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IZVLEČEK 

Namen magistrskega dela je raziskati dodano vrednost pravljičnih hišic kot 
učnega pripomočka za razumevanje vsebine pravljic in identifikacijo z različnimi 
literarnimi liki v prvem razredu osnovne šole. 

Teoretični del magistrskega dela obsega teoretična izhodišča in temeljne 
značilnosti pravljic, teorij pravljic in didaktike mladinske književnosti. V njem so 
predstavljena merila izbire obravnavanih besedil v šoli, faze šolske interpretacije 
in delo slovenske mladinske avtorice Aksinje Kermauner, pri čemer je poudarek 
na projektu Knjiga v škatli ali krajše KnjiŠka. Avtorica je projekt skupaj s sodelavci 
zasnovala leta 2013 in je izhodišče za oblikovanje pravljičnih hišic. Izpostavljeni 
so pozitivni učinki dramatizacije in igri podobnih aktivnosti v razredu. Izbrana 
literarna dela so utemeljena kot reprezentativna za vsako vrsto pravljice. 

V empiričnem delu so analizirana izbrana literarna dela po kriterijih literarne 
teorije pravljic švicarskega znanstvenika Maxa Lüthija. Z učenci prvega razreda 
sem izvedla šest srečanj, v katerih je potekalo delo v eksperimentalni in kontrolni 
skupini. V eksperimentalni skupini so učenci pri pouku književnosti uporabljali 
pravljične hišice, v kontrolni skupini je pouk potekal po klasičnem modelu 
poučevanja mladinske književnosti, brez uporabe pravljičnih hišic. Raziskava je 
bila izvedena na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj v aprilu in maju 2017 v seriji 
šestih zaporednih srečanj, sodelovalo je 20 učenk in učencev prvega razreda. 

Predstavljene so učne priprave za delo s pravljičnimi hišicami kot učnim 
pripomočkom in podrobne analize srečanj, odzivi učencev in njihovo doživljanje. 
Za preglednejši prikaz so zapisane izjave, odzivi in mnenja učencev ob delu, 
njihove misli in stopnja identifikacije z literarnimi liki iz izbranih literarnih del 
(Šivilja in škarjice, Mojca Pokrajculja, Zvezdica Zaspanka). V zadnjem poglavju 
empiričnega dela magistrskega dela so predstavljene ugotovitve, ki neposredno 
odgovarjajo na raziskovalna vprašanja, ki so bila v magistrskem delu zastavljena. 

Ključne besede: 

ljudska pravljica, klasična avtorska pravljica, sodobna pravljica, literarna teorija, 
projekt KnjiŠka, pravljične hišice, literarni liki, učni pripomoček 



 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT  

FAIRY TALE DOLL'S HOUSES AS A LEARNING AID IN TEACHING 
LITERATURE  

This master's thesis aims to explore the added value of using fairy tale doll's 
houses as a learning aid with the purpose of enhancing the understanding of fairy 
tale stories as well as the identification with various literary characters in first-
grade primary school children.  

The first part of the thesis comprises a theoretical basis for the research, a 
description of the basic characteristics of the fairytale genre and an overview of 
teaching children's literature. It also includes an outline of the criteria for the 
choice of texts used in lessons as well as an introduction to the phases of 
collective text interpretation in school and the work of children's book author 
Aksinja Kermauner. The focus lies on the project called 'A book in the box' 
[BookBox]. This project, which serves as the basis for the creation of a fairytale 
doll's house, was designed by the aforementioned author and her colleagues. 
The thesis stresses the positive effects of dramatisation in class and of other 
activities based on acting and play. Each of the chosen literary works is 
representative of a specific type of fairy tale.  

The empirical part of the paper is devoted to the analysis of the chosen literary 
works in accordance with the criteria that apply specifically to the theory of fairy 
tales and were developed by the Swiss fairy tale researcher Max Lüthi. I gave six 
lessons to first-grade pupils, during which they were divided into the experiment 
and the control group. While I used the fairy tale doll's houses in teaching the first 
group, I based the literature lesson for the control group on the traditional 
teaching model. The research work was carried out in the months of April and 
May 2017 at Stane Žagar Primary School in Kranj. It involved 20 first-grade pupils 
and took the form of 6 consecutive lessons.  

The following paragraphs deal with my preparations for the use of the fairy tale 
doll's houses as a learning aid, a detailed analysis of the lessons as well as some 
reactions of the pupils and their experiences. To provide a clearer picture, I added 
the pupils' statements, reactions and opinions during the lessons, including their 
thoughts and the level of identification with the literary characters from the chosen 
texts (The Tale of the Dressmaker and the Little Scissors, Mojca Pokrajculja, The 
Sleepy Twinkle Star). The last chapter of the empirical part provides findings that 
directly answer the research questions outlined in the introduction.  

Keywords: 

folk fairy tale, classic literary fairy tale, modern fairy tale, literary theory, project 'A 
book in the box', fairy tale doll's houses, literary characters, learning aid 
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1. UVOD  

 

Obstajajo različne teorije pravljic, ki preučujejo strukturo in pomen omenjene 
literarne zvrsti. Bruno Bettelheim (2002) je v svojem delu Rabe čudežnega s 
podnaslovom O pomenu pravljic s psihološkega stališča pojasnil, kaj pravljice 
ljudem sporočajo in zakaj so tako priljubljene. Njegova teorija je za utemeljitev 
pomembnosti pravljic za otroke najprimernejša, zato jo bom predstavila v 
uvodnem delu magistrskega dela. 

Pravljice so tista zvrst književnosti, ki jo otrokom odrasli berejo že v njihovem 
zgodnjem otroštvu. Preko literarnih likov in dogodkov v pravljici se otroci učijo 
razumevanja sebe v svetu in najdejo razumevanje za lastne eksistencialne 
stiske, ki se jim tekom otroštva porajajo (Bettelheim, 2002). S pravljicami so 
odraščale generacije pred nami in bodo še  mnoge za nami.  

»Ker so pravljice skozi dolga stoletja (če ne tisočletja) pripovedovali vedno 
znova, so postajale vse žlahtnejše, pričele so posredovati tako očitne kot 
skrite pomene, nagovarjati vse plasti človekove osebnosti istočasno in 
svojo vsebino sporočati na način, ki doseže tako neuki otrokov kakor 
izkušeni um odraslega,« (Bettelheim, 2002, str. 10). 

Zanimivo je, kako zvrst mladinske književnosti, za katero so predolgo menili, da 
želi zabavati, živi tako bogato in dolgo med ljudmi. Mnenja raziskovalcev pravljic 
o času njihovega nastanka so deljena (Lüthi, 2011). 

»Ti si niso enotni niti v tem, ali je danes živa pravljica v svojem jedru stara 
mnogo tisočletij ali le nekaj stoletij,« (Lüthi, 2011, str. X).  

»Bolj, ko sem poskušal razumeti, zakaj te zgodbe tako zelo bogatijo 
otrokovo notranje življenje, bolj sem ugotavljal, da veliko bolj kot katero 
koli drugo čtivo izhajajo iz otrokovega dejanskega psihološkega in 
čustvenega stanja,« (Bettelheim, 2002, str. 11).  

Če lahko otrok preko ljudske pravljice Mojca Pokrajculja (zapis na gramofonski 
plošči 19?? –ni točnega podatka, slikanica 1940, 2000) spozna, da so včasih 
ljudje, tako kot v pravljici literarni lik lisice, prevaranti, če preko literarnega lika 
Zvezdice Zaspanke iz sodobne pravljice Zvezdica Zaspanka (1959 pravljična igra 
za marionete, 1992, 2004) Frana Milčinskega začuti, da lahko tudi on pomaga 
ljudem in tako začenja razumeti različna stališča, če mu literarni lik deklice 
Bogdanke iz avtorske pravljice Šivilja in škarjice Dragotina Ketteja (zapis na 
gramofonski plošči 19?? –ni točnega podatka, 1954 Pravljica o šivilji in škarjicah, 
1993) sporoča, da tudi njega čaka nekaj dobrega, in da se dobro z dobrim vrača, 
potem je prav, da učitelji v šoli ta spoznanja omogočimo na kar se da prijeten in 
kakovosten način.    

Teoretiki pravljicam pripisujejo pomembno vlogo, zato so jih natančneje analizirali 
in postavili sedem teorij pravljic. Za vsako teorijo je značilno, da pravljice preučuje 
iz svojevrstnega zornega kota, glede na to, katere prvine se jim zdijo bistvene 
(Blažić, 2008). Literarna teorija, ena izmed teorij, se osredotoča na naravo in 
formo ljudske pravljice, njeni zagovorniki dokazujejo, da je glavne značilnosti 
ljudske pravljice mogoče najti v ljudskih pravljicah celotne Evrope, iz česar sledi, 
da so nastale premišljeno in človeku v pomoč (Lüthi, 2012). Iz ljudske pravljice 
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so se najprej razvile klasične avtorske pravljice (npr. H. C. Andersen), v katerih 
so bolj ali manj ohranjeni vzorci ljudskih pravljic, in nastajajo še danes, kasneje 
še kratke sodobne pravljice, za katere so značilne specifične iracionalne prvine 
in so definirane z glavnim literarnim likom (Kobe, 1999a). Na podlagi literarne 
teorije bodo didaktično analizirana izbrana literarna besedila, vsako predstavlja 
svojo zvrst pravljice, Mojca Pokrajculja (slikaniška izdaja, zapisal Vinko 
Möderndorfer, 2000), kot predstavnica ljudskih pravljic, Šivilja in škarjice 
(slikaniška izdaja, Dragotin Kette, 1993) kot predstavnica avtorskih pravljic in 
Zvezdica Zaspanka (slikaniška izdaja, Frane Milčinski, 1992, skrajšana verzija 
2004), kot predstavnica sodobnih pravljic, za natančen prikaz podobnosti in razlik 
med posameznimi besedili. Različne vrste besedil so izbrane z namenom, da 
lahko s stališča sodobnosti in bližine opazujemo razumevanje literarnih likov, 
njihovega ravnanja in vsebine. 

V obdobju začetnega osnovnošolskega izobraževanja so pravljice pomemben 
del učnega načrta za slovenščino. Učenci preko njih spoznavajo različne vsebine 
in povečujejo opismenjevalne zmožnosti. 

Številni znanstveniki, med njimi Maria Montessori in Jean Piaget, zagovarjajo 
prednosti aktivnega pouka, pri katerem si učenci znanje konstruirajo sami 
(Mielonen in Paterson, 2005). Pravljične hišice kot učni pripomoček pri pouku 
književnosti spodbujajo aktivno učenje, pri katerem učenci dobijo ustrezno 
gradivo, potem pa si znanje izgrajujejo sami. S pravljičnimi hišicami imajo 
možnost doživljanja pravljice z vsemi čutili, stilizirani literarni liki jim omogočijo, 
da lažje zavzamejo drugo perspektivo. Dramatizacija pri pouku književnosti je 
ena izmed dejavnosti, ki zadostuje vsem vidikom učenja jezika, saj ugodno vpliva 
na razvoj slušnega razumevanja, govorne spretnosti, branja in pisanja. Učenci v 
prvem razredu še ne pišejo in berejo, zato zgodbo poslušajo in »berejo« ob 
ilustracijah, načrtujejo in si »napišejo« potek dramatizacije.  

Sodobna slovenska mladinska pisateljica Aksinja Kermauner (roj. 1956) je zaradi 
pomanjkanja primerne literature za učence z več motnjami (slepi z motnjami v 
duševnem razvoju, slepi z motnjami govora, gluho-slepi), zasnovala projekt 
Knjiga v škatli, krajše KnjiŠka (2013), ki učencem omogoča dostopnost literarnih 
besedil, ki jih lahko sprejemajo preko vseh čutil. Ugotovili so, da je literatura, ki 
temelji na multisenzorni percepciji, zanimiva tudi za polnočutne učence 
(Kermauner, 2014). Avtorica poudarja, da so KnjiŠke zanimive tudi za polnočutne 
učence, saj jim omogočajo učenje preko več kanalov in s tem lažje razumevanje 
literarnih besedil (Kermauner, 2014). Na podlagi teh ugotovitev in projekta 
KnjiŠka, kjer so tridimenzionalni predmeti kot učni pripomočki vključeni v 
poučevanje otrok z več motnjami, so oblikovane pravljične hišice, ki spodbujajo 
aktivno učenje in učence motivirajo za dramatizacijo v razredu, ki spodbuja 
sodelovanje, stilizirani literarni liki, ki jih učenci oživijo, pa spodbujajo identifikacijo 
in zavzemanje različnih perspektiv. 
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2. PRAVLJICA 

 

Obstajajo različne definicije pravljice, za magistrsko delo je najbolj relevantna 
sledeča definicija. V Leksikonu Literatura je pravljica opredeljena kot:  

»Pripovedna forma, večidel v prozi; nerealna pripoved o čudežnih oziroma 
fantastičnih dogodkih, v katerih nastopajo neindividualne književne osebe, 
zakoreninjena v nezavednem in mitskem. Zanjo so značilne ostra delitev 
dobrega in zlega, ponavljajoči se motivi in liki, mistična števila, povezanost 
celotne narave in nadnaravnega; dogajanje je pogosto grozljivo, vendar je 
konec skoraj zmeraj srečen, kazen za hudobne, plačilo za dobre« (Dolinar, 
et. al., 2009, str. 324). 

Gre za posebno pripovedno obliko s specifičnimi zakonitostmi, katerim osnova je 
enodimenzionalnost, ki obravnava realne dogodke, ki so povezani s čudežnim, 
neverjetnimi dogodki in domišljijo, ne upošteva naravnih in zgodovinskih 
zakonitosti. Literarni liki, dogajalni prostor in drugi, za pravljico pomembni 
elementi, prehajajo med realnim in irealnim, ki skupaj tvorijo pravljično celoto 
(Haramija, 2012).  

Pravljice so prva zvrst književnosti, ki jo otrokom odrasli berejo že v njihovem 
zgodnjem otroštvu. Preko literarnih likov in dogodkov v pravljici se otroci učijo 
razumevanja sebe v svetu in najdejo razumevanje za lastne eksistencialne 
stiske, ki se jim tekom otroštva porajajo (Bettelheim, 2002).  

B. Bettelheim (2002) je v svojem delu Rabe čudežnega; o pomenu pravljice 
zapisal, da mora branje literature otrokom omogočati vpogled v globlji smisel 
življenja, mora vzbuditi radovednost in spodbujati domišljijo, pravljica mora 
razumeti otrokove težave in mu jih pomagati reševati, ne sme ga podcenjevati 
(Bettelheim, 2002). Razširjenost pravljic je nenavadna in hkrati tako fascinantna, 
da o njih razmišlja vsak človek v različnih obdobjih svojega življenja. Majhnemu 
otroku nudijo razumevanje in ga spodbujajo k razreševanju konfliktov, odrasle 
pomirjajo s tem, da čeprav se vse zdi težko in nepregledno, je v resnici 
vzpostavljen red in sporočajo, da lahko v življenju uspe tudi najšibkejšim 
(Bettelheim, 2002).  

Pravila, okolica, učitelji, sošolci in učna vsebina so samo nekatere izmed 
pomembnih sprememb, s katerimi se prvošolci srečujejo in lahko v njih sprožajo 
stiske. Pravljice jim jih pomagajo premagovati, zato je pomembno, kakšna je 
sporočilnost pravljic, še pomembnejše je, da jih učitelj posreduje na pravi način, 
ki mora biti učencem všečen in prijeten, da bo literarna izkušnja pozitivna. 
Identifikacija z literarnimi liki omogoča pogled iz zornega kota nekoga, ki 
učencem sicer ni tako podoben in tako razvija tudi empatijo. Namen pravljične 
hišice je, da bi bilo učenčevo sprejemanje pravljice z njihovo uporabo bolj 
poglobljeno. 
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2.1 KLASIFIKACIJA PRAVLJIC  

 

Pravljice se delijo na ljudske ali folklorne in umetne pravljice, kamor spadajo 
klasične avtorske in sodobne pravljice. Med seboj se ločijo v morfoloških 
značilnostih, kot so izbira snovno-tematskih prvin, literarni liki, karakterizacija 
literarnih likov, književni prostor in čas, zaplet, jezikovna sredstva in vloga 
pripovedovalca (Haramija, 2012). Jakob J. Kenda (2006, v Haramija, 2012) pravi, 
da gre pri delitvi pravljic (ljudska pravljica – avtorska pravljica – mladinska 
fantastična pripoved – sodobna fantazijska književnost) za razvojne stopnje 
enega literarnega fenomena in da so se razvijale neposredno ena iz druge in so 
se ob pojavu nove oblike pravljice predhodnice umaknile (Haramija, 2012). 

Slednje ne drži, saj avtorske pravljice nastajajo še danes in zato navedba, da so 
se predhodne oblike pravljice umaknile sledečim, sloni na trhlih tleh. Razvojne 
stopnje od ljudske pravljice do sodobne pravljice kot končne oblike je ravno tako 
drzna trditev, saj so ljudske pravljice visoko literarne forme, ki so se obdržale 
skozi vso zgodovino in so mlademu bralcu dovolj blizu, da v njih najde 
razumevanje in rešitve za svoje težave. Sodobna pravljica na drugi strani je 
drugačna, sodobni otrok v njej najde prvine svojega življenja in želje, omogoči 
mu sanjarjenje o svetu, kjer veljajo otroška pravila in logika. Tako bi bilo bolje 
trditi, da se pravljice spreminjajo s časom in predvsem z avtorjem, ki je odraščal 
drugače. Razlog, zakaj pravljice ostajajo tako priljubljene, je v tem, da ne glede 
na to, kam sodijo, svojo nalogo še vedno izvrstno izpolnjujejo. 

 

2.1.1 LJUDSKA PRAVLJICA 

 

Velik znak kakovosti literarnega besedila je zagotovo to, da se slednje obdrži 
skozi stoletja. Ljudske pravljice nas navdušujejo danes vsaj toliko, kot 
navdušujejo od svojega nastanka dalje. In da so za našo družbo izjemnega 
pomena, nakazuje kanon pravljic, ki jih pozna praktično vsak. 

»Folklorna pravljica je književna vrsta, ki je enodimenzionalna, saj se plast 
čudežnega in plast realnega združujeta v enovito celoto. Književni liki so 
lahko realistični ali fantastični, oboji pa so močno polarizirani. Črno-belo 
slikanje likov sproži predstavo o eni pomembni lastnosti književnega lika, 
le-ta je močno potencirana. Literarni liki so imenovani po poklicu, 
družbenem položaju ali kakšni drugi lastnosti, v pravljicah določen lik hkrati 
tudi predstavlja vedno isto lastnost (zlobna mačeha, dobra pastorka, 
preudarni kralj, lepa kraljična …)« (Haramija, 2012, str. 14). 

D. Haramija navaja, da je Vladimir Propp »/…/ ob analizi ruskih folklornih pravljic 
pokazal, da imajo vse pravljice (vsaj približno) enako strukturo, ki jo je predstavil 
s pomočjo funkcij (to je dejanj) književnih likov /…/« (Haramija, 2012, str. 14) 

Bettelheim je ugotovil, da pravljice izhajajo iz otrokovega notranjega psihičnega 
in čustvenega stanja, njihova vsebina se posveča otrokovim težavam in sprošča 
pritiske nanj, in ravno zato so pomemben sestavni del vzgoje. V svoji 
psihoanalitični teoriji je ugotavljal, da se eksistencialna stiska otroka vrti okoli 
premagovanja ojdipovega kompleksa, tekmovalnosti s sorojenci, narcističnimi 
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razočaranji, doseganja občutka lastne vrednosti in izoblikovanja moralnega 
sistema. Svojih stisk ne more razumeti na razumski ravni, lahko pa jih preko 
sanjarjenj, ki mu pomagajo usmerjati življenje. Sporočajo, da se je potrebno 
pogumno spopadati s pogosto nezasluženimi težavami, da na koncu lahko 
zmagamo. Prisotnost dobrega in zla utelešajo literarni junaki, ki so tipizirani. 
Prikazuje enoznačajsko skrajnost z namenom, da jo otrok prepozna in razume 
razliko med njimi, da se odloči, kateri lik mu je ljubši in komu bi bil raje podoben. 
Življenjski prikaz bi ga zmedel, saj ta nastopi v kasnejših obdobjih (Bettelheim, 
2002).  

Glavni literarni lik mora v svet, da poišče svoj srečni konec, tako kot se otok loči 
od matere in počasi odrašča. Živela sta srečno do konca svojih dni mu pove, da 
nista živela večno, vendar je našel nekoga, ki mu je olajšal tesnobo in strah pred 
ločitvijo, zato je bilo življenje srečno. Pravljica se usmerja v prihodnost, zavestni 
in nezavedni del osebnosti napeljuje k odpovedovanju otroške odvisnosti. V 
današnjem času so otroci pogosto sami in literarni junaki, ki sami odidejo v svet, 
mu pri tem lahko pomagajo. Ko je literarni junak sam, mu osamljenost pomaga 
premagovati povezanost z naravo, drevesi, živalmi. Otrok tako začuti, da se res 
počuti samega, vendar bo, ko bo potreboval, pomoč tudi dobil (Bettelheim, 2002). 

Bralec pravljic je majhen otrok, ki se še uči obvladovati zapleten svet in razumeti 
sebe v njem, pri tem pa potrebuje pomoč in nasvete, ki mu jih lahko v največji 
meri posredujejo pravljice. Ljudske pravljice so pronicljive, posedujejo očitne in 
skrite pomene, zajemajo vse plasti osebnosti, posredovane pa so tako, da jih 
otrok lahko razume. Pravljica uporabi psihoanalitičen model človeka in mu 
pomembna sporočila posreduje v zavestni in nezavedni del duševnosti 
(Bettelheim, 2002). 

 

2.1.2 AVTORSKA PRAVLJICA  

 

Ljudske pravljice so se do prvih zapisovalcev ohranjale preko ustnega izročila. 
Monika Kropej Telban je v svojem delu Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic s 
podnaslovom Živalske pravljice in basni o ustnem izročilu, zapisala:  

»Ustno izročilo predstavlja najstarejšo podobo slovstvene kulture narodov, 
je tisti del besedne umetnosti, ki je prehajal iz roda v rod in se pod 
različnimi družbenimi vplivi okolju in času primerno spreminjal, prilagajal, 
odmiral in na novo nastajal« (Kropej Telban, 2015, str. 9). 

S pojavom zapisovalcev v 16. st. so se kmalu pojavili avtorji, ki so po zgledu 
ljudske pravljice ustvarjali svoje avtorske pravljice. Avtorska pravljica se deli na 
klasično avtorsko pravljico in sodobno pravljico, delitev je možna glede na čas 
nastanka ali glede na genološke značilnosti. Čas nastanka bi pomenil uvrstitev v 
klasično avtorsko pravljico vsa besedila, ki so nastala do konca druge svetovne 
vojne, novejša pa med sodobno pravljico. Ta kriterij delitve je pomanjkljiv in ne 
zadošča, ker ne upošteva snovno-tematskih in strukturnih značilnosti besedila 
(Haramija, 2012). Dragica Haramija v svojem delu Tipologija pravljic na 
Slovenskem izpostavi delitev glede na genološke značilnosti; ob tem pravi: 
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»Delitev pravljic glede na genološke značilnosti ni tako enoznačna, saj po 
tem načelu klasične pravljice še kar nastajajo, vzporedno z njimi so se po 
drugi svetovni vojni začele razvijati tudi sodobne pravljice« (Haramija, 
2012, str. 16). 

Podobnosti med klasično avtorsko pravljico in kratko sodobno pravljico najdemo 
v njuni zunanji zgradbi. Oba modela imata približno enak zunanji obseg besedila, 
dela so namenjena otroku v predšolskem obdobju, na podoben način se 
približujejo žanru fantastične pripovedi. Omenjena stičišča Andersenove klasične 
avtorske pravljice, ki se odmika od modela ljudske pravljice in kratke sodobne 
pravljice, postavljajo Andersenovo klasično umetno pravljico za predhodnico 
kratke sodobne pravljice (Kobe, 1999b). 

Najpomembnejša razlikovalna lastnost med klasično avtorsko pravljico in 
sodobno pravljico je dvodimenzionalnost, ki pomeni obstoj realnega in irealnega 
sveta, prehajanje iz ene na drugo raven je možno razložiti na podlagi otrokovih 
realnih želja in je značilna za sodobno pravljico. Klasična avtorska pravljica se 
glede strukture in motivov zgleduje po ljudski pravljici, od nje se loči po poetiki, ki 
je značilna za njenega avtorja (Haramija, 2012). 

 

2.1.2.1  KLASIČNA AVTORSKA PRAVLJICA 

 

Klasična avtorska pravljica je termin, ki zajema predvsem starejši oziroma prvotni 
vzorec avtorskih pravljic iz 19. stoletja. Dragica Haramija je o klasični avtorski 
pravljici zapisala: 

»Klasična avtorska pravljica se neposredno zgleduje po folklori glede 
strukture, tem in motivov, od nje se najbolj loči po poetiki, ki je seveda 
avtorjev pečat povedanega. Za klasični pravljični vzorec je značilen zgled 
Andersen s svojimi pravljicami, ki se naslanjajo na ljudsko izročilo in mit« 
(Haramija, 2012, str. 17). 

Značilnost tega modela pravljice je, da literarni junaki stik z iracionalnim doživljajo 
kot nekaj samoumevnega in jih prvine irealnega ne čudijo (Kobe, 1999a).  

 »V slovenskem prostoru lahko tovrstni vzorec opazujemo med starejšimi 
besedili Frana Levstika (Kdo je napravil Vidku srajčico), Dragotina Ketteja 
(Šivilja in škarjice), v ta pravljični tip sodi tudi večina pravljic Ele Peroci, 
Kristine Brenk, Svetlane Makarovič, Anje Štefan, nekatera dela Ferija 
Lainščka (npr. zbirka Mislice), Petra Svetine (npr. Ringaraja), Bine Štampe 
Žmavc (npr. zbirka Cesar in roža), Kajetana Koviča (npr. Pajacek in 
punčka)« (Haramija 2012, str. 18). 

 

2.1.2.2  SODOBNA PRAVLJICA 

 

Motivno-tematske značilnosti kratke sodobne pravljice se navezujejo na urbano 
okolje, sodobni način življenja, otroške želje in sanjarjenja, hiter tempo življenja 
in (pre)zaposlenost staršev. Stiske sodobnega otroka, njegove želje, upanje in 
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razmišljanje so postale snov pravljici, ki se je od ljudskega modela oddaljila in so 
jo strokovnjaki poimenovali sodobna pravljica (Kobe, 1999a). 

»Termin sodobna pravljica pojmujemo kot zbirno/ krovno poimenovanje za 
dva vzorca besedil s specifičnimi iracionalnimi prvinami. To sta: kratka 
sodobna pravljica in fantastična pripoved« (Kobe, 1999a, str. 6). »/…/ 
prilastek »sodobna« opozarja na dejstvo, da je dogajanje v zgledih tega 
literarnega vzorca praviloma vpeto v sodobni prostor in čas (Kobe, 1999a, 
str. 6). 

Kratka sodobna pravljica je v poprečju krajšega obsega, nekje od 1,5 do 10 strani, 
medtem ko fantastična pripoved obsega tudi do 200 in več strani (Kobe, 1999a). 

 

2.1.2.2.1 Kratka sodobna pravljica 

 

Glavni literarni liki v modelu kratke sodobne pravljice so otroci, oživljene in 
poosebljene igrače, živali, rastline, nebesni pojavi in telesa, liki iz ljudskega 
izročila. Z glavnim literarnim likom je sodobna pravljica definirana in opredeljena 
(Kobe, 1999a). 

»Med navedenimi različicami zavzema osrednje mesto kratka sodobna 
pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. Poseben status te različice je 
po svoje razumljiv, saj besedila tematizirajo kategoriji »otrok«/»otroštvo« 
in s tem v največji meri izpričujejo svojo intencionalnost, se pravi 
naravnanost na otroškega sprejemnika kot poglavitno ciljno skupino« 
(Kobe 1999a, str. 6). 

Tema kratke sodobne pravljice je otroštvo in otroška igra. Dvodimenzionalnost 
otroku omogoča pobeg v sanjski svet, kjer veljajo njegova pravila in kjer ni pravil 
odraslih, katerim je v vsakdanjem življenju podrejen in ga omejujejo.  

Pripovedna perspektiva, značilna za kratko sodobno pravljico je avktorialna 
pripovedna situacija.  

»Izbor tega pripovednega položaja omogoča pisatelju, da preko 
vsevednega pripovedovalca na različne načine vzpostavlja zaupno 
komunikacijo z otroškimi sprejemniki in na ta način intenzivira doživljajski 
stik le-teh z dogajanjem v pripovedi« (Kobe, 1999a, str. 10).  

Personalni pripovedovalec uveljavlja otroški zorni kot, ko dogajanje doživlja kot 
glavni literarni junak – otrok, ki je sovrstnik sprejemnika dela. Prispodobe v zgodbi 
so blizu otroškemu zaznavanju okolja. »Razvidna drža piscev je ta, da so »na 
strani« otrok: zagovarjajo in z veliko empatijo osvetljujejo otroški način doživljanja 
sveta /…/« (Kobe, 1999a, str. 11). 

Marjana Kobe je kot predhodni literarni vzorec sodobne pravljice videla 
Andersenova dela. 

 »/…/ tudi vsem obravnavanim različicam kratke sodobne pravljice sega 
tradicija s tipološkega in z literarnozgodovinskega vidika v 19. stol. k 
Andersenovemu modelu klasične umetne pravljice; določneje: k tisti 
različici Andersenove klasične umetne pravljice, s katero se je danski 



 
 

22 
 

pravljičar močno oziroma povsem odmaknil od modela ljudske pravljice in 
njegovih strukturnomorfoloških značilnosti« (Kobe, 1999b, str. 12). 

Moralnega nauka v smislu moralnega nauka v ljudskem modelu pravljice v kratkih 
sodobnih pravljicah ni. Etično sporočilo je prisotno in spretno zavito v dramatično 
in gosto razgibano dogajanje v sami zgodbi. »Včasih pa je sporočilo basensko 
naravnano, najpogosteje v kratkih sodobnih pravljicah s poosebljeno živaljo kot 
glavnim literarnim likom« (Kobe, 2000b, str. 12). 

Kratka sodobna pravljica je v pričujočem delu zastopana zaradi tematike in 
pogleda na svet, ki je sodobnemu otroku bližje in razume situacijo, v kateri 
odrašča. Zaposlenost in posledična odsotnost staršev, zasičenost z 
informacijami in odnosi, ki so zapleteni in težki za racionalno razumevanje, 
pravila, ki omejujejo in so prisotna povsod, na drugi strani pa sanjski otroški svet, 
ki sproža domišljijo, igro in sanjarjenja, kako bi bilo, in upanje, da tako nekoč celo 
bo. Če citiram izjavo učenca: »Nekoč, ko boš ti majhna in bom jaz velik, bo vse 
po moje« (ustni vir učenec, 25. 4. 2017). 

 

2.1.2.2.2 Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom 

 

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke sodobne pravljice z 
otroškim glavnim literarnim likom so otroški doživljajski svet in igra kot temeljna 
snov, sintetična dogajalna linija, pri čemer je dogajanje pogosto kratek izsek iz 
otrokovega vsakdana, glavni literarni lik je sodoben mestni otrok, ki je v 
predšolskem ali zgodnje šolskem obdobju, saj je takrat igra pomembna otrokova 
aktivnost in otrok doživlja realni in irealni svet kot dve enakovredni resničnosti, 
literarni liki odraslih so pogosto navzoči in imajo praviloma sekundarno funkcijo 
ali manjkajo, dogajanje je dvodimenzionalno, poteka na realni in irealni ravni 
(Kobe, 1999a), »značilna stalnica je vdor irealnih/ iracionalnih/ fantastičnih prvin 
v realni vsakdanjik glavnega otroškega literarnega lika, kar vzpostavi dve ravni 
dogajanja« (Kobe, 1999a, str.7). 

V irealnem svetu praviloma ni prostora za odrasle, ki običajno ostajajo na realni 
ravni, na irealno prehajajo otroci. Izjeme so redke, omogoča jih samo izjemen stik 
z otroškim glavnim literarnim likom, ki pristane na prehod odraslega. Irealna 
raven omogoča razrešitev vsakršnih stisk in težav in je eksistencialno za otroka 
pomembnejša od realne ravni, v kateri ni kos vsem svojim težavam. Soočenje 
realne in irealne ravni lahko poteka na dva načina: realni in irealni svet obstajata 
v enem samem svetu ali obstajata v dveh, med seboj ločenih svetovih. Kadar 
realni in irealni svet obstajata v enem samem svetu, je otrok kreator irealne ravni 
dogajanja, kadar realni in irealni svet obstajata v dveh, med seboj ločenih 
svetovih, otrok ni kreator irealne ravni dogajanja, vendar je vzrok za prehod iz 
ene na drugo raven, povezan z njim. Vzrok za prehod v irealni svet je stiska ali 
problem, s katerim se otrok sooča v realnem svetu. V irealni svet ga tako popelje 
bolezen, neuresničljiva želja, osamljenost, potreba po igri. Torej vse, kar v 
realnem svetu otroka teži, ga obremenjuje in omejuje (Kobe, 1999a). Irealni svet 
literarne like čudi, povzroča presenečenje, vzhičenost. V njem igrače, predmeti 

iz otrokovega vsakdana oživijo in se vključijo v dogajanje (Kobe, 1999b). 
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Mlademu bralcu glavni literarni lik pomaga premagati težave (osamljenost, 
odgovornost ...).  

