
počitnice. 

- Ogled odlomka v filmu  Izdelovanje plakata po skupinah (ugotovitve, razlike, 
podobnosti med odlomkom v knjigi in med odlomkom v filmu) + predstavitev. 

 

POVEZAVA ODLOMKOV 

- Ponovitev o prebranih odlomkih (avtorja, vsebina, osebe, dogajanje) z listki 
(trditve), katere učenci dobijo, jih razvrstijo k Matildi/Dvojnim počitnicam ter v 
pravilen vrstni red in jih prilepijo v zvezek. [trditve potrebno prepisati na brajev 
stroj] 

- Teme, ki se v odlomkih pojavljajo. (DRUŢINA, STVARNOST KOT 
SKRIVNOST) 

- Ponovno branje obeh odlomkov in pisanje primerjav med njima (podobnosti, 
razlike, ugotovitve glede prostora, časa, dogajanja, oseb itd.). 
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- Srečanje Matilde, Boţa in Braca.  Vsak učenec zapiše svoj primer zgodbe – 
kaj bi se dogajalo/zgodilo, če bi se te tri osebe srečale. Zgodbo preberejo 
razredu.  

- Sledi razdelitev v skupine po štiri. V skupini učenci s pomočjo prej napisanih 
zgodb skupaj sestavijo dramski prizor, ki ga bodo kasneje uprizorili. V naslovu 
nastopajo tri osebe, tako da bodo morali biti iznajdljivi, koga bo v prizoru 
odigrala oseba 4 oz. kaj bo počela. Pripomočke si lahko prinesejo s sabo ali jih 
vzamejo v razredu, izdelajo pa tudi sceno. 
 

9.2. AVTORJA IZBRANIH KNJIG 

9.2.1. BRANE DOLINAR: DVOJNE POČITNICE 
Brane Dolinar, v resnici Brane Demšar, se je rodil 5. avgusta 1928 v Ljubljani. 
Obiskoval je osnovno šolo Valentina Vodnika, kasneje gimnazijo in nato še 
Akademijo za glasbo. Prva knjiga – Dvojne počitnice, ki jo je napisal, je bila izdana 
leta 1959 in je še danes mikavna in poznana. Kasneje je ustvaril tudi druga dela: 
Mladi Krpani, Druga enajstmetrovka, Rdeča kapica iz Zgornje Šiške, Dnevnik Jureta 
Novaka itd. (Dolinar, 1987) 

9.2.2. ROALD DAHL: MATILDA 
Roald Dahl se je rodil 13. septembra 1916 v juţnem Walesu. Obiskoval je Reptonsko 
šolo, med vojno pa sluţil v britanskih letalskih silah. Poleg Matilde je za otroke 
napisal tudi Čarovnice, Butač in Butačka, Charlie in tovarna čokolade, Poba in druge, 
pisal pa je tudi za odrasle. Umrl je leta 1990 (Dahl, 1998). 

 

9.3. ODLOMKA ZA OBRAVNAVO 

9.3.1. ODLOMEK IZ MATILDE (V FILMU JE ODLOMEK OD 21:56 DO 29:46) 
Matilda je začela hoditi v šolo z rahlo zamudo. Otroke večinoma pošiljajo v osnovno 
šolo s sedmim letom ali celo malce prej, Matildo pa so starši, ker se niso ne tako ne 
drugače trudili za njeno omiko, vpisali prepozno. Tako je imela pri svojem prvem 
šolskem dnevu 7 let in pol.  

Krajevna šola za niţjo stopnjo je bila puščobna, opečnata stavba z nazivom OŠ Ajde 
Gromovnik. Imela je okrog 250 učencev, starih od 7 do skoraj 13 let. Upraviteljica, 
šefinja oz. vrhovna poglavarka te ustanove je bila mogočna dama srednjih let, pisala 
se je Volovškar. Matildo so seveda posadili v prvi razred, v njem je bilo še 18 drugih 
dečkov in deklic pribliţno njene starosti. Za učiteljico so dobili tovarišico Medico. Ni 
mogla imeti več ko triindvajset, štiriindvajset let, njen obraz je bil ovalne oblike, 
ljubek, bled in neţen, oči modre, lasje svetlo rjavi. Telo je imela tako vitko in krhko, 
da je zbujala občutek, da bi se, če bi padla, kakor porcelanasta figurica razletela na 
tisoče koscev.  

Milena Medica  je bila mirno in milo dekle, nikoli ni povzdignila glasu in se je le 
malokdaj nasmehnila, vendar je nedvomno imela nekakšen redek dar, saj jo je 
občudoval vsak otrok, ki ga je imela na skrbi. Bilo je videti, da dobro razume osuplost 
in strah, ki tako rada prevzemata otroke, ko jih prvič v ţivljenju naţenejo v učilnico in 
jim zabičajo, da morajo biti poslušni. Kadar je tovarišica Medica govorila kakšnemu 
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zbeganemu in domotoţnemu novincu, ji je z obraza sijala nenavadna, skoraj otipljiva 
toplina.  

Tovarišica Volovškar, ravnateljica, pa je bila nekaj popolnoma drugega. To je bila 
gromozanska sveta groza, okrutna tiranska pošast, strahovalna šiba tako učencem 
kakor učiteljem. Od nje se je na daleč širil fluid zlobe, kadar se ti je pribliţala, si lahko 
skorajda čutil nevarno vročino, ţarečo kakor iz razbeljene kovinske palice. Kadar je 
korakala – Volovškarca ni nikdar hodila, zmerom je korakala kot kakšen jurišnik z 
velikanskimi koraki in silovito zamahujočimi rokami – kadar je korakala po hodniku, si 
lahko celo slišal, kako puha skozi nozdrvi, in če se ji je na poti znašla skupina otrok, 
je kakor tank zaorala naravnost skoznje, da so človečki odskakovali levo in desno. 
Hvala nebu, da na tem svetu ne srečamo veliko  takšnih ljudi, čeprav dejansko 
obstajajo in nam je najbrţ usojeno, da v ţivljenju naletimo vsaj na enega izmed njih. 
Če vas kdaj doleti to, ravnajte, kakor bi ravnali, če bi v divjini srečali pobesnelega 
nosoroga – splezajte na najbliţje drevo in ostanite tam gor, dokler ne odide. Skorajda 
ni mogoče popisati zunanjost in premnoga čudaštva te ţenske, vendar bom malo 
pozneje le tvegal tovrsten poskus. Za trenutek jo pustimo in se vrnimo k Matildi 
oziroma njenemu prvemu dnevu v razredu tovarišice Medice. Po običajnem uvodnem 
poslu, glasnemu klicanju vseh otrok, je Medica izročila vsakemu učencu popolnoma 
nov učbenik: 

»Upam, da imate vsak svoj svinčnik,« je rekla. 

»Imamo, tršica Medica,« so zaščebetali. 

»Dobro. Za vsakega izmed vas je to prvi šolski dan. To je začetek najmanj dvanajstih 
dolgih let šolanja, ki bi ga morali opraviti vsi. Prvih osem let boste hodili sem, na OŠ 
Ajde Gromovnik, kjer imamo za ravnateljico, kakor vam je morda znano, tovarišico 
Volovškar. V vaše dobro bi vam povedala nekaj o njej. Na vsej šoli zahteva strogo 
disciplino in če sprejmete moj nasvet, se boste v njeni navzočnosti kar najbolj trudili, 
da bi se vedli spodobno. Nikoli se ne pričkajte z njo. Nikoli ji ne ugovarjajte, vedno 
delajte, kakor vam bo rekla. Če se ji zamerite, vas lahko utekočini ko korenček v 
kuhinjskem mešalniku. To ni niti najmanj smešno, Sivka. Nič se ti ni treba hahljati. In 
če ste pametni, si boste zapomnili, da je tovarišica stroga do vsakogar, ki ne spoštuje 
šolskega reda. Ste me razumeli?« 

»Smo, tršica Medica,« je zaţgolelo osemnajst razvnetih glaskov.  

»Hočem vam pomagati« je nadaljevala, »da se boste v mojem razredu naučili čim 
več. To pa zato, ker vem, da vam bo tako pozneje laţje. Pričakujem, na primer, da se 
boste do konca tega tedna vsi naučili poštevanko števila dve. In upam, da boste do 
konca leta znali vse poštevanke z dvanajstico vred. Če se vam to posreči, vam bo v 
veliko pomoč. Mimogrede, se je morda kateri ţe naučil poštevanko števila dve?« 

Roko je vzdignila Matilda. Bila je edina.  

Medica je pozorno gledala temnolaso dekletce z resnim obrazkom, ki je sedelo v 
drugi vrsti. 

»Lepo,« je rekla. »Vstani, prosim, in povej toliko, kolikor ti bo pač šlo.«  

Matilda je vstala in začela govoriti poštevanko. Ko je prišla do dvakrat dvanajst je 
štiriindvajset, se ni ustavila. Neutrudno je nadaljevala: »...dvakrat trinajst je 



- 55 - 
 

šestindvajset, dvakrat štirinajst je osemindvajset, dvakrat petnajst je trideset, dvakrat 
šestnajst je ...« 

»Stoj,« je rekla Medica. Do tedaj je rahlo zamaknjeno poslušala Matildino gladko 
izvedbo. »Do kod lahko prideš?«  

»Do kod?« je rekla Matilda. »No, res ne vem, tovarišica Medica. Mislim, da kar 
daleč.«  

Medica si je vzela nekaj trenutkov, da bi presodila to nenavadno trditev. »Hočeš 
reči,« je nadaljevala, »da bi mi znala povedati, koliko je dvakrat osemindvajset?« 

»Ja, tovarišica Medica.«  

»Koliko?« 

»Šestinpetdeset.« 

»Kaj pa precej teţje reči, na primer dvakrat štiristo sedeminosemdeset? Bi znala tudi 
to?« 

»Mislim, da bi,« je odgovorila Matilda. 

»Si prepričana?« 

»O, pač, tovarišica Medica, zelo prepričana.« 

»Koliko je torej dvakrat štiristo sedeminosemdeset?« 

»Devetsto štiriinsedemdeset,« je izstrelila Matilda. Govorila je mirno in vljudno, brez 
kakršnega koli šopirjenja.  

