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Povzetek 

V tem diplomskem delu obravnavamo življenje Franceta Prešerna in njegova 

literarna dela v slikaniški obliki, ki smo jih v kronološkem zaporedju umestili med 

najpomembnejša obdobja njegovega življenja. S predstavitvijo izbranih ilustracij 

Prešernovih literarnih del smo dali poseben poudarek vlogi ilustratorjev, ki pomembno 

prispevajo k prepoznavnosti Franceta Prešerna in njegovih literarnih del med najmlajšo 

populacijo. Razvili smo metodologijo raziskave, pri kateri smo z anketnim preverjanjem 

znanja preko igre, kvantitativno ovrednotili poznavanje Franceta Prešerna pri otrocih v 

drugem starostnem obdobju (3 – 6 let). Na koncu smo ovrednotili še kakovost dejavnosti v 

vrtcu.  

Ključne besede: France Prešeren, slikaniška oblika, ilustracije, Poezije, dejavnost v 

vrtcu, empirična raziskava. 
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Abstract 

In present diploma thesis France Prešeren's life and his literary works in picture book 

form are considered, and chronologically placed in context of his most important life periods. 

By presenting selected illustrations of Prešeren's literary works, role of illustrators was 

emphasised and shown that illustrators importantly contribute to awareness of France 

Prešeren and his literary work among the youngest population. Research methodology was 

developed where, by means of poll questioning through game-play, children's (aged 3 – 6 

years) knowledge about France Prešeren was examined. Finally, quality of subsequent 

kindergarten activity was quantitatively evaluated. 

Key words: France Prešeren, picture book, illustration, Poems, kindergarten activity, 

empirical research. 
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1 Uvod 

Slovenski klasiki so v svojem času ustvarjanja pisali predvsem zgodbe za odrasle, z 

nekaterimi izjemami, med katerimi je najbolj znan Oton Župančič. Toda v času druge 

polovice petdesetih let se je intenzivneje začela razvijati mladinska književnost. Takrat so 

razmišljali, katere zgodbe bi bile primerne za otroke in mladostnike. (Kobe, 1987) Z 

razvojem mladinske književnosti so pedagogi hoteli ponuditi nekaj Prešernovih del tudi 

otrokom in mladostnikom.  

France Prešeren je v svojem času napisal veliko pesmi: balad, romanc, poezij, gazel 

in sonetov. Pri Prešernovih delih v slikaniški obliki so ilustratorji dali možnost tudi najmlajši 

populaciji, da spoznajo pesnikova literarna dela. Ilustratorji, ki so k temu pripomogli so: 

Marija Lucija Stupica, Jelka Reichman, Kamila Volčanšek, Andreja Peklar, Klavdija Palčič, 

Dunja Kofler, Riko Debenjak, Rudi Skočir, Irena Majcen, Ivan Seljak Čopič in Damijan 

Stepančič. Prva Prešernova dela, ki so jih natisnili v slikaniški obliki, so: Turjaška 

Rozamunda, Lenora, Povodni mož in Pesem od lepe Vide.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je slikanica definirana kot "…otroška knjiga 

s slikami brez besedila ali s kratkim besedilom, navadno v verzih" (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika, 2014). Vendar Klemenčič v svojem članku piše, da je takšno definiranje 

slikanice zastarelo. Meni, da bi morali slikanico obravnavati kot obliko literarno-likovne 

zvrsti. (Klemenčič, 2004) 

Dragica Haramija in Janja Batič sta zapisali, da je slikanica posebna oblika knjige, ki 

združuje besedilo in ilustracijo. Slikanica ima tri pomembne sestavine: ilustracijo, besedilo 

in vsebinsko-oblikovni odnos med ilustracijo ter besedilom. (Haramija & Batič, 2013)  
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1.1 Opredelitev problema 

V diplomski nalogi želimo raziskati, koliko otroci drugega starostnega obdobja (od 

3 do 6 let) vedo o Francetu Prešernu in njegovih delih. V empiričnem delu bomo preko 

dejavnosti v vrtcu z otroki spoznavali življenje Franceta Prešerna in njegova dela. 

Preko anketnih vprašanj bomo spraševali otroke, koliko poznajo življenje in delo 

Franceta Prešerna. Vprašanja bomo postavili pred dejavnostjo in po njej ter s tem ovrednotili 

kakovost dejavnosti v vrtcu. 

1.2 Cilji 

V diplomski nalogi bomo: 

 predstavili Prešernova literarna dela v slikaniški obliki,  

 raziskali koliko otroci (3 – 6 let) vedo o Francetu Prešernu, njegovem življenju in 

delih, 

 analizirali uspešnost izvedene dejavnosti s pomočjo kvantitativne analize. 
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2 Razvoj slikaniške oblike 

Slikanice so posebna oblika knjige, ki združuje besedilo in ilustracijo. Ima tri 

pomembne sestavine; besedilo, ilustracijo in vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in 

ilustracijo. (Haramija & Batič, 2013) 

Za svetovnega začetnika slikanic največkrat omenjajo Angleža Randolpha 

Caldecotta. V drugi polovici 19. stoletja je v Združenih državah Amerike začel izdajati 

slikanice. (Haramija & Batič, 2013) 

Velik pomen pri razvoju slikanic na Slovenskem je imela založba Mladinska knjiga, 

ki je bila ustanovljena za izdajanje kakovostne mladinske literature. Prve slikanice, ki so bile 

izdane pri Mladinski knjigi so bile: zbirka Cicibanova knjižnica (1948), zbirka Čebelica 

(1953), Velika slikanica (1967) in Cicibanov vrtiljak (1987).  

Haramija in Batič navajata več različnih vrst slikanic. To so:  

 slikanice brez besedila oz. tihe knjige,  

 strip, 

 slikanice,  

 ilustrirane knjige. (Haramija & Batič, 2013) 

Slika 1 prikazuje primere.  
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(a) Slikanica brez besedila - Brundo se 

igra. (Manček, 2011) 

 

(b) Strip - Kam pa kam modri medvedek? 

(Manček, 2012) 

 

 (c) Slikanica – Kam gredo sanje? 

(Praprotnik Zupančič, 2008)  

 

(č) Ilustrirane knjige – Miškolin. (Ribičič, 2012) 

Slika 1: Primeri različnih vrst slikanic.  

Poglavitna razlika med temi slikaniškimi oblikami je v deležu ilustracije in besedila. Pri tihih 

knjigah že iz imena izvemo, da so zgodbe v takih slikanicah predstavljene izključno preko 

ilustracij. Pri slikanici pa lahko opazimo, da je vsaj petdeset odstotkov več ilustracij kot 

besedila. (Haramija & Batič, 2013) 

Za kvalifikacijo ilustrirane knjige moramo upoštevati, da je besedilo kot samostojna celota 

in lahko funkcionira brez ilustracije oz. običajno ilustracije ne pripovedujejo svoje zgodbe. 

(Haramija & Batič, 2013) 
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Kobe (2004) piše o slikanicah v različnih oblikah, ki so namenjene otrokom različnih 

starosti (Slika 2, Slika 3 in Slika 4): 

1. Leporello - zgibanke iz debelega kartona, 

2. igralne knjige oz. gibljivke, ki imajo že obliko knjige, vendar so iz debelega 

kartona, 

3. prave knjige s tankimi listi. S tako obliko slikanice vstopimo v literarno in 

likovno umetnost. (Kobe, 2004) 

 

Slika 2: Leporello. (Reichman, 1983) 

 

Slika 3: Igralna knjiga oz. gibljivka. (Šoster Olmer, 2012) 

 

Slika 4: Prave knjige s tankimi listi. (Kovič, 2009) 
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V zadnjem času pa se pojavlja vedno več t.i. »knjigric«. Slika 5 prikazuje primer. To 

so slikanice, ki imajo znotraj knjige tudi igračo. Velikokrat so iz materialov kot so blago, les 

in plastika ter so velikokrat različnih oblik (npr. v obliki živali, vozil, torbic…). Značilnost 

teh knjig je elementarna izobraževalna vsebina, sicer pa so vzdržljive, pralne in mehke. 

(Klemenčič, 2004) 

 

Slika 5: Primer knjigrice - Barve (urednik Barbara Zych). 

Na pomembno vlogo slikanic1 v otrokovem predbralnem razvoju opozarjajo tako 

psihologija kot pedagogika. Opazimo lahko tudi, da se je ta knjižna oblika uveljavila tudi v 

svetu. (Kobe, 2004) 

Pri dolžini besedila v slikanicah moramo upoštevati kateremu bralcu je namenjena 

oz. koliko je otrok star. Količina besedila je dokaj pomembna; ta kriterij velikokrat navajajo 

različne založbe ter knjižni standardi. Najpogosteje so navedene tri stopnje glede na dolžino 

besedila: slikanice za dojenčke (do 50 besed); slikanice za predšolske otroke - prvo starostno 

obdobje do 400 besed, drugo starostno obdobje do 800 besed ter slikanice za bralce začetnike 

(do največ 1800 besed ali do 5 strani besedila formata A4 v celotni slikanici). (Counting up 

the words, b.d.)  