 

2.1.2.2.3 Kratka sodobna pravljica z oživljeno igračo kot glavnim literarnim 
likom 

 

Kratka sodobna pravljica z oživljeno igračo kot glavnim literarnim likom spada v 
svojo kategorijo zato, ker so v njej otroci tisti, ki imajo sekundarno vlogo (tako kot 
odrasli liki) ali vloge v pravljici sploh nimajo. Igrača v pravljico vstopi že 
poosebljena, otrok je ne oživi in oživitev ni povezana z njim. Oživljena igrača ima 
svojo eksistenco, biva kot samobitna kategorija irealnega. Glavni literarni lik je 
igrača katerekoli vrste ali kakšen predmet, pogosto iz družinskega okolja. Glavni 
literarni lik pogosto prevzame otroško držo in dikcijo, pri tem deluje 
antropomorfno. Stranski literarni liki so lahko odrasli, že prej omenjeni otroci, 
živali, rastline, predmeti. Glavni literarni lik lahko komunicira s stranskimi liki ali 
ne – svet ljudi lahko samo zvedavo opazuje s specifičnega zornega kota, ki ga 
pogojujejo drugačne bivanjske izkušnje in nazori od človeških, saj ima drugačne 
izkušnje. Dogajanje je kot pri kratki sodobni pravljici skrčeno na kratek izsek iz 
vsakdanjika, značilna je sintetična dogajalna linija. Dvodimenzionalnost v 
besedilu se dogaja v enem svetu, glavni literarni lik kreira irealno raven, ki je v 
ospredju dogajanja. Realna raven je lahko samo nakazana ali manjka. Kadar je 
realna raven nakazana, gre navadno za urbano okolje, velikokrat je skrčeno na 
intimnejše družinsko okolje (Kobe, 2000a). 

    

2.1.2.2.4 Kratka sodobna pravljica s poosebljeno živaljo, rastlino, 
naravnim pojavom ali nebesnim telesom kot glavnim literarnim 
likom, glavni literarni lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega 
izročila 

 

Kratka sodobna pravljica lahko ima za glavni literarni lik poosebljeno žival, 
poosebljeno rastlino, poosebljeni naravni pojav ali nebesno telo, glavni literarni 
lik, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. Vsi omenjeni liki v kratki sodobni 
pravljici delujejo antropomorfno, pri tem lahko prevzemajo otroško dikcijo in držo. 
Stranski liki so lahko odrasli ljudje in otroci, poosebljene živali, predmeti, rastline. 
Glavni literarni lik s stranskimi človeškimi liki lahko komunicira ali tudi ne. Značilna 
je sintetična dogajalna linija in dvodimenzionalnost dogajanja, večinoma realna 
in irealna raven obstajata v istem svetu, glavni literarni lik je kreator irealne ravni 
dogajanja, najdemo tudi drugo različico – realna in irealna raven obstajata v 
ločenih svetovih, glavni literarni lik ni kreator irealne ravni dogajanja. Pogled 
glavnega literarnega lika na svet ljudi je specifičen, drugačen, zato jih ne moremo 
uvrstiti v kratko sodobno pravljico z glavnim otroškim literarnim likom, kjer bi 
nadomeščali otroški lik. Irealna raven je v ospredju dogajanja, realna raven je 
lahko povsem razvidna ali le nakazana, navadno gre za sodobno urbano okolje. 
Tretja različica je, da realna raven povsem manjka in je celotno dogajanje 
postavljeno samo v irealno raven dogajanja, kjer je realni svet nenehno prisoten 
v bivanjskih razmerah literarnih likov. Bivanjski zorni kot glavnega literarnega lika 



 
 

24 
 

je v vseh omenjenih različicah drugačen od človeškega, realni svet je skozi oči 
glavnega literarnega lika videti tuj, drugačen (Kobe, 2000b). V ta vzorec besedil 
spada na primer Zvezdica Zaspanka (Milčinski, 1992). 

 

3. TEORIJE PRAVLJIC 

 

Množični pojavi v družbi pritegnejo zanimanje strokovnjakov, ki nanje gledajo iz 
specifičnega zornega kota, ki je lasten stroki, ki ji pripadajo. Pogosto je 
razumevanje pojava poglobljeno in celostno šele takrat, ko se ugotovitve in 
razmišljanja združijo. Glede na priljubljenost pravljic je primerno veliko tudi število 
strok in teorij, ki se ukvarjajo z njihovim preučevanjem. 

S preučevanjem ljudskih pravljic se ukvarja sedem teorij (Blažić, 2008). Zanjo se 
zanima vrsta različnih znanosti, kot so literarna veda, psihologija, etnologija, 
slovstvena folkloristika. 

»Folkloristi jo raziskujejo s stališča kulture in duhovnosti družbe, v kateri 
je nastala, funkcija pravljice, biologija tvorbe, psihologijo zanima s 
stališča raziskovanja psiholoških procesov, ki jih razkriva in njen vpliv na 
bralca, zanima jo kot izraz potreb človekove duše, literarno vedo zanima 
narava samega žanra, funkcija pravljice in mesto pravljice v literaturi 
sami« (Lüthi, 2011, str. 129).  

 
Začetki preučevanja pravljic segajo v 20. stoletje, po tem, ko je zanimanje zanje 
začelo naraščati v 16. stoletju in so bile namenjene predvsem odraslim, v 17. 
stoletju so začele nastajati pravljice za otroke (Blažić, 2008). 
 
Iz tistega časa sta najbolj znana italijanska avtorja Giovanni Francesco 
Straparola s svojim delom La piacevoli notti (1550-55) [Prijetne noči], kjer jih je 
avtor povzel po ljudskem izročilu in Giambattista Basile, ki je izdal zbirko 
neapeljskih pravljic Il Pentamerone (1634-36) [Pentameron], v kateri so ljudske 
pripovedi oplemenitene z baročnim slogom, dodana sta jim ironija in humor. Prva 
zbirka pravljic za otroke je izšla v 17. stoletju, in sicer izpod rok Charlesa Perraulta 
z naslovom Histoires ou contes du temps passé: Contes de ma m`ere l´Oye 
(1697) [Pravljice matere goske] (Lüthi, 2011). Velik vpliv na razvoj evropskega 
pravljičarstva je imel francoski prevod in priredba pravljic Tisoč in ene noči avtorja 
Antoina Gallanda, ki je na ta način v evropski prostor vpeljal nove čarobne 
pripomočke, eksotične kraje, čas in dogodke, ki so s svojimi ljubezenskimi prizori 
spodbudili pripovedovanje in branje ter nenazadnje tudi ustvarjanje pravljic (Lüthi, 
2011). Obdobje romantike in iskanja nacionalnih identitet je evropskemu prostoru 
prineslo pomembno delo Jakoba in Wilhelma Grimm, ki sta v letih 1812-1815 
izdala Hišne pravljice z originalnim naslovom Kinder- und Hausmärchen, zbirko 
Norske Folkeeventyr avtorja Petra Christena Asbjørnsna in nazadnje še zbirko 
pravljic, pesmi, legend, šeg in navad avtorja Giuseppeja Pietr`eja z naslovom 
Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani. Tudi drugi narodi so začeli takrat 
izdajati zbirke pravljic, med najpomembnejše sodi zbirka ruskih pravljic 
Aleksandra Nikolajeviča Afanasjeva (Lüthi, 2011). V 19. stoletju se je začel 
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postopen prehod od modela ljudske pravljice k modelu avtorske pravljice. Leta 
1835 je Hans Christian Andersen objavil zbirko Pravljice za otroke (Blažić, 2008).  
 
Bogastvo zbirk pravljic, ki so začele izhajati v 16. in so izhajale do 19. stoletja, je 
na začetku 20. stoletja prebudilo zanimanje različnih znanosti, ki so začele z 
znanstvenim preučevanjem pravljic. Različni teoretični pristopi kljub veliki 
raznolikosti ohranjajo skupne značilnosti, pri čemer je pomembno, da delujejo 
komplementarno in ne kompetitivno. Teorije so, kronološko gledano, naslednje: 
folkloristična teorija, strukturalistična teorija, literarna teorija, psihoanalitična 
teorija, sociološka teorija, feministična teorija in poststrukturalistična teorija 
(Lüthi, 2011). Teorije je potrebno poznati, čeprav posamezni znanstveniki 
najpogosteje izpostavijo eno ali kombinacijo dveh teorij. Zavedati se moramo, da 
vsak posamezen pristop zavzema le parcialen, tj. delen pogled, in interpretira 
pravljico iz lastnega zornega kota (Blažić, 2008).  
 

3.1 FOLKLORISTIČNA TEORIJA 

 

Prva teorija je folkloristična teorija. Njeni najvidnejši predstavniki so finski 
znanstvenik A. Aarne (1867 – 1925), ameriški raziskovalec S. Thompson (1885 
– 1976) in nemški znanstvenik H.-J. Uther (1944).  

»Thompson je eden izmed vodilnih znanstvenikov na področju ljudskega 
izročila. Napisal je številne knjige, vendar je njegova najbolj znana Motif-
Index of Folk-Literature, ki jo je začel objavljati med letoma 1932 in 1937« 
(Blažić 2008, str. 41). 

Za osnovo je vzel indeks motivov finskega folklorista A. Aarneja (1910), ki ga je 
leta 1928 prevedel in razširil z dodajanjem novih motivov in podmotivov. Njegovo 
delo, poznano kot Aarne-Thompsonov indeks ali krajše AT, je izšlo leta 1961. K 
začetnicama (AT) se doda še številka motiva »na primer motiv AT 303 (motiv 
dvojčkov)« (Blažić, 2008, str. 41). Indeks je leta 2004 še dopolnil Hans-Jörg Uther 
in od takrat imenuje Aarne-Thompson-Uther ali krajše ATU-sistem. Številka 
motiva je razdeljena najprej po frekvencah, narejen je seznam motivov – od 
najpogosteje do najredkeje uporabljenih (Blažić, 2008).  

Kritike folkloristične teorije so bile predvsem s stališča, da motive samo našteva, 
nič pa jih ne razlaga. Za osnovno analizo motivov je teorija uporabna pri ljudskem 
slovstvu tako za prozo kot poezijo, saj lahko motive najdemo v različnih zvrsteh 
in kulturah, kjer so se samostojno razvijali in kulturno prilagajali (Blažić, 2008). 

Na prvi pogled nepregledno množico motivov je raziskovalcem, ki so utemeljili 
folkloristično teorijo, uspelo urediti in združiti tako, da je nastala pregledna zbirka 
različnih motivov in pripadajočih podmotivov, ki jih najdemo v pravljicah širom 
Evrope in imajo podobno funkcijo v pravljici. 
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3.2 STRUKTURALISTIČNA TEORIJA 

 

Druga teorija je strukturalistična teorija. Njen najvidnejši predstavnik je ruski 
formalist Vladimir Propp, ki je napisal Morfologijo pravljic leta 1928, v slovenščini 
je bila izdana leta 2005.  

»Bistvo Proppove teorije je, da poleg znamenitih 31 funkcij nastopajočih 
oseb (stalnic v ljudskih pravljicah in odnosa posameznih stalnic), ki se 
ponavljajo v skoraj vsaki ljudski pravljici, nastopa tudi sedem likov v 
pravljici (pošiljatelj, prejemnik, subjekt, objekt, pomočnik, nasprotnik, lažni 
junak)« (Blažič, 2008, str. 44).  

Ugotovil je, da je za pravljico pomembno, kaj delajo literarni liki, kdo izmed 
literarnih likov dejanje izvrši, kako literarni lik dejanje izvršijo (Blažić, 2008).  

»Propp deli funkcije književnih likov glede na vršilce dogajanja (subjekte), 
to so načeloma samo glavni literarni liki, in objekte, funkcije likov se logično 
grupirajo /…/)« (Haramija, 2012, str. 14).  

Tako na primer nasprotniki delajo škodo, se bojujejo proti junaku in ga preganjajo, 
darovalci zanj pripravijo in mu izročijo čarobno sredstvo, pomočniki pomagajo 
glavnemu literarnemu liku pri premiku v prostor in kadar je v težavah, glavni 
literarni lik kot junak mora imeti heroične poteze, da uspešno premaguje ovire, 
lažnega junaka na koncu vedno razkrinkajo (Haramija, 2012).  

V svojem delu je postavil shematičen model ljudske pravljice, ki ga je poimenoval 
čarobna pravljica. Njegova teorija je imela velik vpliv na znanstvenike v 20. in 21. 
stoletju in spada med nepogrešljive študijske pripomočke (Blažić, 2008). 

 

3.3 LITERARNA TEORIJA 

 

Tretja je literarna teorija, avtor katere je švicarski strokovnjak Max Lüthi, 
obravnava jo v delu Evropska pravljica; forma in narava (1947, v slovenščini 
2011). Na podlagi analiziranja številnih literarnih del je določil pet značilnosti 
ljudske pravljice. To so enodimenzionalnost, površinskost, abstraktnost, izolacija 
in univerzalna povezanost, sublimacija in vsevključenost (Blažić, 2008, Lüthi 
2011). 

Na slovenskem je njegovo teorijo približala in teoretizirala znanstvenica Marjana 
Kobe v svojem delu Pogledi na mladinsko književnost (1987). Pet značilnosti 
ljudske pravljice po Lüthiju je dopolnila z dodatnima dvema in jih prilagodila v 
sedem značilnost ljudske pravljice (Blažić, 2008). To so: 

»/…/ tipičen začetek (nekoč davno, pred davnimi časi, enkrat) in zaključek 
(in potem sta živela srečno do konca svojih dni), nedoločen čas (nekoč, 
pred davnimi časi) in kraj (nekje, za devetimi gorami, za devetimi vodami, 
v gozdu, v gradu), literarni liki (kralj, kraljica, princ, princesa, kmet, pastir, 
deklica), moralna osnova (dobro, zlo), zgradba dvojnosti (dva brata, dve 
sestri) ali trojnosti (trije brati, tri hčerke; trikrat, tri vile, trije grahi, tri želje, 
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tri peresa), čarobni predmeti (besede, prstan) in enodimenzionalnost« 
(Blažić, 2008, str. 47). 

V svoji teoriji Lüthi pravi, da je pravljica nerealna, vendar ne neresnična, kar 
pomeni, da je resnična glede na literarno stvarnost, ne pa glede na resnično 
stvarnost. Najbolj znana je kategorija enodimenzionalnosti, ki so jo sprejeli vsi 
znanstveniki, in pomeni, da se vse skupaj dogaja na ravni čudeža. Največja 
razlika med modelom ljudske in sodobne pravljice je ravno v tej kategoriji, saj 
sodobna pravljica pogosto poteka na dveh ravneh – realni in irealni ravni, ljudska 
ostaja na irealni (Blažić, 2008). 

 

3.4 PSIHOANALITIČNA TEORIJA 

 

Četrta je psihoanalitična teorija, njen najvidnejši predstavnik je Bruno Bettelheim, 
ki je zapisal svoj vidik v knjigi Rabe čudežnega (1976, v slovenščini 1999 in 
2002), poleg njega še Carl Gustav Jung, ki je analiziral arhetipe v pravljicah, in 
Jungova učenka Marie-Louise von Franz, ki je napisala arhetipsko teorijo (Blažić, 
2008). 

Na Bettelheima je vidno vplival Sigmund Freud. Knjigo Rabe Čudežnega; O 
pomenu pravljic je razdelil na dva dela. 

»V prvem teoretičnem delu Bettelheim predstavlja svojo psihoanalitično 
teorijo na modelu ljudske pravljice. V drugem delu, ki je praktičen, aplicira 
teorijo na model ljudske pravljice /…/ in na motivno-tematski sklop ljudskih 
pravljic o živalskem ženinu« (Blažić, 2008, str. 49). 

Njegova ključna misel je, »da model ljudske pravljice omogoča psihoanalitično 
gledano vpogled v globlji smisel življenja« (Blažić, 2008, str. 49). Bettelheim v 
svoji knjigi zagovarja, da otroci pravljice potrebujejo, ker jim verjamejo. Zanje so 
prepričljive, ker se odvijajo v skladu z njegovimi pričakovanji, pravljični pogled na 
svet je enak otroškemu in zato nudijo boljšo tolažbo, kot jo lahko ponudijo odrasli. 
Za otroka so prepričljive samo tiste trditve, ki jih lahko razume, abstrahirati 
namreč še ni zmožen, zato svet doživlja subjektivno. Občutek varnosti, ki jo 
nudijo pravljice, vzbuja radovednost in željo po odkrivanju (Bettelheim, 2002). 

 

3.5 SOCIOLOŠKA TEORIJA 

 

Peta teorija je sociološka teorija z vodilnim predstavnikom Jackom Zipesom. 
Avtor je objavil »številne knjige o zgodovini ljudske pravljice poglobljene 
interpretacije o ljudskih in avtorskih pravljicah ter njihovih filmskih predelavah« 
(Blažić, 2008, str. 51). Svoj izrazito sociološki pristop v analizah pravljic je 
poimenoval socialni darvinizem. Uvedel je termin mem, ki pomeni ideje in 
asociacije, ki se jih takoj spomnimo ob formuli nekoč davno. Pravljicam je dal 
znanstvenost in sociološki kontekst, vpliv prostora in časa (Blažić, 2008).  

»Meni, da so pravljice internacionalne oziroma univerzalne (nedoločen čas 
in prostor, brez imen) in nacionalne po drugi strani, ker izražajo določeno 
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kulturo, čas in prostor. Meni, da v pravljicah prevladuje diskurz dominacije 
moških nad ženskami in da so pravljice J. in W. Grimma predvsem 
socializirale vlogo podrejenih žensk in dominacijo moških« (Blažić, 2008, 
str. 51).  

 

3.6 FEMINISTIČNA TEORIJA 

 

Predzadnja, šesta, je feministična teorija, njene predstavnice so ameriška 
znanstvenica M. Tatar s svojim delom The hard facts of the Grimms´ fairy tales 
(2003), britanska mitologinja M. Warner, ki je interpretirala simbole v pravljicah 
(1994), in ameriška psihoanalitičarka in pravljičarka C. Pinkola Estés s knjigo 
Ženske, ki tečejo z volkovi (2003) (Blažić, 2008).  

»Raziskovala je arhetip divje ženske oziroma vzroke in posledice zatajevanja 
ženske identitete in njeno podrejanje moškim« (Blažić, 2008, str. 53) v različnih 
pravljicah. »Teorija Clarisse Pinkola Estés je sinergija dveh teorij, Jungove 
arhetipske teorije in feministične teorije« (Blažić, 2008, str. 53). Spoznala je »/…/ 
da se določeni arhetipi ponavljajo predvsem pri ženskah v smislu izkoriščanja 
ženske duševnosti, kar je še neraziskano področje« (Blažić, 2008, str. 53). 
Raziskovala je vzroke in posledice zatajevanja ženske identitete in njene 
podrejenosti moškim. Zavzema  se tudi za zdravljenje s pravljicami s stališča 
ozaveščanja žensk o lastni moči in intuiciji ter za pravljičarstvo (Blažić, 2008). 

 

3.7 POSTSTRUKTURALISTIČNA TEORIJA 

 

Sedma je poststrukturalistična teorija švedske znanstvenice Marie Nikolajeve iz 
leta 1995 »ki pri raziskovanju pravljic združuje dve teoriji, in sicer strukturalistično 
in psihoanalitično« (Blažić, 2008, str. 54). Nikolajeva si je za osnovo vzela delo 
Vladimirja Proppa, na katerem temelji zgradba pravljice.  

»V teoriji poudarja Proppove binarnosti oziroma nasprotja (manko – 
zapolnitev, prepoved – kršitev, spopad – zmaga, dobrodejen – škodljiv, 
duh – materija, pomočnik – nasprotnik, dajalec – prejemnik, prihod – 
odhod itn.)« (Blažić, 2008, str. 54). 

Strukturalistična teorija poststrukturalistični teoriji predstavlja ogrodje, ki ga 
vsebinsko zapolni z Jungovo arhetipsko teorijo.  

»Le-ta pravi, da je začetek pravljice v harmoniji, jedro je kaos in zaključek 
nova harmonija, kar je v skladu z Jungovim potovanjem junaka oziroma 
junakinje in fazami v zrelostnem razvoju od začetne separacije, osrednje 
iniciacije in sklepne individuacije« (Blažić, 2008, str. 54). 

Vsaka posamezna teorija se ukvarja s specifičnim pogledom na pravljico, ki 
temelji na njeni zgradbi, pomenu, motivih, literarnih likih in njihovih vlogah, 
postavljajo jih v socialni kontekst, vlogo ženske v pravljici, odvisno od tega, katero 
teorijo si izberemo. Vse teorije skupaj tvorijo najbolj celosten pogled na pravljico. 
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4. LITERARNA TEORIJA 

 

Za pričujoče magistrsko delo je najpomembnejša literarna teorija, na podlagi 
katere bodo pravljice analizirane. Njen avtor, švicarski teoretik Max Lüthi, je o 
pravljici zapisal:  

»V evropski pravljici je nenavadna moč. Njene privlačnosti ne čuti le vsaka 
nova generacija otrok, tudi odrasli vedno znova in znova izkušajo njen čar« 
(Lüthi, 2011, str. ix).  

Pripovedovalska kultura je bila nekdaj bolj živa, kot je dandanes. Današnji 
raziskovalci so vezani predvsem na zapise iz 19 st., ki so po mnenju Lüthija 
zanesljivi. Ko so zapisovalci pravljic pravljice zapisali in jim dodali nepotrebne 
razlage, opise, pridevnike, se je to sčasoma iz pravljice ponovno izločilo. Na 
podlagi Grimmovih zapisov pripovedi, ki so jih v ustnem izročilu še vedno 
spreminjali, je ugotovil, v kakšen smislu je pravljica kolektivno delo.  

»Kakor ljudski pevci pri petju spreminjajo pesmi, tudi pripovedovalci 
spreminjajo pravljico. Pogosto se z vedno novim pripovedovanjem 
približujejo idealni formi, pravemu slogu pravljice. Izločijo, zamenjajo ali 
spremenijo se elementi, ki so pravljici tuji. Ne, ali vsekakor ne le iz 
tehničnih razlogov pri prenašanju, temveč v skladu z notranjima 
potrebama pripovedovalca in poslušalca« (Lüthi, 2011, str. 136). 

Pravljica otroku pomaga premagovati esencialne težave in če naj ji verjame, 
potem mu mora biti blizu. S tem ko poveže irealni in realni svet v enega, mu 
pokaže, da ga razume. Nemalokrat se namreč zgodi, da lahko otrok zaspi samo 
z izbrano igračo in slednje ni samo navada, je občutek varnosti, ki mu ga daje. 
Enako se dogaja s pravljico, čudežnost v njej mu daje moč, da nezavedno 
premaguje prve življenjske preizkušnje. In mu obljublja, da nekoč, nekje, bo on 
postal vodilni junak svoje zgodbe.  

Na podlagi omenjene teorije bodo analizirana izbrana dela, zato bo v 
nadaljevanju podrobneje predstavljena. Pri analizi se lepo pokažejo stičišča 
izbranih literarnih del in razlike med njimi. Teorija temelji na ljudski pravljici, z njo 
bosta primerjani klasična avtorska pravljica in kratka sodobna pravljica. 

 

4.1 MAX LÜTHI 

 

Max Lüthi je bil švicarski literarni teoretik, ki je živel med leti 1909 in 1991. Svoje 
raziskovalno delo je posvetil predvsem pravljicam. Leta 1941 je izdal knjigo z 
naslovom Evropska pravljica: Forma in narava, prevod katere je v Sloveniji izšel 
leta 2011 in je eno izmed njegovih najpomembnejših del in eno izmed najbolj 
referenčnih literarnoteoretskih del z obravnavano tematiko žanra pravljice. V 
omenjenem delu je Max Lüthi pravljice analiziral z literarnega stališča in jih 
obravnaval kot samosvoj žanr. Pravljice so po njegovem mnenju simbolična 
literarna oblika visoke umetnosti. S pomočjo primerjave in podrobne tekstovne 
analize številnih primerkov evropskih pravljic in njihovih variant ter primerjavo 
slednjih s povedkami in legendami je raziskoval formalne značilnosti evropske 
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pravljice. Slogovne značilnosti evropske pravljice, to so enodimenzionalnost, 
ploskovitost, abstraktni slog, izolacija in univerzalna povezanost ter sublimacija 
in vsevključenost, ki jih Lüthi v svoji knjigi predstavil, so osvobojene socialnih in 
kulturnih okvirov ter trdne kljub ustnemu prenašanju (Blažić, 2011 v Lüthi, 2011).  

Lüthija kot literarnega teoretika so pravljice zanimale kot pripovedi, zanimala ga 
je njihova narava in funkcija. Pravljice vidi kot obsežne in vase zaprte ideje sveta, 
ki dajejo literarno prepričljiv in začasno celosten pogled na svet, ki ne razlaga, 
ampak opisuje in ne zahteva ničesar. Pravljica za razliko od pripovedke in 
legende ni vezana na dogme, resničnost, ne oklepa se dogodka ali doživetja, 
literarne like vodijo neznane reči in neznani ljudje in na enak način pravljica vodi 
svojega bralca (Lüthi, 2011).  

 

4.2 TEORIJA 

 

Literarna teorija izpostavlja, da je pravljica nerealna in hkrati resnična, da njena 
forma služi njeni funkciji in da je forma z rahlimi odstopanji v evropskem prostoru 
enaka. »Skrivnost pravljice ni v motivih, ki jih uporablja, temveč v načinu, kako jih 
uporablja, torej njeni formi« (Lüthi, 2011, str. xi). Resničnost ljudi včasih zmede 
in utrudi s številnimi osebami in dogodki, ki vstopajo v njihov intimni svet in 
pomembno vplivajo nanj, pravljica na drugi strani ponuja svet, v katerem se vsi 
dogodki in osebe pojavijo na natančno določenem mestu, kjer so pomembni in 
takoj zatem izginejo, od koder so prišli – neznano kam. Pravljica prikazuje svet, 
kakršen je v resnici, skozi njene oči – lahek in prosojen, ne manjkajo niti strašne 
stvari, ki imajo natančno določeno mesto (Lüthi, 2011).  

Priljubljenost pravljice je jasen pokazatelj, da je njena forma primerna funkciji, ki 
jo ima. 

 »Forma umetniškega dela, ki je tako nenavadno razširjeno, je določena z 
dvema dejavnikoma. Odvisna je od njenega tvorca in tistega, ki jo neguje. 
Istočasno, in to je neprimerno bolj bistveno, pa je odvisna od potreb 
poslušalcev. Le forma, ki ustreza tem dejavnikom, lahko doseže tolikšno 
priljubljenost in tako razširjenost kakor pravljica« (Lüthi, 2011, str. 97).  

Pravljice so k formi usmerjene, ker zadovoljujejo potrebe človekove duše (Lüthi, 
2011). 

Vsako posamezno besedilo lahko po navedbah avtorja odstopa od idealnega 
modela na posameznih mestih, po ostalih zakonitostih pa ustreza pravljici in ga 
še vedno označimo za pravljico. Posamezno besedilo ne dosega vseh zakonitosti 
žanra, vendar se mnoga besedila strogi obliki vendarle približujejo in jo 
parafrazirajo (Lüthi, 2011).  
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4.2.1 ENODIMENZIONALNOST 

 

Lüthi je na podlagi analiziranja številnih besedil odkril pet skupnih značilnosti 
evropske pravljice. Značilnosti je poimenoval in jih natančneje opisal v svojem 

delu Evropska pravljica, narava in forma. 

Enodimenzionalnost je ena izmed temeljnih lastnosti pravljice in pomeni, da je 
meja med tostranskim in onstranskim svetom zabrisana. Pogosto so v pravljici 
prisotna bitja iz onstranstva, kot so na videz navadne živali, ki začnejo govoriti, 
zvezde, ki ukrepajo in govorijo, starke in starci, ki glavnemu literarnemu liku 
podarijo čudežni predmet in mu znajo iz neznanih razlogov dati ravno tisti nasvet, 
ki ga potrebuje v svojem položaju (Lüthi, 2011). Lüthi je o dojemanju onostranstva 
v pravljici zapisal:  

»Toda ljudje v pravljicah, tako junaki kot navadni ljudje, z bitji iz 
onstranstva občujejo, kot da med njimi ne bi bilo razlik /…/ Zdi se, da se 
ne zavedajo prepada med sabo in drugimi bitji« (Lüthi, 2011, str. 2).  

Čudežno in fantastično je del pravljične resničnosti, o kateri literarni liki ne 
dvomijo in se o njej ne sprašujejo. »Pravljični junak ukrepa in nima časa, tudi 
njegova narava ni takšna, da bi se nenavadnim rečem čudil« (Lüthi, 2011, str. 3). 
Ko literarni lik prejme čudežni predmet, se ne čudi fantastičnim rečem in o njih 
niti ne podvomi, čudežnih predmetov ne preizkusi, dokler jih ne potrebuje. 
Čudežni dogodki ne zahtevajo nič več pojasnil kot vsakdanje dogajanje (Lüthi, 
2011). 

Odsotnost numinoznega strahu in radovednosti je za pravljico bistvenega 
pomena, saj slednja omogoča srečanje z drugo dimenzijo, ne da bi se literarni liki 
tega sploh zavedali. »Temu ustrezno je tudi strah pravljičnih likov, vsakdanji 
strah. Bojijo se nevarnosti, ne grozljivosti« (Lüthi, 2011, str. 4). Strah literarnih 
likov v pravljici je povsem vsakdanji, lopova se bojijo enako kot čarovnice, bojijo 
se jih kot nekoga, ki jih lahko rani, nadnaravne sposobnosti pa zanemarijo. Ko 
literarni lik sreča npr. govoreče živali, se jih ne boji, čeprav jih še nikoli prej ni 
srečal, ampak ga to celo pomirja. Divja zver predstavlja nevarnost, v trenutku, ko 
spregovori, ni več grozna, literarni lik takrat začuti, da vse spada v eno dimenzijo 
(Lüthi, 2011).   

Bitja iz onstranstva ne bivajo z ljudmi, pravljični literarni lik jih sreča, ko gre na 
pot. Duhovna drugačnost se tako izraža le v geografski oddaljenosti. 
»Geografska oddaljenost je za pravljico očitno edino legitimno sredstvo, da izrazi 
duhovno drugačnost« (Lüthi, 2011, str. 5). Za čudežnim se literarni lik odpravi na 
drug konec sveta, ki ga lahko doseže peš in razmeroma hitro. Vsi literarni liki niso 
obdarjeni z nadnaravnimi močmi in s srečevanjem onstranstva. Literarni liki 
praviloma spadajo v vsakdanji svet, glavni človeški literarni lik si nadnaravne moči 
pridobi v interakciji z bitji iz onstranstva, protijunak si jih ne more pridobiti (Lüthi, 
2011).  
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4.2.2 PLOSKOVITOST 

 

Pomembna slogovna značilnost pravljice je ploskovitost, ki pomeni, da je 
pravljica brez globinske razsežnosti. Vsebinsko najrazličnejša področja so v 
pravljici preslikana na eno in isto raven, odnosi v njej so prikazani kot materialni 
darovi, lastnosti kot dejanja, literarni liki kot ploske figure (Lüthi, 2011). »Njeni liki 
so figure brez vsebine, brez notranjega sveta, brez okolja; povsem jim manjka 
stika s preteklostjo in prihodnostjo, s kategorijo časa na splošno« (Lüthi, 2011, 
str. 9). Umanjkanje dimenzije časa v pravljici pomeni, da srečamo mlade in stare 
literarne like, starajočih se ni. Ploskovitost označuje pomanjkanje psihološke 
globine v pravljici, saj nobena preizkušnja literarnega lika na njem ne pusti 
posledic, iz vsake preizkušnje se vrača enak, kot je bil na začetku. Ker literarni 
liki nimajo notranjega življenja, funkcije časa, kot nosilke psihološke izkušnje 
potemtakem ne potrebujejo in zato umanjkajo (Lüthi, 2011). 

Človeškim in živalskim literarnim likom v pravljicah manjkata duhovna in telesna 
globina. Kadar je literarni lik v pravljici bolan, ne izvemo, za katero boleznijo trpi 
in kako prizadene telo, čeprav so pogosto prisotne bolezni in telesne pohabe 
(Lüthi, 2011).  

»V njej je veliko bolnih princes, toda za kakšne vrste boleznijo bolehajo, 
ne pove. Ne pove nam nič o tem, kako bolezen učinkuje na telo in nam ga 
tako ne potiska pred oči. Če pa si telo že predstavljamo, ga nehote vidimo, 
ni načeto od bolezni, načeto od ran, iznakaženo z oteklinami. To pomeni, 
da ne vidimo njegove globine in prostornine, temveč le njegovo površje« 
(Lüthi, 2011, str. 10).  

Tovrstne spremembe delujejo ornamentalno, kar pomeni, da kljub hudi pohabi 
telo navzven ni nič manj popolno kot prej, ali pa ta sploh nimajo nikakršnega 
učinka, ni krvi, posledice in bolečine. Pravljični literarni liki se zdijo kot iz papirja 
in ne glede na vse »reze« ostajajo enaki. Solze se pojavijo le, če je za nadaljnji 
potek to pomembno (Lüthi, 2011). 

Redko so omenjena čustva in lastnosti likov, naj bo to zaradi vzdušja, ki bi ga 
lahko pričarali ali zaradi pravljice same. Kadar pomembno vplivajo na dogajanje, 
so čustva omenjena, še redkeje so poimenovana (Lüthi, 2011).  

»Ko se pravljični junak jokajoč usede na kamen, ker si ne zna več 
pomagati, tega ne izvemo zato, da bi se nam pokazalo njegovo duševno 
stanje, temveč zato, ker se ob prilikah, ko se junak odzove na tak način, 
vzpostavi stik s pomočnikom iz onstranstva« (Lüthi, 2011, str. 13).  