Učiteljica jo je pogledala skrajnje osuplo, vendar se ji je posrečilo ohraniti običajni 
zven glasu. »To je res sijajno,« je rekla. »Seveda pa je dosti laţje mnoţiti z dve kakor 
z večjimi števili. Pa druge poštevanke? Znaš še katero?« 

»Mislim, daj jih znam, tovarišica Medica. Vsaj mislim.« 

»Katere, Matilda? Do kod si prišla?« 

»Ne... Ne vem prav dobro,« je rekla Matilda. »Ne vem, kaj mislite.« 

»Mislim, na primer, ali znaš poštevanko števila tri?« 

»Ja, tovarišica Medica.« 

»Štirico?« 

»Tudi.« 

»No, koliko jih pravzaprav znaš, Matilda? Pa ne, da kar vse, z dvanajstico vred?« 

»Ja, tovarišica Medica.« 

»Koliko je dvanajstkrat sedem?« 

»Štiriinosemdeset,« je odgovorila Matilda. 
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Medica je utihnila in se nagnila nazaj v svojem stolu za preprosto mizo, stoječo sred 
katedra na gornjem koncu učilnice. Dvogovor jo je precej pretresel, vendar se je 
potrudila, da se to ni dalo opaziti. Do tedaj ni spoznala še nobenega sedemletnega 
otroka – zares, niti desetletnega ne – ki bi mnoţil s takšno lahkoto. 

»Upam, da vsi poslušate,« je rekla razredu. »Matildi je sreča zelo naklonjena. 
Čudovite starše ima, saj so jo naučili mnoţiti kopico števil. Te je, Matilda, učila 
mama?« 

»Ne, tovarišica Medica, ne ona.« 

»Potem moraš imeti sijajnega očeta. Gotovo je izvrsten učitelj.« 

»Ne, tovarišica Medica,« je tiho rekla Matilda. »Ni me učil oče.« 

»Hočeš reči, da si se učila sama?« 

»Res ne vem,« je iskreno rekla Matilda. »Vem le to, da se mi mnoţenje ne zdi preveč 
teţavno.« 

Medica je ostrmela in pridrţala dih. Vnovič si je ogledala deklico s svetlimi očesci, ki 
je tako razumna in resnobna stala za svojo klopjo. »Praviš,« je povzela, »da se ti 
mnoţenje ne zdi preveč teţavno. Nam lahko to malce pojasniš?« »Ojoj,« je rekla 
Matilda, »nisem prepričana.«  

Medica je čakala. V učilnici je bilo tiho, vsi so poslušali. 

»Če bi te prosila,« je spregovorila, »da pomnoţi štirinajst z devetnajst ... Ne, to je 
preteţko ...«  
»To je dvesto šestinšestdeset,« je tiho rekla Matilda. Medica se je zastrmela vanjo. 
Potem je segla po svinčniku in načečkala na kos papirja nekaj številk. »Koliko praviš, 
da je to?« je vprašala in vzdignila pogled.  

»Dvesto šestinšestdeset,« je ponovila Matilda.  

Medica je odloţila svinčnik, snela naočnike in začela leščiti stekelci s kosom fine 
tkanine. Razred je ostal tiho, vsi so gledali in čakali, kaj se bo zgodilo. Matilda je še 
vedno stala v svoji klopi.  

»Povej mi no, Matilda,« je rekla Medica, medtem ko je še naprej leščila stekelci, 
»poskušaj mi natančno povedati, kaj se godi v tvoji glavi, kadar se lotiš takšnega 
mnoţenja. Očitno moraš nekako računati, obenem pa dobivaš zmnoţke skoraj v 
hipu. Vzemimo to, kar si pravkar izračunala, štirinajst krat devetnajst.«  

»Hm ... Preprosto si zamislim štirinajstko in jo pomnoţim z devetnajstko,« je 
odgovorila Matilda. »Bojim se, da ne vem, kako bi to še drugače povedala. Od nekdaj 
si pravim, če to zmore ţepni računalniček, zakaj ne bi zmogla tudi jaz.« 

»Saj res, zakaj pa ne,« je rekla Medica. »Človeški moţgani so čudovita reč.«  

»Po mojem so dosti boljši od kupčka kovine,« je rekla Matilda. »Računalnik ni nič 
drugega ko to.« 

 



- 57 - 
 

9.3.2. ODLOMEK IZ DVOJNIH POČITNIC (V FILMU JE ODLOMEK OD 1:30 
DO 11:45) 

Pred nami se razkrije načrt, kakršnega bi si teţko zamislila sam Karl May ali Sherlock 
Holmes. V tem poglavju se naša zgodba tudi prvič nekoliko zatakne, vendar »cifra« 
odloči in poţene vso stvar v tek. 
Novile je tako majhno obmorsko mestece, da nima niti svoje ţelezniške postaje; na 
vašem šolskem zemljevidu bi ga zaman iskali. Vlak se ustavlja kakih pet kilometrov 
stran od mesta na samoti, nekaj sto metrov pred ovinkom, ki ga naredi ţelezniška 
proga, da se izogne za tiste kraje še kar visokemu hribu. 
Ta kolodvor, če sploh zasluţi to ime, je pravzaprav le majhna lesena baraka, ki ima 
samo dva prostora: sobo, v kateri so blagajna, brzojavni urad, pisarna postajnega 
načelnika in sploh vsi uradi, kar jih ima takale podeţelska ţelezniška postaja, ter 
majhno čakalnico za potnike. Stene te čakalnice so prelepljene z lepaki, ki pozivajo 
kmetovalce na boj proti koloradskemu hrošču (čeprav ga v teh krajih menda niti ne 
poznajo), z dve leti starimi lepaki, ki vabijo ljudi na Zagrebški velesejem, s tiskanim 
voznim redom in z na roko napisanim cenikom ter opozorili.  
 
        in 
 
Čeprav bi človek tako pljuvalnik kakor tudi koš za odpadke v tej čakalnici zaman 
iskal. 
Na tej »postaji« redkokdaj kak potnik vstopi ali izstopi. Zato se le nekateri vlaki 
ustavljajo tod in še ti samo eno minuto, le toliko, da postajni načelnik, ki je ob enem 
tudi edini usluţbenec postaje, prevzame in odda poštno vrečo.  
Tako je bilo tudi danes, ko sta iz popoldanskega vlaka izstopila Boţo in Braco, 
»peron« popolnoma prazen. Nihče ni nikogar spremil, nihče ni nikogar pričakoval, pa 
tudi izstopil ni, razen naših dveh znancev, nihče. V grmovju za straniščem, ki je 
spadalo h »kolodvorskim zgradbam«, se je pasel osel postajnega načelnika, 
katerega pa, seveda, ne moremo šteti med potnike, niti ne med tiste, ki so koga 
spremili ali pričakovali. Osel je mulil travo in se za vlak in prišleca niti zmenil ni.  
Pa tudi postajni načelnik je, še preden je vlak izginil za ovinkom, pograbil poštno 
vrečo in odšel v svojo pisarno. Boţa in Braca, ki sta takoj izginila s »perona«, 
verjetno niti opazil ni, kar je bilo njima očividno kar všeč. Nekam skrivnostno sta se 
drţala in se ozirala na levo in desno; ko pa sta se prepričala, da njunega prihoda 
nihče ni opazil, sta nekaj sto metrov za postajo legla v travo med grmovje in pričela z 
bojnim posvetom. 
 
»Odloči se torej!« je zahteval Boţo od brata jasne in odkrite besede. »Sedaj pa res 
nimava več časa za premišljanje. Zakaj hočeš poţreti besedo, ki si mi jo dal doma? 
Le kaj, za vraga, te je sedaj uščipnilo? Se mar bojiš in misliš, da ne bova zvozila do 
konca? Potem rajši takoj povej, da ne boš potem, ko bo prepozno, počenjal kakih 
neumnosti! 
Če torej nočeš, če si se skujal, potem greva lepo obadva k stari mami. Toda rečem ti, 
poba, da se lahko potlej kar pod nosom obrišeš za ribe, za školjke in korale, za 
jadranje, za … za … no, sploh za vse. Tam boš sedel lepo doma in ves dan poslušal 
staro mamo in teto Stano. Kopat se boš hodil le v kopališče, jadranje si pa lahko kar 
iz glave izbiješ! Če si res taka šleva, da mi ne upaš pomagati, in to sedaj, ko sva ţe 
na pol pota, potem bi bilo bolje, da bi sploh ostal doma … Zakaj pa doma nisi … Uh! 
In ko sva si vendar vse tako lepo zamislila.« 