Kobe piše, da so slikanice lahko namenjene tudi starejšim bralcem, saj lahko 

slikanica, kadar je zares kakovostna, vsebuje večplastna relevantna sporočila. (Kobe, 2004) 

                                                 

1 ang. picture book. 
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3 Kanonska besedila 

Nemški literarni zgodovinar Ernst Robert Curtius je v svoji razpravi o klasiki, 

zapisal, da obstaja več vrst kanona (cerkveni, pravni, šolski in nacionalni) in da imajo vsi 

lastnosti za obstoj neke kulture. (Božič, 2011) 

Dolgo časa so bila kanonska besedila samo v književnosti za odrasle, saj so 

akademiki menili, da so besedila iz otroške in mladinske književnosti slabše kvalitete. 

Akademiki so imeli problem pri definiciji kanonov v otroški in mladinski književnosti, saj 

niso vedeli kaj so klasike v mladinski književnosti in ali je kanon sploh možen v mladinski 

literaturi. (Kümmerling-Meibauer & Müller, 2017) 

Estetski pristopi k obravnavi kanona mladinske literature so v zadnjih letih postali 

aktualni, nasprotno pa sociokulturne teorije očitno potrebujejo več časa za uveljavitev v 

raziskavah kanona mladinske literature. To je nekoliko presenetljivo, ker so raziskave 

mladinske literature običajno strogo usmerjene ravno v njeno funkcionalnost. (Kümmerling-

Meibauer & Müller, 2017) 

Glede na pomembnost mladinske literature za socializacijo in proces učenja kulture, 

je vsekakor kanonsko mladinsko literaturo smiselno preučiti v kontekstu družbenega reda in 

idej, ki jih tekst predstavlja. (Kümmerling-Meibauer & Müller, 2017) 

Veliko kanonskih besedil, ki so bila sprva namenjena samo odraslim (na primer 

Prešernove pesmi), so sčasoma postala tudi kanonska besedila za mladinsko književnost. 

Otroci preko teh besedil spoznavajo kulturo v kateri živijo, številna kanonska besedila pa so 

sčasoma zapisali tudi v slikaniški obliki, tako da se tudi najmlajši otroci lahko že zelo zgodaj 

seznanjajo s temeljnimi besedili kulturne dediščine. 
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4 France Prešeren 

V tem poglavju podrobneje obravnavamo Franceta Prešerna in njegova dela v 

kontekstu slikaniške oblike, ki jih bomo umestili v posamezno obdobje njegovega življenja. 

4.1 Rojstvo in šolanje 

France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi. Bil je tretji otrok, vendar prvi 

sin mame Mine in očeta Šimna. V naslednjih letih se je rodilo še pet otrok. Mati Mina je 

svoje otroke poučevala slovenskega branja in pisanja, le France ni bil deležen domačega 

poučevanja. (Mušič, 2000) 

Pri Francetu se je zgodaj začela kazati njegova bistrost, zato je kot prvi otrok zapustil 

dom. Leta 1808 so ga poslali k staremu stricu Jožefu na Kopanj. Tam je preživel dve leti. 

(Mušič, 2000) 

Leta 1810 ga je stari stric Jožef na željo matere Mine poslal v nemško normalko v 

Ribnico na Dolenjsko. Normalko je obiskoval dve leti; 1810-1812. Obe šolski leti je bil 

France odličnjak in je bil vpisan v Zlate bukve (zlata knjiga za odličnjake). (Mušič, 2000) 

Jeseni leta 1812 je nadaljeval šolanje v Ljubljani. Najprej je obiskoval "malo šolo" 

(šolsko leto 1812/1813), nato "latinsko šolo" (od leta 1813 do 1819) in zatem še licej (od 

leta 1819 do 1821). Vse gimnazijske razrede in na liceju je bil odličnjak. (Mušič, 2000) 

4.2 Študij na Dunaju  

Ko je zaključeval šolanje v Ljubljani je začel razmišljati, da bi nadaljeval na Dunaju. 

Vpisal se je v tretji letnik filozofije in nato na pravno fakulteto. Avgusta 1821 je z odličnim 

uspehom opravil zaključne filozofske izpite na liceju. Tako je jeseni 1821 odšel peš na 

Dunaj. (Mušič, 2000) 

Prvo leto na Dunaju je bilo za Prešerna precej težko. Bil je brez štipendije in ni našel 

dela kot inštruktor. Konec prvega študijskega leta je že razmišljal, da bi zaključil s študijem 

in odšel domov. Vendar so ga njegovi prijatelji prepričali, naj ostane. Jeseni leta 1822 pa je 
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dobil težko pričakovano Knafljevo štipendijo. Prijatelji so mu priskrbeli službo domačega 

učitelja v zavodu Friedricha Avgusta Klinkowströma. Leta 1824 ga je predstojnik zavoda 

odslovil, saj je menil, da se je preveč ukvarjal z antično in renesančno literaturo, premalo pa 

z vzgojnimi in verskimi knjigami. (Mušič, 2000) 

V času med študijem je France Prešeren prevedel balado Lenora in napisal 

Povodnega moža. 

4.2.1 Lenora  

Leta 1824 je Prešeren med počitnicami pogosto obiskoval licejsko knjižnico v 

Ljubljani. Tam se je seznanil s prevodom nemške pesnitve Lenora, ki jo je prevedel Žiga 

Zois. V prevodu je bilo veliko pripomb, saj v tistem času slovenski jezik ni bil dovolj bogat 

za prevajanje takšnega besedila. Prešeren je dobil izziv, da s svojimi jezikovnimi ambicijami 

prevede balado Lenora, ki jo je objavil v Kranjski čbelci I, leta 1830. (Paternu, 1976) 

Balada govori o Lenori, ki čaka svojega ljubega, da se vrne iz vojske. Toda njen ljubi 

Vilhelm se ne vrne. Neke noči pa na njena vrata potrka duh mrtvega Vilhelma na svojem 

konju. Lenora hitro skoči na konja v objem svojega dragega, ki jo odpelje na pokopališče, 

kjer naj bi se poročila. Vendar ko prideta do pokopališča vzide sonce in Vilhelm se spremeni 

v okostnjaka. Lenora od groze umre.  

 

Slika 6: Lenorina žalost. (Stupica, 1991) 

 



 

22 

Leta 1991 so v Prešernovi družbi izdali slikanico Lenora, ki jo je ilustrirala Marija 

Lucija Stupica. Slika 6 prikazuje ilustracijo, kjer lahko vidimo Lenorino žalost, ker je 

izgubila svojega dragega. Na drugi ilustraciji (Slika 7) pa vidimo kako Lenora in njen dragi 

Vilhelm jahata konja.   

 

Slika 7: Lenora in Vilham na konju. (Stupica, 1991) 

4.2.2 Povodni mož 

Med študijem na Dunaju je France Prešeren večino svojih počitnic preživel v 

Ljubljani v družbi prijatelja Andreja Smoleta. Velikokrat sta hodila v gostilno Jakoba 

Dolenca na Karlovški cesti. Tam se je France Prešeren zaljubil v Zaliko, hčer Jakoba 

Dolenca. Oče Zalike je bil vesel snubitve, Zalika pa se ni hotela poročiti s Francetom 

Prešernom. (Mušič, 2000) 

France Prešeren je zaradi jeze do Zalike začel pisati občutne verze. Tako je ob vrnitvi 

na Dunaj nastala balada Povodni mož. V prvi objavi balade (v Kranjski čbelici I) je najprej 

govoril o Zaliki, a je kasneje ime Zalika zamenjal z imenom Urška. (Mušič, 2000) 

Kot vir pri baladi Povodnega moža je Prešeren navajal 11. in 15. knjigo Die Ehre des 

Herzogthums Crain iz leta 1689. V knjigi je Valvasor pisal o povodnem možu oz. strahu, ki 

naj bi živel v Ljubljanici ter o kratki zgodbi o lepi razuzdanki in povodnem možu, ki sta 

odplesala v vodo. (Paternu, 1976) 

Prešernova balada Povodnega moža govori o mladi in lepi Urški ter o Povodnem 

možu. Nekega dne se je na Starem trgu plesalo. Vsi moški so vabili Urško na ples, vendar je 
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vse zavrnila. Kmalu opazi mladeniča, ki jo prevzame in ga sprejme na ples. Plesala sta tako 

čudovito, da so vsi strmeli in je kmalu tudi glasba utihnila. Takrat pa se mož razjezi in se na 

nebu pojavijo črni oblaki in kaj kmalu Urška in povodni mož izgineta v Ljubljanico.  

Leta 1985 so v Prešernovi družbi natisnili tudi slikanico Povodni mož, ki jo je 

ilustrirala Jelka Reichman. Slika 8 prikazuje ilustraciji Urške in povodnega moža. 

   

Slika 8: Urška in povodni mož. (Reichman, 1985) 

4.3 Delo kot odvetniški pripravnik  

Leta 1828 je opravil še zadnje izpite z odličnim uspehom in dobil naziv doktor prava. 