Čustva se kažejo v dejanjih, pojavijo še na površini kot preostalo dogajanje. S 
tem literarni liki izgubijo svojo psihično globino, umanjka jim čustveni svet. 
Pravljica namesto prikazovanja čustev uporabi različne literarne like, med 
katerimi na isti površini porazdeli različne možnosti dogajanja in jim tako pripiše 
načine delovanja. Vsak literarni lik z gotovostjo sprejema svoje odločitve in se 
odloča po točno predpisanem ključu (Lüthi, 2011). »Namesto, da bi v enem 
človeku videli združene različne možne oblike vedenja, so te strogo ločene druga 
od druge, razdeljene so med ljudi, ki stojijo drug ob drugem« (Lüthi, 2011, str. 
14). Literarnim likom v pravljicah težko pripišemo inteligentnost, za rešitev 
posebnega položaja je vedno potrebna rešitev, ki se glavnemu literarnemu liku 
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ponudi po naključju. Ženejo ga zunanje pobude, literarnemu liku, ki je junak 
zgodbe, pomaga zunanja pomoč, protijunak pa mehansko naredi, kar takrat ne 
bi smel (Lüthi, 2011).  

Literarni liki nimajo okolja. Dogajanje jih spravi na pot, jih osami, da na poti 
srečajo tisto, kar je bistveno. »Med posameznimi liki v pravljici ni trdnih in trajnih 
odnosov« (Lüthi, 2011, str. 16). Literarni liki so vtkani v družinsko življenje in do 
nje nimajo razvidnega odnosa, člani družine so pobudniki za odhod ali kontrastni 
liki, ki izginejo iz vidnega polja pravljice, ko v njej niso več pomembni. Pomočniki 
iz onstranstva se od nikoder pojavijo, ko so potrebni, nato izginejo (Lüthi, 2011).  

Običajno so v pravljici omenjeni predmeti, ki so ploskoviti in po tendenci linearni, 
kar pomeni, da ostajajo trdni in se ne spremenijo. »Toda linearni ali ploski 
predmeti v pravljici ostanejo trdni kot kovina in se ne spremenijo« (Lüthi, 2011, 
str. 9). Predmeti v pravljici so navadno namenjeni enkratni uporabi. Lüthi je o tem 
zapisal:  

»A predmeti v pravljici so večinoma primerni le za posebno situacijo v 
pustolovski zgodbi in se uporabijo le enkrat: zlati kolovrat za ponovno 
pridobitev izgubljenega soproga, zvezdna obleka za ples s princem, 
palica, prstan, pero ali las za priklic pomočnika iz onstranstva« (Lüthi, 
2011, str. 10). 

 

4.2.3 ABSTRAKTNI SLOG 

 

Abstraktni slog pravljice Lüthi v svojem delu povzame z mislijo:  

»Pravljica si že od začetka ne prizadeva ustvariti tankočutnega posnetka 
konkretnega sveta v vseh njegovih razsežnostih. Pravljica svet spremeni, 
začara njegove elemente, jim da drugo obliko in ustvari svet, ki je čisto 
samosvoj« (Lüthi, 2011, str. 25). 

Abstraktni slog pomeni, da so literarni liki v pravljicah ploske in jasne figure, ki so 
vodene od točke do točke zelo natančno, dogodki se med seboj ne prepletajo, 
stvari so samo poimenovane in ne prikazane, značilna za pravljico je tehnika 
golega poimenovanja in enost pridevnika. Čas, literarni liki, naloge literarnih likov 
in predmeti so natančno načrtovani in vedno se vse izide (Lüthi, 2011).  

Predmeti v pravljicah niso opisani, so zgolj našteti, običajno ostrih obrisov in iz 
trdih materialov, onstranski junaki imajo pogosto trdne domove – hišice, gradove, 
v katere glavni literarni liki vstopajo. Podrobno opisovanje vodi k odkrivanju vedno 
izmikajoče se globine stvari, »Nasprotno pa golo poimenovanje stvari samodejno 
spremeni v preproste, negibne podobe. Svet je ujet v besedo, noben otipljiv opis 
nam ne daje občutka, da nekaj manjka« (Lüthi, 2011, str. 27). 

Literarne like in predmete pravljica mineralizira in metalizira – takšni namreč 
lahko postanejo, če zgodba tako veleva. Lasje so lahko kovinski – srebrni, 
bronasti, pravljični, predmeti so pogosto takšni. Prednost daje skrajno čistim 
barvam, s katerimi opisuje samo izbrane literarne like ali predmete, da bolj očitno 
izstopajo med ostalimi, ki so brezbarvni (Lüthi, 2011). »Pravljica ljubi skrajnosti, 
še posebej skrajne kontraste« (Lüthi, 2011, str. 39). Literarni liki so zelo lepi ali 



 
 

34 
 

grdi, dobri ali slabi, poročita se princesa in kmečki tepec, literarni lik se mora 
zadovoljiti z malim, nasprotnik ima vsega na pretek, smola in zlato se razlivata 
na kontrastne literarne like, nekdo dobi najhujšo kazen ali najlepšo nagrado. 
Mnoge prepovedi in strogi pogoji za izpolnitev naloge so sestavni del natančnega 
sloga pravljice (Lüthi, 2011). 

Stroga je tudi dogajalna linija, ki jo nosijo posamezni literarni liki in ki rada poseže 
v daljavo, ki je pred nami zarisana enako močno kot vse ostalo. Vedno se najdejo 
vsi mogoči razlogi, ki literarni lik ponesejo na pot, pogosto tudi bitja iz onstranstva 
podarijo transportno sredstvo. Preglednost dogajanja omogočata zaporednost in 
sočasnost, prepletanja dogodkov v pravljici ni. Ko literarni lik nekaj dobi, je to 
nepreklicno ali pa to izgubi zaradi kršenja pravila – potem si to pridobi nazaj. Vse 
dela odločno in brez omahovanja, pravljica vse psihološke procese spremeni v 
dejanja (Lüthi, 2011).  

Tudi notranja zgradba sledi čistosti in jasnosti dejanj, ravnanj, značajev in 
dogodkov. Glavni literarni lik zagotovo sreča pravega pomočnika, ki ni vseveden, 
ampak ve samo točno zahtevano stvar, in njegov nasprotnik zagotovo odpove v 
ključnih dogodkih, za kar je mnogokrat kaznovan s smrtjo. Za vsako novo nalogo 
dobi glavni literarni lik novega pomočnika ali nov čudežni predmet, takšni, ki bi 
služili za vse naloge, so redki. Čudežni predmeti niso namenjeni zabavi ali za 
pridobitev bogastva, glavni literarni lik jih uporabi šele, ko jih nujno potrebuje, da 
se reši iz določene situacije in napreduje, potem iz zgodbe izginejo (Lüthi, 2011).  

Abstraktni slog se uresničuje v pravljici skozi njene številne značilnosti. Pravljica 
vsebuje stalne formule – rada ima vedno enaka števila (1, 2, 3, 7, 12), ker imajo 
izvirno čudežen pomen in moč. Glavni literarni lik je vedno sam ali zadnji del 
trojice, redkeje dvojice. Pomočniki in nasprotniki iz to- in onstranstva nastopajo 
posamezno ali v trojici, sedmerici, dvanajsterici, če ne tvorijo tudi epizod, kjer 
vlada trojnost, ker bi večje število uničilo trdnost in preglednost forme. Čiste 
slogovne formule so števila 7, 12 in 100, ki utelešajo trdnost stalnega obrazca in 
množino. Števili 2 in 3 imata strukturalno vlogo – pravljice imajo dva dela (izguba 
in ponovna pridobite soproga), prevladuje število tri; glavni literarni lik izpolni tri 
naloge, trikrat dobi pomoč in trikrat poseže nasprotnik (Lüthi 2011). Značilnost 
abstraktnega sloga je ponavljanje, ponekod dobesedno ponavljanje, če se ista 
stvar ponovi, ali ponavljanje iste besede na različnih delih besedila, da zazvenijo 
kot ritem in dodajo togost, točno določenost. Trdnost forme pravljici dajejo tudi 
stalni rimani in metrični izreki ter uvodni in končni obrazci v pravljici. Vrhunec 
abstraktnega sloga je čudež. »Bolj mehanska, bolj skrajna je sprememba, jasneje 
in natančneje se razgrne pred nami« (Lüthi, 2011, str. 41).  

 

4.2.4 IZOLACIJA IN UNIVERZALNA POVEZANOST 

 

Izolacija in univerzalna povezanost je tista značilnost pravljice, ki omogoča, da 
se v pravljici lahko zgodi karkoli. 

»Prevladujoča značilnost abstraktnega sloga pravljice je izolacija« (Lüthi, 2011, 
str. 43). Izoliranost odnosov se kaže v odsotnosti numinoznega strahu, čudenja 
in radovednosti. Numinozno v tem kontekstu označuje vse, kar ne prihaja iz 
realnega sveta, čudežnost in fantastičnost, ki sta značilni za pravljico, ne 
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označuje pa sakralnega. Izoliranost pravljica doseže s ploskovitim 
upodabljanjem. Lüthi je o tem zapisal:  

»Ploskovito upodabljanje je izolirano upodabljanje. Medtem ko kip 
predstavlja nepregledno kombinacijo elementov, ki je ne moremo zajeti na 
prvi pogled, je ploska površina ločena in izolirana sama v sebi« (Lüthi, 
2011, str. 43). 

Železni materiali in žive barve poudarijo posamezne literarne like in predmete, 
zagotavljajo trdnost in stanovitnost. Tudi literarni liki dajejo občutek, da so iz 
tovrstnega materiala. Prevladujoča vloga izolacije v pravljici se pokaže s tem, ko 
je pravljica naklonjena vsemu, kar je dragoceno in redko ter posledično izolirano. 
Dragocene kovine, zadnji ali edini otrok v družini, sirote in pastorki, kralji in reveži, 
bolni, goli, v dragocenih oblekah, primerjani z zlatom – vsi predstavljajo izraz 
izolacije. Umanjkanje slikovitega in podrobnega opisa ponuja čisto dogajalno 
linijo, vse omenjeno služi le poteku zgodbe in ne dovoli doživljanja dogajalnega 
prostora (Lüthi, 2011).  

Literarni liki niso v odnosu z družino ali skupnostjo, torej so notranje izolirani, 
umanjka jim notranji svet, zato jih naprej vodijo zunanje spodbude, pogosto so 
izolirani tudi zunanje, nimajo družine ali se od nje ločijo. Ker so izolirani, se lahko 
približajo nevidnim silam v pravljici, kar pomeni, da izolacija literarnim likom daje 
svobodo, da vzpostavljajo stike z vsemi in vsem, predmeti niso vezani na funkcijo, 
ki jo imajo v realnosti. Naloge in nevarnosti jim dajejo odločilne možnosti, 
napredujejo z darovi, pomočniki in nasveti (Lüthi, 2011). 

»Pravljični liki se ne naučijo ničesar in si ne pridobijo nobenih izkušenj. Ne 
zmenijo se za podobnost situacij, v katerih se znajdejo, temveč vedno 
znova ravnajo tako, kot jim narekuje stanje izoliranosti« (Lüthi, 2011, str. 
44).  

Literarnim likom v pravljici ni potrebno misliti na preteklost, izkušnje, pretekle 
modrosti, pomočnike in darove, vendar lahko. Vse to ostane izolirano na svojem 
mestu, pravljici ničesar ni potrebno pojasnjevati, njena forma, ki je posledica 
abstraktnega in izoliranega sloga, ji to dovoljuje. Tako kot se lahko literarni lik 
razpolovi na dvoje in se zatem mehanično sestavi, tako lahko razcepijo njegove 
značilnosti in jih na koncu zopet spojijo v eno. Nekatere čudežne sposobnosti in 
novice si glavni literarni lik pridobi od pomočnikov, preostale poseduje sam, brez 
razlage, kako je do njih prišel. Pomočniki se pojavijo z razlogom, da bi glavnemu 
literarnemu liku pomagali ali povzročali težave, o njih ne izvemo ničesar drugega 
(Lüthi, 2011).  

Literarni liki, ki povzročajo hudodelstvo, se pogosto sami obsodijo. Čeprav jim 
njihova dejanja dobesedno predstavijo in jih po kazni vprašajo, se v njih ne 
prepoznajo in si določijo strašno kazen, ne da bi se hoteli izogniti in rešiti. V naravi 
pravljice je namreč, da vprašanja razume izolirano in ne v povezavi s tem, kar se 
je dogajalo prej (Lüthi, 2011).  

Pogosto se pojavlja tudi ponavljanje, celo daljših odstavkov. Vsebinsko in 
besedno sta pomembni tako ponavljanje kot variiranje, pri čemer je vsak del zase 
zaključena celota. Vse je ločeno z nenaravno čistostjo, ki omogoča lahkotno 
vzajemno delovanje literarnih likov in dogajanja. Natančnost pravljici zagotavlja, 
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da se vse zgodi, kot se mora in ko se mora. »/…/ pravljica je literatura, ki naključja 
ne pozna« (Lüthi, 2011, str. 63).  

»Popolno utelešenje izolacije in univerzalne povezanosti so zlasti dar, čudež in 
motivni drobci« (Lüthi, 2011, str. 65). Dar je najpomembnejši element pravljice, 
ki omogoči napredek. Glavni literarni lik z darovi zna ravnati, ker je v zgodbi on 
junak, za to ni potrebno, da je moralen, lahko je celo neusmiljen in len. »Kot bi ga 
vodila magnetna sila, on, izolirani, gre v svoji samozavestni smeri in se natančno 
ravna po načelih, ki jih od njega zahteva zgradba njegovega vesolja« (Lüthi, 
2011, str. 66). Univerzalna povezanost se tako pokaže v tem, da glavni literarni 
lik z lahkoto spoznava svoje pomočnike, kot da bi bilo to povsem vsakdanje. Dar 
je navzven videti povsem običajno, ima pa neverjetne zmožnosti učinkovanja. 
Poleg daru je glavnemu literarnemu liku včasih podarjen tudi čudež, ki ga tako 
kot dar, ne more nadzirati in nanj vplivati. Prepuščen je na milost in nemilost, ne 
išče in odkriva, je samo gola figura, ki mu cilje in pot nadzorujejo nevidne sile. 
Čudež je sestavni del zgodbe in se mu nihče ne čudi (abstrakten slog), sprejet je 
kot samoumeven. Zgodi se neodvisno od zunanjih predpogojev (je izoliran), 
ravna se po učinkovitih zakonitostih (v prid glavnega literarnega lika, natančno 
takrat, ko se mora – univerzalna povezanost). O tem, kaj literarne like žene k 
ravnanju, kakšni so po značaju, se sprašuje pravljica le, če je to pomembno za 
zgodbo, zato je polna motivnih drobcev. Motivni drobci so bistveni deli pravljice, 
pomenijo razdrobljenost, ki vodi v izoliranost. Izolacija poskrbi, da motivni drobci 
ostanejo in vplivajo na zanje pomembnih delih pravljice in ostanejo razdrobljeni 
po njih, ne učinkujejo, kar vse povprek. Slepe motive, ki se v pravljicah pojavljajo, 
imenujemo tako, ker ne vodijo nikamor, motivni drobci pa imajo  svojo funkcijo v 
zgodbi (Lüthi, 2011). Literarni liki, ki vstopajo v zgodbo, nam svoje poti ne 
razkrijejo, temveč samo opravijo svoje poslanstvo.   

»Tako je vedra, jasna, samozavestna pravljica polna delno razdrobljenih, 
razdrobljenih in slepih motivov, ki so vsak zase seveda tudi ostro orisani 
in istočasno vendarle kažejo na svet, ki nikoli ni prikazan kot celota. 
Medtem ko zaradi njih slutimo, da je v tem svetu vse nevidno povezano, 
sami obstajajo le v navidezni izolaciji« (Lüthi, 2011, str. 74).  

Nosilec vsega tega je glavni literarni lik, ki hodi po svoji poti izoliran, vendar 
pripravljen vzpostavljati dejanske odnose, iz katerih se pojavijo rešitve. V vsem 
vidi priložnosti, pomoč, ki jo dobi ni namenjena zadovoljitvi njegovih trenutnih 
potreb, je le pomoč, da se udejanji. Na svoji poti pomaga drugim, lahko namerno 
ali spontano (Lüthi, 2011). 

 

4.2.5 SUBLIMACIJA IN VSEVKLJUČENOST  

 

Pravljica vključuje vse motive, ki jih potem izolirani abstraktni in shematični slog 
spreminjata. Lüthi pravi, da »Motivi, ki sestavljajo pravljico, ne izvirajo iz pravljice 
same« (Lüthi, 2011, str. 77). Zmanjšane so moči čudežnih, mitičnih, erotičnih, 
tragičnih motivov. Slednji niso več razumljeni na prvotni način, spremenjeni so v 
dejavnike, ki poganjajo dogajanje v zgodbi. Motivi so pogosto preprosti, vsakdanji 
skupnostni motivi, ki kažejo medosebne odnose, nastopajo tudi čudežni in 
numinozni motivi. Vse te motive pravljica asimilira in jim da obliko pravljičnega 
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motiva. Pravljični motiv čudeža je za mnoge elemente pravljice dokazljiv in ni 
povezan z zaklinjanjem, psihološko napetostjo. Vse se zgodi mehansko, videti je 
kot naraven izraz abstraktnega sloga pravljice. Trojnost ni nujna za delovanje 
čudežnega, je slogovna in strukturna formula, ki jo pravljica lahkotno vpenja v 
lasten slog (Lüthi, 2011). 

»Pravljica se ne zaveda, da čudež zahteva trud« (Lüthi, 2011, str. 79). Čudež se 
v pravljici uresniči sam, njegove pomnožitve pa zmanjšajo njegovo moč. Enako 
se dogaja tudi z mitičnimi motivi, ki iz mitičnega doživetja postanejo elementi 
forme. Vse numinozno je iz pravljice izginilo, o mrtvecih, spreminjanju in 
pogrezanju v spanec se poroča stvarno in ne na grozljiv način. Velikani, ljudje iz 
kovine in kamenja ter podobne figure, ne povzročajo strahu pred nadnaravnim, 
temveč so zaradi stiliziranosti postali nosilci forme pravljice. O smrti, izgubi, 
nasilju in krvoskrunstvu pravljica pripoveduje neprizadeto in s pretiranim 
pomnoževanjem tega v zgodbi, je izvzeto sočutje (Lüthi, 2011). 

Stare šege, navade in običaji se nakazujejo v pravljicah, vendar so tako zakriti, 
da jih opazijo le etnologi. Tudi erotična in seksualna tematika je oslabljena. 
Osrednji motivi so poroka, zaroka, želja po otroku, erotike ni. Pojavljajo se motivi,  
ki so nekoč imeli erotičen pomen (Lüthi, 2011). O izpraznjenosti motivov, ki so 
nekoč nosili pomen, je Lüthi zapisal:  

»Pravljica kot zadnjo možnost sublimacije – kot običajno – vpelje čudež« (Lüthi, 
2011, str. 82). Glavni literarni lik mora le izgovoriti čudežne besede in že se bo 
uresničila njegova težnja (Lüthi, 2011).  

Literarni liki so figure in kot taki morajo ravnati, kot od njih zahteva zgodba, katere 
nosilci so. »Figura ni nič drugega kot nosilka zgodbe. Edina zahteva, ki jo mora 
izpolniti, je, da mora biti izrazito vidna in skrajno dobro definirana« (Lüthi, 2011, 
str. 84). Nasveti, ki so pomemben del realnosti, so samo mehansko orodje, 
potrebno za napredovanje zgodbe in se lahko pojavijo kjerkoli so potrebni, ne 
izhajajo iz odnosa. Izpraznitev motivov pomeni izgubo realnosti in globine, hkrati 
zagotovi določnost forme in jasnosti. Sublimacija omogoči, da pravljica vase 
sprejme svet in postane vsevključujoča (Lüthi, 2011).  

V pravljici in njeni formi je mogoče opaziti združevanje navidezno nasprotnih 
polov: utesnjenost in širjavo, gibanje in mir, svobodo in zakon. Utesnjenost se 
kaže v strogi formi vseh literarnih likov, okolja, predmetov in dogodkov. Širina na 
drugi strani je zgodba, ki literarni lik vodi v oddaljene dežele, dosega lahko oblake 
in pekel, kjer revež zasede prostor in kralj pade na dno. Mir si pravljica zagotovi 
s strogostjo, čistostjo, jasnostjo forme, ki zadeva literarne like in dogajalno linijo. 
Literarni liki se po površini pravljice premikajo hitro, daleč in odločno. Premikajo 
se na videz prosto, zgodi se jim lahko vse, kar si je mogoče zamisliti in to daje 
občutek svobode. Svoboda ni samovoljna, glavni literarni lik se nezavedno ravna 
po strogih pravilih in tako uresniči svojo usodo. Mnogoterost je izražena s stalnimi 
formulami, ki prikazujejo in izražajo številčnost. Predmeti, stranski literarni liki, 
epizode se pojavljajo v značilnih pravljičnih številih, na primer v troje, v sto. 
Tovrstni obrazci mnogoterost pretvorijo v enotnost (Lüthi, 2011). 

Vsi elementi pravljice s seboj prinesejo svetove, iz katerih izvirajo, ne da bi jih 
pravljica sploh omenjala, v njej so prazni liki. Sami jih prikličejo v spomin bralca, 
pravljica jih prečisti in postavi na glavo, ker njen literarni lik ni zavezan nobenemu 
okolju. Pravljici uspe, da ob bok drug drugemu postavlja nasprotja, ki jim s 
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sublimacijo in izolacijo omogoči součinkovanje in poskrbi, da je pravljica vse 
vključujoča. Čeprav pravljica in njeni elementi niso resnični, se resničnost v njih 
predstavlja (Lüthi, 2011). 

 

4.3 MARJANA KOBE 

 

Marjana Kobe je slovenska literarna zgodovinarka in višja bibliotekarska 
specialistka. Rodila se je v 25. aprila leta 1938 v Ljubljani. Po končani klasični 
gimnaziji se je vpisala na Filozofsko fakulteto. Leta 1963 je diplomirala iz 
primerjalne književnosti in literarne teorije, za svoje diplomsko delo je prejela 
Prešernovo nagrado. Do leta 1978 je bila kot pedagoški vodja zaposlena v 
Pionirski knjižnici v Ljubljani, v tem času je opravila specializacijo za 
bibliopedagoško delo z mladimi bralci, izpopolnjevala se je v tujini. Od leta 1979 
do 1989 je predavala mladinsko književnost in mladinsko knjižničarstvo na tedanji 
Pedagoški akademiji v Ljubljani. Leta 1992 je doktorirala iz mladinske 
književnosti in postala prva doktorica znanosti s področja literarnih ved. Do 
upokojitve leta 1998 je delala kot docentka za mladinsko književnost na oddelku 
za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, svoje znanstvenoraziskovalno 
delo na področju mladinske književnosti pa opravlja tudi po formalni upokojitvi 
(Blažič, 2014). 

 

4.3.1 DELO 

 

Za svoje diplomsko delo je prejela študentsko Prešernovo nagrado, bila je članica 
žirij Levstikove in Kajuhove nagrade ter nagrade večernica. Za znanstveno 
monografijo s področja mladinske književnosti Pogledi na mladinsko književnost 
(1987) je prejela Župančičevo nagrado. Sodelovala je z Inštitutom za slovensko 
literaturo in literarne vede, bila dolgoletna članica uredniškega odbora revije 
Otrok in knjiga. Poleg tega je prevajalka sodobne nemške mladinske književnosti, 
od leta 1995 je delovala kot recenzentka za osnovnošolska berila (Blažić, 2014). 

Njeno osrednje zanimanje so pravljice (Ura pravljic 1972, serija člankov 
Fantastična pripoved 1982-1985, serija člankov Sodobna pravljica 1999-2000). 
Znanstvenico sta najbolj navdušila avtor H. C. Andersen in teoretik Max Lüthi. 
Marjana Kobe je po mnenju M. M. Blažić (2014) opravila pionirsko delo na 
področju znanstvenega raziskovanja področja mladinske književnosti (Blažić, 
2014).  

»Je prva znanstvenica na področju slovenske mladinske književnosti, ki ji 
je bila mladinska književnost osrednje področje 
znanstvenoraziskovalnega, strokovnega in pedagoškega dela. S svojo 
znanstveno širino, pronicljivo poglobljenostjo in poslanskim pristopom jo 
lahko uvrstimo ob bok svetovnim teoretikom: Paulu Hazardu, Göteju 
Klingbergu, Bettini Hürlimannovi« (Blažić 2014, str. 54). 

Delo Marjane Kobe je za magistrsko delo pomembno predvsem iz stališča 
raziskovanja in preučevanja sodobne pravljice in literarne teorije. V svojem delu 
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Pogledi na mladinsko književnost je Slovencem približala literarno teorijo Maxa 
Lüthija, dodala ji je še dve svoji kategoriji in tako teorijo razširila. V reviji Otrok in 
knjiga je izdala serijo člankov Sodobna pravljica, ki predstavljajo temeljno 
literaturo o tej literarni vrsti. Uveljavila je termin kratka sodobna pravljica in 
utemeljila razliko med kratko sodobno pravljico in fantastično pripovedjo.  

 

4.3.2 TEORIJA  

 

»Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja otroka: likovno 
tekstovna vsebina slikanice bogati njegov doživljajski svet in oblikuje 
njegovo estetsko senzibilnost s tem, ko ga spodbuja k estetskemu, 
domišljijskemu in čustvenemu doživljanju in hkrati s tem k aktivni lastni 
ustvarjalni domišljiji« (Kobe, 1987, str. 44). 

Slikanica pozitivno vpliva na razvoj otrokove domišljije, čustvenega doživljanja in 
empatije. V slovenskem prostoru je prva velika priznanja dobila leta 1985, ko so 
na podelitvi Levstikovih nagrad dobila priznanja naslednja dela: K. Koviča 
Pajacek in punčka za izvirno leposlovje in M. L. Stupica za izvirne ilustracije 
pravljice Pastirica in dimnikar H. C. Andersena ter Pripovedke o oblaku Josipa 
Murna Aleksandrova (Kobe, 1987).  

Literarno ustvarjanje za otroke in mladino je svoj razcvet na naših tleh doživelo v 
sedemdesetih letih, ko so se številni novi in še nepoznani avtorji inovativno začeli 
vključevati med uveljavljenje avtorje za mladino. Veliko avtorjev, ki so se s svojim 
delom že izkazali v literarnih delih za odrasle, je začelo pisati mladinsko 
književnost, ki je bila kakovostno enakovredna. Na področju pripovedne proze 
mladinske književnosti so v ospredje prišle pravljice, ki imajo fantastične prvine 
(Kobe, 1987). 

»Značilnosti ljudske pravljice po Kobetovi so tipičen začetek  in konec, 
nedoločen čas in kraj, literarni liki, moralna osnova, zgradba dvojnosti ali 
trojnosti, čarobni predmeti in enodimenzionalnost« (ustni vir M. M. Blažić, 
9. 1. 2017).  

»Čas in kaj dogajanja v ljudski pravljici nista določena /…)« (Kobe, 1987, str. 
117). Čas je opredeljen z nekoč ali pred davnimi časi, kraj z nekje, za devetimi 
gorami, za devetimi vodami, v gozdu, na gradu,  »(/…/ v fantastični pripovedi pa 
sta ti dve kategoriji – predvsem na realni ravni dogajanja – povsem razvidni in 
tudi natančno opisani /…/)« (Kobe, 1987, str. 117). Začetek v ljudski pravljici je 
navadno različica začetka nekoč davno, pred davnimi časi ali enkrat, konec je 
srečen, v smislu in potem sta živela srečno do konca svojih dni. Literarni liki, ki 
nastopajo, so tipi »(kralj, kraljica, babica, dedek, vnuček, trije bratje, čarovnica 
itd.)« (Kobe, 1987, str. 117), kar pomeni, da nimajo individualnih značajskih 
lastnosti, osebnega doživljajskega sveta. Ljudska pravljica ima moralno osnovo, 
jasno razlikuje med dobrim in zlim. Značilna je zgradba dvojnosti ali trojnosti, kar 
pomeni, da pogosto nastopajo dva/trije bratje, tri želje, trikrat. Glavni literarni liki 
v ljudski pravljici sprejemajo nadnaravno kot samoumevno, glavni literarni lik dobi 
čarobni predmet, ki zadostuje potrebam njegove naloge. Ljudska pravljica sodi 
med krajše prozne oblike (Kobe, 1987). 
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»V ljudski pravljici poteka vse dogajanje na eni sami ravni, na kateri sta 
resničnost in čudežnost neločljivo sprepleteni kategoriji, saj ju ne ločuje 
nikakršna logika iz realnega sveta; literarni liki se zato prav nič ne čudijo 
nadnaravnim pojavom in čudežem ter nastopom bajnih bitij, saj 
samoumevno doživljajo svet na en sam, magičen način. V ljudski pravljici 
gre torej za enodimenzionalnost dogajanja, kot je to specifično lastnost 
žanra opredelil Max Lüthi« (Kobe, 1987, str. 117).  

Enodimenzionalnost je tista lastnost, ki jo je Kobetova prevzela neposredno iz 
Lüthijeve teorije, čudežni predmeti ponazarjajo izolacijo in univerzalno 
povezanost, zgradba dvojnosti ali trojnosti je del abstraktnega sloga in 
sublimacije, tipizirani literarni liki ustrezajo ploskovitosti, moralna osnova pa del 
abstraktnega sloga, saj je jasno izražena skozi določene literarne like in jasno 
ločena med sebo.  

 

5. AKSINJA KERMAUNER 

 

Mladinska avtorica in tiflopedagoginja Aksinja Kermauner je zasnovala učni 
pripomoček ''Knjiga v škatli'', na kateri temelji učni pripomoček pravljična hišica, 
upoštevajoč njene ugotovitve in priporočila. Njena občutljivost za težave slepih in 
slabovidnih otrok je vodilo za njeno delo. 

Rodila se je leta 1956 v Ljubljani. Je avtorica številnih del za mladino, predvsem 
s področja problemske literature. Leta 1984 je diplomirala na Pedagoški 
akademiji na smeri slovenski jezik – likovni pouk. Največji vpliv na njeno karierno 
pot je imelo enoletno poučevanje na srednji šoli Zavoda za usposabljanje 
invalidne mladine v Kamniku. Med leti 1987 do leta 2013 je bila zaposlena na 
Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, kjer je delala kot profesorica 
slovenščine in likovnega pouka, sodelovala je pri oblikovanju učnih načrtov za 
slepe in slabovidne za slovenščino (1997), pri prilagoditvi učnega načrta za 
slovenščino in likovni pouk za devetletno osnovno šolo (2002) ter pri prilagoditvi 
beril Mladinske knjige za slepe in slabovidne učence (2004, 2005, 2006). Odlomki 
njenih del Tema ni en črn plašč in Polna luna in shujševalna kura so v berilu za 
5. razred (2003), dela Modrost starodavnega anka, Tema ni en črn plašč, Snežna 
roža, Fuj, pivoled! in Berenikini kodri pa na seznamu priporočenih knjig za 
domače branje. Med leti 1990  do 2007 je bila mentorica časopisa Naša misel, 
glasila Zavoda za slepo in slabovidno mladino. Imela je hospitacije pri pouku 
slovenščine v Zavodu za slepo in slabovidno mladino za študente Pedagoške 
fakultete v Ljubljani ter za dijake srednje zdravstvene šole. Kot docentka je od 
leta 2011 zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer 
predava predmet Metode dela s slepimi in slabovidnimi učenci na smeri 
Inkluzivna pedagogika (Haramija, 2008). 
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5.1 DELO 

 

Avtorica je preko svojih del skušala slepoto predstaviti laični javnosti. D. Haramija 
je v članku Mladinska dela Aksinje Kermauner zapisala:  

»Ker je avtorica ugotovila, da je razumevanje slepote večja težava za 
okolje kot pa za same slepe, je z zavodskimi učenci pripravila več 
predstavitev, kjer na poljuden in zabaven način prikazujejo posebnosti 
slepote in slabovidnosti. Nastopali so že z muzikali Kakšne barve je tema? 
(I in II), Jedec sveta, Z belo palico (vsi muzikali so avtorski); imeli so preko 
petsto nastopov po vsej Sloveniji in tudi v tujini. S skupino Slepi potnik, v 
kateri so nastopali slepi in slabovidni mladostniki, so izdali svojo 
zgoščenko Ljubezen na prvi dotik, za katero je Aksinja Kermauner 
napisala besedila, skupina je posnela tudi videospot« (Haramija, 2008, str. 
70). 

Aksinja Kermauner je avtorica več člankov in poljudnih knjig o slepoti in 
slabovidnosti, članica slovenske sekcije IBBY in podpredsednica Društva 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, za svoja dela pa je prejela 
tudi številne nagrade. Za svoje diplomsko delo Tipna slikanica za slepe (2004) je 
prejela študentsko Prešernovo nagrado, v okviru diplomskega dela pa je nastala 
prva slovenska avtorska tipanka Snežna roža, »/…/ ki je bila leta 2005 izbrana 
pod okriljem IBBY na svetovnem sejmu otroških in mladinskih knjig v Bologni kot 
izjemen dosežek med knjigami za otroke s posebnimi potrebami« (Haramija, 
2008, str. 71). Leta 2010 je doktorirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na 
oddelku Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Z doktorsko disertacijo 
Fenomenologija samogenerirane slepote, s katero je s  fenomenološkim 
raziskovanjem in prvoosebnim opazovanjem kot slepa oseba je preživela nekaj 
časa in pridobivala podatke, ki jih je nadalje kodirala in kategorizirala, potem pa 
ponovila poskus samooslepitve glede na dobljene kategorije in ga izvedla v 
skladu s fenomenološkimi postopki raziskovanja. Prvoosebno doživetje slepote 
prispeva k doktrini slepote nov vidik na področjih specifike doživljanja slepe 
osebe, teorije poučevanja orientacije in mobilnosti, spoznavanja psiholoških 
značilnosti slepih ter razumevanja njihovega obnašanja v določeni situaciji, lahko 
pa obogati tudi pedagoško področje. Prispevala naj bi tudi k uveljavitvi 
prvoosebnega raziskovanja v znanosti kot pomembnega pristopa k razumevanju 
doživljanja drug(ačn)ih (Kermauner, 2004). 