Ne pluvaj na tla!!     Otpatki naj se mečejo v koš!      
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Boţo je bil skoraj da hud na Braca, ki si ni upal vzeti nase take odgovornosti, da bi 
nalagal svojo staro mamo. Rad bi ţe, rad, da bi imel počitnice, kakršne mu je Boţo 
tako ţivo prikazoval, toda ne za tako ceno. Tisoč premislekov se mu je podilo po 
glavi, najbolj pa ga je seveda skrbelo to, kaj bo, če spregledajo njuno prevaro in ju 
razkrinkajo. Zato je sedaj, ko se je bilo treba dokončno odločiti, pričel odlašati in ni 
vedel, kaj naj bi storil. 
Strast do morja, oba sta jo podedovala po svojem pokojnem očetu, ki je kot mornar – 
partizan padel tik pred koncem vojne pri napadu na Mali Lošinj, ga je gnala, da bi 
brez pomislekov sledil bratovim besedam; zavest, da ne sme lagati, ki je bila v njem 
malo bolj razvita kot v njegovem bratu, pa ga je vlekla nazaj. 
Boţo o tem niti razmišljal ni. Takoj, ko je stopil z vlaka na trdna tla, je v hipu pozabil 
na ves strah, ki ga je prevzel ob nenadnem srečanju s sprevodnikom. Vsi lepi sklepi, 
vse obljube, da se bo odslej drţal le ravne poti, vse kar je v tistih trenutkih strahu 
obljubil samemu sebi, vse to je bilo za tem grmovjem ţe davno pozabljeno. In spet ga 
je prevzelo navdušenje za načrt, s katerim se je doma tudi Braco strinjal in ki bi ga 
sedaj, kljub bratovemu omahovanju, na vsak način rad izpeljal do konca.  
»Zakaj pa doma nisi bil proti? Tam bi bil povedal, sedaj je prepozno! Zakaj sva pa 
potem kupovala vse te reči,« je dejal in brcnil z nogo v torbo, »če misliš, da bi šla raje 
oba k stari mami!? Tam trnkov, noţev, tobaka in vsega drugega ne bova potrebovala. 
Reva si, če se bojiš, čeprav ni nikjer nobene nevarnosti!« 
Braco je bil previdnejši in ni bil pripravljen kar na vrat na nos skočiti v tako 
pustolovščino. Bojazljivec pa tudi ni bil, zato je brata uţaljen zavrnil:  
»Bojim se prav nič, pa tudi reva nisem! To sam najbolje veš, saj si to ţe večkrat na 
lastni koţi izkusil! Zato nikar tako trapasto ne govori! 
Če se mi zdi potrebno vse skupaj še enkrat premisliti, da se potem ne bova kesala, je 
to le gola previdnost, ne pa strahopetnost. 
No, le povej, zakaj je Old Shaterhand vedno in povsod zmagal in odnesel celo glavo? 
Zato, ker je naredil pred vsakim napadom jasen in podroben načrt, v katerem je 
predvidel tudi najmanjšo malenkost ter upošteval vse mogoče in nemogoče moţnosti 
za zapreke, ki bi mu lahko zastavile pot.« 
Videti je bilo, da Braco ni površno prebiral niti tovrstne literature in se »učil«  tudi iz 
teh knjig. Za hip je prenehal, da je zajel sapo, nato pa nadaljeval: 
»Vidiš, poba, tako je treba delati! Ti bi pa kar, kakor kak grinhorn, na vrat na nos letel 
k barba Vanetu, jaz naj grem k stari mami, no – in potem? Kaj veš, kaj vse se lahko 
zgodi? Sploh pa, zakaj moram ravno jaz prvi k stari mami?« 
»Zato ker je načrt moj, ker sem si ga jaz izmisli, ne pa ti? Če ti ni všeč, takoj sedajle 
povej in greva skupaj tja, toda potem … No, boš ţe še videl! Če si pameten, pa mene 
poslušaj!« mu je prigovarjal Boţo, na katerega očividno niti »Old Shaterhand« niti 
»grinhorn« nista naredila zaţelenega vtisa.  
»Dobro! Prav! In kako si predstavljaš, da bo vsa stvar potekala?« 
»Čisto preprosto,« je navdušen pričel Boţo, ko je videl, da Braco popušča (čeprav 
mu je vse to doma ţe najmanj petkrat povedal).  
»Poslušaj! Ti greš k stari mami in ji rečeš, da sem jaz ali bolan, ali da sem šel v 
kolonijo, ali pa sem … nekaj si moraš pač izmisliti. Ti, da si prišel sam, porečeš, 
mene pa da ne bo. 
Jaz grem nocoj k Vanetu in mu rečem, da mi je mama dovolila preţiveti deset dni v 
njegovi koči. Pomisli, poba, kakšne počitnice bova imela! To se pravi biti na 
počitnicah, ja, ko ti nihče ne stoji za hrbtom in te ne nadleguje stalno: »Bracek, umij si 
roke!« »Boţkič, takoj iz vode!«, čeprav se šele pol ure namakaš, ali pa: »Bracek, kje 
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si umazal srajco?« Pri Vanetu srajce sploh ne bom nosil! Ves dan bova lahko v 
minimalkah in bova črna kot zamorca. 
Jaz grem torej v Drago k Vanetu, jutri zvečer pa pridem v mesto in te počakam na 
koncu vrta, za tisto lopo, v kateri je imel stric Mate zajce. Povedal ti bom, kako sem 
opravil v Dragi, ti pa meni, kako je bilo pri stari mami. In potem grem jaz za eno noč 
spat v tvojo posteljo, ti pa namesto mene na seno, v Vanetovo kočo. Naslednji večer 
pa se spet zamenjava. 
Pomisli, Braco, kako čudovito bo to! Naravnost perfektno! Odkriti naju pa nihče ne 
more, če bova le dovolj previdna in pametna. Komu bo pa sploh prišlo na misel, da 
počenjava kaj takšnega, da sva prišla oba in da imava tako rekoč – dvojne 
počitnice?« 
»Do tu je še vse v redu,« je dejal Braco, »toda ti si menda od navdušenja na vse 
drugo pozabil. Kaj bo, na primer … no, na primer … če … če … ?« 
»Nič ne bo, poba! Nobenih »če«, ti povem! Vse bo šlo po načrtu.« 
»No, kako bova, na primer … Kako bova naredila z obleko in perilom? Naj kovček in 
torbo vzamem jaz k stari mami ali ti k Vanetu? Na pol ga ne moreva preţagati, v 
rokah pa svojih stvari tudi ne moreš prinesti. In če stara mama odkrije, da imam vse 
po dvojno, sandale, robce in hlače, majice in nogavice?«  
»Ti vzemi kovček, jaz pa vzamem torbo! Nekaj svojih reči bom nesel s seboj k 
Vanetu, ostalo pa ti dobro skrij! Kadar bom kaj potreboval, bom pač vzel, kadar bom 
jaz pri stari mami. Kaj se bojiš in iščeš ovire, ko bo šlo vse gladko kot po maslu!«  
»Ţe mogoče? Toda meni še vedno ne gre v glavo, zakaj bi moral ravno jaz prvi k 
stari mami? Jaz sploh ne vem, kako naj ji pojasnim, zakaj sem prišel sam. Mene 
bodo takoj ujeli na laţi, ti bi se pa laţje izmazal, ker si načrt ti skuhal in se sam 
najbolje spoznaš nanj. 
Jaz sem za vse, kar predlagaš, toda pod enim pogojem: Da greš nocoj k stari mami ti 
in ti prvi z njo govoriš.« 
»Ne grem! Načrt je moj, zato imam jaz pravico izbirati, kam bo kdo šel. Sicer pa tudi 
jaz ne vem, kako naj ji vse to pojasnim, ker sem ţe od vsega začetka računal, da boš 
prvo noč pri stari mami spal ti.« 
»Seveda! Zakaj pa vedno le jaz? Zakaj moram vedno jaz v ţerjavico po kostanj? 
Zakaj pa se ne bi tudi ti nekoliko ţrtvoval in naredil prvega koraka? Zakaj v takih 
stvareh vedno mene porivaš naprej?« 
»No, dobro! Poslušaj! Če misliš, da ti s tem delam krivico in da zaradi tega ne bi vsa 
stvar padla v vodo, ţrebajva! Kdor bo cifra, tisti gre k Vanetu, moţ pa k stari mami. Si 
zato?« 
»Veš da! To bo vsaj pošteno, ne pa da ti kar sam odločaš, kam bo kdo šel in seveda 
izbereš laţjo pot.« 
Boţo je vzel iz ţepa nov petdinarski kovanec, ga previdno poloţil na upognjen 
kazalec desne roke in ga s palcem frcnil v zrak. Kovanec se je vrtel kot propeler, se 
svetlikal v soncu in nazadnje padel na tla. Bila je cifra. 
Bracu se je roka nekoliko tresla, ko je poskušal ponoviti to umetnijo. Ni bil tako 
izkušen kot Boţo, zato kovanec ni zletel tako visoko in tudi vrtel se ni tako lepo. 
Oba sta planila, ko je padel v travo. 
»Spet cifra!« je dejal Boţo presenečen in vnovič poloţil kovanec na prst. »Metala 
bova toliko časa, dokler se ne odloči, da veš!« je dejal in sproţil prst. 
Moţ, in pri Bracu tudi moţ. Tako sta ponovila še enkrat, vrgla spet oba cifro, dokler 
se šele četrtič sreča ni zasukala na Bracovo stran in njega izbrala, da bo prvo noč 
prespal pri Vanetu. 
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Boţo je teţko prikrival razočaranje in rahlo uţaljenost, ker bo moral Bracu odstopiti 
prednost, ki sicer ni bila nikaka prednost, le srečanje s staro mamo in prvem 
razgovoru z njo bi se rada oba izognila. In če ne bi bil še pred petimi minutami tako 
vneto zagovarjal svojega načrta, bi se Boţo v tem hipu prav gotovo sam premislil in 
raje ţrtvoval prej tako opevane počitnice ter skupaj z bratom odšel kar naravnost k 
stari mami. 
»Ne vem, če je to prav? Jaz sem starejši, imam ţe zato prednost!« je skušal 
prepričati in pregovoriti bratca za zamenjavo. 
»Nič nisi starejši!« ga je zavrnil Braco. »To, da si prišel pol ure pred menoj na svet, 
še nič ne pomeni in zato nimaš nobene pravice do kakršnekoli prednosti. Sicer pa ta 
reč niti ni natančno ugotovljena, saj so naju v porodnišnici prav lahko zamenjali in 
sem potem jaz ti, ti pa jaz … 
Strinjal si se, celo sam si predlagal, naj odloči ţreb, zato moraš sedaj drţati besedo! 
Če ti pa kaj ni všeč, pa kar povej! Če si taka reva, če se bojiš, potem greva lepo oba 
k stari mami, toda potem – adijo počitnice! Za ribe in školjke, za plavanje in jadranje 
in sploh za vse se lahko pod nosom obrišeš!« 
  

9.3.3. TEME, KI SE POJAVLJAJO V OBEH ODLOMKIH (IZ UČNEGA NAČRTA 
ZA DRUGO TRILETJE): 

- stvarnost kot pustolovščina/skrivnost, 
- druţina, 
- otroštvo. 
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9.4. UČNE PRIPRAVE 
 

9.4.1. OBRAVNAVA ODLOMKA (ROALD DAHLA: MATILDA) 
 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 17. 3. 2016 

UČNA TEMA: ROALD DAHL: MATILDA (ODLOMEK), 2 UČNI URI 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v paru 
 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda 
ustnih del, metoda dela z izobraţevalno-komunikacijsko tehnologijo 

Operativni učni cilji:  
1. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 
knjiţevnih besedil, 
2. oblikujejo lastno stališča do ravnanja knjiţevnih oseb in ga utemeljijo,  
3. zaznavajo značajsko lastnost, ki je v nasprotju z njeno splošno značajsko oznako, 
4. poznajo vsebino odlomka, 
5. spreminjajo knjiţevna besedila – nadaljevanje in/ali nova zgodba. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (računalnik, projektor, knjiga, zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 
- Dahl, R. (1998). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

 Dejavnosti Učiteljica 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 
 

Uvodna 
motivacija 
 
 

Učence spodbudim, da razmišljajo kakšna je 
bila šola nekoč in kakšna je danes 
(primerjava šolskega sistema, učiteljev, 
učencev, pravil, strogosti, znanja, 
pripomočkov). Ideje si zapišejo v 
preglednico v zvezke. Pogovorimo se o 
njihovem mnenju. 