Tistega leta je v Ljubljani začel delati kot odvetniški pripravnik v pisarni dr. Leopolda 

Baumgartnerja. Od leta 1829 do 1831 je delal kot praktikant pri finančnem uradu. (Mušič, 

2000) 

Leta 1832 se je odpravil v Celovec in opravil odvetniški izpit. Po vrnitvi v Ljubljano 

je prisegel kot sodnik in nadaljeval službovanje v Baumgartnerjevi pisarni. Marca 1834 je 

začel delati kot odvetniški pomočnik pri odvetniku dr. Blažu Crobathu. (Mušič, 2000) 

V tistem času je Prešeren napisal Turjaško Rozamundo, Pesem od lepe Vide, pesem Dohtar 

in Sonetni venec. 
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4.3.1 Turjaška Rozamunda 

Prešeren je romanco Turjaška Rozamunda prvič objavil v Kranjski čbelci v tretjem 

zvezku leta 1832. (Paternu, 1976) 

Romanca govori o turjaški Rozamundi, ki slovi po svoji lepoti. Njen oče je pripravil 

zabavo za Rozamundine snubce. Tam si Rozamunda izbere Ojstrovrharja za svojega 

bodočega moža. Na zabavo pride tudi pevec, ki ga Rozamunda vpraša, ali je kje v daljnih 

krajih lepša nevesta od nje. Pevec, ki je obhodil veliko sveta, ji odgovori, da je v Bosni res 

lepše dekle, po imenu Lejla. Rozamunda je zahtevala od svojega snubca, da poišče to dekle 

in jo pripelje k njej, da se sama prepriča. Ojstrovrhar je s svojo vojsko odšel po Lejlo v 

Bosno. Ko je Ojstrovrhar videl Lejlo, se je vanjo zaljubil in jo odpeljal na svoj grad. 

Rozamunda pa je šla k ljubljanskim nunam.  

Leta 1985 so v založbi Mladinska knjiga natisnili slikanico Turjaška Rozamunda, ki 

jo je ilustrirala Kamila Volčanšek. Turjaško Rozamundo so natisnili še dvakrat in sicer pri 

založbi Prešernova družba (2003, 2004), ki jo je ilustrirala Andreja Peklar. Slika 9 prikazuje 

ilustraciji iz slikanice Turjaška Rozamunda, iz leta 1985. Levo je prikaz Ojstovrharja v boju 

proti Turkom, desno pa vidimo Lejlo in Ojstrovrharja.  

   

Slika 9: Levo: Boju proti Turkom. Desno: Lejla in Ojstrovrhar. (Volčanšek, 1985) 

Slika 10 prikazuje ilustraciji iz novejše izdaje slikanice Turjaške Rozamunde. Na 

prvi ilustraciji vidimo Turjaško Rozamundo, na drugi pa kako sta se Ojstrovrhar in Lejla 

zaljubila.  
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Slika 10: Levo: Rozamunda. Desno: Ojstrovrhar in Lejla. (Peklar, 2003)  

4.3.2 Pesem od lepe Vide 

Balada Od lepe Vide je bila objavljena v Kranjski čbelci v tretjem zvezku leta 1832. 

(Paternu, 1976) 

Pesem govori o lepi Vidi, ki ima bolnega otroka in starega moža. Nekega dne do nje 

pripluje zamorec, ki ga pošilja španska kraljica, da bi Vida dojila njenega sina. Vida gre na 

ladjo, vendar ji je kmalu žal, da je to storila. Naslednji dan, pri španski kraljici, vpraša sonce 

kako je njen otrok. Sonce ji odgovori, da so svečo držali za njenega sina ter da jo ostareli 

mož išče in močno pogreša. Zvečer je Vida vprašala še luno, kaj dela njen otrok, ta pa ji je 

odgovorila, da so sina pokopali in da jo sedaj še njen oče išče. Vida je vse dni skrivaj jokala 

za svojim sinom, očetom in možem in tega ni upala priznati kraljici.  

Kasneje (leta 1987) so pri Prešernovi družbi natisnili slikanico Pesem od lepe Vide, 

ki jo je ilustrirala Jelka Reichman. Slika 11 prikazuje ilustracije. Na prvi ilustraciji vidimo 

Vido in zamorca; na drugi pa vidimo špansko kraljico. 
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Slika 11: Levo: Lepa Vida in zamorec. Desno: Španska kraljica. (Reichman, 1987) 

4.3.3 Dohtar 

Šaljiva romanca Dohtar je bila objavljena v Kranjski čbelci IV leta 1834. Pesem je 

pogovor med odvetnikom in dekletom, ki živi s svojo staro teto. Dekle sprašuje odvetnika, 

zakaj ji sledi, saj se z nikomur ne prepira, ni ji umrla teta, da bi ji prebral njeno oporoko ter 

da se ne bo poročila. Odvetnik ji odgovori, da ji sledi, ker se je zaljubil vanjo.  

Leta 1989 je ilustratorka Klavdija Palčič pri založbi Prešernova družba ilustrirala 

slikanico Dohtar, ti jezični dohtar. V tej slikaniški obliki najdemo tudi pesem Dohtar. Slika 

12 prikazuje mlado dekle in njeno staro teto.  

 

Slika 12: Ilustracija mladega dekleta in njene tete iz pesmi Dohtar. (Palčič, 1989) 
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4.3.4 Sonetni venec 

 Sonetni venec je bil prvič objavljen v posebni prilogi k Ilirskemu listu 22. februarja 

1834. V njem je Prešeren prvič javno izpovedal ljubezen do Julije Primic. Sonetni venec ima 

posebno posvetilo - akrostih PRIMICOVI JULJI. Pesnik je hotel Juliji podariti Sonetni venec 

v tiskani obliki za njen god. Vendar pa Julija in njena okolica niso bili sposobni dojeti 

pesnikove umetnine in sporočila. Zato se je kmalu začela širiti govorica, da Prešeren želi 

dobiti bogato doto Primčeve hčere. To je pesnika zelo prizadelo in je želel v novih sonetih 

razložiti svoje čiste namene. (Mušič, 2000).  

Pri Prešernovi družbi so leta 1987 natisnili slikanico Sonetni venec, ki ga je ilustrirala 

Dunja Kofler. Slika 13 prikazuje Franceta Prešerna v mestu; na desni strani pa vidimo Julijo 

Primic in Franceta Prešerna.  

   

Slika 13: Levo: Prešeren v družbi meščanov. Desno: Julija in Prešeren. (Kofler, 1987) 

4.4 Prijatelj Matija Čop  

France Prešeren je imel dva dobra prijatelja: Matija Čopa in Andreja Smoleta. Z 

Matijem Čopom sta se veliko družila, vendar se je njuno prijateljstvo prehitro končalo, saj 

je Čop 6. julija 1835 utonil v Savi. Prešeren je svojo žalost ob izgubi prijatelja izrazil v 

žalostinki Spominu Matije Čopa, ki je bila 25. julija 1835 objavljena v Ilirskem listu. Nato 

mu je posvetil še sonet Matiju Čopu in ga postavil za uvod pesnitvi Krst pri Savici. (Mušič, 

2009) 
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4.4.1 Uvod h krstu pri Savici 

Uvod h krstu pri Savici govori o Valjhunu, ki se bojuje za krščansko vero in o 

Črtomiru, ki se bori proti kristjanom. Črtomir se s svojo vojsko zateče v trdnjavo Bohinj. 

Šest mesecev Valjhun oblega trdnjavo, nato se neke noči Črtomir s svojo vojsko odloči, da 

bo napadel Valjhuna in njegove može, ko bodo spali. Ko pa odprejo vrata se prične mesarsko 

klanje; tudi Valjhunova vojska je hotela nasprotnike napasti med spanjem. Boj se konča z 

Valjuhovo zmago; vsi nekristjani umrejo, le Črtomir pobegne.  

Leta 1984 so pri Mladinski knjigi natisnili slikaniško obliko pesmi Uvoda h krstu pri 

Savici, ki jo je ilustriral Riko Debenjak. Slika 14 prikazuje Valjuhovo vojsko. Na drugi sliki 

vidimo Črtomira, ki prepričuje svoje sorojake k boju. 

     

Slika 14: Levo: Valjhunova vojska. Desno: Črtomir med govorom. (Debenjak, 

1984) 

4.4.2 Krst pri Savici 

Pesnitev Krst pri Savici je prvič izšla leta 1836. Natisnili so jo v posebnih knjižicah. 

(Paternu, 1977) 

Epsko-lirska pesnitev govori o Črtomirju in Bogomili.  
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Črtomir stoji ob Bohinjskem jezeru, kjer žaluje za mrtvimi soborci. Pričel je 

razmišljati, da bi naredil samomor. Vendar se je ob mislil na svojo drago Bogomilo, ustavil. 

Še zadnjič jo je hotel videti. V tistem trenutku je po jezeru priveslal ribič. Ribič mu pove, da 

ga Valjuh želi ubiti, zato se Črtomir odloči, da gre z ribičem na varno k izviru Savice. 

Črtomir želi od ribiča izvedeti, kje je Bogomila. 

Naslednje jutro ribič pripelje duhovnika in Bogomilo k slapu. Bogomila se je v času, 

ko se je Črtomir bojeval, pokristjanila. To je storila, da bi Bog ohranil Črtomirja pri življenju. 

Sedaj ko sta končno spet skupaj, Črtomirja zanima, kdaj se bosta poročila. Bogomila mu 

pove, da se ne bo mogla poročiti, saj se je zaobljubila Bogu. Na Črtomirja bo čakala v 

posmrtnem življenju.  

Preden se Bogomila in Črtomir spet ločita ima Bogomila zanj zadnjo željo. Želi, da 

postane kristjan. Črtomirju Bogomila veliko pomeni, zato se odloči, da bo izpolnil njeno 

željo. Črtomir se nato odpravi po slovenskih mestih oznanjati kristjansko vero.  

Bogomila in Črtomir se nista nikoli več srečala.  