 

5.2 MLADINSKA DELA  

 

Avtorica Aksinja Kermauner je doslej izdala 24 del. Največji uspeh je dosegla 
njena tipna slikanica Žiga špaget gre v širni svet, ki je bila izdana v 1400 izvodih 
in je dostopna v vseh knjižnicah. IBBY jo je uvrstila na svoj seznam, ilustracija 
Zvonka Čoha je bila celo na naslovnici njihovega kataloga. V večini svojih del 
obravnava problematiko in tematiko drugačnosti.  

Leta 1996 je izdala informativno slikanico Kakšne barve je tema? (1996), s katero 
bralce spodbuja k razmišljanju o slepoti in slabovidnosti. Realistična povest Tema 
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ni en črn plašč (2011) je prvoosebna izpoved petošolca Klemena, ki na lastni koži 
občuti nerazumevanje drugačnosti in soočenje s slepoto. Mladinski socialno-
psihološki roman Berenikini kodri (2006) obravnava najstniško soočenje z 
drugačnostjo (glavna junakinja se spopada z albinizmom in slabovidnostjo), 
zbadanje, spremembo okolja, vrstniško nadlegovanje. Omenjeni roman ima tudi 
nadaljevanje z naslovom Orionov meč. O slepoti govori še mladinski roman In 
zmaj je pojedel sonce, o albinizmu in slepoti pa slikanica Bela kot galeb, ki je bila 
nominirana za nagrado desetnica, tako kot Žiga špaget gre v širni svet, Berenikini 
kodri in Orionov meč (Haramija, 2008). 

 

5.3 KNJIGA V ŠKATLI [BookBox] 

 

Za otroka so prve knjige, to so običajno slikanice, izjemnega pomena. A. 
Kermauner (je to utemeljila z njihovo funkcijo. 

»Slikanice mu pomagajo povezovati abstraktno podobo črk z ilustracijo, ki 
jo razume. Ilustracije razvijajo otrokovo ustvarjalnost, združujejo realni 
svet s svetom sanj, domišljije, fantastike. Z njihovo pomočjo otrok presega 
stereotipe in razvija svoj likovni čut« (Kermauner, 2009, str. 85). 

Slepi in slabovidni otroci prejmejo iz okolja manj stimulativnih dražljajev za svoj 
nadaljnji razvoj, zato imajo zanje slikanice še večji pomen. Prilagojene morajo biti 
njihovemu načinu zaznave, tj. tipu namesto vidu. Ker je v Sloveniji ponudba tipnih 
slikanic (v nadaljevanju tipank) premajhna, se je avtorica Aksinja Kermauner 
skupaj s sodelavci odločila izpeljati projekt »Tipanka v vsako slovensko 
knjižnico,« ki bi omogočal dostop do tipank slepim in slabovidnim otrokom pa tudi 
vsem videčim (Kermauner, 2009).  

Tipne slikanice ali krajše tipanke so posebno oblikovane slikanice, ki sledijo 
specifičnim pravilom izdelave in so prilagojene za slepe in slabovidne 
(Kermauner, 2014). »Tipanka je prilagojena tipni in zmanjšani vidni zaznavi« 
(Brvar, 2012). Vsebujejo krajše besedilo in ilustracije. Tipanka je opremljena s 
povečanim grafičnim tiskom in brajico. »Ker je tipanka opremljena s povečanim 
grafičnim tekstom, je primerna tudi za otroke z zdravim vidom« (Brvar, 2012). 
Ilustracije so narejene kot tipne slike v različnih tehnikah (Kermauner 2014). 
»Tipna slika je vsaka slika, ki je dostopna tipni zaznavi« (Kermauner, 2009, str. 
88) 

»Pravljica spremlja človeštvo že od njegovega nastanka. Po svoji simbolni 
strukturi je zelo blizu otrokovi duševnosti. S pomočjo pravljic se otrok v 
procesu zorenja svoje osebnosti poslavlja od arhetipskega nezavednega, 
po drugi strani se preko njih prenašajo večne arhetipske resnice vsega 
človeštva« (Kermauner, 2009, str. 85). 

Ko otrok posluša pravljice, si ustvarja lastne domišljijske slike, ki mu omogočajo 
zaznavanje realnosti, ustvarjalnosti, logičnega mišljenja. Slepi in slabovidni imajo 
manj možnosti za razvijanje domišljije, ker imajo okrnjen vid. Informacije 
prejemajo pretežno po slušni in tipni poti, zato le počasi in postopoma prihaja do 
pravilnih predstav. Slabše, ko otrok vidi, manj je motiviran za spontano 
opazovanje, zato je še toliko pomembnejše, da mu povemo več zgodb, ob tem 
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pa mu ponudimo možnost, da predmete iz pravljic otipa, okusi, povoha. Velikega 
pomena so tipne ilustracije, kar pomeni, da so dostopne tipni zaznavi. Upoštevati 
morajo tipni prag, ki označuje sposobnost slepega ali slabovidnega, da iz slike 
razbere informacije. Pri izdelavi tipne slike moramo upoštevati nekatera pravila, 
kot so velikost, ki ne sme presegati A4 formata (obseg razprtih dlani), biti mora 
generalizirana, da je vsebina nedvoumna, pobarvana z močnimi in kontrastnimi 
barvami, ker večina slepih in slabovidnih učencev razloči močne barve, 
sorazmerna, material mora asociirati prikazano podobo, mora se popolnoma 
odpreti in biti mora varna. Zanemariti ne smemo niti estetskega vidika 
(Kermauner, 2009). 

Pravljice temeljijo na nasprotnih parih in otrokom pomagajo pri vrednotenju stvari 
v realnem svetu. Pri slepih in slabovidnih učencih blažijo agresijo, pomagajo jim 
prebroditi težave in strahove. Spodbujajo razvoj branja in pisanja ter pomembno 
širijo navadno okrnjen besedni zaklad. Tipne slike spodbujajo trening tipa, 
preciznost motorike, razumevanje oblik v procesu generalizacije, pridobivanje 
novih informacij, pomagajo razvijati jezik (Kermauner, 2009).  

A. Kermauner poudarja, da je pomembno, da ustvarimo primerno bralno 
razpoloženje. To pomeni, da so učenci udobno nameščeni, v ozadju je lahko 
nežna glasba, prostor je zatemnjen, iz njega so odstranjeni moteči elementi, saj 
je pomembno, da med bralcem in slepim oziroma slabovidnim otrokom pride do 
čustvene bližine (Kermauner, 2009).  

»Pri povsem avtomatskem branju slepi in slabovidni ne dobijo dovolj 
drugih informacij, zato ni smiselno brati, če sami nismo pri stvari ali če nam 
je vsebina neprijetna. Ob branju otrokom posredujemo tudi lastno 
navdušenje in doživljanje knjige« (Kermauner, 2009, str. 86).  

Bralec mora ozavestiti, da slepi in slabovidni učenci ne vidijo kretenj, zato mora 
posebno pozornost nameniti opravljanju z glasom, hitrostjo, intonacijo, premori, 
poudarki. Branje je temeljna spretnost in beseda je nosilka večine informacij. To 
še posebej drži za slepe in slabovidne, ki si s pomočjo besed prenašajo globlje 
pomene, ki jih videči pridobivamo po vidni poti. Opismenjevanje se začne v 
drugem razredu osnovne šole in je podobno opismenjevanju videčih, le da se 
slepi učijo brajice (Kermauner, 2009).  

Prototip tipne slikanice pri nas je zasnovala profesorica Nina Schmidt v svoji 
zaključni nalogi (1997), prvo tipno slikanico smo dobili leta 2004 izpod rok Aksinje 
Kermauner. Slikanico je oblikovala iz potrebe, da bi svojim učencem razložila 
barve. Opravila je raziskavo s 33 različnimi materiali, učenci so jih razvrščali po 
kriteriju, kateri materiali so jim na otip topli in kateri hladni. Ugotovila je, da so na 
otip gladki materiali učencem delovali hladno, hrapavi pa toplo. Materialu je 
dodala še barvo, ki jo je ponazarjal, in tako je skupaj s Severino Lotrič ustvarila 
tipne slike (Kermauner, 2009).  

Ker je slepih otrok pri nas malo, je projekt zastavljen širše, in sicer so tipanke 
primerne tudi za videče. Zanje so zanimive, uporabljajo več čutil, spoznajo brajico 
in razvijajo empatijo, slepim in slabovidnim pa omogočajo prebiranje zanje 
primernih knjig med vrstniki, povečuje se izbor, podpira načelo inkluzije. 

Med delom na projektu »Tipanka v vsako slovensko knjižnico« so avtorica 
Aksinja Kermauner in njeni sodelavci opazili, da je poleg pomanjkanja slikanic za 
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slepe in slabovidne učence še večje pomanjkanje ponudbe za učence z več 
okvarami, to so učenci, ki imajo poleg slepote ali slabovidnosti še okvaro sluha 
ali gluhoto, primanjkljaj v duševnem razvoju, težave z govorom, različne vrste 
avtizma in motnje v čustvovanju in/ali vedenju (v nadaljevanju otroci z MDVI) 
(Kermauner, 2014). Zato so se odločili, da ustvarijo še en projekt, ki so ga 
poimenovali Knjiga v škatli ali krajše KnjiŠka, v angleškem jeziku The Book in a 
Box z okrajšavo BOOX, ki temelji na tipanki Žiga špaget gre v širni svet (2010) in 
združuje praktično in teoretično znanje o delu z otroki z MDVI. Besedila, ki so jih 
priredili za ta projekt, so opremili z brajico, zvočnim zapisom, zvočnim opisom 
literarnih likov, ki so izdelani v obliki lutk ali igrač. Samo z aktivno udeležbo je 
otrokom z MDVI omogočeno, da besedila sprejemajo in razumejo na več nivojih, 
saj so pri delu s knjigo v škatli aktivirani vsi čuti (Kermauner, 2014).  

Do začetka izvajanja omenjenega projekta so bile za otroke z okvarami 
omenjenega spektra pri nas knjige dostopne samo po slušnem kanalu, ni pa bilo 
mogoče najti knjig, ki bi jim bile prilagojene, da bi se lahko z njimi srečali in 
spoznali (Kermauner, 2014). Aksinja Kermauner in sodelavci so v ta namen na 
pobudo profesorice Nine Schmidt otrokom med branjem v roke dali različne 
predmete, ki so se navezovali na samo zgodbo. Na enak način so postopoma 
začeli prilagajati vedno več gradiva, projekt je postajal kompleksnejši in 
ponazorila za literarne like, predmete in okolje so bila bolj skrbno in premišljeno 
izbrana (Kermauner, 2014).  

Specifika dela z otroki, ki imajo te vrste motenj, je v tem, da imajo zaradi slabe 
zaznave in okvare čutil zelo nizko motivacijo za delo, krajšo pozornost in slabše 
razvito motoriko. Iz teh razlogov mora biti material za delo oblikovan tako, da jih 
bolj motivira, da se z njim lahko igrajo in vanj vživijo, besedilo in 
ilustracije/ponazorila lahko sprejemajo skozi številne kanale, kar jim daje občutek 
varnosti. Zaradi težav s koncentracijo zgodbo razdelijo na krajše dele 
(Kermauner, 2014).  

»Jana Vachulová za otroke, ki so zgodaj oslepeli, priporoča plastične 
objekte, ki jim pomagajo pri razumevanju sveta. Izumila je knjigo v škatli z 
objekti, pritrjenimi na posamezno stran, s katerimi je nadomestila 
ilustracije« (Kermauner, 2014, str. 115). 

Projekt temelji na inkluziji, ki se zavzema za prilagoditve okolja na takšen način, 
da se lahko vanj vključijo vsi posamezniki, in temelji na človekovih pravicah. Če 
želimo prilagoditi naše okolje, moramo poskrbeti za številne dejavnike. Eden 
izmed njih je dostopnost literature otrokom s posebnimi potrebami. Slikanice za 
otroke z MDVI morajo biti prilagojene na specifičen način, da zadostijo otrokovim 
potrebam (Kermauner, 2014).  

Slepi in slabovidni otroci imajo slabšo prostorsko predstavo, težave z 
generalizacijo pojmov in konceptov, od rojstva slepi otroci imajo znatne težave s 
specifiko opazovanja sveta, ki je dostopna samo vidu; pojem perspektive jim 
lahko ostane povsem neznan. Prilagoditev okolja slepim in slabovidnim zahteva 
skrbno in sistematično poučevanje staršev, učiteljev in sorodnikov otrok, 
prilagoditev šolskega okolja, dostopnost primerne literature (Kermauner, 2014).  

A. Kermauner je predlagala in izpostavila priporočila za delo s KnjiŠko. Potrebno 
je primerno pripraviti okolje, KnjiŠke naj bi z učencem brali v bralnem kotičku, v 
katerem se učenci udobno počutijo (Kermauner, 2014).  
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»Knjigo v škatli sestavljajo slikanica s povečano pisavo in v brajici, 
ilustracijami in tipnimi ilustracijami, nekaterim je dodan vonj. Zraven je 
dodan tudi avdio zapis zgodbe, ki je delno dramatiziran. Dodani so 
konkretni predmeti, glavni literarni liki so oblikovani kot lutke ali igrače. 
Pomemben je material, ki je uporabljen, saj mora spominjati na resničen 
objekt, hkrati mora biti varen« (Kermauner, 2014, str. 115). 

A. Kermauner je izvedla poskus s svojo tipanko Žiga špaget gre v širni svet na 
Zavodu za slepo in slabovidno mladino (2013). Vključeni so bili trije učenci z 
motnjami v duševnem razvoju in motnjami koncentracije, drugi je imel poleg še 
motnjo  avtističnega spektra, tretji je bil gibalno oviran. Postopek, po katerem so 
izvedli delo s knjigo v škatli, je bil sledeč: najprej so v škatlo za čevlje dali objekte, 
potem so se igrali proces kuhanja špagetov, igrali pobeg Žige špageta iz lonca, 
ga peljali po poti iz kamenčkov in peska na vrhu škatle, prebrali o srečanju 
špageta z jabolkom, prepoznali zaplet in razplet v zgodbi, povzeli zgodbo, igrali 
igro vlog, poslušali posnetek zgodbe, raziskali taktilne ilustracije in poslušali 
njihov zvočni opis. Ker je bil proces dela dolgotrajen, so ga razdelili na dva dela 
z vmesnim odmorom. Decembra leta 2013 so 70 učenem z motnjami v duševnem 
razvoju šole Ljudevita Pivka na Ptuju predstavili taktilno slikanico Žiga špaget gre 
v širni svet (in še druga dela) skupaj s predmeti iz knjige v škatli in ugotovili, da 
je knjiga pridobila pozornost učencev, še posebej dveh, ki sta imela poleg motnje 
v duševnem razvoju še okvaro vida. Tipanka Žiga špaget gre v širni svet je bila 
leta 2014 izdana tudi v slovenskem znakovnem jeziku in nagrajena z zlato 
hruško. Letos bo izšlo nadaljevanje omenjene tipanke z naslovom Žiga špaget je 
za punce magnet, ki bo napisana v povečanem tisku, brajici in slovenskem 
znakovnem jeziku, kar bo še povečalo inkluzivno vrednost slikanice (Kermauner, 
2014). 

Rezultati raziskave zaradi majhnega obsega niso reprezentativni, ugotovili so, da 
je Knjiga v škatli zanimiva tudi za vse mlajše otroke brez motenj v razvoju. Med 
branjem knjig, poslušanjem zgodbe in igro z literarnimi junaki uporabljajo več 
čutov, ki so v sodobnem svetu nekoliko zanemarjeni. Projekt je tako dobro vplival 
na dve skupini naslovnikov: za tiste učence, ki imajo MDVI, je vir primerne 
literature, omogoča inkluzijo, zanimanje vzbuja tudi pri vseh polnočutnih učencih. 
S tem in podobnimi drugimi projekti je učencem, ki imajo motnje v razvoju in 
okvare čutil, omogočeno, da samostojno uporabljajo literaturo (Kermauner, 
2014). S projekti, kot je npr. KnjiŠka, se povečuje dostopnost in raznolikost 
primerne literature, ki je zanimiva za celotno populacijo otrok, in spodbuja 
inkluzijo. 

 

6. DIDAKTIKA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 

S poučevanjem mladinske književnosti, kamor sodi tudi pouk književnosti v 
prvem razredu osnovne šole, se ukvarja didaktika mladinske književnosti. 

»Didaktika mladinske književnosti spada v veliko družino specialnih 
didaktik, posebnih znanstvenoraziskovalnih disciplin, ki se ukvarjajo z 
vprašanjem, kako se določena področja dejanskosti in vede o njem 
vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces, ter svoje ugotovitve uporabljajo 
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pri usposabljanju učiteljev za poučevanje« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 
14).  

Obravnava pravljic v prvem razredu osnovne šoli temelji na didaktiki mladinske 
književnosti. Didaktika mladinske književnosti je podtip didaktike književnosti, 
znotraj katere strokovnjaki raziskujejo in usposabljajo učitelje o tem, kako 
poučevati mlade ljudi, da bodo optimalno razvili svoje zmožnosti. Didaktika 
književnosti zajema teoretičnoraziskovalno raven, ki se posveča predvsem 
ciljem, metodam, vsebinam in okoliščinam pouka književnosti, in izvedbeno 
raven, naloga katere je praktično usposobiti učitelje za poučevanje. Didaktiki 
književnosti sodelujejo pri izdelavi učnih načrtov in didaktičnih gradiv, vpeljavi 
novosti v pedagoško delo v razredu (Kordigel Aberšek, 2008). 

Didaktika mladinske književnosti je definirana s posebnim podtipom literarnega 
besedila, ki ga opisuje literarna teorija mladinske književnosti, z bralcem, ki še ni 
zaključil osebnostnega razvoja in recepcijsko situacijo, ko mladi bralec še ni 
povsem osvojil bralne tehnike. Glavna vprašanja, ki si jih didaktika mladinske 
književnosti zastavlja, so vprašanja, vezana na cilje pri pouku književnosti, na 
vsebine, metode, na videnje učencev in okoliščin pouka književnosti (Kordigel 
Aberšek, 2008). 

 

6.1 CILJI PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI 

 

Pouk književnosti mora biti zasnovan tako, da preko učnih metod in vsebin, 
učenci dosegajo zastavljene cilje. 

»Didaktika mladinske književnosti opredeljuje tri vrste ciljev: 

1. vzgojne cilje, 
2. procesne/funkcionalne cilje, 
3. izobraževalne cilje. 

Relacijo med njimi vidi v obliki teleskopske umeščenosti in (v tej smeri) 
medsebojni prepletenosti. To pomeni, da pridobivanje literarnega znanja 
(izobraževalni cilj) do neke mere prispeva k večanju recepcijske zmožnosti 
(funkcionalni cilj), kar povečuje možnost, da bodo učenci tudi potem, ko ne 
bodo več izpostavljeni prisili šolskega sistema, literaturo še brali – zato, 
ker bo branje postalo ena izmed njihovih (temeljnih) potreb« (Kordigel 
Aberšek, 2008, str. 20). 

 
Izobraževalni cilji pri pouku književnosti so razdeljeni na tri večje skupine znanj. 
Prva skupina znanj obsega prepoznavanje komunikacijske situacije pri 
sprejemanju literarnih del in se nanašajo na vlogo poslušalca v literarnoestetski 
govorni situaciji. Namen le-te je posredovanje užitka, posreduje ga prenosnik. 
Neposredni sporočevalec ni prisoten. Druga skupina znanj se nanaša na 
literarnozgodovinsko znanje, ki obsega temelja dela slovenske in svetovne 
mladinske književnosti, z namenom spoznavanja medbesedilnih pomenov 
besedila. Tretja skupina zajema literarno teoretično znanje, ki se osredinja na 
oblikovanje miselnih shem, ki zajemajo formalne značilnosti literarnega dela in 
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se ob spoznavanju novih literarnih besedil sproti prilagajajo in dograjujejo 
(Kordigel Aberšek, 2008). 

Procesni cilj pouka književnosti je pridobivanje recepcijske zmožnosti, ki pomeni 
zmožnost ustvarjalne komunikacije z literarnim besedilom, optimizacija slednje 
se lahko doseže z več vzporednimi ali zaporednimi didaktičnimi aktivnostmi pod 
vodstvom učitelja. Šolsko branje literarnega besedila in metode, ki jih učitelj za 
obravnavo literarnega dela izbere, temeljijo na sporočilnosti besedila in 
recepcijski zmožnosti učencev, da bolje razumejo in vrednotijo literarno delo 
(Kordigel Aberšek, 2008). Pravljične hišice kot učni pripomoček so pri doseganju 
procesnih ciljev pouka lahko v veliko pomoč. Spodbujajo namreč ustvarjalno 
komunikacijo učencev z literarnim delom, spodbujajo razmišljanje o besedilu, 
pomenih, lastnostih literarnih likov in vzgibih za njihova ravnanja.  

Vzgojni cilji pri pouku književnosti so vezani na to, da učenec ceni in razume 
branje in literaturo kot vrednoto in vir ugodja. Temu morajo biti podrejeni vsi nižji 
cilji in izbira metod, da učenec gradi asociacijsko zvezo med branjem literature in 
občutkom ugodja, pri čemer je potrebno upoštevati, da človek raje počne tisto, 
kar dobro obvlada, to pa omogoča dobro razvita recepcijska zmožnost (Kordigel 
Aberšek, 2008). Pravljične hišice so vizualno privlačen pripomoček, ki učencem 
omogoča igro ob in z literarnim delom, kar spodbuja pozitivna čustva učencev in 
ustvarja pozitivne asociacije. 

Branje literarnih del deluje na otrokov moralni razvoj, s tem, ko mu pokaže 
različne oblike bivanja, preko domišljijskočutne predstave in identifikacije, ko ga 
prestavi v notranjost enega izmed literarnih likov in ga spodbudi, da doživlja 
dileme in situacije, ki jih v realnem življenju ne. Zaradi različnega zornega kota, s 
katerega učenec gleda na situacijo v literarnem delu, se pojavi vedno novo 
presojanje dogodkov, za katere ima poprej že uveljavljeno stališče. Preko 
literarnih likov učenec prehodi pot moralnega razvoja po Kohlbergu, in sicer preko 
predkonvencionalne faze, ko je otrokovo ravnanje, podrejeno avtoritetam in 
strahu pred kaznijo, do konvencionalne faze, ko je otrokovo ravnanje skladno s 
pričakovanjem drugih, vendar presojanje ni več absolutno, literarna dela in 
literarni liki znotraj njih, ga lahko v dobi pubertete in adolescence pripeljejo vse 
do postkonvencionalne faze moralnega presojanja, ko se je za visoke etične 
ideale pripravljen boriti (Kordigel Aberšek, 2008). Identifikacija z različnimi 
literarnimi liki in pogled na dogodek iz različnih zornih kotov spodbujata 
prehajanje med fazami moralnega razvoja. 

 

6.2 RAZVOJ RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI 

 
Temeljna zmožnost, ki jo učenci pri pouku književnosti razvijajo, je recepcijska 
zmožnost. Preden se razvije slednja, pa mora učenec razviti njene osnovne 
sestavine. M. Kordigel Aberšek je o tem zapisala: 

»Osnovna sestavina recepcijske zmožnosti je razvita zmožnost 
oblikovanja domišljijskočutne predstave dogajalnega prostora, literarnih 
oseb in literarnega dogajanja na podlagi razmeroma skopih podatkov, ki 
jih v ta namen bralcu posreduje literatura« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 
27). 
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Zmožnost oblikovanja domišljijskočutne predstave je pomembna zato, ker brez 
pravljic in ostale literature ne more parirati ostalim medijem, ki v sodobnem svetu 
otroke obkrožajo (Kordigel Aberšek, 2008).  

»Drugi procesni cilj na poti k razviti recepcijski zmožnosti je iskanje in 
uvidevanje relevantnosti v literarnem delu upovedenega problema za 
bralčevo lastno življenjsko situacijo, skratka spoznanje, da lahko literarno 
besedilo nekaj pove tudi meni o meni, da literatura ni nekaj, kar je za one 
druge, ker je v njej tudi košček mene« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 27). 

Pomembna je zmožnost identifikacije z enim izmed literarnih likov, pri čemer 
mladi bralec napreduje iz iskanja identičnih situacij in potez preko preraščanja 
egocentrizma do zmožnosti vstopanja v domišljijski svet preko literarnega lika, ki 
mu na konkretni ravni ni podoben, z njim si na abstraktni ravni deli določene 
poteze in ideje (Kordigel Aberšek, 2008).  

Učencem najbližji literarni lik je predstavljal literarni lik zvezdice Zaspanke. Čutili 
so se v podobnem položaju, prav tako so kot avtoriteto zaznali literarni lik botra 
Meseca, ki jih je spominjal na njihove starše. Vzporednice so našli tudi z literarnim 
likom lisice iz pravljice Mojca Pokrajculja, najtežje se jim je bilo vživeti v literarni 
lik deklice Bogdanke iz pravljice Šivilja in škarjice. Po aktualnosti jim je to literarno 
delo najbolj odtujeno, popolna odsotnost staršev in delo otrok sta življenjski 
situaciji, ki sta za večino učencev nepredstavljivi.    

Zmožnost zaznavanja značaja literarnih likov in iz tega razumevanje motiviranosti 
njihovih dejanj za učence v prvem razredu predstavlja izziv, saj sprva vidijo le 
tiste lastnosti, ki jih imajo sami, dlje se ohrani zaznavanje le ene lastnosti vsakega 
literarnega lika. Učiteljevo delo mora biti usmerjeno k zaznavanju več lastnosti 
enega literarnega lika, k ločevanju povezanosti lepote in dobrote, zaznavanje 
nekonkretiziranih lastnosti, zaznavanju povezav med značajem literarnega lika in 
njegovim ravnanjem, dopuščanju možnosti, da se značaj literarnega lika tekom 
dogajanja spremeni, senzibilizirati učence za razumevanje, da se s časom in 
izkušnjami spreminjajo tudi njihove značilnosti. Pomemben procesni cilj je 
razvijanje zmožnosti zaznavanja in razumevanja perspektiv znotraj literarnega 
besedila, v nižjih razredih predvsem za zaznavanje perspektiv literarnih oseb 
(Kordigel Aberšek, 2008).   

Iz izkušenj, ko se dogodek zgodi v naši okolici, učenci že vedo, da je zaznavanje 
in vrednotenje dogodka subjektivno, prav tako presojanje dejanja. Ko sami 
nekomu vzamejo neki predmet, zato še ne mislijo o sebi, da so zlobni, ko enako 
dejanje stori sošolec, mu brezkompromisno očitajo krajo. Z življenjskostjo pri 
pouku književnosti je doseganje tovrstnih ciljev bistveno lažje. Pri delu s 
pravljičnimi hišicami učenci v roke dobijo literarni lik in se z njim »spoznajo«. Pri 
obravnavanju literarnega dela Mojca Pokrajculja so dejanje lisice najprej vsi 
obsodili. Učenec, ki jo je dobil v roke in jo personificiral, se ji je postavil v obrambo 
in dejal, da je tudi sam lisica. To je komentiral tako, da je doma že kdaj vzel 
kakšen bonbon, krivde pa ni priznal, ker ni želel sprejeti posledic, ki bi sledile 
dejanju.  

Razvijati je potrebno zmožnost zaznavanja razpoloženja v besedilu, zmožnost 
zaznavanja avtorjevega zaznavanja problematike, ki jo v besedilu izpostavlja, 
predvsem takrat, ko se slednja loči od bralčevega pogleda na problematiko in 
njegovih pričakovanj glede razpeta zgodbe (Kordigel Aberšek, 2008). Učni 
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pripomočki pravljične hišice učencem omogočijo prehod v domišljijski svet. 
Dogajalni prostor se pred njimi predstavi v tridimenzionalni obliki, izbor 
pripomočkov in oblačil literarnih likov jih popelje v dogajalni čas, stilizirani literarni 
liki brez izdelanega obraza jim omogočijo, da sami začutijo, kako se literarni liki 
v literarnem delu počutijo, kakšno je njihovo in splošno razpoloženje v delu. 

Učenci pri pouku razvijajo zmožnost preklopa iz objektivne v subjektivno miselno 
shemo, kar pomeni, da kljub pomanjkanju besed, ki bi opisale, kar vidi in čuti, 
lahko v domišljiji oblikujejo svoj domišljijski svet, z rabo katerega so primerni 
sogovorci v recepciji ustvarjalne komunikacije z ustvarjalnim besedilom. Motive 
literarnega besedila učenci povezujejo v temo in prepoznavajo zakonitosti, po 
katerih so literarna dela oblikovana (formo) in odstopanja od slednjih (Kordigel 
Aberšek, 2008).  

 

6.3 POMEN IGRE 

 

S poslušanjem govorjenja in interakcijami z ljudmi okoli sebe otroci razvijajo 
sporazumevalne zmožnosti. Začetna pismenost se poraja že zgodaj in 
strokovnjaki vedno večjo pozornost namenjajo igri. V raziskavi iz leta 2005 sta 
znanstvenici Alissa Marie Mielonen (Buffalo State College) in Wendy Paterson 
(St. John Fisher College) preučevali dobrobiti neprekinjene otroške igre za razvoj 
otrokove pismenosti. Opazili sta, da otroško igro s šolo zamenjujejo aktivnosti, ki 
so vezane na kurikulum, čeprav igra sama po sebi prinaša spodbude za učenje. 
Preko igre se otroci naučijo strukture jezika, naučijo se sporazumevati z ljudmi iz 
svoje okolice in povezovati govorjeno besedo s pisano (Mielonen and Paterson, 
2005). 

V omenjeni raziskavi sta avtorici želeli dokazati, kakšni so pozitivni vplivi igre za 
razvoj opismenjevalne zmožnosti otroka z namenom, da bi jo v šolah nadalje 
razvijali skozi dejavnosti, ki so povezane in se približujejo otroški igri. 
Proučevanje igre z vidika izobraževanja so se temeljito lotili že Maria Montessori, 
Jean Piaget, Lev Vigotsky in Brian Cambourne, ki so v svojih teorijah in 
raziskavah navedli, da si otrok v interakciji s svojo okolico najbolj zapomni tisto, 
kar je naredil sam, in ne tisto, kar so mu drugi povedali. Maria Monessori je v 
svoji pedagogiki predlagala in zasnovala postavitev takega učnega okolja, v 
katerem si lahko učenci sami izgrajujejo opismenjevalne zmožnosti, ne da bi se 
tega sploh zavedali. Jean Piaget je v svoji teoriji kognitivnega razvoja opisal štiri 
stopnje kognitivnega razvoja, vsako s podanimi značilnostmi razumevanja sveta. 
Piaget je ugotovil, da so učenci na začetku šolanja na predoperativni stopnji ali 
na stopnji konkretnih operacij (učenci so z vstopom v šolo stari šest let, v prvem 
letu šolanja je večina tekom leta stara sedem let, kar predstavlja konec ene in 
začetek druge stopnje), kar pomeni, da koncepte lahko razumejo preko igre, v 
katero so neposredno vključeni in jih razumejo preko interakcij. Preko igre svoje 
predstave najlažje posredujejo in jih izrazijo, hkrati se uresničujejo cilji, ki jih 
učenec pri pouku mora osvojiti, učencem je omogočeno, da vadijo in so aktivno 
udeleženi v razvajanju lastne opismenjevalne zmožnosti. Pri igri morajo učenci v 
spomin priklicati poznana dejstva in izkušnje, da lahko vzpostavijo kontekst. 
Glasno branje zgodb spodbuja učence, da razvijajo bralne in pisne zmožnosti, 
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prispeva k razumevanju, da besede, ki so zapisane v knjigi, nosijo pomen 
(Mielonen and Paterson, 2005). 

 

6.4 BRALNA MOTIVACIJA V ŠOLI 

 

»V šoli bralno motivacijo pojmujemo kot del bralne učinkovitosti in jo 
opredeljujemo kot skupek delovanja kognitivnih, metakognitivnih in 
motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo v branju posameznika « (Pečjak, 
2006, str. 7). 

Na bralno motivacijo vplivajo številni dejavniki, ki spodbujajo k branju in mu dajejo 
smisel, posameznik si zaradi tega želi bralno izkušnjo ponoviti. Motivacija za 
branje je pomemben sestavni del učinkovitosti bralca, stroka jo povezuje tudi z 
razvojem pismenosti. Bralna motivacija je po Wigfiedl in Guthrie (1997, v Pečjak 
2006) sestavljena iz več dimenzij, ki so razdeljene v tri večje skupine. To so 
prepričanja o lastnih sposobnostih in učinkovitosti branja, cilji in razlogi za branje 
ter socialni vidik branja (Pečjak, 2006). 

Na inštitutu National Reading Research Center v Marylandu (1996, v Pečjak 
2006) so med učenci 3., 4. in 5. razreda naredili raziskavo, zakaj berejo. Rezultati 
so pokazali, da učenci berejo zaradi zatopljenosti, radovednosti, izziva, interesa, 
socialne interakcije, ustrežljivosti, priznanja, tekmovalnosti in izogibanja drugi 
dejavnosti. Pogosteje berejo učenci, ki so notranje motivirani in ki jim knjiga 
predstavlja vir zadovoljstva, še močnejša je zveza med pogostostjo branja in 
bralno kompetenco, to je prepričanje posameznika o lastnih sposobnostih, da 
lahko izpelje določeno nalogo do konca. Pomemben notranje motivacijski 
dejavnik je zatopljenost, ki združuje kognitivne in čustvene procese, med 
dejavnostmi branja upada in narašča, zatopljen posameznik je v celoti osredinjen 
na nalogo, vsebino dobro razume, saj hkrati delujeta razumevanje in pozornost. 
Posamezniki, ki v branju uživajo, se identificirajo z junaki in se v zgodbo poskusijo 
vživeti. Med pozitivne zunanje dejavnike motivacije sodi socialno motivirano 
branje, ko učenec bere zato, da lahko sodeluje s sošolci pri bralnih dejavnostih, 
saj imajo tako občutek pripadnosti in zadostijo pričakovanjem pomembnih drugih 
(Pečjak, 2006).  