Povzamem, da je šola danes povsem 
drugačna kot nekoč, prav tako pa so 
drugačni tudi učenci, učitelji, ravnatelji.  

Piše na računalnik. 
 
Zapisuje po alinejah. 
 
 

Osrednji 
del 
 
 
 
 
 

 
Delo z 
besedilom 
 
 
 
 

NAJAVA BESEDILA 

Danes se bomo tudi v zgodbi preselili v prav 
posebno šolo. 

Vprašam jih, kako je bilo ime čudeţni 
deklici, ki je bila zelo bistra učenka, rada je 
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imela svojo učiteljico in oboţevala je knjige. 

Učencem napovem, da bomo brali odlomek 
z naslovom: Tovarišica Medica, angleškega 
pisatelja. Vprašam jih, če vedo, kdo je 
napisal Matildo. En učenec na internetu 
poišče podatke o avtorju knjige. Zapišejo si 
jih v zvezek. 

Učenci povedo, če poznajo še kakšno 
njegovo knjigo. (Jakec in breskev velikanka, 
Čarli in tovarna čokolade, Čudoviti lisjak, 
Čarovnice, Matilda). Tudi to nekdo poišče 
na internetu. 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE 

PREMOR  

SAMOSTOJNO TIHO BRANJE 

UČITELJEVO BRANJE ODLOMKA 

ČUSTVENI PREMOR PO 
PRIPOVEDOVANJU 

IZRAŢANJE VTISOV, DOŢIVETIJ 

-Kakšen se vam je zdel odlomek? 

-Vam je bil všeč? Kaj najbolj? Kaj vam ni 
bilo všeč? 

PONOVNO BRANJE – glasno branje 
učencev  

RAZLAGA MANJ ZNANIH IN NEZNANIH 
BESED/BESEDNIH ZVEZ 

Učence vprašam, ali katere izmed besed 
niso razumeli. Poleg skupne razlage učence 
povprašam tudi, s čim bi si pri iskanju razlag 
besed lahko pomagali. 

ANALIZA ZGRADBE BESEDILA – 
vprašanja za razumevanje 

Vsak učenec postavi ostalim vprašanje po 
mojem zgledu. S tem preverimo 
razumevanje in hkrati tvorijo vprašalne 
povedi. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Prepis odlomka v 
elektronsko obliko. 
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Primer: Kdo je Medica? 

VREDNOTENJE 

»Menite, da je bila učiteljica Medica z 
razlogom presenečena nad znanjem 
Matilde? Zakaj? Kakšni so bili Matildini 
starši? Kako veste?« 

Zaključni 
del 
 

 

 

Obnova 
 
 
 
Nove naloge 
 
 

Učenci razmislijo, kako bi odlomek naslovili 
ter napišejo obnovo odlomka v 8 do 10 
povedi. 
 

Delo v paru: Zapišejo od 7 do 10 povedi 
kako bi bilo, če bi mi imela takšno 
ravnateljico. 

Piše na računalnik. 
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9.4.2. OPISI OSEB IN OBLIKOVANJE LIKOVNEGA MOTIVA S SLANIM 
TESTOM  

 
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 22. 3. 2016 

Učna tema: Roald Dahl: Matilda (Matilda, Medica in Tovarišica Volovškar) 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda 
ustnih del 

Operativni učni cilji:  
1. oblikujejo lastno stališča do ravnanja knjiţevnih oseb in ga utemeljijo,  
2. zaznavajo značajsko lastnost, ki je v nasprotju z njeno splošno značajsko oznako, 
3. razmišljajo o upodobitvi oseb. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (knjiga Matilda, zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 
- Dahl, R. (1998). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

 Učne oblike Dejavnosti 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 

Frontalni pouk 
 

Učence vprašam, kaj smo prejšnjo uro brali, 
odlomek iz katere knjige, kdo je avtor knjige, 
katera dela je še napisal, kdo je v odlomku 
nastopal, kdo je omenjen, česa se iz 
odlomka spomnijo … 

  
 

Osrednji 
del 
 
 
 
 

Frontalni pouk 
 
 
Individualni 
pouk 
 
 

Učencem povem, da bo današnja ura 
knjiţevnosti povezana z likovno umetnostjo. 
 
Ponovno branje odlomka. 
 
V odlomku v zvezku poiščejo vse, kar 
zasledijo o Matildi, Medici in Tovarišici 
Volovškar. Preverijo, ali so prejšnjo uro v 
opise oseb napisali vse, kar v odlomku 
najdejo o njih. 
 
Učencem preberem odlomke/povedi iz 
odlomka, v katerih so zapisi o omenjenih 
osebah, sami preverijo, ali imajo vse 
zapisano. 

Učencem povem, da bodo pri LUM iz 
slanega testa na ploščico oblikovali kip 

 
 
 
Bere na računalniku. 
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Medice, Matilde ali Volovškarce, zato si v 
zvezke naredijo natančen načrt, kako bodo 
to naredili. 

 
 
Piše na računalnik. 

Zaključni 
del 
 

Frontalni pouk 
 

Narišejo si skice in zraven napišejo ključne 
besede, na kaj bodo pozorni (npr. velik nos 
itd.). 

Učenka samo zapiše, 
ne riše skice. 
 
 

 

ODLOMKI/POVEDI IZ KNJIGE, V KATERIH ZASLEDIMO OPISE OSEB 

MATILDA 

Medica je pozorno gledala temnolaso dekletce z resnim obrazkom, ki je sedelo v 
drugi vrsti. 

»Hm ... Preprosto si zamislim štirinajstko in jo pomnoţim z devetnajstko,« je 
odgovorila Matilda. »Bojim se, da ne vem, kako bi to še drugače povedala. Od nekdaj 
si pravim, če to zmore ţepni računalniček, zakaj ne bi zmogla tudi jaz.« 

MEDICA 

Za učiteljico so dobili tovarišico Medico. Ni mogla imeti več ko triindvajset, 
štiriindvajset let, njen obraz je bil ovalne oblike, ljubek, bled in neţen, oči modre, lasje 
svetlo rjavi. Telo je imela tako vitko in krhko, da je zbujala občutek, da bi se, če bi 
padla, kakor porcelanasta figurica razletela na tisoče koscev.  

Milena Medica  je bila mirno in milo dekle, nikoli ni povzdignila glasu in se je le 
malokdaj nasmehnila, vendar je nedvomno imela nekakšen redek dar, saj jo je 
občudoval vsak otrok, ki ga je imela na skrbi. Bilo je videti, da dobro razume osuplost 
in strah, ki tako rada prevzemata otroke, ko jih prvič v ţivljenju naţenejo v učilnico in 
jim zabičajo, da morajo biti poslušni. Kadar je tovarišica Medica govorila kakšnemu 
zbeganemu in domotoţnemu novincu, ji je z obraza sijala nenavadna, skoraj otipljiva 
toplina.  

TOVARIŠICA VOLOVŠKAR 

Tovarišica Volovškar, ravnateljica, pa je bila nekaj popolnoma drugega. To je bila 
gromozanska sveta groza, okrutna tiranska pošast, strahovalna šiba tako učencem 
kakor učiteljem. Od nje se je na daleč širil fluid zlobe, kadar se ti je pribliţala, si lahko 
skorajda čutil nevarno vročino, ţarečo kakor iz razbeljene kovinske palice. Kadar je 
korakala – Volovškarca ni nikdar hodila, zmerom je korakala kot kakšen jurišnik z 
velikanskimi koraki in silovito zamahujočimi rokami – kadar je korakala po hodniku, si 
lahko celo slišal, kako puha skozi nozdrvi, in če se ji je na poti znašla skupina otrok, 
je kakor tank zaorala naravnost skoznje, da so človečki odskakovali levo in desno.  
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UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

ŠOLA:  ŠTUDENTKA: Ksenja 
Knez 

PREDMET: LUM 
RAZRED: 5  

 DATUM: 22. 3. 2016 
ŠTEVILO UR: 2 

OBLIKOVALNO PODROČJE: 
Kiparstvo 

LIKOVNA NALOGA: 
Oblikovanje likovnega motiva po spominu / domišljiji  

LIKOVNA TEHNIKA: 
Slano testo 

LIKOVNI MOTIV: Matilda, Tovarišica Volovškar, Medica 

MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: 
Slano testo, podloga (pladenj), palčke, noţki 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna 

METODE DELA: metoda praktičnih izdelkov, razgovor, metoda demonstracije  

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

CILJI: 
Učenci: 

- ob likovnih izdelkih učencev in ob zgledih spoznavajo likovne pojme, povezane z 
oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru; 

- podrobno izdelajo kip na ploščici iz slanega testa; 
- razvijajo občutek za razporejanje oblik v prostoru. 

VIRI IN LITERATURA: 
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Likovna umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.. 

 

POTEK UČNE URE: 

UČITELJ UČENCI Uč. metode, oblike, 
sredstva in  
pripomočki; 
*Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

UVODNI DEL 

Navezava na prejšnjo uro knjiţevnosti. 
Pogovor o Matildi, Medici in Tovarišici 
Volovškar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sodelujejo v diskusiji. 
 
 
 
 
 
 
 

Razgovor, frontalno  
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OSREDNJI DEL  

Napovem likovno nalogo: »Danes boste iz 
slanega testa oblikovali likovni motiv po 
napisanih lastnostih/domišljiji.« 
 
 
Napovem likovni motiv:  
»Izdelovali boste Matildo, Medico ali 
Tovarišico Volovškar. Potrebovali boste 
slano testo, ki sem ga prinesla s sabo. 
Ker pa imate likovni motiv na izbiro, se 
morate zelo potruditi z izdelavo in izdelati 
tudi podrobnosti, tako da bo kip res 
tridimenzionalen. Likovni motiv boste 
izdelovali na tablico iz slanega testa, ki jo 
morate najprej narediti. 
 