Leta 1986 so pri založbi Prešernova družba natisnili slikaniško obliko pesmi Krst pri 

Savici, ki jo je ilustriral Ivan Seljak Čopič. Slika 15 prikazuje dve ilustraciji: levo vidimo 

Črtomirja in ribiča v čolnu; desno vidimo krst Črtomirja pri izviru Savice.  

          

Slika 15: Levo: Črtomir in ribič v čolnu. Desno: Krst Črtomirja. (Seljak Čopič, 

1986)   
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4.5 Življenje v Ljubljani 

Med letoma 1828 in 1846 je Prešeren živel v Ljubljani. V tem času je napisal veliko 

pesmi, med drugim tudi Zdravilo ljubezni, Ženska zvestoba, Ribič, Mornar, Judovsko dekle, 

Od železne ceste in Orglar, ki so jih po njegovi smrti upodobili tudi v slikaniški obliki. 

(Kocijan, 1977) 

4.5.1 Zdravilo ljubezni  

Balada Zdravilo ljubezni je bila prvič objavljena v Ilirskem listu maja 1837 (Paternu, 

1977). Govori o mladeniču, ki je mlad postal vdovec in ne more pozabiti svoje žene. Mati 

mu predlaga, da obišče svoje strice. Pri vsakem naj bi bil leto dni, a če ne bi pozabil svoje 

žene naj se vsakič vrne nazaj k svoji mami. Najprej ga pošlje k stricu, ki potuje po svetu. 

Nato ga pošlje v samostan, na koncu pa ga pošlje še k stricu, ki je v vojski. Na koncu fant 

najde svoj mir v smrti – v boju umre.  

Leta 1989 so pri Prešernovi družbi natisnili slikanico z naslovom Zdravilo ljubezni. 

V slikanici lahko najdemo istoimensko pesem Zdravilo ljubezni, ki jo je ilustriral Rudi 

Skočir. Slika 16 prikazuje ilustracijo matere in sina.  

 

Slika 16: Ilustracija matere in sina iz pesmi Zdravilo ljubezni. (Skočir, 1989) 
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4.5.2 Ženska zvestoba  

Romanca Ženska zvestoba je bila prvič objavljena v Poezijah, Prešeren pa jo je 

napisal že leta 1837. (Paternu, 1977) 

Romanca govori o godcu in o treh ženskah. Najprej je godec spoznal županovo 

Micko, ki mu je obljubila da se bo poročila samo z njim, ampak je imel njen oče drugačne 

načrte. Godec je od same žalosti začel močno igrati na gosli in struna je počila. Nove strune 

ni napel.  

Kmalu je godec spoznal naslednjo žensko, ki ji je podaril mošnjo denarja za njenega 

bolnega očeta. Dekle mu je obljubilo, da se bo poročilo z njim. Vendar pred poroko je njen 

dragi prišel iz vojske. Tako je godcu od same jeze počila še druga struna na goslih. Tudi 

tokrat nove strune ni napel.  

Tretja ženska, ki jo je spoznal je bila hišna pomočnica v gradu. Godec se kmalu spet 

zaljubi in skleneta, da se bosta poročila. Nekega dne pa so na gradu priredili veliko gostijo 

in prišlo je veliko gostov. Kmalu so začeli iskati mladega barona. Ko je novica, da so našli 

barona in hišno pomočnico v objemu, prišla tudi do godca, mu je počila še tretja struna.  

Čez tri leta je godec spet začel igrati, vendar le na eno struno. Pel je o svojih ljubicah, 

zaljubil pa se ni več.  

Leta 1989 je ilustrator Rudi Skočir ilustriral pesem Ženska zvestoba. Ilustracije lahko 

vidimo v slikanici Zdravilo ljubezni. Slika 17 prikazuje dve ilustraciji: levo vidimo godca 

med igranjem na gosli; desno pa vidimo godca v objemu z žensko, ki ji je posodil denar. 
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Slika 17: Levo: Godec med igranjem na gosli. Desno: Godec v objemu z žensko, ki 

ji je posodil denar. (Skočir, 1989) 

4.5.3 Ribič 

Balada Ribič je prvič izšla v Ilirskem listu marca 1838. (Paternu, 1977) 

Balada govori o ribiču, ki več let pluje po morju in sledi zvezdam. Kmalu se pojavijo 

morske deklice, ki ga sprašujejo koliko časa bo strmel še v zvezdo. Vabijo ga naj gre z njimi, 

kjer mu bo lepo. Ribič se na koncu vda in odide z morskimi deklicami v morje.  

Ilustratorka Irena Majcen je leta 1986 ilustrirala pesem Ribič. Ilustracije lahko 

najdemo v slikanici Zmerom svojo goni slavček. Slika 18 prikazuje ilustracijo ribiča v čolnu.  

 

Slika 18: Ribič v čolnu sredi razburkanega morja. (Majcen, 1986) 
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4.5.4 Mornar 

Pesem je bila prvič objavljena v Ilirskem listu maja 1844. (Paternu, 1977) 

Leta 1989 je ilustratorka Klavdija Palčič pri založbi Prešernova družba ilustrirala 

pesem Mornar. Slika 19 prikazuje mornarja in njegovo dekle na pomolu.  

 

Slika 19: Mornar in njegovo dekle na pomolu. (Palčič, 1989) 

Pesem govori o mornarju in njegovi nezvesti ljubici. Preden se je mornar odpravil po 

morju, sta si z ljubico pred Bogom obljubila, da si bosta zvesta. Vendar, ko se mornar vrne, 

ugotovi, da se je ljubica poročila z drugim moškim. Mornar nezvesti ljubici želi, da bo zdrava 

in srečna, on pa se vrne na morje, kjer poskuša pozabiti na svojo ljubico.  

4.5.5 Judovsko dekle 

Romanca Judovsko dekle je bila objavljena v Ilirskem listu januarja 1845 (Paternu, 

1977). Opisuje, kako kristjani hodijo v cerkev in se sprehajajo po mestnem trgu. Judovsko 

dekle pa dan za dnem ostaja doma. Neko soboto dekle odide na sprehod v park. Ko dekle 

prispe v park, jo mladi kristjan prime za roko. Vpraša jo ali ga ljubi tako kot on njo. Dekle 

mu pove, da tudi če jo ljubi, se ne more z njim poročiti.  

Pri Prešernovi družbi je ilustratorka Irena Majcen leta 1986 ilustrirala pesem 

Judovsko dekle. Ilustracije lahko najdemo v slikanici Zmerom svojo goni slavček. Slika 20 

prikazuje ilustracijo judovskega dekleta in krščanskega fanta.  
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Slika 20: Judovsko dekle in krščanski fant v parku. (Majcen, 1986) 

4.5.6 Od železne ceste 

Pesem Od železne ceste, s podnaslovom Andrejček in Barbika, je bila objavljena v 

Novicah, aprila 1845. (Paternu, 1977) 

V pesmi se zaljubljen par Andrejček in Barbika nagajivo prepira o tem kaj vse se bo 

zgodilo, ko bo zgrajena železnica. Andrejček pravi, da bo potoval iz mesta v mesto in bo 

imel v vsakem kraju ljubico za krajši čas. Pove ji, da Barbika želi moškega, ki jo bo ubogal 

in sledil, če pa si bo izbrala starca za moža, bo morala dobro skrbeti zanj.  

Barbika pa Andrejčku odgovori, da je rajši žena kot pa samo ljubica. Sama si bo 

poiskala starca z veliko denarja za moža in bo glavna pri hiši.  

 Na koncu pesmi Andrejček pravi naj mu bo ljubica zvesta, da je železna cesta še 

daleč in naj se takoj poročita. Barbika mu ne verjame, saj misli, da bo šel po svetu. Fant ji 

obljubi, da bosta skupaj potovala od mesta do mesta, le če ljubica ne bo noseča.  
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Ilustratorka Klavdija Palčič je leta 1989 ilustrirala pesem Od železne ceste. Ilustracije 

lahko najdemo v slikanici Dohtar, ti jezični dohtar. Slika 21 levo prikazuje ženo, ki ima 

vpreženega svojega moža. Slika 21 desno pa prikazuje moža in ženo, ki pričakujeta svojega 

prvorojenca.  

  

Slika 21: Levo: Žena in vprežen mož, ki vleče kočijo. Desno: Mož in žena 

pričakujeta svojega otroka. (Palčič, 1989) 

4.5.7 Orglar 

Pesem govori o glasbeniku, ki se odloči da odide v samoto, s seboj pa vzame svoje 

citre. Na samem, v družbi ptic, poje posvetne pesmi. Kmalu ga prične motiti petje ptic, saj 

vsaka ptica poje svojo melodijo. Orglar se odloči, da bo ptice naučil lepše pesmi. Vendar le 

slavec se ni pustil učiti. Glasbenik to potoži Bogu, vendar se Bog postavi v bran slavca. V 

bran mu pove, naj slavca pusti peti tako, kot ga je sam naučil.  

Prešernova družba je leta 1986 natisnila slikanico Zmerom svojo goni slavček, v 

kateri najdemo tudi pesem Orglar, ki jo je ilustrirala Irena Majcen.   