S. Pečjak (2006) navaja, da sodeč po raziskavah, lahko šola pomembno vpliva 
na bralno motivacijo učencev, če je ustvarjeno prijetno bralno okolje, so ponujene 
različne interesne dejavnosti, ki spodbujajo branje in če je branje vrednota. Od 
načina in ciljev poučevanja branja je odvisno, kako bo otrok cenil branje kasneje 
v življenju, če se bo razvil v aktivnega in zavzetega bralca in branje s pridom 
uporabljal za doseganje lastnih ciljev (Pečjak, 2006).  

 

6.5 METODA DRAMATIZACIJE 

 

Šolska interpretacija literarnega dela obsega več faz, ki bodo predstavljene v 
naslednjih poglavjih. Pravljične hišice so učni pripomoček, ki ga učitelj uporablja 
v vseh fazah obravnave literarnega dela, najbolj pridejo do izraza v fazi novih 
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nalog, ko jih bodo učenci uporabljali za lastno dramatizacijo obravnavane 
pravljice. Prednosti uporabe dramatizacije pri pouku bodo predstavljene v tem 
poglavju. 

Na uspešnost učencev pomembno vplivajo izvršilne funkcije, skupina kognitivnih 
sposobnosti, katerih značilnosti so discipliniranost, ustvarjalnost, samokontrola in 
fleksibilnost. Izvršilne funkcije vključujejo delovni spomin, kognitivno fleksibilnost, 
zmožnost reševanja problemov, sklepanje in načrtovanje, vplivajo na boljši učni 
uspeh, čustveno-socialni razvoj in spoprijemanje s stresnimi situacijami. 
Nevroznanstveniki so nedavno začeli odkrivati biološke soodvisnosti med 
kognitivnimi procesi in čustvi. Negativna čustva zmotijo učni proces v možganih, 
pozitivna ga spodbujajo. Pomembno je socialno-emocionalno učenje, ki vključuje 
zavedanje čustev, razvoj empatije, odgovorno odločanje in vzpostavljanje 
socialnih odnosov (Tancig, 2015). 

Kot primer socialno-emocionalnega učenja v razredu je proces dramatizacije, če 
je slednja zastavljena tako, da omogoča vsem učencem participacijo pri 
aktivnosti in spodbuja prijetno razredno klimo. Dramatizacija je v učnem načrtu 
za slovenščino (2011) opredeljena kot vsaka vrsta dejavnosti, od formalne z 
uporabo scenarijev do improviziranih načinov, odvisno od ciljev, ki so bili 
zastavljeni. Tovrstne dejavnosti v ospredje postavljajo dejavnost učencev, ki so 
v celoten proces učenja aktivno udeleženi. Raziskave, ki so jih naredili v 
Združenih državah Amerike v okviru programa Arts Education Model 
Development and Dissemination (AEMDD), so pokazale, da je pri učencih, ki so 
bili poučevani z vključevanjem dramatizacije, prišlo do transferja znanja, kar se 
je pokazalo pri boljšem bralnem razumevanju, poglobljenem pisanju, pri katerem 
so učenci izkazali temeljit razmislek o literarnih likih in različnih pogledih na dano 
temo (Walker, Tabone, Weltsek, 2011). Učenje jezika vključuje poslušanje, 
govorjenje, branje in pisanje, dramatizacija v razredu je eden izmed redkih 
načinov poučevanja, ki zadosti potrebam vseh štirih vidikov (McMaster, 1998). 
Številni argumenti, ki govorijo v korist dramatizacije v razredu, so, da motivira in 
vključuje vse učence, ponuja številne priložnosti za socialne interakcije med 
učenci, izboljšuje slušno razumevanje učencev, izboljšuje govorne spretnosti 
učencev, ponuja vedno nove izkušnje in povezave, krepi koherentnost 
govorjenega besedila, bogati besedni zaklad učencev, izboljšuje znanje slovnice 
in sodelovanja v razpravah in kepi metakognitivne spretnosti, kot so vizualizacija 
zgodbe, spremljanje lastnega razumevanja različnih stališč (McMaster, 1998). 
Dramatizacija lahko služi kot orodje za ocenjevanje znanja učencev, saj morajo 
učenci za dobro dramatizacijo besedila izkazati razumevanje le-tega. McMaster 
(1998) pojasnjuje, da je prepričanje o zamudnosti in zahtevnosti dramatizacije, iz 
vidika priprav, napačno, saj je dramatizacija lahko zelo preprosta in je na 
razpolago več variacij dramatizacije, od spontane do skrbno načrtovane, odvisno 
od njenega končnega cilja. Dramatizacija v razredu se razlikuje od gledališke v 
smislu, da je otroška dramatizacija v razredu lahko povsem spontana in 
namenjena izražanju učencev in njihovemu učenju, njen namen je ustvariti 
ustvarjalni proces učenja. Čeprav obstaja veliko različnih pristopov k učenju, se 
avtorji strinjajo, da dramatizacija učence postavlja v najrazličnejše situacije, v 
katere se vedno bolj vživljajo in razvijajo svoje sporazumevalne zmožnosti, ob 
tem se učijo biti strpni in se zabavajo, spoznajo tudi to, da ima vsaka zgodba 
najmanj dve plati in povečuje se njihova empatija. 
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Dramatizacija besedila preko literarnih likov, ki v njem nastopijo, ponudi možnost 
vsakemu učencu, da pomembno prispeva k pouku. Medtem ko se učitelji trudijo, 
da bi učenci zgodbo in posamezne besede razumeli, jih preko dramatizacije sami 
povežejo z realnim dogajanjem in ponotranjijo. Če govori učitelj, potem so tisti, ki 
bi se morali učiti, tiho. Pri procesu dramatizacije je sodelovalno učenje 
pomembno, saj se morajo učenci med seboj poslušati in dogovarjati, sodelovanje 
zmanjšuje anksioznost učencev in ustvarja prijetnejše okolje, ki povečuje 
motivacijo. McMaster (1998) navaja raziskave, ki so pokazale pozitivno 
povezanost med uporabo dramatizacije v razredu in bralno uspešnostjo, poleg 
tega se s tem poveča tudi zmožnost razumevanja še neznanih besedil. Ko se 
učenci navadijo na delo z literarnimi liki v obliki igrač, si lažje začnejo izmišljevati 
zgodbe predmetov, s katerimi manipulirajo. Ko se vživijo v literarne like, jim s 
spreminjanjem glasu dodajajo značilnosti, sami pa postanejo svobodnejši in 
drznejši s svojimi idejami. Učenci, ki so aktivno vključeni v pouk, so učenci, ki se 
učijo.  

Na podlagi teh ugotovitev in predstavljenih raziskav so zasnovane pravljične 
hišice, ki spodbujajo učenčevo igro in so namenjene izražanju učenčevega 
doživljanja zgodbe, ki jo predstavljajo. Zgodnja pismenost je čas, v katerem otroci 
odrivajo in raziskujejo, naloga učitelja je, da posreduje in ustvari priložnosti, ki 
spodbujajo učenčeve aktivnosti, pri katerih se krepijo opismenjevalne zmožnosti. 
Pravljične hišice so konkreten material, s katerim učenci rokujejo, izdelane so v 
razmerju in iz materialov, ki solidno zastopajo stvarne materiale. Ker učenci preko 
glasnega branja razvijajo razumevanje, da pisana beseda nosi pomen, jim 
pravljična hišica pomaga pri nadaljnjem razumevanju, kakšen pomen v resnici je. 
Literarne like, ki so nosilci zgodbe, učenec v zgodbi spozna, preko igre s 
pravljičnimi hišicami jih začne tudi razumeti. Z njihovo pomočjo začenja razumeti, 
da ima vsaka zgodba več plati in v njem vzbujajo empatijo. Preko simbolne igre 
imajo učenci možnost, da ustvarijo nekaj, kar ima zanje pomen (Mielonen in 
Paterson, 2005) in pravljične hišice jim na svoj unikatni način to omogočajo. 
Lisica, ki je pojedla med, je negativen literarni lik in še bolj negativen postane, ko 
krivdo preloži na zajčka. Lisica, ki jo učenec v pravljični hišici oživi, postane 
podobna njemu, saj tudi on včasih ne želi deliti stvari in krivde iz strahu pred 
kaznijo ne prizna. Učenci pridobivajo izkušnje iz sodelovalnega učenja, 
manipulirajo s svojim glasom, ko predstavljajo različne literarne like, spoznavajo 
zorne kote, ko na dogodke gledajo skozi različne »oči«. 

Delo s pravljičnimi hišicami je vrsta simbolne igre, ki je povezana z zgodbo, na 
podlagi katere je hišica narejena. Igra je naravna dejavnost, ki je notranje 
motivirana in v kateri otrok uživa, pri tem je proces pomembnejši od doseganja 
ciljev, in ki omogoča ustvarjanje konteksta za otrokov razvoj in učenje. Igra 
ponuja priložnosti, da otroci razvijajo domišljijo, samoregulacijo, učno motivacijo, 
socialne in sporazumevalne zmožnosti, predstavno mišljenje. Pri simbolni igri 
prihaja do rivalstva med otrokovo ustvarjalnostjo in potrebo po upoštevanju pravil, 
rabi domišljije in privzemanju vlog, preseganju egocentričnosti in zaznavnosti 
mišljenja (Umek, 2012).   
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6.5.1 IZDELAVA LUTKE 

 

Učenje in spomin sta medsebojno tesno povezana pojma. M. Petrovič (2014) 
definira učenje kot pridobivanje novih informacij in spretnosti ter izgrajevanje 
asociativnih mrež, spomin kot sposobnost ohranjanja in obnavljanja sprejetih 
informacij. Informacije se v spominu ohranjajo različno dolgo, glede na dolžino 
ločimo senzorni spomin, kjer se informacije ohranjajo nekaj delčkov sekunde, 
potem odvisno od narave, informacije preidejo v kratkoročni spomin in delavni 
spomin, kjer ostanejo nekaj sekund. Vse, kar se zavestno naučimo in dovolj dolgo 
ponavljamo, ter če so bila prisotna dovolj močna čustva, gre v dolgoročni spomin. 
Takoj po sprejemu novih informacij je pozabljanje največje, počasnejše je, če je 
snov dobro organizirana in vzbuja veliko asociacij. Z lutkami se otroci srečujejo 
že v vrtcu, zato je z njihovo uporabo cilje še toliko lažje doseči. Pomembno je, da 
je izbrana zgodba dovolj zanimiva, lutke in scena izdelane iz primernih 
materialov. Lutke in lutkovna igra predstavljajo ustvarjalno dejavnost na področju 
kulture, njihov prispevek je terapevtski in didaktični. Preko lutke se pri pouku 
vzpostavi igriv in interaktiven pristop do osvajanja znanja, hkrati je lutka odlično 
sredstvo za vzpostavitev ugodne razredne dinamike (Bezeljak, 2014).  

Izbira ustreznih metod in tehnik dela pomagata usmeriti učenčevo pozornost, da 
lahko zbrano posluša, opazuje in razmišlja, aktivno sodeluje pri dejavnostih in 
ima željo izvedeti podrobnosti. Samo vsebino si morajo učenci čim bolj živo 
predstavljati, da si zamislijo animacijo literarnega lika, scensko postavitev, način 
nastopanja in interakcije z ostalimi animiranimi literarnimi liki (Petrovič, 2014). 
Literarni liki v pravljicah so izdelani iz materialov, ki so na otip najboljši približek 
stvarnim materialom. Nimajo izdelanih izrazov na obrazu, da učenci niso omejeni 
s čustvi, ki jih določen izraz predstavlja. Najbolje in najlažje si zapomnimo stvari, 
ki v nas prebudijo določena čustva, in tisto, kar je nenavadno. Pri delu s 
pravljičnimi hišicami lahko to dosežemo z izborom ustreznega besedila, ki ponuja 
različne značaje literarnih oseb in z aktivnim vključevanjem učencev v delo s 
hišicami, največja prednost učnega pripomočka je v tem, da nudi neposredno 
interakcijo med učencem,ki literarni lik »oživi« in samim literarnim likom, ter med 
skupino učencev,  ki se mora uskladiti glede svojega doživljanja in zaznavanja 
literarnih likov njihovih značajskih lastnosti, dejanj in vzgibov zanje. 

Lutke zaradi svoje preprostosti in čarobnosti, ki jo nosijo s seboj v obliki literarnih 
likov, ki jih predstavljajo, prispevajo k motivaciji, ki je eden izmed 
najpomembnejših dejavnikov pedagoškega dela. Namen vsake dejavnosti v šoli 
je, da se učenci nekaj naučijo, zapomnijo, zato je pomembno, da pozorno 
spremljajo pouk, miselno in vizualno predelajo slišane stvari, da je obravnavanje 
snovi epizodno načrtovano, da morajo svoja znanja in spretnosti namensko 
uporabiti (Petrovič, 2014). 

Delo s pravljičnimi hišicami od učencev zahteva tudi nekaj motoričnih spretnosti, 
med njimi obvladovanje položaja telesa med izvajanjem, manipulacijo z 
literarnimi liki in objekti znotraj hišice, premikanje lastnega telesa, organizacijo 
časa in prostora, sposobnost prilaganja sošolcem, ki sodelujejo pri dejavnosti 
(Petrovič, 2014). Ko se učenci pripravljajo na delo s pravljičnimi hišicami, lahko 
dejavnosti načrtujejo na različne načine. Literarne like dobijo v roke, postavijo jih 
v hišice in začnejo z delom, pri tem jih učitelj lahko usmerja in po potrebi vodi, 
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povratne informacije so tiste, ki spremljajo in nadgrajujejo proces. Preden 
začnejo z delom v pravljičnih hišicah, lahko najprej opazujejo nekoga drugega ali 
sebe v ogledalo, da dobijo občutek, kako naj bi oziroma kako animacija izgleda. 
Za lažje pomnjenje besedila si lahko pomagajo s sestavo kakšne pesmice ali 
melodije, ki bo pomagala pri priklicu besedila. Pri delu s pravljičnimi hišicami je 
prednost v tem, da učenje poteka v kombinaciji različnih pristopov učenja, ko se 
učenci učijo hkrati preko motoričnih spretnosti in kognitivnih sposobnosti, gibanje, 
ki ga izvajajo, morajo razumeti, urijo svoje gibalne, fizične in govorne spretnosti, 
pripovedovanje, pisanje lastnih zgodb/načrtov za izvedbo in pripravo krajših 
predstav v hišicah (Petrovič, 2014). 

»Pri lutkah in njihovi izdelavi se najprej srečamo z osnovnimi pojmi, kot so 
lutkovna tehnika (npr. ročna lutka, mimična lutka, lutka na palici, 
marioneta, namizna lutka, prstna lutka, lutka – rokavica itd.) material (les, 
penasta guma, stiropor, blago, papir itd.) ter likovnost (ljubka, realistična, 
abstraktna, groteskna itd.)« (Šušteršič, 2014, str. 35). 

Literarni liki v pravljičnih hišicah so izdelani v lutkovni tehniki namizne lutke, ki je 
za animacijo ena izmed najpreprosejših oblik lutke. Material je bil izbran tako, da 
v največji možni meri predstavlja podobe resničnosti: volna, najlon, tekstil. 
Obdelava materialov je bila v osnovi suho postenje volne, striženje, lepljenje, 
šivanje. 

Temelj lutkovne predstave je lutkovna animacija, torej oživljanje lutke. Preden 
učenci prvič oživijo lutke, jim lahko damo kepo nekega materiala, da raziščejo 
njegovo premikanje, center govora, potem uprizarjajo vsakodnevna opravila, 
različne poklice. Animirajo lahko sošolčevo roko, kasneje podamo še lutko, ki jo 
srečajo. Z animacijo iz objekta oblikujemo subjekt in odkrivamo možnosti, ki nam 
jih ponuja (Vižintin, 2014), tudi stilizirani literarni liki v pravljičnih hišicah oživijo in 
učencem postanejo bližji, ko jih dobijo v obliki lutke.  

 

7. FAZE ŠOLSKE INTERPRETACIJE LITERARNEGA 
DELA 

 

Obravnava literarnega dela v šoli sledi fazam šolske interpretacije literarnega 
besedila. Faze obravnave literarnega besedila so premišljeno postavljene v 
skladu z učenčevim dojemanjem literarnega dela in mu omogočajo 
literarnoestetsko doživljanje literarnega dela. Na čem temeljijo in kako si sledijo, 
bo predstavljeno v tem poglavju.  

Metka Kordigel Aberšek je v svojem delu Didaktika mladinske književnosti (2008) 
recepcijo mladinske književnosti opredelila:  

»Recepcija mladinske književnosti je v svojem bistvu ''komunikacija'' med 
govorečim odraslim in prejemnikom otrokom« (Kordigel Aberšek, 2008, 
str. 72).  

Učitelj se mora zavedati, kako literarno delo sprejmejo in razumejo odrasli in kako 
otroci. Kognitivna, socialna in emocionalna zrelost sprejemnika so dovolj dober 
pokazatelj, da lahko vsaj hipotetično predvidimo, kakšen pomen bo nastal 
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(Kordigel Aberšek 2008). Na podlagi tega učitelj izbere didaktične korake, ki bodo 
učencem pomagali pri optimalni recepciji literarnega dela in poustvarjalno 
metodo za poglabljanje literarnoestetskega doživetja. Pri poučevanju je učitelj le 
udeleženec didaktične komunikacije, ki mora biti trosmerna, saj je nujno, da med 
seboj komunicirajo tudi učenci in se tako senzibilizirajo za recepcijo književnosti 
(Saksida, 1994).   

Literarni lik lisice (Mojca Pokrajculja) je negativen lik. Predvidevam, da bi na 
podlagi lastnih socialnih izkušenj učenci lisici sodbo postavili prvič na mestu, ko 
se lisica (zvita, požrešna) zlaže Mojci (prijazni deklici), da jo boli trebušček, z 
namenom, da poje med. Nadalje lisica krivdo preloži na zajčka (ki je manjši, 
pošten, prijazen), in dopusti, da ga drugi preganjajo. Sodba o lisici je tako 
potrjena, o njej učenci nimajo povedati nič dobrega, preveč je dokazov za to, da 
je lisica negativen literarni lik. Ostali literarni liki, ki preganjajo zajčka, se učencem 
ne bodo zdeli slabi, saj je njihova reakcija ustrezna temu, kako bi v enaki situaciji 
ravnali oni.  

»To je pomembno za teorijo mladinske književnosti: njen bralec namreč 
zaradi svoje, v primerjavi z odraslim, manjše socialne izkušnje (znanja, 
obveščenosti itd.) posameznih sodb o singularni stvarnosti (bodisi fiktivni 
bodisi realni) načelno ne more odraslemu enakovredno umestiti v 
generično realnost« (Saksida, 1991, str. 18). 

Odrasli bralec svoje sodbe povezuje z nečim, kar v besedilu ni neposredno 
navzoče, ampak je prepuščeno bralčevemu poznavanju. Literarni lik lisice je za 
odraslega bralca odsev posameznika, ki ima v sebi močno željo po doseganju 
višjih ciljev, po boljšem socialnoekonomskem statusu, vendar si po normativih 
družbe tega ne more ali ne zna pridobiti. Zvijača, s katero se polasti medu, je 
zadnji poskus, da uresniči svoje zaradi socialnega položaja/okolja 
inkompatibilnostne težnje. Ta poskus ravnanja v nasprotju z družbenimi normami 
izzove nezadovoljstvo drugih, ki so do medu enako upravičeni, lisica pa jih je zanj 
prikrajšala. V tem trenutku lisica postane posameznik, ki se iz strahu do izobčenja 
in zgražanja družbe nad dejanjem, ustraši in krivdo preloži na šibkejšega člana 
lastne skupnosti. Ker se to v sodobni družni pogosto dogaja in je tema zelo živa 
in aktualna, odrasli bralec sodbo enostavno poveže v generično realnostjo. Za 
vzpostavitev te povezave je po ugotovitvah M. Kordigel Aberšek potrebno 
poznavanje socialnega konteksta, zmožnost posploševanja in abstraktnega 
mišljenja.  

Poznavanje recepcijskega razvoja in mladinske literature je nujno, da lahko v 
razredu poučujemo na način, ki spodbuja otrokov recepcijski razvoj. Recepcijski 
razvoj se deli na »senzomotorno obdobje, ki traja do konca prvega leta, obdobje 
otrokove praktične inteligence, ki traja do 2./3. leta, obdobje intuitivne inteligence, 
ki traja od 2./3. leta do 7./8. leta, obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih 
operacij, ki traja od 7./8. leta do 12. leta, in obdobje abstraktne inteligence, ki se 
začne po otrokovem 12. letu« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 46). 

Učenci so z vstopom v šolo stari predvidoma šest let. To pomeni, da so v 
predkonvencionalni fazi moralnega presojanja. Kmalu po vstopu v šolo je opazen 
napredek v smeri konformističnega presojanja, ko pravila spoštujejo ne le iz 
strahu pred posledicami in ker bi nekoga prizadeli, ampak zato, ker ga spoštujejo 
vsi. Pri obravnavanju literarnih del skoraj ni mogoče mimo etičnega razvoja 
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mladega bralca, pretirano poudarjanje etične funkcije literarnega dela lahko ima 
nasprotni učinek (Kordigel Aberšek 2008). Hkrati je to obdobje intuitivne 
inteligence, ki se deli na obdobje egocentrične recepcije in naivno pravljično 
obdobje. Otrok v fazi egocentrične recepcije najbolj doživeto sprejema literarna 
besedila, v katerih lahko prepozna sebe, v katerih najde možnosti identifikacije, 
ki prevzamejo funkcijo simbolične igre, ki jih lahko uporablja v prilaganju sveta 
lastnim potrebam, ki ponujajo možnosti razmišljanja o svetu in njegovih pravilih. 
Identifikacija z literarnimi liki je mogoča zato, ker so slednji pogosto tipi in lahko 
pri otroku sprožijo ključne dražljaje tako, da jih otroci želijo posnemati, imajo zanje 
privlačen in jasno izražen značaj, v njih vzbudijo vzdušje, ki je podobno tistemu v 
zgodbi. Identifikacija je v tem obdobju pomembna zato, da otrok preko literarnega 
lika podoživi način ravnanja literarnega lika in se dokoplje do pomembnih 
spoznanj za svoj vsakdan in preko identifikacije se razbremenjuje, saj podoživlja 
in bolje razume lastna doživetja (Kordigel Aberšek, 2008). 

Na začetku naivno pravljičnega obdobja otrok še vedno goji interes do literarnih 
likov, ki so mu podobni, kmalu za tem se začnejo zanimati za literarne like, ki mu 
po zunanjosti niso podobni. Razume poosebitve in zaznava pravljična bitja 
(onstranske pomočnike/nasprotnike) ter po njih postavlja hipoteze za 
nadaljevanje, kar predstavlja velik napredek. Še vedno imajo težave pri 
zaznavanju značaja literarnega lika, razumejo polarizirane tipe literarnih likov. 
Identificira se lahko le preko podobnosti med sabo in literarnim likom, preko 
identifikacije zmore vstopiti v literarno dogajanje in v njem čustveno participirati. 
Ustvarjanje domišljijskočutnih predstav je za otroke zahtevna naloga in pri tem 
mora iz imena ali socialne vloge razbrati, za kakšen literarni lik gre, če se mu zdi 
dober, si predstavlja lepega, in če je slab grdega. Kadar gre za fikcijske književne 
osebe, si domišljijskočutne predstave ustvari s pomočjo analogije, s procesom 
sestavljanje že poznanega, tako, da bo spreminjal in sestavljal dele različnih 
objektov/subjektov, vse je odvisno od otrokove domišljijske sposobnosti in že 
spravljenih domišljijskočutnih predstav. Znotraj literarne stvarnosti še vedno 
opazujejo samo iz lastnega zornega kota, motive za ravnanje literarnih likov lahko 
razumejo, če jih spremljajo močna čustva. Dogajalni prostor si otrok predstavlja 
iz samo nekaj relevantnih namigov (npr. o oblačilih, igračah, denarju), ne opazi 
socialnih in kulturnih razlik, zato zlahka razume prehajanje med sloji. Zanimivo je 
otrokovo razumevanje pomena pojmov nekoč in danes. Ko zaslišijo nekoč, vedo, 
da bo dogajanje potekalo po subjektivni miselni shemi, kjer vile ljudi rešujejo 
nadlog, kjer je vse drugače kot danes, kjer vse poteka po objektivni miselni shemi 
in bo moral zjutraj oditi v vrtec, starša pa v službo (Kordigel Aberšek, 2008). 

Ko se učenci senzibilizirajo za recepcijo književnosti, je učitelj samo posrednik 
besedila, prihaja do konkretizacije besedilnega pomena pri vsakem učencu 
posebej. V naslednji fazi mora učitelj usmeriti pozornost učencev na tiste 
besedne signale in posredovati znanje, ki ustreza otrokovi stopnji 
literarnorecepcijskega, kognitivnega, emocionalnega, socialnega in jezikovnega 
razvoja. Učenca potem pusti, da si sam ustvari predstave o literarnih likih, 
prostoru in času, da si vse to predstavlja in se pripravi na interpretacijo (Kordigel 
Aberšek, 2008). 

Branje literarnih besedil v šoli je literarnoestetsko branje. Motivacija za tovrstno 
branje je vživljanje v domišljijski svet. Snov besedil je domišljijska besedilna 
stvarnost, jezik je mnogopomenski, predstavno in likovno ekspresiven. Tehnika 
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branja, ki jo želimo pri literarnoestetskemu branju razvijati, je počasnejše glasno 
in polglasno branje. Literarno besedilo mora vsebovati vrednote, ki ustrezajo 
potrebam bralca besedila, ki so lahko eksistenčne, to so potrebe, ki zagotavljajo 
varnost in obstoj znotraj družbe, ali esencialne, to so potrebe, ki zadovoljujejo 
človekovo enkratnost.  Spoznavna, estetska in etična plat besedila se povezujejo 
z esencialnimi potrebami, predstavljajo umetniškost, ki je temelj za motivacijo 
literarnoestetskega branja (Saksida, 1994).  

Spoznavna plast besedila omogoča boljše razumevanje stvarnosti, ni pa njen 
posnetek, saj literarno besedilno stvarnost sestavljajo predmeti, osebe in dejanja, 
ki jih v zunajliterarnem svetu ni mogoče najti. V literarni stvarnosti bralec ne najde 
sporočil o stvarnosti na ravni motivov, ampak v njih zazna prispodobe in jih s 
stvarnostjo lahko poveže na ravni tematike. Motiv je vsebinski sklop literarnega 
besedila, ki ga sestavljajo domišljijsko predstavljive podobe oseb, predmetov in 
situacij, tema literarnega besedila je sporočilnostno vodilna abstraktna ideja 
besedila. Motiv otroka je lahko povezan s temo družine, igre, narave. Bralec 
preko motivike čutno doživlja sporočilo literarnega besedila, skoraj tako, kot bi jih 
v resnici zaznaval z lastnimi čutili. Domišljijsko zaznavanje motivov besedila se 
razlikuje od zunajliterarne stvarnosti, saj se pri prehodih iz realnosti v domišljijo 
marsikaj preoblikuje in izgubi, nastala domišljijska podoba je s svojim starim 
modelom celo v nasprotju (Saksida, 1994). Moč domišljije bralcu omogoči, da si 
lahko predstavlja, kako se živali v pravljici Mojca Pokrajculja z Mojco pogovarjajo, 
opravljajo različne poklice, skupaj spijo v piskrčku, čeprav ve, da to ni mogoče. 
Prav tako si lahko predstavlja škarjice hrustalke, ki namesto Bogdanke iz blaga 
izrežejo kroje, zvezdico Zaspanko, ki se s svojimi zlatimi lasmi sprehaja po Zemlji, 
resničnost v literarnem besedilu namreč predstavlja zgolj izhodišče, iz katerega 
nastajajo domišljijske predstave. 

Ko izbiramo vsebine, ki jih z učenci obravnavamo pri pouku književnosti, si je po 
navedbah I. Sakside potrebno zastaviti vprašanja: kaj, čemu in kako.  

»Prvo vprašanje (Kaj) se nanaša na vsebinsko plat predmetnega kurikula 
oz. tistega njegovega dela, ki zajema branje leposlovja v šoli (npr. katera 
besedila berejo učenci pri pouku književnosti v prvih dveh triletjih in kako 
izbirati primerna besedila), drugo vprašanje (Čemu) se povezuje s smotri 
pouka književnosti, tretje (Kako) z algoritmom in modeli šolske 
interpretacije« (Saksida, 1995, str. 31). 

Predmet poučevanja književnosti je mladinska književnost, znotraj katere so 
zastopani vsi žanri. Poleg tega je po navedbah avtorja v pouk književnosti 
vključenih nekaj polliterarnih in neliterarnih besedil, med katerimi je 
najpomembnejša otroška pisna ustvarjalnost, vsa ta besedila se v pouk 
vključujejo le na podlagi literarnih del, kot priprava na šolsko interpretacijo 
literarnega besedila ali kot njena dopolnitev. Branje umetnostnega besedila je 
središčne dejavnosti pouka književnost, kar pomeni, da je besedilo temelj in 
izhodišče interpretacije. Vsebinsko načrtovanje pouka književnosti mora izhajati 
iz kriterijev, ki jih književna didaktika oblikuje na podlagi literarnovednih spoznanj 
o žanrih, zgodovini in tipologiji literature, upoštevati mora bralni razvoj učencev 
in teorijo recepcije. Vsako besedilo, ki ga strokovnjaki uvrstijo na seznam 
priporočene literature, mora zadostovati številnim kriterijem, ki so skrbno 
postavljeni in oblikovani, zadostovati morajo tudi tematski pestrosti in zajemati 
tako nacionalno kot svetovno književnost. Izbrana besedila so dela kvalitetnih 
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avtorjev, kar pomeni, da so s strani literarne vede in kritike prepoznani kot klasični 
avtorji (Saksida, 1995). 

Drugo vprašanje, ki si ga je I. Saksida zastavil, se navezuje na cilje in smotre, ki 
jih pri pouku književnosti učenci dosegajo. Skozi celotno osnovnošolsko 
izobraževanje je pomembno razvijanje bralne kulture, razvijanje bralne 
kompetence in pridobivanje književnega znanja. Ti smotri zajemajo sistematično 
oblikovanje pozitivnega odnosa do branja umetnostnih besedil, razvijanje 
sposobnosti za sprejemanje, razumevanje, memoriziranje, zaznavanje, 
sposobnost za poslušanje literarnega besedila, doživljanje in odzivanje na 
literarno besedilo, do česar pridemo z ustrezno in ustvarjalno šolsko interpretacijo 
ter drugimi oblikami spodbujanja interesa za branje. Glavne bralne sposobnosti 
so zaznavanje, doživljanje, razumevanje in vrednotenje (Saksida, 1995). 

Tretje in najbolj pereče vprašanje, ki si ga je I. Saksida zastavil, je kako. 
Vprašalnica kako stoji na mestu, ki si ga morajo zastaviti vsi didaktiki, teoretiki in 
praktiki, ki se trudijo uresničevati smotre pouka književnosti. Nanaša se na šolsko 
interpretacijo književnega besedila, ki na vseh stopnja poteka po metodičnem 
algoritmu in si sledijo v smiselnem vrstnem redu. Model ni predpisan in nujen, 
faze obsegajo različno velik del pouka in so odvisne od samega besedila, bralca 
in drugih dejavnikov (Saksida, 1995). 

 

Faze šolske interpretacije so: 

 uvodna motivacija,  

 najava besedila, lokalizacija in interpretativno branje, 

 premor po branju, 

 izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje, 

 ponovno branje in nove naloge (Saksida, 1994). 
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7.1 UVODNA MOTIVACIJA  

 

Prva faza modela šolske interpretacije je uvodna motivacija, s katero želi učitelj 
učence spodbuditi k zbranemu poslušanju, branju, kompleksnemu odzivanju na 
predloženo umetnostno besedilo. Naloga motivacije je preusmerjanje energije iz 
fizičnih aktivnosti v intelektualno, čustveno in domišljijsko dejavnost, kar 
predstavlja velik izziv predvsem pri mlajših učencih. V sodobnem svetu je zaradi 
načina življenja pozornost otroka že zelo zgodaj razpršena na več dražljajev 
hkrati. Za delovanje v svetu je takšen način funkcioniranja nujen, za 
literarnoestetsko doživetje je potrebna ponotranjena čustvena in miselna 
energija. Učence moramo tega naučiti, in sicer na ne avtoritaren način, saj bi 
avtoritaren privedel do aktiviranja objektivne miselne sheme, kjer človek deluje 
po pravilih, mladinska literatura pa prikazuje svet, v katerem vlada subjektivna 
miselna shema, kjer je veljaven zakon lastnih želja. Prvo načelo pri tem je, da od 
učencev zahtevamo, da kaj storijo in ne samo razmislijo ali si zamislijo. Drugo 
načelo priporoča uporabo lažjih semiotičnih funkcij, za pripravo na zahtevne 
domišljijske in miselne funkcije. Tretje načelo pa je od konkretnega k splošnemu. 
Ta načela moramo upoštevati pri načrtovanju prvega koraka literarnoestetskega 
doživetja (Saksida, 1994).  