  
 
  
Določimo kriterije za likovno vrednotenje: 

1. Motiv je Matilda ali Tovarišica 
Volovškar. 

2. Uporaba slanega testa. 
3. Samostojnost in ustvarjalnost pri 

delu. (*Samostojnost pri delu za X 
ne velja. Pri delu ji pomagam, 
večinoma dela sama, podaja ideje, 
oblikuje, jaz jo usmerjam na 
ploščici, mizi …) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Poslušajo navodila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podajo svoje predloge za 
kriterije za likovno 
vrednotenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likovno se izraţajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Razlaga, frontalno 
 
*Pomoč pri usmerjanju 
na kipu, dodajanju 
moke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razgovor, frontalno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda praktičnih del, 
individualno 
 
Slano testo, podlaga 

ZAKLJUČNI DEL  

Vodim razgovor o današnji likovni nalogi 
ter usmerjam k vrednotenju likovnih 
izdelkov glede na prej določene kriterije. 

Opazuje likovne izdelke 
svojih sošolcev in jih 
vrednoti glede na 
navodila. 
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9.4.3. DRAMATIZACIJA ODLOMKA V PARIH IN OGLED ODLOMKA V FILMU 
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 31. 3. 2016 

Učna tema: Roald Dahl: Matilda (odlomek), 2 učni uri 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, skupinsko delo 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda 
ustnih del, metoda dela z izobraţevalno-komunikacijsko tehnologijo, dramatizacija 

Operativni učni cilji:  
1. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 
knjiţevnih besedil, 
2. poznajo vsebino odlomka, 
3. pri knjiţevni osebi opazujejo več značajskih lastnosti  
4. improvizirajo (igra vlog), 
5. svojo domišljijskočutno predstavo (knjiţevne osebe, prostor, čas) primerjajo z osebami, 
sceno, kostumi v filmu. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (računalnik, projektor, knjiga, zvezek, film) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport, Zavod RS za šolstvo. 
- Dahl, R. (1998). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 Dejavnosti Učenci 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 

Ponovno 
branje 
odlomka 

Preberejo odlomek. Bere na 
računalniku. 

Osrednji 
del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delo z 
besedilom 
 
 
 
 
Odlomek iz 
filma 
Primerjave 
odlomka iz 
knjige in filma 
 
Poročanje 
 
 

Delo v parih:  
Razmislijo, vadijo in odigrajo – kako so si 
predstavljali dogajanje v razredu, pogovor 
med učiteljico in Matildo. 
 
Ogled prebranega odlomka v filmu. 
 
Delo v paru: 
Primerjave in razlike zapisujejo na A4 
format – naredijo »plakat«. 
 
Poročanje: 
Vsak par predstavi svoje ugotovitve. 
 
(To zapisujem na tablo – kot miselni 
vzorec) 

 
 
 
 
 
Avdiodeskripcija.  
 
 
 
 

 

 

Zaključni 
del 

Povzemanje 
primerjav 

Pogovor o razlikah med filmom in knjigo.   
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9.4.4. OBRAVNAVA ODLOMKA (DVOJNE POČITNICE) IN PISANJE 
FANTASTIČNE PESMI  

 
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 7. 4. 2016 

Učna tema: Brane Dolinar: Dvojne počitnice (odlomek), 2 učni uri 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda 
ustnih del, metoda dela z izobraţevalno-komunikacijsko tehnologijo 
 

Operativni učni cilji:  
1. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 
knjiţevnih besedil, 
2. oblikujejo lastno stališča do ravnanja knjiţevnih oseb in ga utemeljijo,  
3. zaznavajo značajsko lastnost, ki je v nasprotju z njeno splošno značajsko oznako, 
4. poznajo vsebino odlomka, 
5. spreminjajo knjiţevna besedila – nadaljevanje in/ali nova zgodba. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (računalnik, projektor, knjiga, zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 
- Dolinar, B. (1987). Dvojne počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

 Faza ure Dejavnosti 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 
 

Uvodna 
motivacija 
 
 

Učence spodbudim, da pri sebi razmislijo, 
kako bi bilo, če bi šli sami z vlakom na 
počitnice.  

Vsak učenec na hitro pove, kako bi bilo. 

 
 
 
 
 

Osrednj
i del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delo z 
besedilom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAJAVA BESEDILA 

Navezava uvodne motivacije na odlomek 
Braneta Dolinarja. Napovem, da bomo brali 
odlomek iz knjige slovenskega avtorja 
Braneta Dolinarja. Je avtor Matilde tudi 
slovenski avtor? 

En učenec na internetu poišče podatke o 
avtorju knjige. Zapišejo si jih v zvezek. 

Učenci povedo, če poznajo še kakšno 
njegovo delo. Tudi to nekdo poišče na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere na računalniku. 
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internetu. 

PRIPRAVA NA POSLUŠANJE 

PREMOR  

SAMOSTOJNO TIHO BRANJE 

UČITELJEVO BRANJE ODLOMKA 

ČUSTVENI PREMOR PO 
PRIPOVEDOVANJU 

IZRAŢANJE VTISOV, DOŢIVETIJ 

-Kakšen se vam je zdel odlomek? 

-Vam je bil všeč? Kaj najbolj? Kaj vam ni 
bilo všeč? 

PONOVNO BRANJE – glasno branje 
učencev  

RAZLAGA MANJ ZNANIH IN NEZNANIH 
BESED/BESEDNIH ZVEZ 

Učence vprašam, ali katere izmed besed 
niso razumeli. Poleg skupne razlage učence 
povprašam tudi, s čim bi si pri iskanju razlag 
besed lahko pomagali. 

ANALIZA ZGRADBE BESEDILA  

Kaj je tema besedila, je podobna s 
prebranim odlomkom iz Matilde; kdo 
nastopa v odlomku; kaj lahko sklepamo; 
dogajalni prostor in čas. 

Značilnosti oseb zapišejo v zvezke (kot pri 
obravnavi Matilde). 

Vprašanja za razumevanje 

Vsak učenec zapiše učni list s štirimi 
vprašanji za preverjanje razumevanja 
vsebine. Po dva učenca si med seboj lista 
zamenjata in odgovorita na vprašanja, nato 
pa ponovno zamenjata in pregledata 
pravilnost odgovorov. Zapisana vprašanja in 
odgovore skupaj preverimo, da vsi obnovijo 
vsebino zgodbe. Učne liste si prilepijo v 
zvezke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piše na računalnik. 
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VREDNOTENJE 

»Menite, da sta Boţo in Braco ravnala prav? 
Kaj ju je gnalo k takšnemu početju?« 
 

Zaključ
ni del 
 

 

 

 
 
 
Nove naloge 
 
 

Pisanje fantastične pesmi: »Kaj bi bilo, če bi 
bil jaz z Boţem in Bracem, kako bi bilo, kaj 
bi bilo, če bi jaz s svojim dvojčkom šel na 
dvojne počitnice…« (po alinejah si zapišejo 
ideje in jih pretvorijo v pesem, ki mora imeti 
od 3 do 5 kitic, vsaka kitica pa najmanj 3 
verze – vrstice. Pesem pred razredom tudi 
interpretativno preberejo.) 

 
 
Piše na računalnik. 
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9.4.5. INTERPRETATIVNO BRANJE PESMI, FANTASTIČNA PRIPOVED IN 
IZPELJAVA PESMI 

 
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 14. 4. 2016 

Učna tema: Brane Dolinar: Dvojne počitnice (odlomek), 2 učni uri 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v paru 
 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda 
ustnih del, metoda dela z izobraţevalno-komunikacijsko tehnologijo 

Operativni učni cilji:  
1. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 

knjiţevnih besedil, 
2. napisano pesem interpretativno preberejo pred razredom, 
3. spreminjajo knjiţevna besedila – pišejo fantastično pripoved + iz fantastične pripovedi 

napišejo izpeljanko – pesem,  
4. poznajo vsebino odlomka. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (računalnik, projektor, knjiga, zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 
- Dolinar, B. (1987). Dvojne počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

 Faza ure Dejavnosti 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 
 

Pregled 
domače naloge 
 

Preverimo, ali so odgovorili na vprašanja, ki 
so jih prejšnjo uro zapisali in ali so prepisali 
pesem za interpretativno branje in za 
razstavo. Vprašanja in odgovore vsak 
učenec tudi prebere, skupaj ocenimo 
pravilnost. 

 
 
 
 
 

Osrednji 
del 
 
 

Delo z 
besedilom 
 
 

Učenci imajo 5 minut časa, da se naučijo 
lepo in razločno prebrati svojo pesem. 
 
Interpretativno branje pesmi pred sošolci – 
posnetek nastopa. 

 
Bere na 
računalniku. 
 

Zaključni 
del 
 

 

 

 
Nove naloge 
 
 

 
Delo v paru – kako bi bilo, če bi jaz imel 
dvojne počitnice z bratom dvojčkom/sestro 
dvojčico. Pisanje fantastične pripovedi. Iz 
pripovedi napišejo pesem z dvema kiticama, 
vsaka naj ima najmanj 3 verze. 

 
Piše na računalnik. 
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9.4.6. OBNOVA ODLOMKA IZ DVOJNIH POČITNIC V ŠTIRIH SLIČICAH  
 

UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO UMETNOST 

ŠOLA:  ŠTUDENTKA: Ksenja 
Knez 

PREDMET: LUM 
RAZRED: 5  

 DATUM: 18. 4. 2016 
ŠTEVILO UR: 2 

OBLIKOVALNO PODROČJE: 
Risanje 

LIKOVNA NALOGA: 
Oblikovanje likovnega motiva po odlomku 

LIKOVNA TEHNIKA: 
Barvice, flomaster 

LIKOVNI MOTIV: obnova prebranega odlomka v štirih sličicah 

MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: 
Flomastri, barvice, risalna tablica, kemični svinčnik 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna 

METODE DELA: metoda praktičnih izdelkov, razgovor, metoda demonstracije  

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

CILJI: 
Učenci: 

- ob likovnih izdelkih učencev in ob zgledih spoznavajo likovne pojme, povezane z 
oblikovanjem na ploskvi, 

- v štirih sličicah obnovijo odlomek, 
- pri risanju vključijo ritem,  
- razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi. 