Slika 22 prikazuje slavčka, na drugi pa lahko opazimo orglarja.  
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Slika 22: Levo: Slavček. Desno: Orglar v gozdu. (Majcen, 1986) 

4.6 Delo v Kranju  

Prešeren je odobreno prošnjo za samostojno odvetniško pisarno v Kranju je dobil 

šele leta 1846. Tam je živel vse do svoje smrti leta 1849. (Mušič, 2000) 

4.7 Tiskanje Poezij  

France Prešeren je pesmi dodajal v svojo zbirko vse do leta 1843. Leta 1846 je 

Prešeren vložil prošnjo za tiskanje knjige. Pred tiskanjem je moral svoja besedila oddati v 

cenzuro. V knjigi je moral izpustiti Izdajalcu Volkmera fabul in pesem ter tretjo kitico 

Zdravljice. Toda pred tiskanjem je črtal še nekaj pesmi: Abecedarju, Novičarjem, 17 pesmi 

v nemščini ter v celoti Zdravljico. (Mušič, 2000) 

Prešernove Poezije so začeli tiskati avgusta 1846, prodajati pa so jih začeli leta 1847. 

Natisnili so 1200 izvodov, od tega je bilo 150 knjig posebnih, ki jih je Prešeren zasnoval 

zase. V teh posebnih knjigah se je Prešeren s tiskarjem dogovoril, da jih natisne z nekoliko 

spremenjenim besedilom. Magistrale Sonetnega venca je bil natisnjen s pravilnim 

akrostihom Primicovi Julji. Te izvode je pesnik namenil svojim prijateljem in znancem. V 

ostalih 1050 izvodih pa je pesnik v štirih verzih Soetnega venca zamenjal vrstni red besed, 

tako, da je bilo Julijino ime zabrisano. (Mušič, 2000) 
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Slika 23: Naslovnica originalnih Prešernovih Poezij. 

4.7.1 Zdravljica  

 Zdravljica je bila prvič objavljena 26. aprila 1848 v slovenskem časniku Novice 

(Mušič, 2000). Leta 2013 so Zdravljico natisnili tudi v slikaniški obliki pri založbi Mladinska 

knjiga. Za slikanico je ilustracije ustvaril Damijan Stepančič. Pri Mladinski knjigi so 

zapisali, da so dolgo iskali ilustratorja za Zdravljico, zaradi neupodobljivosti abstraktnega 

besedila Zdravljice. Ilustracije v Zdravljici prikazujejo kar nekaj portretov pomembnih mož 

v Slovenski zgodovini. (Modic, 2013) 

Slika 24 prikazuje Vaško situlo, Primoža Trubarja in kmečko dekle pri grabljenju 

sena.  

 

Slika 24: Vaška situla, Primož Trubar in kmečko dekle. (Stepančič, 2013) 
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4.8 Smrt  

V Kranju, 8. februarja 1849, je France Prešeren umrl. Tri leta kasneje so Slovenci 

Prešernu postavili nagrobni spomenik. (Mušič, 2000) 

4.9 Upodobitve Franceta Prešerna 

France Prešeren se v času svojega življenja nikoli ni portretiral. Dejal je, da se bo 

portretiral, ko se bo oženil. (Mušič, 1993) 

Tako je njegova prva slika nastala šele po njegovi smrti, leta 1850. Naslikal jo je 

slikar Fran Kurz Goldenstein. Slikar je slikal po spominu, ko je Prešerna srečeval v zasebni 

družbi imenovani Muzikalično humoristično društvo. (Globočnik, 2005) 

 Slika 25 prikazuje portret Franceta Prešerna. 

 

Slika 25: Portret Franceta Prešerna, avtor Fran Kurz Goldenstein. 

Leta 1865 je Franc Ksaver Zajec izdelal prvi Prešernov doprsni kip. Vendar se je ta 

kip kmalu izgubil. Našli so ga šele leta 1980, ko ga je Andrej Gogala, urednik pri Državni 

založbi Slovenije, kupil od nekega zasebnika na Bledu. Ker je bil kip narejen iz mavca je bil 

zelo poškodovan in Prešernova podoba je bila komaj prepoznavna. (Globočnik, 2012) 
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Leta 2000 so naredili bronasti odlitek Zajčevega doprsnega kipa in ga postavili v 

Vrbo pred pesnikovo rojstno hišo. Slika 26 prikazuje doprsni kip pesnika, ki je danes 

postavljen v Vrbi. (Globočnik, 2012) 

 

Slika 26: Doprsni kip Franceta Prešerna v Vrbi. 

Ob stoletnici Prešernovega rojstva so Slovenci hoteli postaviti Prešernov kip tudi v 

Ljubljani. Tako so leta 1899 razpisali natečaj. Razpisali so dve nagradi kiparjem, ceno za 

spomenik in tri možne lokacije, kjer bi postavili spomenik: na Kongresnem trgu, na levi 

strani magistrata ali na Bleiweisovi cesti pri Narodnem domu (današnji Prešernov trg). Prvo 

nagrado je dobil Ivan Zajec. (Mušič, 1993) 

Spomenik na Prešernovem trgu so odkrili 10. septembra 1905. Spomenik predstavlja 

kip stoječega pesnika s knjigo v roki. Nad njim je muza pesništva, ki nad Prešernovo glavo 

drži lovorovo vejico. Na srednjem delu podstavka sta vgrajena reliefa Ribiča ter Slovo 

Črtomira in Bogomile. Slika 27 prikazuje Prešernov spomenik v Ljubljani. (Mušič, 1993) 
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Slika 27: Prešernov spomenik na Prešernovem trgu v Ljubljani. 

V Kranju so Prešernov spomenik odkrili decembra 1952, ob stoletnici postavitve 

pesnikovega nagrobnika. Kip je izdelal kipar Frančišek Smerdu. Kip je postavljen pred 

Prešernovim gledališčem v Kranju. (Globočnik, 2005) Slika 28 prikazuje spomenik v 

Kranju.  

 

Slika 28: Prešernov spomenik pred Prešernovim gledališčem v Kranju. 
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Slovenci imamo podobo Franceta Prešerna tudi na kovancu za 2 €. Pod podobo je 

napis:" Shivé naj vsi naródi", kar pomeni "Žive naj vsi narodi". Napis je iz Prešernove 

Zdravljice. Slika 29 prikazuje kovanec za 2 €. (Slovenija, 2017) 

 

Slika 29: Podoba Franceta Prešerna na kovancu za 2 €. 
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5 Empirični del 

5.1 Metodologija raziskave 

5.1.1 Opis vzorca 

Raziskava je bila opravljena v Zasebnem vrtcu Montessori, enota Gorenjska hiša 

otrok, in v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, enota Begunje. Raziskavo smo izvedli v 

skupini otrok drugega starostnega obdobja (3 – 6 let). Pri anketi je sodelovalo 32 otrok, od 

tega 17 deklic in 15 dečkov.  

5.1.2 Spremenljivke 

Empirični del diplomske naloge smo izvedli s kvalitativno in kvantitativno raziskavo. 

Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, sestavljen iz vprašanj odprtega tipa. 

Za kvantitativno analizo smo uvedli naslednje spremenljivke: 

Simbol 

spremenljivke 
Pomen spremenljivke 

n Število vseh otrok, ki so sodelovali v raziskavi 

x1 Število otrok, ki na Goldensteinovem portretu Prešerna prepozna pesnika 

x2 Število otrok, ki vé, kje se je France Prešeren rodil 

x3 Število otrok, ki pozna Prešernova dela 

x4 Število otrok, ki pozna Primičevo Julijo 

x5 Število otrok, ki vé, kaj je odtisnjeno na kovancu za 2 € 

x6 Število otrok, ki vé, kaj je Zdravljica 

S pomočjo dejavnosti so otroci spoznali življenje in dela Franceta Prešerna. Pred 

dejavnostjo smo s pomočjo anketnih vprašanj izvedeli kako dobro otroci poznajo življenje 

in dela Franceta Prešerna. Nato smo izvedli dejavnost "Spoznavanje Franceta Prešerna". Po 

dejavnosti pa smo preko istih anketnih vprašanj preverili kaj so se otroci naučili o 
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slovenskem pesniku oziroma koliko so spremenljivke spremenile vrednosti glede na stanje 

pred dejavnostjo. 

Za posplošitev rezultatov smo uvedli razmerje ri [%] med pravilnimi odgovori xi in 

vsemi odgovori n, pri čemer teče indeks i = 1…6: 

�� =
��
�
. 

5.2 Anketna vprašanja pred dejavnostjo 

Pred dejavnostjo smo vsakega otroka individualno spraševali ob pomoči anketnih 

vprašanj. Pri prvem vprašanju (Kdo je na sliki?) smo otrokom pokazali Goldensteinov 

portret (Slika 25). Če otrok ni vedel odgovora smo mu povedali odgovor. Tudi pri šestem 

vprašanju (Kdo je Primičeva Julija?) smo pokazali sliko Primčeve Julije (Slika 30). Pri 

ostalih vprašanjih otrokom nismo ničesar pokazali in jim nismo podali pravilnega odgovora.  

Zastavili smo naslednja anketna vprašanja: 

A.1 Kdo je na sliki? 

A.2 Kje se je rodil? 

A.3 Katera so njegova dela? 

A.4 Kdo je bila Primičeva Julija? 

A.5 Kaj je odtisnjeno na kovancu za 2 €?  

A.6 Kaj je Zdravljica in kdaj jo zapojemo? 

A.7 Ali ste že kje videli spomenik Franceta Prešerna? Kje ste ga videli? 
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Slika 30: Portret Primičeve Julije (avtor Matevž Langus). 