Uvodna motivacija je miselna, predstavna in čustvena, zaradi narave besedil in 
zapletenosti odzivanja na umetnostna besedila. Ločimo jezikovne in nejezikovne 
motivacije, znotraj katerih ločimo še posamezne podvrste uvodnih motivacij. Med 
jezikovne motivacije spadajo besedile (rebusi, asociacije, nesmisli), predstavne 
(vodene vizualizacije, domišljijska slika), zgodbene (igra vlog), izkušenjske 
(pridobivanje pomenov, situacijska motivacija), medbesedilne (narobe pravljica), 
med nejezikovne glasbene, likovne, gibalne igre, ples in pantomima (Saksida, 
1994). 

 

7.2 NAJAVA BESEDILA, LOKALIZACIJA IN 
INTERPRETATIVNO BRANJE 

 

Druga faza šolske interpretacije zajema izobraževalne smotre pouka in učencem 
posreduje zunajbesedilne in znotrajbesedilne stvarne podatke o besedilu. Med 
zunajbesedilne podatke spadajo podatki o avtorju, naslovu, zvrsti, delu samemu 
– v katero delo sodi odlomek, iz katere pesniške zbirke je pesem. 
Znotrajbesedilna lokalizacija je vezana na vsebino samega dela, predvsem, če 
gre za odlomek. Prvo interpretativno branje v nižjih razredih osnovne šole 
navadno izvede učitelj. Temu lahko sledi poslušanje avdio zapisa. Učenci morajo 
biti med interpretativnim branjem udobno nameščeni in sproščeni, da lahko 
spontano sprejemajo besedilo (Saksida, 1994). 
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7.3 PREMOR PO BRANJU 

 

Najkrajša faza je premor po branju, ki je pomemben predvsem zato, ker takrat do 
izraza pridejo čustveni odzivi učencev na besedilo, zato je priporočilo didaktikov, 
naj učitelj slednjega ne krajša. Čustveni odzivi do odvisni od besedila, uvodne 
motivacije in interpretativnega branja. Med premorom učitelj lahko zazna vzdušje 
v razredu, ki se je vzpostavilo med branjem in poslušanjem besedila in ki se 
vzpostavlja med samim premorom, primerno sledi prilagoditev nadaljnje 
obravnave besedila (Saksida, 1994). 

 

7.4 IZRAŽANJE DOŽIVETIJ TER ANALIZA, SINTEZA IN 
VREDNOTENJE 

 

Izražanje doživetij je pomembno, ker vodi od spontanih odzivov učencev do 
popolnejšega doživetja, ki se ustvarja z načelom dialoškosti, ki vodi od izražanja 
emocij, asociacij in misli do podrobnejše analize besedila. Namen analize in 
sinteze je predvsem v zaznavanju in doživljanju slušne in pomenske ravni jezika, 
v zaznavanju razpoloženja, besedilne stvarnosti, ki v prvi triadi vključuje 
predvsem vidne in slušne sestavine besedilne slike, razumevanje neznanih 
besed in besednih zvez, razumevanje nenavadnih besednih zvez in zmožnost 
asociativnega mišljenja in ključnih podobah. Vrednotenje je vezano na učenčevo 
odzivanje na besedilo in na podlagi primerjave besedil ter besedil s stvarnostjo 
(Saksida, 1994). 

 

7.5 PONOVNO BRANJE IN NOVE NALOGE 

 

Ponovno branje in nove naloge predstavljajo zadnjo fazo šolske interpretacije, 
njihova naloga je utrjevanje literarnega doživetja, ki so ga učenci preko 
predhodnih faz oblikovali v racionalno doživetje besedila. Poleg ponovnega 
branja je pomembno memoriziranje besedila in nove naloge, ki so lahko bodisi 
ustvarjalne bodisi poustvarjalne (Saksida, 1994). 
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8. POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljen kratek pregled, kaj je 
pravljica, kam sega in kdo vse pravljico raziskuje. Utemeljena je pomembnost 
pravljic za otrokov razvoj,  podane so smernice poučevanja književnosti, ki temelji 
na aktivnem vključevanju učencev, njihovih potreb in dojemanju literarnih del. 

V nadaljevanju bodo predstavljene pravljične hišice, ki temeljijo na teoretičnih 
spoznanjih, upoštevajoč razvoj učencev v prvem razredu devetletne osnovne 
šole. 
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9. UVOD V EMPIRIČNI DEL 

 
V empiričnem delu magistrskega dela sem raziskovala, ali so pravljične hišice kot 
učni pripomoček pri pouku književnosti doprinos h kakovosti razumevanja in 
interpretacije besedil. V prvem razredu osnovne šole sem izvedla kvazi 
eksperiment, pri katerem sem v kvazi kontrolni skupini izvedla učne ure brez 
uporabe pravljičnih hišic, v kvazi eksperimentalni sem pravljične hišice vključila v 
aktiven pouk.  
 
Na podlagi raziskav je bil opažen pozitiven vpliv vključevanja več čutil na 
razumevanje ravnanja in značajev literarnih likov in vsebine, za vživljanje v 
literarne like in ne nazadnje za interpretacijo besedila. Če učenci besedilo samo 
slišijo in vidijo ilustracije, to ne vključi vseh čutil. Literarni liki so zato izdelani iz 
primernih materialov, ki spominjajo na materiale v realnosti. Hišice so približek 
dogajalnemu prostoru, ki ga je mogoče razbrati iz besedila. Na ta način sta 
vključena v delo z literarnim delom še tip in voh. 
 
V času študija sem imela pri predmetu Medkulturna mladinska književnost 
možnost spoznati in intervjuvati avtorico Aksinjo Kermauner, ki je med drugim 
predstavila svoj projekt KnjiŠka. Knjiga v škatli, kot jo je predstavila avtorica, je 
za učence predstavljala cel dogodek. Dramatizacija je za prvošolce težavna 
dejavnost in identifikacija z literarnimi liki, pri katerih so majhna vrata za 
identifikacijo, od učitelja zahteva dobro načrtovane in izpeljane dejavnosti, da 
učenec lažje razume ravnanja in lastnosti posameznih literarnih likov. Pravljične 
hišice so oblikovane z namenom, da učitelju nudijo podporo, učencu pa kot učni 
pripomoček večajo vrata za identifikacijo. 
 

9.1 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA 

 

Namen magistrskega dela je izdelati pravljične hišice, ki predstavljajo dogajalni 
prostor pravljice, za katero so narejene, in stilizirane literarne like, ki ponazarjajo 
literarne like iz obravnavane pravljice. Pravljična hišica bo omogočala, da bo v 
obravnavo pravljice vključenih več čutil, torej bo učenec zgodbo sprejemal skozi 
več zaznavnih kanalov, poleg sluha in vida bosta vključena tudi tip in voh. 
Omogočale bodo skupinsko delo, sodelovalno učenje in prehod v domišljijski 
svet, v katerem bo imel vsak učenec možnost, da po svoje sooblikuje pravljično 
dogajanje in prispeva k celoti. Posredno bodo pravljične hišice spodbujale 
vključevanje in socializacijo vseh sodelujočih učencev. 

Cilji magistrskega dela so, da se bodo učenci preko izkustvenega učenja lažje 
prestavili v domišljijski svet in se identificirali z literarnimi liki, motivirati učence za 
interpretacijo literarnih besedil, pomagati učencem, da se vživijo v dodeljeni 
literarni lik in ga oživijo na njim lasten način, pomagati učencem na dano situacijo 
pogledati iz več zornih kotov. 
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9.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Zanimalo me je, ali so pravljične hišice kot učni pripomoček prispevek h kakovosti 
pouka književnosti v prvem razredu osnovne šole, predvsem na področju šolske 
interpretacije besedila. Raziskovala sem odzive učencev na pravljične hišice in 
interes za delo z njimi ter dejstvo, ali delo s pravljičnimi hišicami vpliva na 
učenčevo razumevanje literarnega lika. 

1. Kako so učenci v preučevani skupini motivirani za delo s pravljičnimi 
hišicami? 

2. Ali pravljične hišice spodbujajo bolj doživeto interpretacijo literarnega 
dela? 

3. Ali se učenci lažje vživijo v literarne like, če jih imajo pred seboj v obliki 
igrače? 

4. Ali in kako uporaba naravnih materialov in upodobitev pravljične 
scenografije pripomore k razumevanju zgodbe? 

5. Ali učenci lažje sprejemajo in razumevajo ravnanje literarnih likov, če 
uporabljajo igrače stiliziranih literarnih likov in če, zakaj? 

 

9.3 METODE DELA 

 

V prvem delu raziskave je uporabljena metoda analize literarnih del. Pravljice so 
analizirane na podlagi značilnosti ljudskih pravljic, ki sta jih v literarni teoriji 
opredelila M. Lüthi in M. Kobe. Analiza dokumentov je tehnika zbiranja podatkov, 
ki temelji na že obstoječih dokumentih in nemih dokazih. Je nevsiljiva in 
nereaktivna tehnika zbiranja podatkov, pri kateri analiziramo neodvisno od 
raziskovalnega procesa obstoječe dokumente in nanje povratno ne vpliva, s 
čimer je zagotovljena avtentičnost dotičnih dokumentov. 

Za ugotavljanje doprinosa pravljičnih hišic kot učnega pripomočka pri pouku 
književnosti sem izvedla akcijsko raziskovanje. J. Elliot (1990) ga je v svojem delu 
Validating Case Studies opredelil: »Akcijsko raziskovanje je sistematično 
proučevanje poklicnih situacij (na primer učne situacije), ki ga opravljajo tisti, ki 
so v te situacije vključeni (na primer učitelji) z namenom, da te situacije izboljšajo« 
(Elliot 1990, str. 3, v Vogrinc, 2008, str. 45).  

Opravljajo ga tisti, ki jih raziskovano področje neposredno zadeva, v njem 
delujejo in ga želijo izboljšati, na primer učitelji. Izvedeno je v skladu s cilji in 
okoliščinami konkretne šole, zaželeno je, da je vključenih čim več ljudi (iz 
določene institucije, na primer šole), podpirati jo morajo vsi zaposleni. Običajno 
zajema manjši vzorec, na primer en razred. Dobljenih rezultatov ni moč statistično 
posploševati, ugotovitve se lahko prenašajo po analogiji s pomočjo natančne 
predstavitve poteka raziskave, razreševanja dilem in izboljševanja ravnanja, da 
lahko to potem ostali prenesejo v svojo prakso. Akcijska raziskava se obravnava 
kot uspešna, če prispeva k izboljšanju dela udeleženih oseb v konkretni ustanovi, 
npr. dvigne kakovost pouka in učenja. Potek in rezultati morajo biti predstavljeni 
širši javnosti, saj šele takrat dobijo atribut znanstvenosti (Vogrinc, 2008).  
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J. Vogrinc je v svojem delu Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju 
(2008) o akcijskem raziskovanju zapisal:  

»Akcijsko raziskovanje v šolah je dejavnik učiteljevega profesionalnega 
razvoja. Pri akcijski raziskavi tako ni pomemben le končni rezultat, ampak 
tudi postopek raziskovanja. Z raziskovalnim delom si učitelji pridobivajo 
novo znanje in s tem profesionalno napredujejo. Včasih se dobra 
raziskovalna vprašanja pojavijo šele med potekom raziskave, saj med 
raziskovalnim delom učitelji pridobijo vsebinsko in metodološko znanje, ki 
ga potrebujejo za ustrezno izpeljavo raziskave« (Vogrinc, 2008, str. 46). 

V drugem delu raziskave je opisan izveden kvazi eksperiment. Z eksperimentom 
ugotavljamo vzročno-posledične odnose med odvisnimi in neodvisnimi 
spremenljivkami. Pri kvazi eksperimentu opazujemo spremembe odvisnih 
spremenljivk, potem ko so se spremenile vrednosti neodvisnih spremenljivk. Pri 
kvazi eksperimentu ne moremo z gotovostjo trditi, da je razlika med skupinama 
res posledica delovanja eksperimentalnega faktorja (Mesec, 2009). 

Izbrana literarna dela so bila v kvazi kontrolni skupini obravnavana brez uporabe 
pravljičnih hišic, v kvazi eksperimentalni skupini pa z njihovo uporabo. Vzorec je 
neslučajnostni, namenski. Raziskavo sem izvedla v prvem razredu devetletne 
osnovne šole, v katerem je 20 učencev, od tega 10 deklic in 10 dečkov. Učenci 
imajo sedem let, nekateri med njimi še šest. Skupina učencev je bila razdeljena 
na dve homogeni skupini, med katerima je bila ena skupina kontrolna, druga 
eksperimentalna.  

Raziskava je potekala v obliki treh srečanj s kvazi kontrolno skupino in treh 
srečanj s kvazi eksperimentalno skupino. Vsako srečanje je trajalo dve šolski uri, 
učenci so spoznali eno slovensko literarno delo (Šivilja in škarjice – klasična 
avtorska pravljica, Mojca Pokrajculja – ljudska pripovedka, Zvezdica Zaspanka – 
kratka sodobna pravljica), na podlagi katerega je oblikovana pravljična hišica. 
Vsako srečanje je bilo posneto za namen raziskave, pridobljena so bila tudi 
soglasja staršev učencev.  

Transkripcija videoposnetkov mi je služila kot vir podatkov za kodiranje.  

»Kodiranje je analiza, saj členimo in združujemo različne podatke. 
Potrebujemo ga, ker teorije ne moremo narediti iz surovih podatkov, ob 
tem, da je cilj kodiranja ravno na dejstvih sloneča, poskusna teorija 
(grounded theory)« (Kordeš, Smrdu, 2015, str. 53). 

Postavila sem kode, ki temeljijo na didaktiki mladinske književnosti. Izbrane 
ključne besede, ki povzemajo izobraževalne in funkcionalne cilje, o katerih je več 
napisano v poglavju cilji pri pouku mladinske književnosti, je opisala Metka 
Kordigel Aberšek (2008). Spremljala sem uresničevanje ciljev v posameznih 
fazah učne ure. Na podlagi dobljenih podatkov sem izrisala grafe, ki prikazujejo 
dejavnosti učencev in njihovo pogostost v posamezni učni uri. 

Besedila se med seboj razlikujejo glede na temo in kompleksnost. Upoštevane 
so faze šolske interpretacije, poudarek je bil na dramatizaciji pravljice v fazi 
interpretativnega branja in v fazi novih nalog, pri katerih so učenci sami 
dramatizirali dogajanje s pravljičnimi hišicami. Opažanja sem beležila sproti in po 
ogledu videoposnetkov izvedenih ur. Na podlagi sprotnega beleženja odzivov 
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učencev in ogledu videoposnetkov ur sem zapisala ugotovitve, ki sem jih 
povezala z raziskovalnimi vprašanji in nanje odgovorila. 

 

10. OBLIKOVANJE PRAVLJIČNIH HIŠIC: NAČRT IN 
IZVEDBA 

 

Preden sem začela izdelovati pravljične hišice, sem izbrala literarna dela, na 
podlagi katerih so pravljične hišice izdelane. Izbrala sem tri literarna dela, vsako 
literarno delo predstavlja svoj podtip pravljice, s čimer se pokaže relevantnost 
bližine obravnavanega besedila. Izbrana besedila so predstavnice ljudske 
pravljice, klasične avtorske pravljice in sodobne pravljice. Pravljične hišice so 
narejene po vzoru avtorskega projekta KnjiŠka (2013) avtorice Aksinje 
Kermauner in hišic za punčke avtorice Marije Nikolajeve. 

Preden sem začela z izdelavo stiliziranih literarnih likov, sem se naučila tehnike 
suhega polstenja volne. Po vzoru projekta KnjiŠka, ki je bil posvečen ureditvi 
primerne literature za učence z več motnjami, sem se odločila za uporabo 
naravnih materialov. Za lase in dlako literarnih likov sem uporabila prečiščeno 
volno, za kožo najlon, obleke literarnih likov sem sešila iz tekstila. Stilizirani 
literarni liki nimajo izdelanega obraza, saj jim nisem želela vnaprej določiti 
razpoloženja. Ta del sem prepustila svojim učencem. 

 
Slika 1: Oblikovanje stiliziranih literarnih likov deklice Bogdanke in grajske gospe iz pravljice 

Šivilja in škarjice 

 

Pravljične hišice so izdelane tako, da posnemajo predstavno-domišljijsko 
zaznavanje dogajalnega prostora. Pri tem se nisem striktno držala ilustracij, 
ampak sem sledila lastni viziji. Hišice so izdelane iz velikih plošč petslojnega 
kartona in prebarvane s pokrivno barvo za les. Rekviziti v hišicah so večinoma 
leseni ali iz drugih primernih naravnih materialov. 
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Slika 2: Oblikovanje pravljičnih hišic iz kartona 

 

Za velikost literarnih likov in rekvizitov sem poiskala nasvete na strani Marije 
Nikolajeve, kjer sem našla smernice, kako veliki bi morali biti literarni liki. Marija 
Nikolajeva pravi, da je potrebno upoštevati sposobnost naših možganov za 
zaznavanje velikosti in razmerij. Če so izdelani literarni liki premajhni, to zahteva 
velik kognitivni napor za razumevanje proporcev. Uporabljeno razmerje je 1:12, 
pri čemer so odstopanja.  

 

 
Slika 3: Zbiranje rekvizitov za pravljične hišice 

 

 
Slika 4: Zunanjost pravljičnih hišic 
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11. POVZETKI VSEBINE OBRAVNAVANIH PRAVLJIC  

 

V naslednjem poglavju bodo predstavljene kratke vsebine vseh treh izbranih 
pravljic. 

 

11.1 ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

 

Dragotin Kette: Šivilja in škarjice, slikaniška izdaja 1993, ilustrirala Jelka 
Reichman 
Literarni liki v pravljici: literarni lik deklice Bogdanke in grajske gospe 
Čarobni pomočnik: govoreča ptička 
Čarobni predmet: škarjice hrustalke, ki režejo in krojijo obleko same 
Dogajalni čas: posredno je določen (grad, gospa in deklica – čas fevdalizma) 
Dogajalni prostor: grad, gozd v okolici gradu 
 
Dogajalni čas v pravljici je nekoč (posredno določen preko razmerja med 
literarnima likoma in dogajalnim prostorom). Dogajalni prostor je grad v okolici 
nekega gozda. Glavni literarni lik je deklica Bogdanka, ki kot šivilja dela na gradu. 
Nasprotnik glavnega literarnega lika je lik grajske gospe.  
Deklica Bogdanka dela na gradu kot šivilja. Ker je sama, je osamljena in si pol 
glasno zaželi škarjic, ki bi blago rezale kar same. Ko željo izreče, se na oknu 
pojavi drobna ptičica, čarobni pomočnik, ki ji željo uresniči. Govoreča žival deklico 
prestraši, da se ta zbode v prstek. Medtem ko si ga povije, ptičica izgine. Deklica 
preizkusi škarjice, čarobni predmet, ki se res izkažejo za čarobne. Njeno delo 
postane hitrejše in natančnejše, kar grajska gospa opazi. Grajska gospa si 
prisvoji dekličino lastnino, kar predstavlja pravljični zaplet. Deklico spodi z gradu, 
v gozdu slednja ponovno sreča govorečo ptičico, ki jo potolaži, da bo dobila svoje 
škarjice nazaj. Grajska gospa izreče škarjicam napačne čarobne besede, 
namesto urežite reče zrežite, in škarjice ji uidejo izpod nadzora. Zrežejo ji vse 
blago in vse lepe obleke, ki jih ima v lasti. Čarobnih besed, s katerimi bi čarobne 
škarjice ustavila, se ne spomni, kar predstavlja njeno kazen. V hudi stiski se 
spomni na deklico, ki čarobne besede pozna. Grajska gospa teče za deklico in jo 
prosi za pomoč. Deklica izreče čarobne besede in škarjice dobi nazaj, grajska 
gospa pa se želi izkazati za hvaležno, zato deklici ponudi cekine in jo povabi 
nazaj na grad. Bogdanka jo zavrne in se vrne domov, kjer si s pomočjo škarjic 
pridobi bogastvo. Še vedno ostane prijazna in dobra (Kette 1993). 
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Slika 5: Pravljična hišica pravljice Šivilja in škarjice 

11.2 MOJCA POKRAJCULJA 

 

Koroška ljudska pravljica: Mojca Pokrajculja, slikaniška izdaja 2000, ilustriral 
Marjan Manček 
Zapisal: Vinko Möderndorfer 
Literarni liki v pravljici: literarni lik deklice Mojce, literarni liki govorečih živali 
Dogajalni čas: posredno določen preko krajcarja, ki ga najde deklica 
Krajcar je »staroavstrijski kovanec manjše vrednosti’ (16. stol.)« (etimološki 
slovar). 
Dogajalni prostor: piskrček nekje v gozdu 

 

Dogajalni čas v pravljici je nekoč (posredno določen preko krajcarja, ki ga deklica 
najde). Dogajalni prostor je piskrček, ki je postavljen nekje v gozdu. Glavni 
literarni lik je deklica Mojca Pokrajculja, ki pometa hišo in med smetmi najde 
krajcar. Ostali literarni liki, ki nastopajo v pravljici, so govoreče živali, ki opravljajo 
vsaka svoj človeški poklic. Literarni lik lisice predstavlja triksterja v pravljici, ki se 
ne želi soočiti s posledicami svojih dejanj in zanje okrivi druge. Literarni lik zajca 
je viktimiziran, nanj je preložena krivda. 
Literarni lik Mojce Pokrajculje je gostiteljica živali v piskrčku. Ko je zunaj noč in 
pada slana, na njena vrata trkajo živali. Prosijo za prenočišče, Mojca jih sprejme 
pod streho potem, ko povedo, kaj znajo. Zjutraj jih gostiteljica pošlje na delo, volk 
pa nabere med za vso zbrano družbo. Lisica je ponoči požrešna in si želi medu, 
zato prevara ostale literarne like in jim reče, da jo boli trebuh. Naslednje jutro 
nastane prepir, ki predstavlja pravljični zaplet. Mojca Pokrajculja trdi, da je bil tat 
domačin, saj nihče drug ni mogel do medu. Volk predlaga morebitno rešitev, in 
sicer predlaga spanje na soncu, da bi krivcu pritekel med iz ust. Vsi zaspijo, lisica 
pa z medom, ki ji kaplja od ust, namaže zajčka. Živali se prebudijo in brez 
premisleka začnejo preganjati zajčka, ki si med begom polomi sprednje tačke. 
Mojca Pokrajculja ostane sama (koroška pravljica [Möderndorfer] 2000). 
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Slika 6: Pravljična hišica pravljice Mojca Pokrajculja   
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11.3 ZVEZDICA ZASPANKA 

 

Frane Milčinski: Zvezdica Zaspanka, slikaniška izdaja 1992, ilustrirala Mojca 
Cerjak, skrajšana izdaja 2004, ilustriral Gorazd Vahen 
Literarni liki v pravljici: literarni lik zvezdice Zaspanke, botra Meseca, razbojnika 
Ceferina, sladoledarja in ljudi na sejmu 
Čarobni pomočnik: govoreča ptička 
Čarobni predmet: kamen na mesto srca, kamen, ki se spremeni v srce 
Dogajalni čas: ni določen 
Dogajalni prostor: nebo, majhno mesto na Zemlji 
 

Dogajalni čas v pravljici ni določen. Dogajalni prostor je nebo in neznano majhno 
mesto na Zemlji. Glavni literarni lik je zvezdica Zaspanka, ki preizkuša meje in ne 
opravlja svojih dolžnosti, kar povzroči nevšečnosti na Zemlji. Literarni lik botra 
Meseca vzpostavlja družbeni red in zvezdico Zaspanko za zamujanje kaznuje. 
Literarni liki zvezd predstavljajo družbo, v katero se zvezdica skuša socializirati. 
Komet Repatec je povezovalni literarni lik, ki zvezdico iz neba pelje na Zemljo, 
ker mora zvezdica ostati dokler ji kamen ne bo spregovoril. Preden gre na Zemljo 
Zaspanka dobi nasvet, da nikomur ne sme povedati za svoje zlate lase. Zvezdica 
hodi po zemlji, spozna sladoledarja, ki ji pove za razbojnika Ceferina, ki ima 
kamen namesto srca, in ljudi na Sejmu dobre volje. Sprašuje jih za nasvet, kje 
naj prespi in vsi ji svetujejo, naj za prenočišče prosi tam, kje bo gorela luč. Na 
sejmu vidi tudi zvezdogleda, ki ponuja pogled skozi daljnogled. Ker nima denarja, 
zvezdica pozabi na nasvet botra Meseca in zvezdogledu naivno pove za svoje 
zlate lase, kar predstavlja pravljični zaplet. Njeno skrivnost sliši literarni lik 
razbojnik Ceferin, ki si zaželi zlata. Steče domov in prižge luč ter počaka, da 
zvezdica pride prosit za prenočišče. Zvezdica Zaspanka res pride in čeprav 
razbojnika prepozna, ostane pri njem. Ceferin čaka, da bo zvezdica zaspala, ta 
pa opazuje razmetano izbo in Ceferinovo neurejeno zunanjost. Ko ugotovi, da 
sploh nima glavnika, da bi se počesal, mu svetuje, naj zanj prosi mamo. Tako 
izve, da Ceferin ne zna napisati besede ljuba, zato mami ne piše. Zvezdica ga 
nauči napisati besedo ljuba in preden bi se Ceferinov načrt uresničil, mu začne 
biti srce, kar predstavlja čudež v pravljici. Ceferin se odpravi k mami in ne želi biti 
več razbojnik, zvezdica se vrne na nebo, ker ji je kamen spregovoril (Milčinski 
1992). 
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Slika 7: Pravljična hišica pravljice Zvezdica Zaspanka



 

12. LITERARNA ANALIZA IZBRANIH DEL  

 

V naslednjem poglavju bodo predstavljene literarne analize vseh treh izbranih pravljic na osnovi literarne teorije Maxa Lüthija. Za 
primerjavo so vzete klasična avtorska pravljica Dragotina Ketteja Šivilja in škarjice, ljudska pravljica Mojca Pokrajculja in sodobna 
pravljica Frana Milčinskega Zvezdica Zaspanka. Zvezdica Zaspanka je kratka sodobna pravljica, zato ima podobnosti in hkrati razlike 
od modela ljudske pravljice (M. Lüthi), npr. vsebuje čustva. Klasična avtorska pravljica Šivilja in škarjice ima od modela ljudske 
pravljice manj odstopanj od kratke sodobne pravljice, kar bom z literarno analizo skušala dokazati. Hkrati nobeno literarno delo v 
celoti ne sledi vsem zakonitostim pravljice, kar bo jasno razvidno ob analizi ljudskse pravljice Mojca pokrajculja. 

 

Tabela 1: Literarna analiza izbranih del po Maxu Lüthiju 

LITERARNA ANALIZA IZBRANIH DEL PO MAXU LÜTHIJU 
 

ZNAČILNOST OPIS ZNAČILNOSTI ŠIVILJA IN  ŠKARJICE MOJCA POKRAJCULJA ZVEZDICA ZASPANKA 

E 
N 
O 
D 
I 
M 
E 
N 
Z 
I 
O 
N 
A 
L 
N 
O 
S 

Zabrisanost 
meje med 
onstranskim in 
tostranskim 
svetom (Lüthi, 
2011). 

Pravljični literarni liki se ne 
zavedajo, da se srečujejo z drugo 
dimenzijo. Njihov strah je povsem 
vsakdanji, zanemarijo nadnaravne 
lastnosti bitij, bojijo se nekoga, ki bi 
jih lahko ranil. 
 
»Temu ustrezno je tudi strah 
pravljičnih likov vsakdanji strah. 
Bojijo se nevarnosti, ne grozljivosti. 
Čarovnice, zmaji, velikani jim ne 
vlivajo nič več strahu kakor človeški 
lopovi in razbojniki. Bojijo se jih, ker 
bi jih mučili ali pa ubili, ne pa zaradi 
njihovih nadnaravnih sposobnosti« 
(Lüthi, 2011, str. 4).  
 

Da. Da. Da. 

»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna ptička in zapela: ''Oj 
Bogdanka, kar si prosila, to si 
dobila!''  
Ko je deklica to slišala, se je 
tako ustrašila, da se je zbodla v 
prstek«(Kette, 1993, [str. 2, 4]). 
 
»Na drobni vejici nad deklico se 
je zibala tista ptičica, ki se ji je 
bila nekdaj na oknu prikazala, 
otresala je z glavico in potem 
tiho zapela: ''Oj Bogdanka, kar 
si izgubila, boš nazaj dobila!'' 

»Mojco Pokrajculjo je zbudilo 
močno trkanje na vrata njene 
hišice. 
''Kdo je zunaj?'' je vprašala. 
''Jaz sem, lisica. Oh, Mojca 
Pokrajculja, lepo te prosim, 
pusti me k sebi, zunaj brije 
burja in pritiska mraz. 
Zmrznem, če me ne vzameš 
pod streho!'' je javkala. Mojca 
Pokrajculja se ni dala kar tako 
pregovoriti in je dejala: ''Če kaj 
znaš, ti odprem, drugače ne!''  
''Šivilja sem,'' je odgovorila 
lisica. Mojca Pokrajculja je 
spustila lisico v piskrček. Legli 

»Zvečer, ko se mi že pomalem 
odpravljamo spat, se na nebu 
zvezde zbude. Pomanejo si oči, iz 
belih meglic si natočijo rose in si v 
njej umijejo svetla lica. Počešejo 
si srebrne lase, popijejo kavo, kot 
je že navada za zajtrk, potem pa 
se odpravijo vsaka na svoje 
mesto na nebu, da bodo tamkaj 
svetile vso dolgo noč. In svetijo z 
neba velike in majhne, stare in 
mlade, svetijo in ljudem veselje 
delajo …« (Milčinski, 1992, str. 7). 
 
»Zdaj pa otroci, če vas ni strah in 
če se vam ne bo zvrtelo v glavi, 
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T »V pravljici junak, ki se sreča z 
govorečimi živalmi, vetrovi ali 
zvezdami, ne pokaže ne začudenja 
ne strahu« (Lüthi, 2011, str. 4).  
 

In kakor je to zapela, je že ni 
bilo več na drevesu. Deklica pa 
je šla nekoliko potolažena dalje 
po gozdu« (Kette, 1993, [str. 
10]). 

sta in takoj zaspali« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 4]). 

stopite z menoj gor na nebo, da si 
pobliže pogledamo, kaj zvezde 
počno …« (Milčinski, 1992, str. 7). 
 
»Na Zemlji je nekaj narobe. 
Kaj pa? Kaj pa? 
Otroci ne spe. Jokajo, jokajo, 
mamice jim dajejo kamilic in 
kumine, a otroci jokajo kar naprej. 
Ne morejo spati, jokaj in vsi 
gledajo nekam gor v nebo« 
(Milčinski, 1992, str. 11). 
 
»Na Zemljo pa že ne grem, je 
zajokala zvezdica Zaspanka. Tam 
so zobozdravniki!« (Milčinski, 
1992, str. 16,18). 

Čudežno je del 
pravljične 
resničnosti 
(Lüthi, 2011). 

Literarni liki o čudežnem ne dvomijo 
in se o tem ne sprašujejo. 
Glavnemu literarnemu liku podarijo 
čudežni predmet in mu znajo iz 
neznanih razlogov dati ravno tisti 
nasvet, ki ga potrebuje v svojem 
položaju, preden bo dar potreboval, 
ga niti ne preizkusi (Lüthi, 2011).  
 
»Čudežni dogodki v pravljici ne 
zahtevajo nič več razlage kakor 
dogodki iz vsakdanjega življenja« 
(Lüthi 2011, str. 5).  
 

Da. Ne. Da. 

»''Čakaj,'' si je mislila deklica, 
''hočem pa vendarle poskusiti, 
kar je dejala ptičica!'' in hitro je 
zaščebetala: ''Škarjice hrustalke, 
po rumeni mizi bežite, jopico mi 
urežite!''« (Kette, 1993, [str. 4]). 
 
»In Bogdanka ji vse pove po 
pravici, kako je prosila za take 
škarjice, ki bi same rezale in 
kako jih je dobila. Nato hoče 
gospa videti škarjice, kako 
režejo. Ko jih je pa enkrat videla, 
jih hoče dobiti na vsak način od 
deklice« (Kette, 1993, [str. 9]). 

/ »Veste kaj striček, napravila bova 
kupčijo! Toda to, kar vam bom 
zdaj povedala, je velika skrivnost« 
(Milčinski, 1992, str. 28).  
 
»Jaz imam zlate lase! Če mi 
dovolite, da pogledam skozi 
daljnogled, vam dam za plačilo 
tak zlati las. 
Zvezdogled sprva ni hotel verjeti, 
potem pa se je le nagnil nadnjo, 
spodvihal ruto in izpod nje so se 
zableščali zlati lasje. 
Pa imaš res zlate lase! In tak zlati 
las ti lahko izpulim, če ti dovolim 
pogledati skozi daljnogled?« 
(Milčinski, 1992, str. 28). 
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»Mene, Ceferina, srce boli? Jaz 
vendar nimam srca. Kamen imam 
namesto srca, da veš. Na, 
poslušaj! Nič ne bije!« (Milčinski, 
1992, str. 32). 
 
»Ko pa je bila zadnja črka pri 
kraju, je po izbi zadonelo: tik-tak, 
tik-tak! 
Kdo pa trka? se je začudil 
Ceferin« (Milčinski, 1992, str. 36). 
»Saj nihče ne trka. To bo kaj 
drugega, je rekla zvezdica 
Zaspanka.  
Poslušaj! Tu notri mi nekaj tolče 
… Srce mi bije! je ves iz sebe od 
veselja dognal Ceferin« (Milčinski, 
1992, str. 37). 

Prisotnost bitij 
iz onostranstva 
(Lüthi, 2011). 

Bitja iz onstranstva živijo daleč in 
nikoli skupaj z ljudmi, literarni lik pa 
jih vedno mirno sprejme. Ne 
sprašuje se, od kod so prišli in kam 
gredo, niti tega ne, od kje imajo 
nadnaravno moč (Lüthi, 2011). 
 