VIRI IN LITERATURA: 
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Likovna umetnost. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

POTEK UČNE URE: 

UČITELJ UČENCI Uč. metode, oblike, 
sredstva in  
pripomočki; * 
Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

UVODNI DEL 

 
Navezava na prejšnjo uro knjiţevnosti. 
 
Pogovor o prebranem odlomku iz knjige 
Dvojne počitnice. Vsak učenec pove, kaj 
se pomembnega spomni in bi, če bi pisal 
obnovo, vključil vanjo. 

 
 
Sodelujejo v diskusiji. 

 
 
Razgovor, frontalno  
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OSREDNJI DEL  

Napovem likovno nalogo: »Danes boste v 
štirih sličicah narisali obnovo odlomka. A3 
risalni list bomo razdelili in razrezali na 
štiri dele, na vsakem delu bo ena sličica. 
Slike bomo potem v pravilnem zaporedju 
pritrdili na steno – razstava.« 
 
[VKLJUČITEV RITMA] 
 
 
*na A5 format rišemo zato, ker je format 
primeren za risalno tablico, A4 format je 
malo prevelik in gleda čez rob tablice. 
Poleg tega pa najprej nariše s kemičnim 
svinčnikom, da se risi na listu izbočijo, 
nato pa list obrne in barva z barvicami, s 
flomastri se ji preveč packa. 
  
 
  
Določimo kriterije za likovno vrednotenje: 
1.Motiv je iz odlomka. 
2.Uporaba flomastra in barvic. 
3.Samostojnost in ustvarjalnost pri delu.  
 
 

Poslušajo navodila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podajo svoje predloge za 
kriterije za likovno 
vrednotenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likovno se izraţajo. 
 
 
 

Razlaga, frontalno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uporaba risalne 
tablice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razgovor, frontalno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoda praktičnih del, 
individualno 
 
Barvice, flomaster 

ZAKLJUČNI DEL  

Vodim razgovor o današnji likovni nalogi 
ter usmerjam k vrednotenju likovnih 
izdelkov glede na prej določene kriterije. 

Opazujejo likovne izdelke 
svojih sošolcev in jih 
vrednotijo glede na 
navodila. 
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9.4.7. OGLED ODLOMKA V FILMU, PRIMERJAVA ODLOMKOV IN PISANJE 
SESTAVKA 

 
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 1 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 4. 5. 2016 

Učna tema: Brane Dolinar: Dvojne počitnice, ogled odlomka v filmu 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, skupinsko delo, delo v paru 
 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda 
ustnih del, metoda dela z izobraţevalno-komunikacijsko tehnologijo, dramatizacija 

Operativni učni cilji:  
1. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 
knjiţevnih besedil, 
2. poznajo vsebino odlomka, 
3. pri knjiţevni osebi opazujejo več značajskih lastnosti, 
4. svojo domišljijskočutno predstavo (knjiţevne osebe, prostor, čas) primerjajo z osebami, sceno, 
kostumi v filmu, 
5. ugotavljajo razlike med odlomkom v filmu in odlomkom v knjigi. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (računalnik, projektor, knjiga, zvezek, film) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 
- Dahl, R. (1998). Matilda. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

 Dejavnosti Učenci Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 
 
 

 

Ponovno 
branje 
odlomka 

Ogled odlomka 
v filmu 

Preberejo odlomek. 

 

Gledajo odlomek. 

Bere na računalniku. 
 
 
Avdiodeskripcija. 

Osrednj
i del 
 
 
 
 
 

Primerjave 
odlomka iz 
knjige in filma 
 
Poročanje 
 

Delo v paru: 
Vsak par zapiše ugotovitve o razlikah med 
odlomkom v knjigi in odlomkom v filmu. 
 
Delo v skupini: 
Skupine po štiri – učenci naredijo plakat in 
ga predstavijo razredu. 

Piše na računalnik. 
 
 
 
 
 

Zaključ
ni del 

Povzemanje 
primerjav 

Pogovor o razlikah med filmom in knjigo.   
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UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 2 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 4. 5. 2016 

Učna tema: Ponovitev – Matilda in Dvojne počitnice in primerjava obeh odlomkov 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, delo v paru 
 

Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda 
ustnih del, metoda dela z izobraţevalno-komunikacijsko tehnologijo 

Operativni učni cilji:  
1. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 

knjiţevnih besedil, 
2. poznajo vsebino odlomka iz Matilde in iz Dvojnih počitnic, 
3. napišejo primerjavo med odlomkoma,  
4. prepoznajo temo posameznega odlomka. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (računalnik, projektor, knjiga, zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport, Zavod RS za šolstvo. 
- Dolinar, B. (1987). Dvojne počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga 

 

 Faza ure Dejavnosti 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 
 

Ponovitev obeh 
odlomkov. 

Učenci listke razporejajo k pravilnem 
odlomku. (priloga) 

 

 
 
 
 

Osrednj
i del 
 

Tema odlomkov 
 
 
 

Učencem na tablo napišem več različnih 
tem (iz UN), skupaj se pogovorimo o tem, 
katera prevladuje v določenem odlomku in 
zakaj tako mislijo. 

 
 

Zaključ
ni del 
 

 

 

 
Primerjava 
odlomkov – delo 
v paru 
 
 

Ponovno branje odlomka iz Matilde. 

Učenci v paru razmislijo o 
podobnostih/razlikah med odlomkoma. Vsak 
učenec si v zvezek zapiše ugotovitve. 

Predstavitev ugotovitev razredu. 

 
 
Piše na računalnik. 
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PRILOGA – LISTKI: 
Avtor knjige je Brane Dolinar. 
Avtor knjige je Roald Dahl. 
Odlomek je iz knjige Dvojne počitnice. 
Odlomek je iz knjige Matilda. 
Braco, Boţo, teta Stana, Vane. 
Matilda, tovarišica Volovškar, Medica. 
Šola. 
Vlak. 
Poštevanka. 
Skrivnost. 
Skrivnost. 
Druţina, kateri je mar. 
Druţina, kateri ni mar. 
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UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 3 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 4. 5. 2016 

Učna tema: Srečanje Boţa, Braca in Matilde 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: pogovor, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda dela z izobraţevalno-
komunikacijsko tehnologijo 

Operativni učni cilji:  
5. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 

knjiţevnih besedil, 
6. pišejo besedilo na temo Srečanje Boţa, Braca in Matilde. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

 Faza ure Dejavnosti 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 
 
 

Uvodna 
motivacija 

Razmislite, kako bi bilo, če bi se nekje (na 
poti/na vlaku/na počitnicah) srečali Boţo, 
Braco in Matilda. 

 
 
 
 

Osrednji 
del 
 

Pisanje 
sestavka 

Srečanje Boţa, Braca in Matilde. Učenci 
morajo napisati eno stran v zvezku. 

Piše na računalnik. 

Zaključni 
del 

Pregled 
napisanega 
 

Učenci pregledajo napisano, popravijo 
napake, da bodo naslednjo uro lahko 
nadaljevali. 

Bere na računalniku. 
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9.4.8. PRETVORBA SESTAVKA V DRAMSKO BESEDILO  
 
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 1 

Študentka: Ksenja Knez  Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 5. 5. 2016 

Učna tema: Srečanje Boţa, Braca in Matilde (druga ura) 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika 

Učne metode: pogovor, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda dela z izobraţevalno-
komunikacijsko tehnologijo 

Operativni učni cilji:  
- razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 

knjiţevnih besedil, 
- pišejo besedilo na temo Srečanje Boţa, Braca in Matilde. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

 Faza ure Dejavnosti 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

Uvodni 
del 

Ponovitev snovi 
prejšnje ure 

Pogovor o razlikah in podobnostih med 
Matildo in Dvojnimi počitnicami. 

 

Osrednji 
del 

Nadaljevanje 
pisanja 
sestavka 

Srečanje Boţa, Braca in Matilde. Učenci 
morajo napisati eno stran v zvezku. 

Piše na računalnik. 
 

Zaključni 
del 

Predstavitev 
napisanega 

 Vsak učenec napisano prebere razredu. Bere na računalniku. 
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UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 2 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 5. 5. 2016 

Učna tema: Srečanje Boţa, Braca in Matilde – pretvorba v dramsko besedilo 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, skupinsko delo 

Učne metode: pogovor, delo z besedilom, metoda pisnih del, metoda dela z izobraţevalno-
komunikacijsko tehnologijo 

Operativni učni cilji:  
- razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 

knjiţevnih besedil, 
- iz besedil v skupinah napišejo dramska besedila. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (zvezek) 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

 Faza ure Dejavnosti 
 

Prilagoditve za 
učenko s slepoto 

 
Uvodni 
del 
 
 

 Z učenci se pogovorimo o tem, kdo so 
igralci v filmih, kako so govorili, ali so se to 
prej naučili, kako imenujemo besedilo, ki je 
napisano za gledališče … 

 
 
 

Osrednji 
del 

 Po skupinah (4 učenci) se pogovorijo, kako 
bi zgodbe zdruţili, jih prilagodili, da bi lahko 
iz njih napisali dramsko besedilo srečanja 
Boţa, Braca in Matilde. Koga bo igrala 
četrta oseba (pripovedovalec/Volovškarca 
itd)? 

 

Zaključni 
del 

  Pisanje dramskega besedila v skupinah. Piše na računalnik. 
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9.4.9. NADALJEVANJE PISANJA DRAMSKEGA BESEDILA 
 

UČNA PRIPRAVA (likovna umetnost in slovenščina) 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina, likovna 
umetnost 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 9. 5. 2016 

Učna tema: Srečanje Boţa, Braca in Matilde – priprava na izvedbo dramskega besedila in 
izdelovanje scene 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, skupinsko delo 

Učne metode: pogovor, delo z besedilom, metoda praktičnega ustvarjanja 

Operativni učni cilji:  
- razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 

knjiţevnih besedil, 
- pripravijo se za izvedbo dramskega besedila, 
- izdelajo sceno, potrebno za nastop. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (zvezek), računalnik , tempere, barvice, flomastri, karton, papir, 
škarje, lepilo  

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

 Dejavnosti 
 

Prilagoditve za učenko s slepoto 

 

Nadaljevanje 
dela iz 
prejšnje ure 

 Pisanje dramskega besedila v skupinah. Piše na računalnik.  
 