V Gorenjski hiši otrok smo tri dni po spraševanju otrokom predstavili življenje in 

dela Franceta Prešerna. V Vrtcu Begunje pa smo en mesec po spraševanju otrokom 

predstavili življenje in dela Franceta Prešerna.  

5.3 Dejavnost: Življenje in delo Franceta Prešerna  

Področje: 

 Družba, 

 jezik. 

Cilji:  

 Otrok se postopoma seznanja s kulturo. 

 Otrok se seznanja z znanimi slovenskimi pesmimi in pesniki. 

 Otrok ob knjigi doživlja ugodje, veselje, zabavo, povezuje estetiko in fizično 

ugodje ter pridobiva pozitiven odnos do literature. (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 2007) 

Metoda dela: 

 Metoda pogovora. 
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Oblika dela: 

 Skupna. 

Sredstva: 

 Goldensteinov portret Franceta Prešerna (Slika 31) 

 Fotografija Prešernove rojstne hiše v Vrbi (Slika 32) 

 Fotografija ribniške šole (Slika 33) 

 Fotografija Ljubljanskega liceja (Slika 34) 

 Fotografija univerzitetnega poslopja na Dunaju (Slika 35) 

 Fotografija stanovanja v Kranju (Slika 36) 

 Langusov portret Matija Čopa (Slika 37) 

 Fotografija Ane Jelovšek (Slika 38) 

 Langusov portret Zalike Dolenc (Slika 39) 

 Langusov portret Julije Primic (Slika 40) 

 Fotografija spomenika Franceta Prešerna v Vrbi (Slika 41) 

 Fotografija spomenika F. Prešerna v Kranju (Slika 42) 

 Fotografija spomenika F. Prešerna v Ljubljani (Slika 43) 

 Kopija strani prečrtane Zdravljice  

 Fotografija povečanega kovanca za 2 € (Slika 29) 

 Dva zemljevida Slovenije 

 Zemljevid Avstrije 

 Slikanice Franceta Prešerna (Povodni mož, Turjaška Rozamunda, Lenora, 

Pesem od lepe Vide, Sonetni venec) 

5.3.1 Potek dejavnosti 

Otrokom smo pokazali slike Franceta Prešerna ter slike pomembnih ljudi in krajev v 

Prešernovem življenju. Povedali smo jim, da bomo spoznavali pomembnega slovenskega 

pesnika. Otroke smo spodbujali, naj poskusijo ugotoviti o katerem pesniku bomo govorili. 

Otroci so si med ugibanjem pogledali slike.  
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Pokazali smo jim sliko Franceta Prešerna (Slika 31) in jim postavili vprašanje, ali 

vedo kdo je na sliki. Vprašali smo jih tudi če vedo kako so ga klicali (dr. Fig). Povedali smo 

jim, da so ga tako klicali otroci, saj je jim je dajal fige. Otrokom smo razložili, da bomo 

danes pogledali kje vse je živel France Prešeren, pomembne osebe v njegovem življenju in 

kje so postavili njegove spomenike.  

 

Slika 31: Portret Franceta Prešerna (avtor Franc Goldenstein). 

Najprej smo si ogledali zemljevid Slovenije, ki je bil prilepljen na steno. Z risalnim 

žebljičkom smo označili, kje se trenutno nahajamo (Radovljica oz. Begunje na Gorenjskem). 

Nato smo med slikami poiskali slike s stavbami. Ponudili smo jih otrokom, da so jih 

pogledali. Poiskali smo sliko z rojstno hišo v Vrbi (Slika 32).  

 

Slika 32: Rojstna hiša Franceta Prešerna v Vrbi. (Mušič, 2009) 
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Otrokom smo povedali, da se je France Prešeren rodil 3. decembra 1800 v tej hiši na 

sliki. Na zemljevidu, smo z risalnim žebljičkom označili Vrbo na Gorenjskem. 

Sledila je Slika 33 z ribniško šolo. Povedali smo, da je Prešeren tukaj dve leti 

obiskoval normalko – osnovno šolo. Takrat je živel pri svojem stricu v Ribnici. Tudi mesto 

Ribnica smo poiskali na zemljevidu in jo označili z žebljičkom.  

 

Slika 33: Ribniška šola. (Mušič, 2009)  

Nato smo poiskali sliko z ljubljanskim licejem (Slika 34). France Prešeren je tam 

nadaljeval svoje šolanje. Povedali smo, da je bil France v šoli odličnjak. Na zemljevidu smo 

z risalnim žebljičkom označili Ljubljano. 

 

Slika 34: Ljubljanski licej na današnjem Vodnikovem trgu. (Mušič, 2009)  
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Otrokom smo povedali, da se je Prešeren po zaključeni šoli v Ljubljani, odpravil peš 

na Dunaj, kjer je študiral za odvetnika. Ker pa je Dunaj v Avstriji, smo morali zraven 

zemljevida Slovenije prilepiti še zemljevid Avstrije. Nato smo pokazali sliko univerzitetnega 

poslopja na Dunaju in z risalnim žebljičkom smo označili Dunaj.  

 

Slika 35: Univerzitetno poslopje na Dunaju. (Kocijan, 1977) 

Povedali smo, da je France Prešeren na Dunaju študiral štiri leta. Včasih je prišel tudi 

obiskat starše in prijatelje v Slovenijo. Po študiju pa je šel živet v Ljubljano. Otrokom smo 

na zemljevidu pokazali, kje je Ljubljana. Povedali smo, da je tam delal kot odvetniški 

pripravnik – razložila sem, da je to odvetnik, ki še nima dovolj izkušenj in potrebuje vajo.  

Otrokom smo povedali, da imamo še eno sliko s stavbo, ki smo si jo podrobneje 

ogledali. France Prešeren je zadnja tri leta svojega življenja živel v Kranju, kjer je imel svojo 

odvetniško pisarno. Danes je v tej hiši Prešernov muzej.  
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Slika 36: Prešernova hiša v Kranju in plošča na Prešernovem muzeju. (Kocijan, 

1977) 

Skupaj smo ob pomoči slik ponovili, kje vse je živel France Prešeren. Nekaj otrok si 

je mesta že kar dobro zapomnilo. Najbolje so si zapomnili Vrbo in Ljubljano.  

Nato smo si ogledali še slike s pomembnimi osebami v Prešernovem življenju. Otroci 

so si vse slike pogledali. Najprej smo jim povedali o Matiju Čopu (Slika 37). Nato smo 

poiskali sliko Ane Jelovšek (Slika 38), ki je bila mati Prešernovih otrok. Naslednja slika je 

bila slika Zalike Dolenc (Slika 39). O njej je Prešeren napisal Povodnega moža (otrokom 

smo pokazali slikanico Povodnega moža). Nazadnje pa smo pokazali sliko Primičeve Julije 

(Slika 40). Prešeren je bil vanjo zaljubljen, zato je zanjo napisal Sonetni venec. Julija je 

Prešerna zavrnila in se poročila z drugim moškim. 

 

Slika 37: Portret Matija Čopa (avtor Matevž Langus). (Mušič, 2000) 
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Slika 38: Portret Ane Jelovšek. (Kocijan, 1977) 

 

Slika 39: Portret Zalike Dolenc (avtor Matevž Langus). (Mušič, 2000) 
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Slika 40: Portret Julije Primic (avtor Matevž Langus). (Mušič, 2000) 

Vse slike smo nalepili na steno, da smo si jih ogledali z otroki. Na koncu smo skupaj 

ponovili imena oseb na slikah in njihov pomen v Prešernovem življenju.  

V zadnjem delu dejavnosti smo na ločenem zemljevidu Slovenije označili Vrbo na 

Gorenjskem, Kranj in Ljubljano. V teh krajih stojijo spomeniki Franceta Prešerna. V Vrbi 

na Gorenjskem stoji spomenik pred pesnikovo rojstno hišo (Slika 41), v Kranju pred 

Prešernovim gledališčem (Slika 42) in v Ljubljani na Prešernovem trgu (Slika 43).  

   

Slika 41: Spomenik Franceta Prešerna pred njegovo rojstno hišo v Vrbi.  
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Slika 42: Prešernov spomenik v Kranju pred Prešernovim gledališčem. 

 

Slika 43: Prešernov spomenik na Prešernovem trgu v Ljubljani.  

Ob slikah, ki so bile nalepljene na steno, smo skupaj ponovili, kje stojijo Prešernovi 

spomeniki. Povedali smo jim tudi, da je podoba Franceta Prešerna odtisnjena na kovancu za 

2 € (Slika 29). 

Otrokom smo povedali, da je Prešeren v svojem času napisal veliko pesmi in da si 

jih bomo danes nekaj pogledali. Pokazali smo jim slikanice Turjaška Rozamunda, Pesem od 
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lepe Vide, Lenora, Sonetni venec in Povodni mož. Pokazali smo jim tudi sliko s prečrtano 

Zdravljico. Otrokom smo povedali, da je sedma kitica te pesmi Slovenska himna in da jo 

zapojemo, ob prireditvah za slovenske praznike. Za konec smo jim prebrali Povodnega 

moža.  

Zemljevid, z označenimi kraji Prešernovega bivanja ter zemljevid z označbami 

Prešernovih spomenikov, smo nalepili na steno v igralnico, da so jih lahko otroci sami 

poljubno ogledovali. Zraven zemljevida smo nalepili slike spomenikov, pomembnih oseb v 

Prešernovem življenju, sliko prečrtane Zdravljice in sliko kovanca za 2 €. 