 
 
 
»Bitja iz onstranstva ne živijo s 
prebivalci tega sveta. Junak jih 
redko sreča v svoji hiši ali na vasi. 
Nanje naleti, ko odide nekam 
daleč« (Lüthi, 2011, str. 5).  
 
 

Da./ Ne. Da./ Ne. Da. 

»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna prička in zapela:/…/« 
(Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»Na drobni vejici nad deklico se 
je zibala tista ptičica, ki se ji je 
bila nekdaj na oknu prikazala, 
otresala je z glavico in potem 
tiho zapela: »Oj Bogdanka, kar 
si izgubila, boš nazaj dobila!« 
In kakor je to zapela, je že ni 
bilo več na drevesu. Deklica pa 
je šla nekoliko potolažena dalje 
po gozdu.« (Kette, 1993, [str. 
10]). 

»''Jaz sem, lisica. Oh, Mojca 
Pokrajculja, lepo te prosim, 
pusti me k sebi, zunaj brije 
burja in pritiska mraz. 
Zmrznem, če me ne vzameš 
pod streho!'' je javkala« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 4]). 
 

»In tako se je zvezdica Zaspanka 
pripravila na pot« (Milčinski 1992, 
str. 18).  
 
»Na Zemlji nikomur ne pripoveduj, 
da imaš zlate lase. Kajti zlato rado 
pri ljudeh pohlep rodi« (Milčinski, 
1992, str. 18). 
 
»Utrujena in žalostna pride mimo 
zvezdica Zaspanka. Tudi njej 
sladoledar ponudi sladoled. 
Ne smem sladoleda, se zahvali 
Zaspanka. Že od rojstva kar žarim 
od vročine, pa bi se utegnila 
prehladiti. 
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V skrbi za njeno zdravje jo 
sladoledar potipa po čelu in 
prizna: 
Pa si res vroča! Poglej, poglej, še 
sladoled se je stajal od tvoje 
vročine!« (Milčinski, 1992, str. 21). 

P 
O 
V 
R 
Š 
I 
N 
S 
K 
O 
S 
T 

Pravljica je brez 
globinske 
razsežnosti 
(Lüthi, 2011).  

Literarni liki so brez vsebine, 
notranjega sveta, okolja in umanjka 
jim stik s kategorijo časa, starajočih 
se ni. Najrazličnejša področja so v 
pravljici preslikana na eno raven 
(Lüthi, 2011).  
 
»Njeni liki so figure brez vsebine, 
brez notranjega sveta, brez okolja; 
povsem jim manjka stika s 
preteklostjo in prihodnostjo, s 
kategorijo časa na splošno« (Lüthi, 
2011, str. 9).  
 
Pohabe delujejo ornamentalno. 
Redko so omenjena čustva in 
lastnosti likov (Lüthi, 2011). 
 
»Zdi se, kakor da bi bile pravljične 
osebe figure iz papirja, iz katerih 
lahko poljubno izrežemo karkoli, ne 
da bi se pri tem kaj bistvenega 
spremenilo. Praviloma take pohabe 
ne vzbudijo nobene telesne ne 
duševne bolečine. Solze se točijo 
le, ko je to pomembno za nadaljnje 
dogajanje« (Lüthi, 2011, str. 11). 

Da. Da. Da. / Čustva so omenjena. 

»Živela je v starih časih na 
nekem gradu mlada in zelo 
prijazna deklica Bogdanka. Bila 
je šivilja in je služila grajski 
gospe« (Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna ptička in zapela: ''Oj 
Bogdanka, kar si prosila, to si 
dobila!''« (Kette, 1993, [str. 2, 
4]). 
 
»Gospa je kar besnela in jih 
lovila po mizi, toda škarjice so 
se malo menile za njen strah in 
njeno jezo« (Kette, 1993, 
[str.12]). 

»Začeli so ga neusmiljeno 
poditi. Zajček je bežal in si 
polomil prednje noge, šele 
potem se mu je posrečilo 
pobegniti. Vsi so tekli za njim 
in Mojca Pokrajculja je ostala 
sama s piskrčkom« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 15]). 
 
»Zajčku pa niso več zrasle 
polomljene prednje noge in 
zato ima še danes prednji par 
nog krajši od zadnjega« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
16]). 

»Mene, Ceferina, srce boli? Jaz 
vendar nimam srca. Kamen imam 
namesto srca, da veš« (Milčinski, 
1992, str. 32). 
 
»In ko je prišlo žalostno slovo, so 
zajokale zvezde in zajokal je boter 
Mesec« (Milčinski, 1992, str.18). 
 
»In to je zelo hudo, če ostaneš v 
vsem vesolju čisto sam« 
(Milčinski, 1992, str.20). 
 
»In ko je bila tako žalostna in 
sama, ji ni preostalo drugega, kot 
da zapoje pesmico« (Milčinski, 
1992, str.21). 
 
Kratka sodobna pravljica vsebuje 
motiv čustvenega 
opismenjevanja. 

Da. Ne. Da. 
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Literarnim likom 
težko pripišemo 
bistroumnost 
(Lüthi, 2011). 

Rešitev se literarnim likom ponudi 
po naključju (Lüthi, 2011).  
 
»Za rešitev je vselej potrebna čisto 
določena pomoč, ki nima nič 
opraviti z bistroumnostjo osebe, 
temveč se ji ponudi po srečnem 
naključju« (Lüthi, 2011, str. 14).  

»Na drobni vejici nad deklico se 
je zibala tista ptičica, ki se ji je 
bila nekdaj na oknu prikazala, 
otresala je z glavico in potem 
tiho zapela: ''Oj Bogdanka, kar 
si izgubila, boš nazaj dobila!''« 
(Kette, 1993, [str.10]). 

»Da bi se gostje oprali 
sramote, je svetoval volk: 
''Lezimo vsi na hrbet, odprimo 
usta in se sončimo! Kdor je 
pojedel med, temu prileze 
nazaj in kapal mu bo od ust!''« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
13]). 
 
»Lisica je imela slabo vest in je 
zato bedela. Res, srd ji je 
prilezla iz želodca in je kapala 
na tla. Hitro se je obrisala in 
namazala s strdjo poleg sebe 
spečega zajčka okoli ust« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
14]). 

»A ko mu je zvezdica ob slovesu 
pogledala v obraz, je opazila 
njegovo skuštrano grivo. Spet ga 
je oštela: Skuštran si pa tudi tako! 
Kaj nimaš glavnika? 
Ne, glavnika pa nimam, je priznal 
Ceferin. Ko sem mami ušel od 
doma in sem šel med razbojnike, 
sem glavnik pozabil doma. 
Pa piši mami, naj ti pošlje glavnik. 
S tako grivo vendar ne boš hodil 
po svetu, saj se te bodo ljudje 
preveč bali« (Milčinski, 1992, str. 
36). 
 
»Če pišeš mami, je treba na 
začetku napisati l j u b a mama. 
Jaz pa ne znam napisati besede 
ljuba« (Milčinski, 1992, str.36). 

Literarni liki 
nimajo okolja 
(Lüthi, 2011). 
 

Dogajanje jih spravi na pot in jih 
osami, nimajo razvidnega odnosa z 
družino. Liki iz onstranstva se od 
nikoder pojavijo, potem izginejo. 
Med liki ni trajnih vezi v odnosih 
(Lüthi, 2011). 
 
»Med posameznimi liki v pravljici ni 
trdnih in trajnih odnosov. Ko niso 
več pomembni za dogajanje, starši, 
bratje in sestre ter odrešeni stranski 
liki izginejo iz vidnega polja. 
Onstranski pomočniki niso 
spremljevalci v vsakdanjem 
življenju ali tovariši navadnih ljudi pri 
delu, temveč se pojavijo od nikoder 

Da.  Da. Da. 

»Živela je v starih časih na 
nekem gradu mlada in zelo 
prijazna deklica Bogdanka. Bila 
je šivilja in je služila grajski 
gospe« (Kette, 1993, [str. 10]). 
 
»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna ptička in zapela: /…/« 
(Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»Medtem pa, ko si ga je 
obvezovala s platencem in belo 
nitjo, je čudna ptičica odletela« 
(Kette, 1993, [str. 4]). 
 

»Mojca Pokrajculja je 
pometala hišo in našla med 
smetmi krajcar. Zanj si je 
kupila piskrček. Zvečer je 
zlezla vanj, legla in zaspala« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 3]). 
 
»Mojco Pokrajculjo je zbudilo 
močno trkanje na vrata njene 
hišice« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 4]). 
 
»Če kaj znaš, ti odprem, 
drugače ne!« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 4]). 

»In ker je zvezdica Zaspanka že 
tolikokrat zamudila službo, je 
boter Mesec odločil, da jo bo 
kaznoval« (Milčinski, 1992, str. 
16). 
 
»Če se veseliš, ni vzgojno. Drugo 
kazen ti bom določil. Šla boš na 
Zemljo in tam boš ostala vse 
dotlej, da ti bo kamen spregovoril. 
« (Milčinski, 1992, str. 16). 
 
»Le hitro pojdi, da si ne premisliš! 
Ne strpim več! Že tečem! 
Pozdravljena! je zaklical Ceferin 
in oddivjal, da bi bil čim prej doma 
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– le takrat, kadar to zahteva 
zgodba« (Lüthi, 2011, str. 16). 

»In kakor je to zapela, je že ni 
bilo več na drevesu« (Kette, 
1993, [str. 10]). 

 
»Vsi so tekli za njim in Mojca 
Pokrajculja je ostala sama s 
piskrčkom« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
15]). 

pri mami« (Milčinski, 1992, str. 
40). 
 
»In tako je zvezdica Zaspanka 
spet ostala sama« (Milčinski, 
1992, str. 40). 
 

Predmeti so 
ploskoviti in po 
tendenci 
linearni (Lüthi, 
2011).. 
 

Predmeti ostajajo trdni in se ne 
spremenijo, namenjeni so enkratni 
uporabi (Lüthi, 2011). 
 
»Toda linearni ali ploski predmeti v 
pravljici ostanejo trdni kot kovina in 
se ne spremenijo« (Lüthi, 2011, str. 
9). 

Da. Ne. Da. 

»Škarje pa so škrtale in rezale« 
(Kette, 1993, [str. 12]). 

»Zanj si je kupila piskrček. 
Zvečer je zlezla vanj, legla in 
zaspala« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 3]). 
 
»Prinesel je več panjev čebel, 
jih zaklal in vse lepo otrebil, 
med pa očistil in spravil v 
lonec« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 9]). 

»Poglejte skozi največji daljnogled 
sveta« (Milčinski, 1992, str. 27) 
 
»Kaj nimaš glavnika? « (Milčinski, 
1992, str. 36). 
 
»Kamen imam namesto srca, da 
veš« (Milčinski, 1992, str. 32). 
 

A 
B 
S 
T 
R 
A 
K 
T 
N 
O 
S 
T 

Literarni liki v 
pravljicah so 
ploske in jasne 
figure (Lüthi, 
2011). 
 

Vodeni so od točke do točke zelo 
natančno, dogodki se med seboj ne 
prepletajo, stvari so samo 
poimenovane, značilna je enost 
pridevnika. Vse je natančno 
načrtovano in vse se izide. Literarni 
liki so med seboj zelo natančno 
ločeni z ostrimi robovi (Lüthi, 2011). 
 
»Ostri obrisi se v pravljici 
izoblikujejo že s tem, da 
posameznih stvari ne prikazuje, 
temveč jih zgolj poimenuje. Glede 
na to, kako je usmerjena k takemu 
dogajanju, svoje figure vodi od 
točke do točke in se ne ustavlja ob 
opisovanju« (Lüthi, 2011, str. 25).  

Da. Da./ Ne. Da. 

Bela nit, drobna ptica, rumena 
miza. 
 
»Medtem pa, ko si ga je 
obvezovala s platencem in belo 
nitjo, je čudna ptičica odletela« 
(Kette, 1993, [str. 4]). 
 
»Škarjice hrustalke, po rumeni 
mizi bežite, jopico mi urežite!« 
(Kette, 1993, [str. 4]). 
 
»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna ptička in zapela: /…/« 
(Kette, 1993, [str. 2]). 

»Mojca Pokrajculja je 
pometala hišo in našla med 
smetmi krajcar. Zanj si je 
kupila piskrček. Zvečer je 
zlezla vanj, legla in zaspala« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 3]). 
 
Stvari so samo poimenovane. 
 
»Bil je srnjak. Mojca 
Pokrajculja je tudi tega vzela 
pod streho, ko je zvedela, da 
je izučen drvar« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 9]). 

»In ker je zvezdica Zaspanka že 
tolikokrat zamudila službo, je 
boter Mesec odločil, da jo bo 
kaznoval« (Milčinski, 1992, str. 
16). 
»Šla boš na Zemljo in tam boš 
ostala vse dotlej, da ti bo kamen 
spregovoril« (Milčinski, 1992, str. 
16). 
»Le to bi vas rada še vprašala, 
gospod zamorec, ali mi lahko 
poveste, kje bi prenočila nocoj?« 
(Milčinski, 1992, str. 26). 
»Jaz imam zlate lase« (Milčinski, 
1992, str. 28). 
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»Živela je v starih časih na 
nekem gradu mlada in prijazna 
deklica Bogdanka« (Kette, 1993, 
[str. 2]). 
 
 
»Ko pa jih je pa enkrat videla, jih 
hoče dobiti na vsak način od 
deklice« (Kette, 1993, [str. 9]). 
 
 
Deklica si zaželi daru, ptičica ji 
ga podari, gospa ji ga vzame, 
ptičica ji obljubi ponovno 
pridobitev, gospa reče, zrežite 
namesto urežite in nujno 
potrebuje dekličino pomoč, 
deklica dar dobi nazaj. 

 
O srnjaku izvemo samo to in 
na koncu, da je skupaj z 
ostalimi podil zajčka. 
 
Literarni liki med seboj niso 
ločeni z ostrimi robovi, imajo 
tako dobre kot slabe lastnosti, 
ali pa so neopredeljeni. 

»Nič ni vedela, da je za drevesom 
čepel razbojnik Ceferin in je vse 
slišal« (Milčinski, 1992, str. 29). 
»Le v Ceferinovem brlogu je 
gorela luč« (Milčinski, 1992, str. 
31). 
»Ceferin si in po poklicu si 
razbojnik« (Milčinski, 1992, str. 
32). 
»Komaj je čakal, da bo zaspala in 
ji bo lahko odrezal zlate lase« 
(Milčinski, 1992, str. 35.) 
»Skuštran si pa tudi tako« 
(Milčinski, 1992, str. 36). 
 
Boter mesec je literarni lik, ki 
postavlja in drži družbeni red 
(nadzorovanje in kaznovanje) in 
zvezdico kaznuje.  
Čeprav ve, da je razbojnik in se 
ga vsi boje, ostane pri njem in se 
ga ne boji. Preden se Ceferinov 
načrt uresniči, zvezdica Zaspanka 
opazi skuštrane lase, ga nauči 
napisati besedo ljuba in se tako 
reši, Ceferin pa bodi srce. 
 
Pridevnikov je več:  bele meglice, 
gluha tišina, srebrne lase, svetla 
lica, širno nebo, zaspane oči, 
zlate lase. 

Čudež (Lüthi, 
2011). 
 
 

Vrhunec abstraktnega sloga je 
čudež. Literarni lik dobi dar 
nepreklicno ali pa to izgubi zaradi 
kršenja pravila. Za vsako novo 
nalogo dobi novega pomočnika ali 

Da. Da.  Da. 

»Oj Bogdanka, kar si prosila, to 
si dobila!« (Kette, 1993, [str. 4]). 
 

»"Čevljar sem," je odgovoril 
medved. Mojca mu je nato 
odprla vrata na stežaj« 

»Ko pa je bila zadnja črka pri 
kraju, je po izbi zadonelo: tik-tak, 
tik-tak! 



 
 

79 
 

nov čudežni predmet, ki ga uporabi 
šele in samo takrat, ko ga nujno 
potrebuje (Lüthi, 2011).  
 
»Čudežni predmeti v pravljici niso 
zato, da bi se junaki z njimi igrali, da 
bi junake zabavali, da bi jim 
omogočali udobje in bogastvo, 
temveč so tam zato, da z njimi pride 
skozi določene situacije, ki se 
pojavijo med potekom zgodbe« 
(Lüthi, 2011, str. 33). 
 

»Oj Bogdanka, kar si izgubila, 
boš nazaj dobila!« (Kette, 1993, 
[str. 10]). 
 
»Pa je ostala vedno ponižna ter 
je storila ljudem veliko dobrega, 
saj je imela s čim« (Kette, 1993, 
[str. 15]). 

(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 7]). 
 
Govoreče poosebljene živali. 
 

Kdo pa trka? se je začudil 
Ceferin« (Milčinski, 1992, str. 36). 
 
»Saj nihče ne trka. To bo kaj 
drugega, je rekla zvezdica 
Zaspanka.  
Poslušaj! Tu notri mi nekaj tolče 
… Srce mi bije! je ves iz sebe od 
veselja dognal Ceferin« (Milčinski, 
1992, str. 37). 

Stalni obrazci 
(Lüthi, 2011). 
 

Pravljica vsebuje stalne formule – 
enaka števila (1, 2, 3, 7, 12), ker 
imajo slednja izvirno čudežen 
pomen in moč (Lüthi, 2011). 
 
»V glavnem je to nagnjenje k 
okroglim številom v obrazcih 
namenjeno temu, da pravljici daje 
tog značaj. Pravljica ne pozna 
naključnosti števil tako kot 
resničnost; poskuša doseči 
abstraktno določenost« (Lüthi, 
2011, str. 37). 

Da. Da. Da. 

»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna ptička in zapela: /…/« 
(Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»Na drobni vejici nad deklico se 
je zibala tista ptičica, ki se ji je 
bila nekdaj na oknu prikazala 
/…/« (Kette, 1993, [str. 10]). 
 
Deklica dvakrat vidi ptičico, 
prvič, ko škarjice postanejo 
čarobne, in drugič, ko ji jih 
gospa vzame.  

»Lisica je vstala in odšla v 
kuhinjo. Komaj so vsi 
zadremali, je lisica že zopet 
stokala in tako dolgo javkala, 
da ji je Mojca Pokrajculja zopet 
rekla, naj si se skuha kamilic. 
Lisica je tako šla trikrat v 
kuhinjo kuhat si čaja« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 10, 11]). 

»Prosim lepo, gospa papiga, mi 
lahko poveste, kje bi lahko 
prespala nocoj? Brez strehe sem, 
veste!« (Milčinski, 1992, str. 25). 
 
»Le to bi vas rada še vprašala, 
gospod zamorec, ali mi lahko 
poveste, kje bi prenočila nocoj?« 
(Milčinski, 1992, str. 26). 
 
»Saj že grem, striček. Samo nekaj 
bi vas še vprašala. Kje bi lahko 
prespala to noč?« (Milčinski, 
1992, str. 29). 
 
Zvezdica Zaspanka trikrat vpraša 
za nasvet, kje bi lahko prespala. 
 
 
Zaspanka Ceferina trikrat ošteje: 
prvič za razmetano izbo, drugič za 
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umazane nohte in tretjič za 
skuštrane lase. 
 
Zvezdogledu zvezdica trikrat pove 
za svoje zlate lase. 
 
Dvakrat se ponovi pesem srebrnih 
zvezd. 

Skopo 
poimenovanje  
 

Daje določnost forme. Predmeti so 
zgolj našteti, običajno ostrih obrisov 
in iz trdih materialov (Lüthi, 2011). 
 
»Skopo poimenovanje vsem njenim 
elementom daje tisto določenost 
forme, po kateri stremi slog 
pravljice« (Lüthi, 2011, str. 27). 

Da. Da.  Da. 

Kot, miza, škarjice. 
 
»Škarjice hrustalke, zdaj pa se 
ustavite, zdaj pa v kot se 
spravite!« (Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»Škarjice hrustalke, po rumeni 
mizi bežite, jopico mi urežite!« 
(Kette, 1993, [str. 4]). 
 
»Škarje pa so škrtale in rezale« 
(Kette, 1993, [str. 12]). 

Krajcar, piskrček. 
 
»Zanj si je kupila piskrček« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 3]). 
 
»/…/ med pa očistil in spravil v 
lonec« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 9]). 

»Poglejte skozi največji daljnogled 
sveta« (Milčinski, 1992, str. 27) 
 

Literarne like in 
predmete  
pravljica 
mineralizira in 
metalizira 
(Lüthi, 2011). 
 

Lasje so lahko kovinski – srebrni, 
bronasti, pravljični predmeti so 
pogosto taki (Lüthi, 2011).   
 
»Podobno pravljica teži k temu, da 
predmete in živa bitja metalizira in 
mineralizira. Niso kamniti, železni 
ali stekleni le mostovi, mesta in 
čevlji, niso zlati ali diamantni le 
gradovi in hiše, tudi gozdovi, konji, 
race, ljudje so lahko (ali pa to 
naenkrat postanejo) zlati, srebrni, 
bakreni« (Lüthi, 2011, str. 28). 

Da. Da. Da. 

»Škarje pa so škrtale in rezale« 
(Kette, 1993, [str. 12]). 
 
»/…/ kjer si je s šivanko in 
čudovitimi škarjicami toliko 
zaslužila, da je bila kmalu 
najbolj premožna deklica v vsej 
okolici« »Škarje pa so škrtale in 
rezale« (Kette, 1993, [str. 15]). 

Krajcar, piskrček, poklici 
Mojčinih gostov so vezani na 
kovinske pripomočke – nož, 
škarje, sekira, šivanka, kladivo. 
 
»Mojca Pokrajculja je 
pometala hišo in našla med 
smetmi krajcar. Zanj si je 
kupila piskrček« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 3]). 
»"Čevljar sem," je odgovoril 
medved« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 7]). 

»Jaz imam zlate lase!« (Milčinski, 
1992, str. 28). 
 
»Kamen imam namesto srca, da 
veš« (Milčinski, 1992, str. 32). 
 
»Počešejo si srebrne lase /…/« 
(Milčinski, 1992, str. 7). 
 
»Svetimo, svetimo, zvezde 
srebrne« (Milčinski, 1992, str. 10). 
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Stroga 
dogajalna linija 
in notranja 
zgradba (Lüthi, 
2011).   
 

»Popoln pregled nad dogajanjem v 
zgodbi omogočata sočasnost in 
zaporedje dogodkov, ne pa njihovo 
prepletanje« (Lüthi, 2011, str. 31). 
 
Notranja zgradba sledi čistosti in 
jasnosti dejanj, ravnanj, značajev in 
dogodkov. Glavni literarni lik 
zagotovo sreča pravega 
pomočnika, njegov nasprotnik 
zagotovo odpove v ključnih 
trenutkih (Lüthi, 2011). 
 
 
»Pravljica odločno poseže v 
daljavo, nekaj glavnih oseb vodi po 
dolgih poteh v oddaljena kraljestva, 
ki pred nami stojijo ravno tako 
močno osvetljena in strogo zarisana 
kot vse ostalo« (Lüthi 2011, str. 30). 

Da. Ne. Da. 

»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
ptička in zapela: ''Oj Bogdanka, 
kar si prosila, to si dobila!''« 
(Kette, 1993, [str. 2, 4]). 
 
»Škarjice pa so takoj ubogale in 
začele rezati jopico. Ker je 
namreč gospa rekla ''zrežite'' 
namesto ''urežite'', so škarjice 
rezale blago in obleko na 
drobne kosce« (Kette, 1993, 
[str. 12]). 
 
»Tu se spomni gospa v največji 
sili, da ve deklica za tiste 
besede, s katerimi se dajo 
škarjice ustaviti« (Kette, 1993, 
[str. 13]). 
 

/ »Zdaj pa, otroci, če vas ni strah in 
če se vam ne bo zavrtelo v glavi, 
stopite z menoj gor na nebo, da si 
pobliže pogledamo, kaj zvezde 
počno …« (Milčinski, 1992, str. 7). 
 
»In res so zvezde odgrnile oblak 
in pogledale na Zemljo« 
(Milčinski, 1992, str. 12). 
 
»Potem je zlezla zvezdica 
Zaspanka kometu Repatcu na 
hrbet, da jo bo ponesel dol na 
Zemljo« (Milčinski, 1992, str. 18). 
 

Skrajnosti in 
popolni 
kontrasti (Lüthi, 
2011). 
 

Literarni liki so zelo lepi ali grdi, 
dobri ali slabi. 
 
»Pravljica ljubi skrajnosti, še 
posebej skrajne kontraste. Njeni liki 
so popolnoma lepi in dobri ali pa 
popolnima grdi in zlobni. So ali revni 
ali bogati, razvajeni ali izobčeni, 
zelo pridni ali zelo leni« (Lüthi, 
2011, str. 39). 

Da. Ne. Ne.  

Bogdanka – prijazna, ponižna, 
poštena. 
 
»Živela je v starih časih na 
nekem gradu mlada in zelo 
prijazna deklica Bogdanka« 
(Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»Pa je ostala vedno ponižna ter 
je storila ljudem veliko dobrega, 
saj je imela s čim« (Kette, 1993, 
[str. 15]). 
 

»"Kaj pa znaš?" ga je vprašala 
Mojca Pokrajculja.   
"Čevljar sem," je odgovoril 
medved. Mojca mu je nato 
odprla vrata na stežaj« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 7]). 
 
»Tat je bil domačin, nihče drug 
ni vedel za strd in tudi nihče ni 
mogel v piskrček, ker so bila 
vrata zapahnjena« (koroška 

»A, to je torej ta zamudnica! In koj 
se posveti vsem: zato je na Zemlji 
vse narobe: otroci ne spe, 
mornarji ne najdejo poti v pristan 
in pesnik ne najde rime na 
besedo LONEC. Seveda, na nebu 
jim je manjkala zvezda, pa so se 
jim zmešale štrene« (Milčinski, 
1992, str. 15). 
 
Zvezdica je prijazna ljubljenka 
neba, ki z zamujanjem preizkuša 
meje. Socializacija otroka. 
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Gospa – si prisvoji dekličino 
lastnino, lakomna, deklico spodi 
z gradu. 
 
»Ko jih je pa enkrat videla, jih 
hoče dobiti na vsak način od 
deklice« (Kette, 1993, [str. 9]). 
 
»In ko jih ne more ni s hudo ni z 
lepa izprositi in Bogdanka 
nobenega denarja noče sprejeti 
zanje, tedaj jo gospa spodi z 
gradu, škarjice pa ji vzame« 
(Kette, 1993, [str. 9]). 
 
»Vendar pa se je hotela 
hvaležno pokazati, in je ponujala 
deklici mošnjo cekinov in jo 
vabila, naj se zopet vrne« 
(Kette, 1993, [str. 15]). 

ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 12]). 
 
Mojca Pokrajculja – živali 
sprejme v piskrček in od njih v 
zameno zahteva spretnost, 
gostiteljica, ki odpove v 
ključnem trenutku, ugotovi, da 
je tat domačin, noče pa 
vzpostaviti reda v svojem 
okolju in prevzeti iniciative. 
 
»Volk je poskrbel za dobro 
večerjo. Prinesel je več panjev 
čebel, jih zaklal in vse lepo 
otrebil, med pa očistil in spravil 
v lonec« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 9]). 
 
Volk – zakolje in otrebi panje 
čebel, mirno pa predlaga 
spanje na soncu kot morebitno 
rešitev za nastalo težavo. 
 
»Hitro se je obrisala in 
namazala s strdjo poleg sebe 
spečega zajčka okoli ust. Nato 
je tudi ona brez skrbi zaspala« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
14]). 
 
Lisica – skrbi jo, da jo bodo 
odkrili, odgovornost za krajo 
medu preloži na zajčka, 

 
»S svojo drobno ročico je prijela 
Ceferinovo šapo, da bosta skupaj 
pisala« (Milčinski, 1992, str. 36). 
 
Ko je zvezdica Zaspanka 
razbojniku Ceferinu priskrbela 
srce, se je lahko vrnila na nebo. 
 
»Se vidi, da si tujka in ne veš za 
Ceferina, ki je najstrahovitejši 
razbojnik tega sveta. Tako 
strašen je zato, ker ima kamen 
namesto srca. In tisti kamen ni 
topel, kot je toplo naše srce, 
temveč je mrzel, mrzel …« 
(Milčinski, 1992, str. 22). 
 
»Saj, saj, toda takrat sem imel 
kamen namesto srca! Zdaj pa je 
vse drugače. Srce me vleče k 
mami, kar vrnil se bom. Nič več 
ne bom razbojnik« (Milčinski, 
1992, str. 40). 
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naščuva ostale in ga skupaj z 
njimi preganja. 
 
»Zajček je bežal in si polomil 
prednje noge, šele potem se 
mu je posrečilo pobegniti« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
15]). 
 
Zajec – je viktimiziran, a se niti 
ne poskusi braniti. 

Ponavljanje 
(Lüthi, 2011). 
 

Lahko dobesedno ponavljanje in 
ponavljanje iste besede na različnih 
delih besedila, da zazvenijo kot 
ritem in dodajo togost (Lüthi, 2011). 
 
»Če se ponovi ista stvar, potem je 
smiselno, da se  pove z istimi 
besedami. Mnogi pripovedovalci se 
izogibajo spremembam – ne zaradi 
svoje nesposobnosti, temveč zaradi 
zahtev sloga. Strogo ponavljanje je, 
tam, kjer se pojavi, element 
abstraktnega sloga« (Lüthi, 2011, 
str. 37). 
 
 

Da.  Da.  

»Škarjice hrustalke, po rumeni 
mizi bežite, jopico mi urežite!« 
(Kette, 1993, [str. 4]). 
 
V besedilu se dobesedno ponovi 
dvakrat in še enkrat v variaciji. 
»Škarjice hrustalke, zdaj pa se 
ustavite, zdaj pa v kot se 
spravite« (Kette, 1993, [str. 7]). 
 
V besedilu se dobesedno ponovi 
dvakrat in še enkrat v variaciji. 
 
Ptičica: 
»Oj Bogdanka, kar si ___,___ 
dobila!« (Kette, 1993, [str. 10]). 
 
V besedilu se dobesedno ponovi 
dvakrat. 
 

»Mojco Pokrajculjo je zbudilo 
močno trkanje na vrata njene 
hišice. 
"Kdo je zunaj?" je vprašala.  
"Jaz sem, lisica. Oh, Mojca 
Pokrajculja, lepo te prosim, 
pusti me k sebi, zunaj brije 
burja in pritiska mraz. 
Zmrznem, če me ne vzameš 
pod streho!" je javkala. 
Mojca Pokrajculja pa se ni dala 
kar tako pregovoriti in je 
dejala: "Če kaj znaš, ti 
odprem, drugače ne!"   
"Šivilja sem," je odgovorila 
lisica« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 4]).  
 
»Ko je Mojca vprašala, kdo 
spet trka, je zajavkalo: "Oh, 
Mojca Pokrajculja, lepo te 
prosim, zunaj je burja, slana 

»/…/zato je na Zemlji vse narobe: 
otroci ne spe, mornarji ne najdejo 
poti v pristan in pesnik ne najde 
rime na besedo LONEC« 
(Milčinski, 1992, str. 15).  
Štirikrat se ponovi, dobesedno in 
v variacijah: 
 
»Prosim lepo, gospa papiga, mi 
lahko poveste, kje bi lahko 
prespala nocoj? Brez strehe sem, 
veste!« (Milčinski, 1992, str. 25). 
 
Ponovijo se Zaspanki pogovori na 
Zemlji. Papigo, zamorca in 
zvezdogleda vpraša za 
prenočišče in vsakič dobi isti 
nasvet. 
 
»Svetimo, svetimo, zvezde 
srebrne. Spanec oči naj otroku 
zagrne. Svetimo, svetimo, 
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pada in jaz zmrzujem. Volk 
sem in izučen mesar. 
"Ker nekaj znaš, le pridi k 
nama," je odgovorila Mojca 
Pokrajculja, odprla vrata in 
spustila volka v piskrček« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 6]). 
 
»Iz spanja jih je spet zbudilo 
javkanje: "Mojca Pokrajculja, 
lepo te prosim, odpri mi! Burja 
brije, slana pada in jaz, 
medved, zmrznem, če me ne 
spustiš k sebi."   
"Kaj pa znaš?" ga je vprašala 
Mojca Pokrajculja.   
"Čevljar sem," je odgovoril 
medved, Mojca mu je nato 
odprla vrata na stežaj.   
"Danes pa res vso noč ne bo 
miru," se je hudovala Mojca 
Pokrajculja, ko je znova začula 
trkanje in tarnanje« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 7]). 
 
»"Mojca Pokrajculja, lepo te 
prosim, pusti me k sebi, 
zmrzujem!" "Kdo pa si in kaj 
znaš?" je vprašala gospodinja.   
"Jaz sem, zajček. Šivati znam 
kakor krojač," se je glasil 
odgovor.  
Nato je tudi zajček dobil svoj 
kotiček pod piskrčkom. Mojca 

zvezdice zbrane, varno mornarji 
plujejo naj v pristane. 
 
Svetimo, svetimo, zvezdice z 
neba, pesniku rima naj teče kot 
treba. Pesmi vesele naj bodo ne 
črne – svetimo, svetimo, zvezde 
srebrne« (Milčinski, 1992, str. 10). 
 
Pesem srebrnih zvezd se dvakrat 
ponovi. 
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Pokrajculja je bila že huda, ko 
je zopet nekdo trkal in stokal: 
"Mojca Pokrajculja, lepo te 
prosim, spusti me noter, ne 
prenesem več burje in slane."   
Bil je srnjak. Mojca Pokrajculja 
je tudi tega vzela pod streho, 
ko je izvedela, da je izučen 
drvar. Nato so vsi sladko 
zaspali« (koroška ljudska 
[Möderndorfer] 2000, [str. 8, 
9]). 
 
Petkrat se ponovi celotno 
dogajanje, ponavljajo se 
besede in besedne zveze.  
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Izoliranost 
odnosov (Lüthi, 
2011). 
 