Priprava – 
izvedba 
dramskega 
besedila 

Učenci se pripravijo, se pogovorijo o 
pripomočkih, ki jih bodo potrebovali, o sceni, 
ki bi jo lahko izdelali itd. 

Pomoč pri orientaciji v prostoru. 
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9.4.10. PRIPRAVA NA IZVEDBO DRAMSKEGA BESEDILA IN 
IZDELOVANJE SCENE  

 

UČNA PRIPRAVA (likovna umetnost in slovenščina)  

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina, likovna 
umetnost 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 11. 5. 2016 

Učna tema: Srečanje Boţa, Braca in Matilde – priprava na izvedbo dramskega besedila in 
izdelovanje scene, 3 ure 

Učne oblike: frontalna učna oblika, individualna učna oblika, skupinsko delo 

Učne metode: pogovor, delo z besedilom, metoda praktičnega ustvarjanja 

Operativni učni cilji:  
4. razvijajo recepcijsko zmoţnost, to je zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja 

knjiţevnih besedil, 
5. pripravijo se za izvedbo dramskega besedila, 
6. izdelajo sceno, potrebno za nastop. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: učni pripomočki (zvezek), računalnik , tempere, barvice, flomastri, karton, papir, 
škarje, lepilo  

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

 Dejavnosti 
 

Prilagoditve za učenko s slepoto 

Priprava – 
izvedba 
dramskega 
besedila 

Učenci se pripravijo, se pogovorijo o 
pripomočkih, ki jih bodo potrebovali, o sceni, 
ki bi jo lahko izdelali itd. Vadijo dramsko 
besedilo v prostoru. 

Pomoč pri orientaciji v prostoru. 

Izdelovanje 
scene za 
izvedbo 
dramskega 
dela 

Učenci izdelajo enega oz. največ dva 
izdelka, ki ju bodo potrebovali pri sceni. 
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9.4.11. UPRIZORITEV DRAMSKEGA DELA 
 
UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŢEVNOST 

Študentka: Ksenja Knez Učni predmet: slovenščina 

Šola:  Razred: 5. 

Mentorica na OŠ:  Datum: 12. 5. 2016 

Učna tema: Srečanje Boţa, Braca in Matilde – izvedba dramskega dela 

Učne oblike: skupinsko delo 

Učne metode: metoda praktičnega ustvarjanja 

Operativni učni cilji:  
Učenci: 

- Pred sošolci uprizorijo svoje dramsko delo. 

Prostor: učilnica  

Učna sredstva: scena, dramsko besedilo 

Literatura:  
- Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport, Zavod RS za šolstvo. 

 

 Dejavnosti 
 

Prilagoditve za učenko s slepoto 

Izvedba 
dramskega 
besedila 

Učenci uprizorijo dramsko delo pred sošolci. Pomoč pri orientaciji v prostoru.  
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9.5. ZAPISI UČENKE S SLEPOTO 
 

9.5.1. ZAPIS 1 
Knjiţevnost 
 
Šola nekoč: 
-stroga pravila obnašanja 
-sedenje z rokami na hrbtu 
-manj kvalitetno gradivo za pouk 
 
Šola danes: 
Roald Dahl je britanski pisatelj, ki se je rodil 13. septembra 1916 in umrl novembra 
1990.  
Nekaj njegovih del: Čarovnice, Odvratne rime, Čudoviti lisjak, Matilda, Games in 
breskev velikanka. 
 

Kako bi naslovila odlomek? 
Matildina pamet privre na vrh ţe prvi šolski dan. 
 
Tovarišica Medica: 
-ovalen obraz, 
-vitka postava 
-prijazen odnos do učencev 
 

Matildini starši: 
-ne skrbijo za svojega otroka 
 
Matilda: 
-temni lasje 
-drobna postava 
-hitro razmišljanje 
 
Tovarišica Vololškar: 
-zahteva disciplino 
-močni in odločni koraki 
-ravnateljica šole 
 

Obnova 

Matilda je v šolo prišla, ko je imela sedem let in pol. Za učiteljico je dobila tovarišico 
Medico, ki je bila zelo prijazna do otrok. Na šoli je bila tudi ravnateljica, tovarišica 
Volovškar, ki je bila zelo stroga in spoštovanja ţeljna gospa srednjih let. Matilda je v 
razredu znala vse račune poštevanke, ki jo je tovarišica Medica povedala. Vsi otroci 
so poslušali in se čudili, zakaj znala je vso poštevanko od števila 2  do 12. Tudi 
tovarišica Medica je bila osupla nad Matildinim vtisom prvega šolskega dne. 
Tovarišico Medico je tudi zanimalo, kdo jo je tako dobro naučil poštevanke. Matilda je 
trdila, da ne očka, ne mami. 
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Ko bi vsi učenci prišli na malico in začeli jesti, bi bila čista tišina. Nenadoma bi se vsi 
začeli dreti in povsod bi bila zmešnjava. Nobena učiteljica jih ne bi znala utišati, saj 
se tako derejo. Tedaj, bi v jedilnico prišla tovarišica Volovškar in zavpila: "Dovolj! Vi 
froci! Mislite, da se lahko derete kot, da ste v ţivalskem vrtu in vas lovi kardelo 
krokodilov! Tišina!" Volovškarca bi začela tolčti z nogo ob tla in mahati z roko. Pa v 
obraz bi postala čisto rdeča od jeze. Vsi bi prepadeno zijali vanjo in se je bali.   

 

Izdelek Matilde bo vseboval: 
-dolge lase 
-ljubek obrazek 
-drobno postavo 
 

 

9.5.2. ZAPIS 2 
BRANE DOLINAR: DVOJNE POČITNICE 

Ali se je Braco doma strinjal z Boţovim načrtom? 
Da. 
Kako je ime Bracovi in Boţevi teti? 
Stana. 
S čim sta Braco in Boţo ţrebala, kdo gre k stari mami in kdo k Vanetu? 
S kovancem. 
 

PESEM 

Sem razmišljala, kam bi za počitnice šla, 
sem se spomnila, da bi se v Goriška brda odpravila. 
Potem sem prijateljici rekla, Hej, greš z mano? 
Naslenje jutro naju je iz postaje odpeljal vlak, 
pa ne na morje ampak v hribe, ker naju ne zanima zlatih plaţ in leţalnikov trak. 
 
Sva prispeli v tiste kraje, kjer trte se gojijo kot za stavo, 
in znajo obdrţevati tudi PREČUDOVITO naravo. 
Od postaje naprej, šli sva peš. 
Vila se je dolga pot, 
pa sva jo vseeno premagali in na vrhu rekli, da se je splačalo, saj sva se od lepega 
razgleda skoraj spotaknili ob neki hlod. 
Odprli so se pasovi vinogradov in vse, kar pač zraven spada, 
sredi nekega travnika je bila celo brent in košar grmada. 
Hejla, sva se spustili v dir in stekli po griču navzgor, 
ups, spet iz brent in košar na poti stal nama je stvor. 
Sva pokusili vse dobrote tiste prelepe narave, 
Tudi ljudje so zelo prijazni in moram reči, kar lepe postave. 
Saj dobijo kondicijo, z delom v trtah in sadovnjakih. 
V daljavi sva za hip zagledali morje, 
in tudi njegovo obzorje. 
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Je rekla moja sopotnica, da se splačalo je iti z mano, da se bo vedno spominjala 
takšnih počitnic, 
za konec pa sva pri prijaznem kmetu skočili še v mehko slano. 
 
OPIS OSEB: 
Postajni načelnik: 
-edini zaposleni na postaji 
 
Braco: 
-previden pri načrtih 
-vedno pripravljen na vse 
 
Boţo: 
-vedno prepričan v stvari 
-tekmovalen s svojim bratom 
 
Stric Vane: 
-vse dovoli Bracu in Boţu 
-vedno prijazen do dvojčkov 
 
Teta Stana: 
-klepetulja 
-ţivi poleg stare mame  
 

9.5.3. ZAPIS 3 
KAKO BI BILO …Nekega dne sta ţivela dvojčka Matjaţ in Tine. Bila sta si čisto 
podobna. Bila sta si tako podobna, da bi lahko rekli, da sta enojajčna dvojčka. Razen 
glasu, ki ju je razlikoval, sta bila popolnoma enaka. Neke vroče sobote je Tine rekel: 
"Hej, a bi šla k babici in dedku?" "Ne!" je bil odločen Matjaţ, "Jaz bi šel k stricu!" "Saj 
jaz tudi!  Hej, kaj pa če bi imela dvojne počitnice?" je predlagal Tine in se zareţal. "O, 
ti imaš pa brihten pisker!" je vzkliknil Matjaţ in odpravila sta se na deţelo. 

Ko sta prišla do odcepa, ki zavije k babici in dedku, sta se ustavila. "Kdo gre k babici 
in dedku in kdo k stricu?" je zmedeno vprašal Tine in pogledal brata. "Jaz grem k 
stricu. In če me  bo vprašal, kje si ti bom rekel, da si bolan, meni pa je mama dovolila 
priti sem. Ti pa babici Renati in dedku Stanetu reci enako." "Prav." Tine je odšel do 
babice in dedka, se je zlagal, da je Matjaţ bolan. Enako se je zlagal Matjaţ stricu 
Luki. "O, poba! A brata ni s teboj? Je ostal doma, ker se boji mojega konja?" je rekel 
stric Luka, ko je prišel Matjaţ. "Aaaa, mmm, ne! Bolan je." "Kako bolan? Saj je tako 
vroče, da še moja mačka, ki je venomer bolana, ne kreha!" se je razburil stric Luka. 
Tudi dedek in babica sta bila jezna: "Kako je bolan? Zunaj je tako toplo in soparno, 
da je fantič verjetno staknil pljučnico od same vročine!" sta se drla in razburjeno tolkla 
z nogo ob tla. Dvojne počitnice so se noro začele in še bolj noro končale. NIhče ju ni 
razkrinkal, ko sta se vsak večer zamenjala. 

PESMICA 

Tine in Matjaţ, dvojčka enaka, 
na njiju čaka pustolovščina vsaka. 
Sta šla na počitnice, na deţelo, 
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dogodivščina ju je posrkala v svoje ţrelo. 
Eden k stricu, eden k babici in dedku, 
je dedkov konj fouš še svojemu iztrebku. 
 