Otrokom smo dali v knjižni kotiček nekaj Prešernovih del v slikaniški obliki 

(Povodni mož, Turjaška Rozamunda, Pesem od lepe Vide, Sonetni venec, Lenora).  

En teden po dejavnosti smo prišli v vrtca (v Gorenjsko hišo otrok in v Vrtec Begunje) 

in otrokom še enkrat zastavili anketna vprašanja. Pri prvem vprašanju (Kdo je na sliki?), smo 

otrokom pokazali sliko Franceta Prešerna (Slika 31) ter pri šestem vprašanju (Kdo je 

Primičeva Julija?) pokazali sliko Primičeve Julije (Slika 30).  

5.4 Rezultati 

Preko raziskovalnih vprašanj smo ugotavljali koliko so otroci napredovali v 

poznavanju življenja Franceta Prešerna po izvedeni dejavnosti. Podatke smo s kvalitativno 

in kvantitativno vsebinsko analizo obdelali v programu Microsoft Office Excel.  

Zastavili smo naslednja raziskovalna vprašanja: 

R.1 Koliko otrok pred začetkom projekta prepozna Franceta Prešerna na sliki? 

Pri prvem anketnem vprašanju (Kdo je na sliki?) smo otrokom pokazali 

Goldensteinov portret (Slika 31). Manj kot polovica otrok (r1 = 46,9 %) je pred 

dejavnostjo vedela, da je na sliki portret Franceta Prešerna. Ostali otroci so povedali, 

da je na sliki gospod oz. stric, česar nismo šteli kot pravilni odgovor. Otrokom, ki so 

odgovorili narobe, smo jim podali pravilen odgovor.  

R.2 Koliko otrok pred začetkom projekta ve, kje se je France Prešeren rodil? 

Pri drugem anketnem vprašanju (Kje se je rodil?) je pred dejavnostjo pravilno 

odgovorilo le r2 = 21,9 % otrok. Ostali otroci so odgovorili, da se je rodil v Žirovnici, 

Kranju ali Radovljici.  
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R.3 Koliko Prešernovih del otroci poznajo pred začetkom projekta? 

Na tretje anketno vprašanje (Katera so Prešernova dela?) je pravilno odgovorilo 

r3 = 28,1 % otrok. Pri tem vprašanju smo upoštevali kot pravilen odgovor tudi, da je 

Prešeren napisal Urško oz. Urška in mož oz. podobne primere. Nekateri otroci so 

povedali, da je napisal Povodnega moža, Lepo Vido in/ali Zdravljico.  

R.4 Koliko otrok pred začetkom projekta prepozna Primičevo Julijo na sliki? 

Pri četrtem anketnem vprašanju (Kdo je bila Julija Primic?) smo otrokom pokazali 

portret Julije Primic (Slika 30). Pred dejavnostjo je r4 = 3,1 % vprašanih otrok 

odgovorilo, da je bila to Prešernova ljubezen. 

R.5 Koliko otrok pred začetkom projekta ve, kaj je odtisnjeno na kovancu za 2 €? 

Pri petem anketnem vprašanju (Kaj je odtisnjeno na kovancu za 2 €?) nihče ni 

pravilno odgovoril (r5 = 0 %). 

R.6 Koliko otrok pred začetkom projekta ve, kaj je Zdravljica in kdaj jo zapojemo? 

Pri šestem vprašanju (Kaj je Zdravljica in kdaj jo zapojemo?) je pravilno odgovorilo 

r6 = 34,4 %. Kot pravilen odgovor smo upoštevali tudi na primer, da je to pesem, ki 

jo zapojemo ob pomembnih dneh oz. če kdo zmaga pri športu.  

R.7 Koliko otrok pred začetkom projekta je že videlo spomenik Franceta Prešerna 

in kje?  

Pri sedmem anketnem vprašanju je bilo potrebno našteti v katerih krajih lahko 

vidimo Prešernove spomenike. Za pravilen odgovor smo šteli, če je otrok podal 

odgovor v Kranju, v Ljubljani, v Vrbi pred Prešernovo hišo ali zraven žirovniške 

osnovne šole. Tako je pravilni odgovor pred dejavnostjo podalo r7 = 31,3 % otrok. 

Nekaj otrok je povedalo, da je Prešernov spomenik postavljen blizu njihove hiše oz. 

da so videli spomenik na sprehodu. Takih odgovorov nismo upoštevali kot pravilne.  

R.8 Koliko otrok po zaključenem projektu prepozna Franceta Prešerna na sliki? 

Po dejavnosti so vsi otroci vedeli (r1 = 100 %), da je na sliki France Prešeren.  

R.9 Koliko otrok po zaključenem projektu ve, kje se je France Prešeren rodil?  

Po dejavnosti se je delež otrok povečal na r2 = 75,0 %.  

R.10 Koliko Prešernovih del otroci poznajo po zaključenem projektu? 

Po dejavnosti, ko so imeli možnost tudi sami v knjižnem kotičku pregledati 

Prešernova dela v slikaniški obliki, je na tretje anketno vprašanje pravilno odgovorilo 

r3 = 81,3 % otrok. Za pravilne odgovore smo upoštevali tudi, da je Prešeren napisal 
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pesmi o Urški, Urška in mož ali pa če so povedali kakšen dogodek iz pesmi npr. o 

deklici, ki je jokala (Pesem od lepe Vide). 

R.11 Koliko otrok po zaključenem projektu prepozna Primičevo Julijo na sliki? 

Po dejavnosti je na četrto anketno vprašanje pravilno odgovorilo r4 = 18,8 % otrok. 

Za odgovor smo upoštevali, da je bil Prešeren zaljubljen vanjo. Nekaj odgovorov 

nismo upoštevali kot pravilne; da je bila Prešernova žena oz. da je bila njegova 

prijateljica, ljubica. 

R.12 Koliko otrok po zaključenem projektu ve, kaj je odtisnjeno na kovancu za 2 €? 

Po dejavnosti je na peto anketno vprašanje pravilno odgovorilo r5 = 62,5 % otrok.  

R.13 Koliko otrok po zaključenem projektu ve, kaj je Zdravljica? 

Po dejavnosti je na šesto anketno vprašanje pravilno odgovorilo r6 = 53,1 % otrok.  

R.14 Koliko otrok po zaključenem projektu je že videlo spomenik Franceta Prešerna 

in kje?  

Po dejavnosti se je delež otrok povečal na r7 = 81,3 %. 

Slika 44 prikazuje koliko otroci drugega starostnega obdobja poznajo življenje 

Franceta Prešerna, pred in po dejavnosti v vrtcu.  

 

Slika 44: Graf, ki prikazuje spremenljivke, pred in po dejavnosti v vrtcu. 
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Pred dejavnostjo Po dejavnosti
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6 Zaključki 

V tem diplomskem delu smo naredili kratek pregled literarne zvrsti za najmlajše - 

slikaniško obliko. Pregledali smo različne zvrsti slikaniške oblike -strip, slikanica, tiha 

knjiga, ilustrirana knjiga, leporello, gibljivka in knjigrica- in izpostavili glavne razlike med 

njimi. 

Obravnavali smo življenje Franceta Prešerna in njegova literarna dela, ki so jih 

različni ilustratorji predstavili v slikaniški obliki. V kronološkem zaporedju smo jih umestili 

med najpomembnejša obdobja njegovega življenja.  

V empiričnem delu smo vpeljali sedem med seboj neodvisnih spremenljivk, s 

katerimi smo kvantitativno ovrednotili raziskavo o poznavanju življenja dr. Franceta 

Prešerna med otroci drugega starostnega obdobja (3-6 let). Za otroke smo zasnovali anketna 

vprašanja odprtega tipa, ki spremenljivkam po temeljiti obdelavi odgovorov pripišejo 

številčne vrednosti. Otroke smo spraševali individualno, tako da otroci niso imeli možnosti 

kopiranja od vrstnikov. Odgovore, ki so jih otroci podali smo kategorizirali in jim pripisali 

binarno vrednost (Pravilno/Nepravilno ali Poznajo/Ne poznajo ali podobno). V vzorcu je 

bilo 32 otrok iz dveh vrtcev.  

Del raziskave je ovrednotil tudi dejavnost v vrtcu, ki smo jo zasnovali in izvedli z 

namenom izobraževanja otrok, ki so sodelovali v raziskavi. Izkazalo se je, da so otroci po 

dejavnosti značilno bolje poznali življenje Franceta Prešerna kot pred dejavnostjo. Pri 

dejavnosti smo otrokom preko igre predstavili dr. Franceta Prešerna, njegova pomembnejša 

literarna dela in pomembne osebe v njegovem življenju. Otrokom smo pokazali slike krajev, 

kjer je France Prešeren bival in jih označili na zemljevidu.  

Z nadaljnjim delom bi lahko razširili vzorec in zajeli različna mesta v Sloveniji. 

Statistiko poznavanja Prešerna bi lahko razširili po mestih, po starostnih obdobjih, po spolu, 

po tipu vrtca (Montessori, javni, Waldorfski).   
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Priloga A 

V prilogi so zbrani originalni odgovori otrok na anketna vprašanja v tabelarični 

obliki. 
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France 
France 

Prešeren 
V Vrbi Zdravljica ∕ ∕ 

Pesem (fant 
jo zapoje) 

V Kranju pred 
gledališčem 

Zoja ∕ 
Blizu dedka 

in babice 
∕ ∕ ∕ ∕ 

Ja,  na 
sprehodu z 

dedkom 

Jaša 
France 

Prešeren 
Blizu dedka 

in babice 
∕ ∕ ∕ Pesem 

Ko sem šel na 
sprehod z 
dedkom  

Zara 
France 

Prešeren 
Žirovnica Povodni mož ∕ ∕ Pesem 

V Žirovnici 
pred osnovno 

šolo 

Lan ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ Pesem 
Mislim, da v 

Ljubljani  

Lenart 
France 

Prešeren 

Smo bili 
enkrat v 

njegovi hiši  
∕ ∕ ∕ 

Pesem in jo 
zapojemo ob 

praznikih 

Pred njegovo 
hišo  

Mija Stric ∕ ∕ ∕ ∕ Pesem  Ljubljana? 

Kristina 
France 

Prešeren 
V Vrbi Urška  

France je bil 
zaljubljen 

vanjo  
∕ ∕ V Ljubljani 

Vesna Gospod ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

Ko smo šli v 
Ljubljano, mi 

je mami 
pokazala  

Neža  
France 

Prešeren 
V Kranju  ∕ ∕ ∕ 

Pomembna 
pesem  

V Kranju pred 
gledališčem 
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Lovro 
France, ki je 
živel v Vrbi  

V Vrbi Urška  Punca  ∕ 

Pomembna 
pesem, ki jo 
pojemo, ko 
kdo zmaga 

Pred staro 
hišo v Vrbi  

Anže Prešeren ∕ Povodni mož ∕ ∕ ∕ 
V Radovljici 

pred osnovno 
šolo  

Ajda 
France 

Prešeren 
V Vrbi Lepa Vida ∕ ∕ ∕ ∕ 

Mina 
Gospod z 
veliko las 

∕ 
Zgodbe za 

otroke  
Gospa  ∕ ∕ ∕ 

Ula Prešeren V Vrbi ∕ ∕ ∕ Pesem  
V Vrbi gremo 

mimo 
spomenika  

Liza 
France 

Prešeren 
∕ Himna ∕ ∕ Pesem 

V Ljubljani na 
enem trgu  

Vid ∕ V Radovljici  ∕ ∕ ∕ ∕ 
V Kranju je 

velik 
spomenik  

Blaž ∕ V Radovljici  Pravljice  ∕ ∕ ∕ ∕ 

Miha Gospod ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

Ema 
France 

Prešeren 
Zraven nas  Povodni mož ∕ ∕ ∕ ∕ 

Žan 
Žalosten 
gospod 

V Vrbi Urška  ∕ ∕ Pesem  ∕ 

Ela ∕ V Lescah ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

Karin 
France 

Prešeren 
Na Bledu ∕ Punca  ∕ ∕ ∕ 

Žana Star gospod ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

Jakob Moj dedi ∕ Pravljice  ∕ ∕ ∕ ∕ 

Ana ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

Aleksander 
France 

Prešeren 
V Radovljici  ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

Maša Stric ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 

Jaka ∕ ∕ ∕ Punca  ∕ ∕ ∕ 

Lan Stari gospod ∕ ∕ Stara gospa  ∕ ∕ ∕ 

David 
Čuden 
gospod 

∕ ∕ 
Žalostna 

gospa 
∕ ∕ ∕ 
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Valentina 
France 

Prešeren 
V Vrbi Urška in mož Deklica ∕ ∕ ∕ 

 Št. 
pravilnih 

odgovorov 
15 7 9 1 0 11 10 

Odstotek 
pravilnih 

odgovorov 
46,9% 21,9% 28,1% 3,1% 0% 34,4% 31,3 
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France 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Zdravljica, 
Povodni mož 

Gospa v 
katero je bil 

Prešeren 
zaljubljen 

Prešeren  
Pesem (fant 

jo zapoje) 
V Kranju in 

Ljubljani  

Zoja 
France 

Prešeren 
V Vrbi ∕ 

Ljubezen od 
Franceta 
Prešerna  

France 
Prešeren  

∕ V Vrbi  

Jaša 
France 

Prešeren 
V Vrbi Povodni mož 

Ljubica od 
Franceta 
Prešerna 

France 
Prešeren  

Pesem 
Pred rojstno 

hišo in v 
Kranju 

Zara 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Povodni mož 
in Sonetni 

venec  

Bila je 
punca od 
Franceta 
Prešerna  

Prešeren  
Himna, 

pojemo jo za 
praznike 

Pred OŠ 
Žirovnica in v 

Ljubljani  

Lan 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Turjaška 
Rozamunda, 
Povodni mož 

Gospa, bila 
je ljubezen 
od Franceta 

Prešerna  

France 
Prešeren  

Himna, ki jo 
zapojemo na 

dogodkih 

V Ljubljani in 
v Vrbi  

Lenart 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Povodni mož, 
Lepa Vida 

Ljubica  
France 

Prešeren  
Himna  

Pred njegovo 
hišo in v 
Ljubljani  
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Mija 
France 

Prešeren 
V Vrbi ∕ Ljubica 

France 
Prešeren  

∕ V Ljubljani  

Kristina 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Povodni mož, 
Zdravljica 

Ljubezen 
Franceta 
Prešerna 

Prešeren  Himna  
V Ljubljani in 

v Kranju 

Vesna 
France 

Prešeren 
V Vrbi Povodni mož  Gospa  

France 
Prešeren  

∕ V Ljubljani  

Neža  
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Povodni mož, 
Vida 

Punca od 
Prešerna  

Prešeren  

Pesem, 
pojemo jo na 

športnih 
dogodkih 

V Kranju in v 
Ljubljani  

Lovro 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Pove obnovo 
Povodnega 

moža  

Punca od 
Franceta 
Prešerna 

France 
Prešeren  

Pomembna 
pesem 

V Vrbi  

Anže 
France 

Prešeren 
V Vrbi Povodni mož 

France 
Prešerne je 

bil 
zaljubljen 

vanjo 

∕ Himna  V Kranju 

Ajda 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Lepa Vida 
Povodni mož 

Ljubica od 
Prešerna 

France 
Prešeren  

Pesem, ko jo 
pojemo, 
stojimo 

Pred 
Prešernovo 
rojstno hišo 

Mina 
France 

Prešeren 
V Vrbi ∕ 

Gospa do 
Prešerna  

France 
Prešeren  

∕ V Kranju 

Ula 
France 

Prešeren 
V Vrbi Povodni mož 

Gospa, 
prijateljica 

od Franceta 
Prešerna 

France 
Prešeren  

Pesem  V Vrbi  

Liza 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Himna, 
Povodni mož, 

Turjaška 
Rozamunda 

Ljubica od 
Franceta 
Prešerna 

France 
Prešeren  

Pesem 
(himna) 

V Ljubljani in 
pred rojstno 

hišo 

Vid 
France 

Prešeren 
V Vrbi Povodni mož 

Prijateljica 
od Prešerna 

France 
Prešeren  

Pesem V Kranju  

Blaž 
France 

Prešeren 
V Radovljici Vida Gospa  ∕ ∕ 

Pred njegovo 
hišo 

Miha 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Pesem o 
deklici  

∕ ∕ ∕ V Kranju 

Ema 
France 

Prešeren 
Vas zraven 

nas  
Povodni mož ∕ Gospod  Himna  

Vas zraven 
nas 

Žan 
France 

Prešeren 
V Vrbi Urška in mož Ljubica  ∕ ∕ ∕ 
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Ela 
France 

Prešeren 
V Kranju Urška  ∕ ∕ 

Pesem, ki jo 
je napisal 

France 
Prešeren  

Pred rojstno 
hišo  

Karin 
France 

Prešeren 

Najprej 
reče Bled, 

nato 
popravi v 

Vrbi 

∕   
France 

Prešeren  
∕ V Kranju 

Žana 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Pesem o 
deklici, ki je 

plesala  
∕ ∕ ∕ V Vrbi  

Jakob 
France 

Prešeren 
∕ Vida  ∕ ∕ Pesem V Kranju 

Ana 
France 

Prešeren 
V Vrbi ∕ 

Gospa od 
Prešerna  

France 
Prešeren  

∕ V Vrbi  

Aleksander 
France 

Prešeren 
V Kranju 

Urška in 
deklica, ki je 

jokala  
Ljubica  ∕ ∕ ∕ 

Maša 
France 

Prešeren 
V Vrbi 

Mož, ki živi v 
reki  

∕ Številka 2 ∕ Pred hišo 

Jaka 
France 

Prešeren 
V Ljubljani Povodni mož 

France 
Prešernu je 

bila všeč  

France 
Prešeren  

Pesem, ki jo 
je napisal 

France 
Prešeren  

∕ 

Lan 
France 

Prešeren 
Majhna vas 

Deklici, ki je 
jokala 

∕ ∕ ∕ V Kranju 

David 
France 

Prešeren 
V Vrbi Urška  

Punca od 
Franceta 
Prešerna 

France 
Prešeren  

∕ V Vrbi  

Valentina 
France 

Prešeren 
∕ 

Deklica, ki je 
zgubila 
posodo 

Ljubica  ∕ ∕ ∕ 

 Št. 
pravilnih 

odgovorov 
32 24 26 6 20 17 26 

Odstotek 
pravilnih 

odgovorov 
100,0% 75,0% 81,3% 18,8% 62,5% 53,1% 81,3% 
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