Sta se lagala, da sta bolana, 
in vse počitnice nista bila čisto nič zaspana. 
Sta se menjala vsak večer in počitnice odlično preţivela, 
vedno se bosta spominjala, kako sta se dvojno odlično imela. 
 

9.5.4. ZAPIS 4 
 

SREČANJE BOŢA, BRACA IN MATILDE 

Boţo in Braco sta se sprehajala po gozdu in se razgovarjala o dvojnih počitnicah. 

"Če naju vsaj ne bi razkrinkali!" je jezno rekel Boţo in brcnil kamenček v šor. "No, jaz 
sem srečen, da me nista tista dva odpeljala v Italijo," je začel Braco, kot, da bo začel 
predavati, kako ga je bilo strah, a ga je Boţo prekinil: "Joj, da ne boš zdaj mislil, da si 
kakršenkoli junak, ker sta ti pač nasedla dva tatova. Kdo si je pa izmislil dvojne 
počitnice? Jaz ali ti? Kdo je skombiniral Vaneta in staro mamo v eno? Jaz ali ti? In 
kdo je ..." "Kaj? Kdo je pa nahecal tista lopoova, da jima bo pomagal? In kdo je 
potem enega od njiju pahnil v vodo? Ali si bil ti, ali sem bil jaz?" Nenadoma je v 
krošnji nad njunima glavama nekaj zašumelo in počilo. "Kaj je to?" se je prestrašeno 
ustavil Braco in pogledal v krošnjo velikega hrasta, ki je visela nad njunima glavama. 
"Kaj je poba, te je strah, da te zasleduje še kakšen tat ali razbojnik?" je rekel Boţo 
posmehljivo in se zareţal. "Ne, resno je, Boţo, vidim nogo!" je zakričal Braco in 
skoraj padel po tleh, ker je začel teči in se spotaknil ob korenino. "Opala, kaj pa je 
zdaj to, poba? Noga, tebi se bo noga zvila, če boš imel privide in gledal same noge, 
ha, ha" se je nasmejal Boţo, a kmalu pogruntal, da ima Braco prav. Iz krošnje je 
visela suha noga, na kateri je bil ljubek čevelj z zvezdo. "Aaaaaaaaaaa, vesoljci, ki 
imajo na nogah zvezde, da te zvisnejo v sebi enakega!!!" se je prestrašil Boţo in se 
skril za drevo, a tam je bila še druga noga. "Aaaaaaaaaaaaaaa! Ooooooooooooooo, 
nnneeeeeeeee, Bracooooo, pooomaaaagaaaaj!!! Pomagaj mojemu dvojčku, 
pomagaj svojemu najboljšemu prijatelju, pprrrooooooooosssiiiiim!!!" je kričal Boţo in 
se oklepal bukve, ki je bila tri metre stran od hrasta, s katerega je v tistem trenutku 
priletelo suhceno dekletce, s plahim obrazkom. "Zakaj se tako dereš?!" ga je 
preglasila Matilda in se otresla malce listja, ki se jo je prijelo. "Jaz nisem vesoljci, ki bi 
te zvisnili v sebi enakega! Hm, ampak, če hočeš, lahko brez problema postaneš meni 
podobna deklica, vpiješ ţe tako!" je nadaljevala in se ozirala naokrog za Boţom in 
Bracom. Bila sta v krošnji bukve in zdaj onadva capnila na tla. Ko sta se pobrala, sta 
zagledala Matildo. "Krš-krš-čen ma-ma-ma-tiček, Jeţeš, sveta Marija, Matilda?" se ni 
opomogel Boţo, ko je zagledal svojo sošolko. "Ne morem ve-verjeti, to si res ti, 
Matilda," je govoril Braco in se opotekal k vrstnici, da bi jo objel. "Počasi, rajše se 
vsedimo na hlod in se pomenimo," je predlagala deklica. Strinjala sta se in posedli so 
na hlod in začeli z dolgim razgovorom. 

"Kaj delaš tukaj, sredi te hoste, Matilda?" 

"O, Braco, bila sem na počitnicah v mestu, pri tetki." 
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"A tako? Boţo, zakaj tako buljiš vanjo, kot da bi bila vesoljec, ki se zvisne v sebi 
enakega?" 

"Ker ..., sem ..., ker sem presenečen, da je tukaj," je pristavil Boţo in pogledal sem 
hlod. Bili so sredi goste hoste, kjer je izgledalo, kot da tukaj ţe dva milijona let ni bilo 
ţive duše. "Mislita, da smo se izgubili?" je postala malce zaskrbljena Matilda, ko je 
videla, da se fanta pravtako preplašeno ozirata okoli po gozdu. "Koliko je ura, Boţo?" 
je nahitro vprašal Braco in pogledal brata. "13.47," je odgovoril Boţo in se zazrl bratu 
v oči. "Sprašujem zato, ker sem lačen, kaj lačen, sestradan," je povedal Braco in 
pogledal Matildo, kot da bi ona imela kaj za pod zob. "Imam," je navihano rekla 
Matilda in stegnila roko za hlod. Na dan je privlekla torbo, polno dobrot. "Kaj bosta: 
sendviče s salamo in sirom, domači štrudelj, toplo piščančjo obaro, domače češnje 
ali domača jabolka?" je rekla Matilda in pogledala Braca in Boţa. "Sendviče!" sta 
zaklicala dvojčka in se spravila nad slastno hrano. "Kdo je pripravil te ODLIČNE 
sendviče?" je vprašal Boţo, ker so bili res mamljivi. "Moja teta Andreja," je povedala 
Matilda, ko je grizla rdeče jabolko. "Je vse to, kar imaš s seboj, pripravila ona?" je 
radovedno vprašal Braco. "Mhm," je potrdila Matilda. 

Ko so se najedli, so se odpravili naprej in proti večeru našli pot iz hoste. Skupaj so 
odšli v mesto in prespali pri stari mami in se naslednje jutro z z vlakom odpeljali 
domov. 

 

9.5.5. ZAPIS 5 
DRAMSKO DELO - DVOJNE POČITNICE, OLEPŠANE Z MATILDO 

Pripovedovalec "Pia": Boţo in Braco se sprehajata po gozdu.  

Boţo: To sranje! Se spomniš, ko so naju na dvojnih počitnicah razkrinkali? 

Braco: Joj, ali lahko utihneš?! Ne spominjaj me na to, ker me je takrat bilo preveč 
strah! 

Boţo "zoprno": Ja, sorry, no. 

Boţo se nenadoma nekaj spomni in odide z odra. 

Braco "začudeno": Kaj mu pa je? 

Pripovedovalec "Lovro, pride na oder": Braco se je čudil, kam je odšel Boţo. 
Nenadoma je za Bracom nekaj počilo. 

Braco "preplašeno": Kaj je to? Kaj, če so lopovi ali razbojniki s puškami in vrečami 
polnimi nakradene robe? 

Pripovedovalec "Lovro": Bracu se je zazdelo, da ga samo Boţo straši. 

Braco: Boţooo, vem, da si tii! Kar nehaj me strašiti! 

Pripovedovalec "Pia": Braco se je začel smejati. 

Braco: Mogoče pa ni Boţo, mogoče je ... 

Razbojnik: Ha, ha, ha! 
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Braco: Kdo je to? Boţo? 

Razbojnik: Meni pa ni ime Boţo.  

Braco: Kdo je? 

Matilda "nekje iz ozadja": Nič se ne boj, Braco, ugnala bom tega razbojnika. Tako ga 
bom nabrcala v tazadnjo, da se mu bodo vse zvezde s planeti in vesoljci vred 
pokazale pred očmi! 

Braco: Kaj se dogaja? 

Razbojnik: Aaaaaaaaa! 

Matilda "pride na sceno": Takole, pa ga ni več. 

Boţo "se prikaţe pred Bracom": U, u, kaj pa je poba, te je strah, ker je bil tamle en 
razbojnik in ga je ugnala punca, ne pa ti?! Ha, ha!  

Braco "jezno": Kje si bil! A, in potem ti meni poba, kaj se pa to pravi? Vesoljci, kar vas 
je na nebu, to je pa preveč! 

Boţo "osladno": No, nehaj se jeziti, saj sem šel samo pogledat, če je kje kaj hrane, 
poba. 

Matilda "uskoči v pogovor": Kaj se kregata? Morata sodelovati in biti prijatelja! 

Dvojčka "v en glas": To njemu povej! 

Matilda: Dobro, sta lačna? Imam 20 sendvičev s seboj. 

Dvojčka "v en glas": Ja, sendviče bi! 

Matilda, Boţo in Braco začnejo jesti. 

Boţo: Mmm, kako je dobro! Oboţujem sendviče. 

Braco: Jaz tudi. 

Matilda: No, me veseli, da so vama všeč. 

Boţo: Koliko je ura, Braco? 

Braco: 12.45. 

Boţo: Potem pa nič čudnega, da sem lačen kot volk. 

Matilda: A vidva sploh vesta, od kje se je pojavil tisti razbojnik. 

Boţo: Ne, pojma nimam, razen tega, da se je Braco skoraj podelal v hlače, razbojnik 
ni pustil preveč posledic. Hi, hi, poba, kako se je prestrašil. 

Braco "jezno in začudeno": A jaz, jaz sem se skril nekam v grmovje, da me razbojnik 
ne bi videl?! Jaz sem samo tukaj stal, ne glede na to, kaj se bi zgodilo! Tukaj bi stal 
tudi, če bi nenadoma na mojo glavo padla atomska bomba ali meteorit! Čisto mi je 
vseeno, tudi, če bi se na zemljo spustili vesoljci, ki bi te zvisnili v sebi enakega! 
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Boţo: To ni res! Ali sem jaz ... 

Matilda "poseţe vmes": Fanta, dovolj! 

Boţo in Braco si z očmi opravičita.  

Matilda: Tako, gremo domov! 

Vsi skupaj zapojejo pesmico: Dvojčka rada skupaj sva, nihče naju ne loči ne podnevi 
ne ponoči. 

Matilda pa še zraven je, tra, la, la, la, la, le. 

 

Seznam scene:  
-sendviči, 
-lučka,  
-vejica.  
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