Se kaže v odsotnosti numinoznega 
čudenja. Literarni liki niso v odnosu 
z družino, umanjka jim notranji svet, 
izolirani so notranje in zunanje. 
Izolacija literarnim likom omogoči, 
da se približajo nevidnim silam 
 
»Pravljični liki nimajo notranjega 
sveta, nimajo okolja, odnosa do 
prednikov ali prihodnjih rodov, 
odnosa do časa« (Lüthi, 2011, str. 
43). 

Da./Ne. Da.  Da. 

»Bila je šivilja in je služila grajski 
gospe« (Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»Vsa žalostna in potrta je šla 
deklica z gradu in objokovala 
svojo nesrečo. Pot jo je peljala 
skozi teman gozd« (Kette, 1993, 
[str. 9]). 
 
Beseda SLUŽITI, posredno 
postavlja besedilo v čas in 
prostor (služkinja, grajska gospa 
... srednji vek/fevdalizem; 
gospodarji in hlapci). 

»Zanj si je kupila piskrček.  
Zvečer je zlezla vanj, legla in 
zaspala. Zunaj pa je bil hud 
mraz in padala je slana« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 3]). 
 
»Vsi so tekli za njim in Mojca 
Pokrajculja je ostala sama s 
piskrčkom« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
15]). 

»In to je zelo hudo, če ostaneš v 
vsem vesolju čisto sam« 
(Milčinski, 1992, str. 20). 
 
»Šla boš na Zemljo in tam boš 
ostala vse dotlej, da ti bo kamen 
spregovoril« (Milčinski, 1992, str. 
16). 
 
»Ceferin si in po poklicu si 
razbojnik« (Milčinski, 1992, str. 
32). 

Izolacija daje 
svobodo (Lüthi, 
2011). 
 

Izolacija literarnim likom omogoči, 
da se približajo nevidnim silam, 
vzpostavljajo stike z vsemi in vsem, 
predmeti niso vezani na funkcijo, ki 
jo imajo v realnosti (Lüthi, 2011).  

Da.  Da. Da. 

»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna ptička in zapela: /…/« 
(Kette, 1993, [str. 2]). 

»Zanj si je kupila piskrček.  
Zvečer je zlezla vanj, legla in 
zaspala« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 3]). 

»O, saj tebe pa že poznam. 
Ceferin si in po poklic si 
razbojnik« (Milčinski, 1992, str. 
32). 
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»Toda pravljični junak je zavoljo 
svoje izoliranosti tem njemu 
povsem neznanim silam tudi na 
milost in nemilost izročen« (Lüthi, 
2011, str. 67). 

 
 

  
»Jaz vendar nimam srca. Kamen 
imam namesto srca, da veš« 
(Milčinski, 1992, str. 32). 
 
»Res je, srce ti bije. Kamen v 
tvojem srcu se je oglasil« 
(Milčinski, 1992, str. 37). 

Izrazito 
ploskovito 
upodabljanje 
(Lüthi, 2011). 
 

Železni materiali in žive barve 
poudarijo posamezne literarne like 
in predmete, zagotavljajo trdnost in 
stanovitnost (Lüthi, 2011).  
 
»Žive barve in kovinski sijaj še 
posebej poudarita posamezne 
predmete, živali, ljudi. Kovinska ali 
mineralna sestava zagotavlja 
nespremenljivo trdnost« (Lüthi, 
2011, str. 43). 

Da. Da. Da. 

Bela nit, rumena miza, šivanka, 
škarjice. 
 
»/…/ kjer si je s šivanko in 
čudovitimi škarjicami toliko 
zaslužila, da je bila kmalu 
najbolj premožna deklica v vsej 
okolici« »Škarje pa so škrtale in 
rezale« (Kette, 1993, [str. 15]). 
 
»Škarjice hrustalke, po rumeni 
mizi bežite, jopico mi urežite!« 
(Kette, 1993, [str. 4]). 
 

Volk – mesar (nož), lisica – 
šivilja in zajček – krojač 
(šivanka), medved – čevljar 
(kladivo), srnjak – drvar 
(sekira), Mojca – gospodinja 
(lonec).  

»Jaz imam zlate lase!« (Milčinski, 
1992, str. 28). 
 
Kamen, zlati lasje. 

Naklonjenost 
dragocenostim 
(Lüthi, 2011). 
 

»Rada ima vse, kar je redko, 
dragoceno, skrajno: to pomeni 
izolirano« (Lüthi, 2011, str. 44). 
 
Dragocene kovine, zadnji ali edini 
otrok v družini, sirote in pastorki, 
kralji in reveži, bolni, goli 
predstavljajo izraz izolacije (Lüthi, 
2011).  
 

Da. Da.  Da. 

Literarni lik deklice Bogdanke je 
prispodoba otroka sirote – 
odsotnost družine. 
 
»Bila je šivilja in je služila grajski 
gospe« (Kette, 1993, [str. 2]). 
 
»/…/ kjer si je s šivanko in s 
čudovitimi škarjicami toliko 
zaslužila, da je bila kmalu 
najbolj premožna deklica v vsej 
okolici« (Kette, 1993, [str. 15]). 

Mojca Pokrajculja je sama, 
kupi piskrček, sprejme vanj 
živali, na koncu ostane sama. 
 
Jabolko spora je med, ki je 
pregovorno dragocen in 
cenjen. Rodi požrešnost in 
razdor v družbi iz piskrčka.  

»Sam boter Mesec ji je potisnil 
pod ruto zlat kodrček, ki ji je kukal 
na dan« (Milčinski, 1992, str. 18). 
 
»In ko je prišlo žalostno slovo, so 
zajokale zvezde in zajokal je boter 
Mesec. Jokala in ihtela so vsa 
nebesna telesa« (Milčinski, 1992, 
str. 18). 
 
»Na Zemlji nikomur ne pripoveduj, 
da imaš zlate lase. Kajti zlato rado 
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 pri ljudeh pohlep rodi« (Milčinski, 
1992, str. 18). 
 
Zaspanka je mlada zvezda, 
ljubljenka neba. 

Literarni liki se 
iz izkušenj 
ničesar ne 
naučijo (Lüthi, 
2011). 
 

Vedno znova v podobnih 
okoliščinah ravnajo, kot jim naroča 
stanje izoliranosti in ravnajo v 
skladu s svojim likom od začetka 
pravljice do konca (Lüthi, 2011). 
 
»Toda ne samo, da se pravljični liki 
nič ne naučijo drug od drugega, 
ničesar se ne naučijo niti iz lastnih 
»izkušenj«« (Lüthi, 2011, str. 45). 
 
»Ne zmenijo se za podobnost 
situacij, v katerih se znajdejo, 
temveč vedno znova ravnajo tako, 
kot jim narekuje stanje izoliranosti« 
(Lüthi, 2011, str. 44).  

Da. Da.  Da. 

»In Bogdanka ji vse pove po 
pravici, kako je prosila za take 
škarjice, ki bi same rezale, in 
kako jih je dobila. Nato hoče 
gospa videti škarjice, kako 
režejo. Ko jih je pa enkrat videla, 
jih hoče dobiti na vsak način od 
deklice« (Kette, 1993, [str. 9]). 
 

»Lisica je vstala in odšla v 
kuhinjo. Komaj so vsi 
zadremali, je lisica že zopet 
stokala in tako dolgo javkala, 
da ji je Mojca Pokrajculja zopet 
rekla, naj si še skuha kamilic. 
Lisica je tako šla trikrat v 
kuhinjo kuhat si čaja« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 10, 11]). 
 
Ostale poosebljene živali 
(medved ...), niti ne pomislijo, 
da je literarni lik lisice morebiti 
podtaknil dokaze, ne pomislijo, 
da si je ponoči šla lisica trikrat 
kuhat čaj v kuhinjo. 

 »Na Zemljo pa že ne grem, je 
zajokala zvezdica Zaspanka. Tam 
so zobozdravniki« (Milčinski, 
1992, str. 16, 18). 
 
»In ko je bila tako žalostna in 
sama, ji ni preostalo drugega, kot 
da zapoje pesmico« « (Milčinski, 
1992, str. 21). 
 
»Seveda, kar je preveč, je preveč, 
pokima zvezdica Zaspanka. 
Človek se še špinače naveliča« 
(Milčinski, 1992, str. 26). 
 
»Jaz imam zlate lase. Če mi 
dovolite, da pogledam skozi 
daljnogled, vam dam za plačilo 
tak zlati las« (Milčinski, 1992, str. 
28). 
 
»Potem se je razgledala po izbi, 
in ko je videla, kako ima vse 
umazano in razmetano, si ni 
mogla kaj, da ga ne bi oštela: 
Kaj nikdar ne pospraviš za sabo? 
« (Milčinski 1992, str. 32).  
 
Zvezdica Zaspanka vedno ravna 
v skladu z otroško naivnostjo. 
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Univerzalna 
povezanost 
(Lüthi, 2011). 

Se pokaže v tem, da glavni literarni 
lik z lahkoto spoznava svoje 
pomočnike, dar je videti navzven 
povsem običajno, ima pa neverjetne 
zmožnosti učinkovanja. Prepuščen 
je na milost in nemilost, ne išče in 
odkriva, je samo gola figura, ki mu 
cilje in pot nadzorujejo nevidne sile 
(Lüthi, 2011). 
 
»V pravljici junak brez pomoči, 
predvsem brez pomoči, predvsem 
brez pomoči likov iz onstranstva, ne 
bi prišel na cilj« (Lüthi, 2011, str. 
65). 
 
»Junak je blagoslovljen. Zdi se, kot 
da bi bil v nevidnem stiku s skrivnimi 
silami ali mehanizmi, ki oblikujejo 
svet in usodo« (Lüthi, 2011, str. 66). 

Da. Ne.  Da. 

»Sama je bila, zato jo je začel 
napadati dolgčas, dasi je imela 
dela čez glavo. No, ko je tako 
vbadala in vlekla, merila in 
rezala, ji je prišlo v glavo polno 
čudnih misli in želja. ''Kaj, ko bi 
jaz imela take škarjice, da bi se 
jim samo reklo: 
Škarjice hrustalke, po rumeni 
mizi bežite, jopico mi urežite! 
Pa bi me ubogale; če bi jim pa 
dejala: 
Škarjice hrustalke, zdaj pa se 
ustavite, zdaj pa v kot se 
spravite! 
Pa bi se takoj ustavile, to bi bilo 
lepo!'' je dejala sama sebi, pa 
vendar tako, da jo je lahko slišal 
tudi kdo drug. Kakor je to 
izgovorila, je priletela na vejo 
pred okencem drobna ptička 
zapela: ''Oj Bogdanka, kar si 
prosila, to si dobila!''« (Kette, 
1993, [str. 2]). 
 
»In glej ga, spačka! Škarjice 
hrustalke so se dvignile in jele 
rezati belo platno na mizi« 
(Kette, 1993, [str. 4]). 

/ »Ceferin si in po poklicu si 
razbojnik. Potem se je razgledala 
po izbi, in ko je videla, kako ima 
vse umazano in razmetano, si ni 
mogla kaj, da ga ne bi oštela: 
Kaj nikdar ne pospraviš za sabo? 
Kaj te nič srce ne boli, ko moraš 
spati v takem neredu?« (Milčinski, 
1992, str. 32). 
 
»Zdaj pa le pojdi spat! Komaj je 
čakal, da bo zaspala in ji bo lahko 
odrezal zlate lase« (Milčinski, 
1992, str. 35). 
 
»In tako sta črko za črko izpisala 
v prah besedo LJUBA. 
Ko pa je bila zadnja črka pri kraju, 
je po izbi zadonelo: tik-tak, tik-
tak« (Milčinski, 1992, str. 36). 
 
»Ko je zvezdica Zaspanka 
razbojniku Ceferinu priskrbela 
srce, se je lahko vrnila na nebo« 
(Milčinski, 1992, str. 40). 

Čudež (Lüthi, 
2011). 
 

»Čudež se v pravljici uresniči čisto 
in neposredno, neodvisno od 
zunanjih predpogojev« (Lüthi, 2012, 
str. 69). 
 

Da. Da./Ne.  Da. 

»Kakor je to izgovorila, je 
priletela na vejo pred okencem 
drobna ptička zapela: ''Oj 
Bogdanka, kar si prosila, to si 

Vse se dogaja na ravni čudeža 
– enodimenzionalnost. 

»In tako sta črko za črko izpisala 
v prah besedo LJUBA. 
Ko pa je bila zadnja črka pri kraju, 
je po izbi zadonelo: tik-tak, tik-
tak« (Milčinski, 1992, str. 36). 
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Ravna se po učinkovitih 
zakonitostih (v korist junaka, 
natančno takrat, ko se mora – 
univerzalna povezanost). 
 

dobila!''« (Kette, 1993, [str. 2, 
4]). 
 
»Ozre se k višku in koga 
zagleda? Na drobni vejici nad 
deklico se je zibala tista ptičica, 
ki se ji je bila nekdaj na oknu 
prikazala, otresala z glavico in 
potem tiho zapela: 
''Oj Bogdanka, kar si izgubila, 
boš nazaj dobila!''« (Kette, 1993, 
[str. 9, 10]). 
 

Motivni drobci 
(Lüthi, 2011). 
 

Pomenijo razdrobljenost, ki vodi v 
izoliranost. Izolacija poskrbi, da 
motivni drobci ostanejo in vplivajo 
na zanje pomembnih delih pravljice 
in ostanejo razdrobljeni po njih, ne 
učinkujejo kar vse povprek (Lüthi, 
2011). 
 
»»Razdrobljenost« ne pomeni nič 
drugega kot izoliranost« (Lüthi, 
2011, str. 69). 
»Izolacija povzroči, da posameznim 
elementom ni treba učinkovati v vse 
smeri, temveč po eni ali več plateh 
lahko ostanejo razdrobljeni. Do 
pomembnih učinkov, za katere 
vemo, da so povezani z njimi, ne 
pride« (Lüthi, 2011, str. 69). 

Da. Da.  Da. 

SAMOST: 
»Sama je bila, zato jo je začel 
napadati dolgčas, dasi je imela 
dela čez glavo« (Kette, 1993, 
[str. 2]). 
 
MOTIV TRNULJČICE: 
»Ko je deklica to slišala, se je 
tako ustrašila, da se je zbodla v 
prstek« (Kette, 1993, [str. 4]). 
 
MOTIV KRISTJANIZACIJE: 
»Pa je ostala vedno ponižna ter 
je storila ljudem veliko dobrega, 
saj je imela s čim« (Kette, 1993, 
[str. 15]). 
Deklici je ime Bogdanka, kar 
pomeni od boga dana.  
 
MOTIV SREČE:  
»''To pa to!'' si je mislila 
Bogdanka vsa srečna in vesela. 

VZAJEMNA KORIST: 
»"Oh, Mojca Pokrajculja, lepo 
te prosim, zunaj je burja, slana 
pada in jaz zmrzujem. Volk 
sem in izučen mesar."   
"Ker nekaj znaš, le pridi k 
nama," je odgovorila Mojca 
Pokrajculja, odprla vrata in 
spustila volka v piskrček« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 6]). 
 
SKUPNOST: 
»Mojca Pokrajculja je zjutraj 
odposlala vse goste na delo« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 9]). 
 
»Skuhali so si večerjo in legli 
počivat« (koroška ljudska 
[Möderndorfer] 2000, [str. 9]). 
 

IZGNANSTVO: 
»In to je zelo hudo, če ostaneš v 
vsem vesolju čisto sam« 
(Milčinski, 1992, str. 20). 
 
IZGON IZ RAJA: 
»Šla boš na Zemljo in tam boš 
ostala vse dotlej, da ti bo kamen 
spregovoril« (Milčinski, 1992, str. 
16). 
 
MOTIV LJUDSKEGA 
SLOVSTVA: 
»/…/ da ti bo kamen spregovoril« 
(Milčinski, 1992, str. 16). 
 
POTOVANJE/ISKANJE: 
»Sama samcata se odpravi naprej 
in se znajde pri vhodu na Semenj 
dobre volje« (Milčinski, 1992, str. 
24).  
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Kaj ne bi bila!« (Kette, 1993, 
[str. 7]). 
 
MOTIV OTROKA SIROTE:  
»Bila je šivilja in je služila grajski 
gospe« (Kette, 1993, [str. 2]). 
»Zdaj ji ni bilo treba polovico 
toliko delati kot prej« (Kette, 
1993, [str. 7]). 
 
NAIVNOST:  
»In Bogdanka ji vse pove po 
pravici, kako je prosila za take 
škarjice, ki bi same rezale, in 
kako jih je dobila« (Kette, 1993, 
[str. 9]). 
 
POHLEPA:  
»Ko jih je pa enkrat videla, jih 
hoče dobiti na vsak način od 
deklice« (Kette, 1993, [str. 9]). 
 
PREGONA OD »DOMA«: 
»In ko jih ne more ni s hudo ni z 
lepa izprositi in Bogdanka 
nobenega denarja noče sprejeti 
zanje, tedaj jo gospa spodi z 
gradu, škarjice pa vzame« 
(Kette, 1993, [str. 9]). 
 
POMOČ, TOLAŽBA 
»Oj Bogdanka, kar si izgubila, 
boš nazaj dobila!« (Kette, 1993, 
[str. 10]). 
 

MOTIV PREVARE: 
»Ponoči je lisica zastokala: 
"Avbe, joj, mene pa trebuh 
boli!"« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 9]). 
 
»Pa je ni prav nič ščipalo po 
trebuhu in tudi kamilic si ni 
kuhala« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
11]). 
 
POŽREŠNOST, EDEN IZ 
MED SEDMIH GLAVNIH 
GREHOV (MOTIV 
KRISTJANIZACIJE): 
»Vedela je namreč, kam je 
Mojca Pokrajculja spravila med 
in ga je polizala do kraja« 
(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
11]). 
 
PREPIR 
V kuhinji je kmalu nato nastal 
velik hrup in prepir:  
"Ti si strd polizal!"   
"Jaz ne, pač pa ti!" in tako 
naprej /…/« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
12]). 
 
PODTIKANJE 
»Hitro se je obrisala in 
namazala s strdjo poleg sebe 
spečega zajčka okoli ust« 

»Zaspanka, radovednica mala, 
gre kajpak pogledat, kaj vse to 
pomeni. Preriva se med ljudmi in 
strmi nad vso to krasoto: tu so 
strelišča, vrtiljaki, gugalnice, tam 
so razvrščeni šotori, kjer vidiš 
mnogo, mnogo čarovnij« 
(Milčinski, 1992, str. 24). 
 
OČETOVSKI MOTIV: 
»Če se veseliš, ni vzgojno. Drugo 
kazen ti bom določil« (Milčinski, 
1992, str. 16). 
 
»Sam boter Mesec ji je potisnil 
pod ruto zlat kodrček, ki ji je kukal 
na dan. In jo je posvaril: /…/« 
(Milčinski, 1992, str. 18). 
 
NAIVNOST: 
»O, saj tebe pa že poznam. 
Ceferin si in po poklic si 
razbojnik« (Milčinski, 1992, str. 
32). 
 
BREZ/SRČNOST: 
»Jaz vendar nimam srca. Kamen 
imam namesto srca, da veš« 
(Milčinski, 1992, str. 32). 
 
PREIZKUŠANJE MEJA: 
»Zakaj si zamudila? jo kara boter 
Mesec« (Milčinski, 1992, str. 15). 
 
»O botrček, ko sem pa tako lepo 
sanjala« (Milčinski, 1992, str. 15). 
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»Deklica se skoraj ni mogla 
zadržati smeha, ko je videla 
svojo nekdanjo gospo vso 
obupano in razcapano, vendar 
pa je hitro vzkliknila: /…/« 
(Kette, 1993, [str. 13]). 
 
ZASLUŽENA KAZEN: 
»In hitela je k škarjicam in jim 
poskušala iztrgati obleko, toda 
škarjice se nikakor niso dale 
odtrgati in so le dalje škrtale in 
rezale« (Kette, 1993, [str. 12]). 
 
SREČNA VRNITEV DOMOV:  
»Toda deklica ni hotela niti 
denarja sprejeti niti se ni hotela 
vrniti k lakomni gospe, ampak 
se je napotila lepo na svoj dom, 
kjer si je s šivanko in s 
čudovitimi škarjicami toliko 
zaslužila, da je bila kmalu 
najbolj premožna deklica v vsej 
okolici« (Kette, 1993, [str. 15]). 

(koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
14]). 
 
MOTIV PREGONA: 
»Začeli so ga neusmiljeno 
poditi. Zajček je bežal in si 
polomil prednje noge, šele 
potem se mu je posrečilo 
pobegniti« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
15]). 
 
SAMOST  
»Vsi so tekli za njim in Mojca 
Pokrajculja je ostala sama s 
piskrčkom« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
15]). 
 
BASENSKI ZAKLJUČEK 
»Zajčku pa niso več zrasle 
prednje noge in zato ima še 
danes prednji par nog krajši od 
zadnjega« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
16]). 
 
Podobnost med živalsko 
pravljico (daljša) in basnijo 
(krajša) in ne/posrednim 
naukom. 

 
SKRB: 
»Na Zemlji nikomur ne pripoveduj, 
da imaš zlate lase. Kajti zlato rado 
pri ljudeh pohlep rodi« (Milčinski, 
1992, str. 18). 
 
SAMOST 
»Utrujena in žalostna pride mimo 
zvezdica Zaspanka« (Milčinski, 
1992, str. 21). 
 
SLOVO: 
»Jokala in ihtela so vsa nebesna 
telesa« (Milčinski, 1992, str. 18). 
 
MOTIV KONTRASTA (MLAJŠI – 
STAREJŠI): 

»Pa taka smrklja, stara komaj tri 
milijone let!« (Milčinski, 1992, str. 
16). 
 
DOMOTOŽJE: 
»Sedla je na kamen ob poti in 
žalostno gledala gor v nebo: 
Kje ste, sestrice zvezdice? Kje si, 
boter Meseček?« (Milčinski, 1992, 
str. 20). 
 
SVARILO: 
»Se vidi, da si tujka in ne veš za 
Ceferina, ki je najstrahovitejši 
razbojnik tega sveta. Tako 
strašen je zato, ker ima kamen 
namesto srca. In tisti kamen ni 
topel, kot je toplo naše srce, 
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temveč je mrzel, mrzel« 
(Milčinski, 1992, str. 22). 
 
POMEMBNOST PLAČILA: 
»A ko zvezdogled ni hotel niti za 
hlebček skleniti kupčije, se je 
Zaspanka domislila: /…/ Če mi 
dovolite, da pogledam skozi 
daljnogled, vam dam za plačilo 
tak zlati las« (Milčinski, 1992, str. 
28). 
 
VRNITEV V OTROŠTVO: 
»Saj, saj, toda takrat se imel 
kamen namesto srca! Zdaj pa je 
vse drugače. Srce me vleče k 
mami, kar vrnil se bom. Nič več 
ne bom razbojnik« (Milčinski, 
1992, str. 40). 
 
OBŽALOVANJE: 
»Samo pomisli: reva mama je 
čisto sama, nikogar nima, da bi ji 
prinesel drv iz kleti in da bi ji 
zvečer odel noge, ko jo tako rado 
zebe« (Milčinski, 1992, str. 39). 

S 
U 
B 
L 
I 
M 
A 
C 
I 
J 

Pravljica 
vključuje vse 
motive (Lüthi, 
2011). 
 

Abstraktni slog jih spreminja, 
zmanjšane so moči čudežnih, 
mitičnih, erotičnih, tragičnih 
motivov. Pogosti so preprosti, 
vsakdanji skupnostni motivi, pa tudi 
čudežni in numinozni motivi (Lüthi, 
2011).  
 
»Tudi pravljica jih asimilira, ravno 
tako kot asimilira motive iz 

Da. Da.  Da. 

Delo otrok. 
Otrok sirota. 
Krščansko poimenovanje otrok - 
Kristijanizirano poimenovanje 
glavnega lika, deklica 
Bogdanka. 
Bogdanka se je zbodla v prstek. 
Osamosvojitev in neodvisnost. 

Skupnost. 
Korist. 
Delo za skupno dobro. 
Požrešnost. 
Prelaganje odgovornosti. 
Iskanje grešnega kozla. 
Zadoščenje navidezni pravici. 
Razpad skupnosti. 

Motiv očetovstva. 
Motiv izgnanstva. 
Neodgovornost in njene 
posledice. 
Motiv naklonjenosti. 
Vera v ljudi. 
Vzgoja. 
Domotožje. 
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vsakdanjega življenja. Obojim da 
obliko primerno pravljici, in šele 
takrat postanejo »pravljični motivi«« 
(Lüthi, 2011, str. 77, 78). 

Otroštvo, pomembnost primarne 
družine. 
 

Izginjanje 
numinoznega 
(Lüthi, 2011). 
 

O mrtvecih, spreminjanju in 
pogrezanju v spanec se poroča 
stvarno in ne na grozljiv način. 
Velikani, ljudje iz kovine in kamenja 
ter podobne figure, ne povzročajo 
strahu pred nadnaravnim, temveč 
so zaradi stiliziranosti postali nosilci 
forme pravljice. O smrti, izgubi, 
nasilju in krvoskrunstvu pravljica 
pripoveduje neprizadeto, s 
pretiranim pomnoževanjem tega v 
zgodbi, je izvzeto sočutje (Lüthi, 
2011). 
 
»Toda v pravljici se o vsaki taki 
spremembi poroča stvarno, nikoli 
na grozljiv način. Odsotni sta 
skrivnostnost in nedoločljiva moč 
numinoznega« (Lüthi, 2011, str. 
80). 
  

Da. Da. Da. 

»Bila je šivilja in je služila grajski 
gospe« (Kette, 1993, [str. 2]). 
  
»In ko jih ne more ni s hudo ni z 
lepa izprositi in Bogdanka 
nobenega denarja noče sprejeti 
zanje, tedaj jo gospa spodi z 
gradu, škarjice pa vzame« 
(Kette, 1993, [str. 9]). 
 »Oj Bogdanka, kar si izgubila, 
boš nazaj dobila!« (Kette, 1993, 
[str. 10]). 
 
»Zdaj ji ni bilo treba polovico 
toliko delati kot prej« (Kette, 
1993, [str. 7]). 

»Začeli so ga neusmiljeno 
poditi.  
Zajček je bežal in si polomil 
prednje noge, šele potem se 
mu je posrečilo pobegniti. Vsi 
so tekli za njim in Mojca 
Pokrajculja je ostala sama s 
piskrčkom« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
15]). 
 
»Zajčku pa niso več zrasle 
prednje noge in zato ima še 
danes prednji par nog krajši od 
zadnjega« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 
16]). 
  

»Tako strašen je zato, ker ima 
kamen namesto srca. In tisti 
kamen ni topel, kakor je toplo 
naše srce, temveč je mrzel, mrzel 
…« (Milčinski, 1992, str. 22). 
»Jaz vendar nimam srca. Kamen 
imam namesto srca, da veš. Na, 
poslušaj! Nič ne bije!« (Milčinski, 
1992, str. 32). 
 
»Ko pa je bila zadnja črka pri 
kraju, je po izbi zadonelo: tik-tak, 
tik-tak!« (Milčinski, 1992, str. 36). 
 
»Poslušaj! Tu notri mi nekaj tolče 
… Srce mi bije! je ves iz sebe od 
veselja dognal Ceferin« (Milčinski, 
1992, str. 37). 

Skriti motivi 
(Lüthi, 2011). 
 

»V pravljici se nakazujejo stari 
obredi, navade, šege. A razpozna 
jih lahko le etnolog« (Lüthi, 2011, 
str. 80). 
 
Erotična in seksualna tematika je 
oslabljena. Osrednji motivi so 
poroka, zaroka, želja po otroku, 
erotike pa ni. Veliko motivov ima 
izpraznjeno vsebino, zato je pomen 
bralcem in pravljici včasih 

Da. Da.  Da. 

»Ko je deklica to slišala, se je 
tako ustrašila, da se je zbodla v 
prstek« (Kette, 1993, [str. 4]). 
 
 
Bogdanka se zbode v prst in 
priteče kapljica krvi. Gre za 
motiv, ki je bolj poznan iz 
Trnuljčice. Tukaj predstavlja 
motivni drobec, vzeto iz 

»Prinesel je več panjev čebel, 
jih zaklal in vse lepo otrebil, 
med pa očistil in spravil v 
lonec« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 9]). 
 
Med je eden izmed najbolj 
znanih in pogosto uporabljeni 
simbol za bogastvo, polnost. 
Cedi se v obljubljenih deželah 

»Štejem, zvezde štejem, ji je 
odgovoril boter Mesec, štejem, pa 
mi ena vedno manjka: zvezdica 
Zaspanka« (Milčinski, 1992, str. 
29). 
 
Motiv očetovske skrbi, trda 
vzgoja, nepopustljivost in skrb. 
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nerazumljiv, vsi elementi pravljice s 
seboj prinesejo svetove, iz katerih 
izvirajo, ne da bi jih pravljica sploh 
omenjala (Lüthi, 2011). 
 
  

Trnuljčice pa napoveduje spolno 
zrelost deklice in pojav prve 
menstruacije.  
 
 
 
 

in pradeželah, iz katerih je bil 
človek pregnan. Medena 
sladkoba je nevarno zapeljiva 
(Chevalier in Gheerbrant, 
1995). 
 
Panj je dom čebel, ki ščiti in 
pomirja. Predstavlja delovno 
skupnost, po strogih pravilih 
organizirano družbo (Chevalier 
in Gheerbrant, 1995). 

»Ne, glavnika pa nimam, je 
priznal Ceferin. Ko sem mami 
ušel od doma in sem šel med 
razbojnike, sem glavnik pozabil 
doma« (Milčinski, 1992, str. 36). 
 
Glavnik, ki Zaspanko reši pred 
Ceferinovim načrtom, se pojavi v 
pravljici o Sneguljčici, ko ji 
mačeha z njim streže po življenju. 
 
Oh, ljudje ste pa res čudni. Komaj 
začutite v prsih srce, že mislite, 
da morate koga poljubiti« 
(Milčinski, 1992, str. 38). 
 
Poljub na čelo, kot izkaz 
naklonjenosti. 

Nasveti (Lüthi, 
2011). 
 

So samo mehansko orodje, 
potrebno za napredovanje zgodbe 
in se lahko pojavijo kjerkoli so 
potrebni, ne izhajajo iz odnosa 
(Lüthi, 2011). 
 
»Nasvet ne izhaja iz živega odnosa, 
kot je to v resničnem življenju, 
temveč se z lahkoto pojavi na 
poljubnem mestu v zgodbi« (Lüthi 
2011, str. 85). 
 

Ne.  Da.  Da. 

/ »Naposled je Mojca 
Pokrajculja določila: "Tat je bil 
domačin, nihče drug ni vedel 
za strd in tudi nihče ni mogel v 
piskrček, ker so bila vrata 
zapahnjena.''« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 12]). 
 
»Da bi se gostje oprali 
sramote, je svetoval volk: 
"Lezimo vsi na hrbet, odprimo 
usta in se sončimo! Kdor je 
pojedel med, temu prileze 
nazaj in kapal mu bo iz ust."« 
(koroška ljudska 

»A mislim tako: kjer bo v oknu 
gorela luč, potrkaj in prosi za 
streho« (Milčinski, 1992, str. 26). 
 
»Na Zemlji nikomur ne pripoveduj, 
da imaš zlate lase. Kajti zlato rado 
pri ljudeh pohlep rodi« (Milčinski, 
1992, str. 18). 
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[Möderndorfer], 2000, [str. 
13]). 

Združevanje 
nasprotnih 
polov (Lüthi, 
2011). 
 

»Nazadnje  pravljici tudi kot formi 
vidimo združevanje polov obstoja: 
utesnjenost in širjavo, mir in 
gibanje, zakon in svobodo, enotnost 
in mnogoterost« (Lüthi, 2011, str. 
93). 

Da. Da.  Da. 

Revež postane bogat 
 
»Bila je šivilja in je služila grajski 
gospe« (Kette, 1993, [str. 2]). 
»/…/ da je bila kmalu najbolj 
premožna deklica v vsej okolici« 
(Kette, 1993, [str. 15]). 
 
Navidezna svoboda: 
 
»Oj Bogdanka, kar si prosila, to 
si dobila!« (Kette, 1993, [str. 4]). 
 
Izpolni se vse, kar se mora, da 
literarni lik izpolni svojo usodo: 
 
»Oj Bogdanka, kar si izgubila, 
boš nazaj dobila!« (Kette, 1993, 
[str. 10]). 
 

»Mojca Pokrajculja je 
pometala hišo in našla med 
smetmi krajcar. Zanj si je 
kupila piskrček« (koroška 
ljudska [Möderndorfer], 2000, 
[str. 3]). 
 
»Mojca Pokrajculja je zjutraj 
odposlala vse goste na delo. 
Volk je poskrbel za dobro 
večerjo. Prinesel je več panjev 
čebel, jih zaklal in vse lepo 
otrebil, med pa očistil in spravil 
v lonec« (koroška ljudska 
[Möderndorfer], 2000, [str. 9]). 
 
Gospodinja postane vodja 
družbe, na koncu zopet ostane 
sama. 
 

Zvezdica Zaspanka iz neba pride 
na Zemljo, kamor jo komet 
Repatec pelje. 
 
»Šla boš na Zemljo in tam boš 
ostala vse dotlej, da ti bo kamen 
spregovoril« (Milčinski, 1992, str. 
16). 
 
»Se vidi, da si tujka in ne veš za 
Ceferina, ki je najstrahovitejši 
razbojnik tega sveta« (Milčinski, 
1992, str. 22). 
 
»Srce me vleče k mami, kar vrnil 
se bom. Nič več ne bom 
razbojnik« (Milčinski, 1992, str. 
40). 
 
»Na Zemljo pa že ne grem, je 
zajokala zvezdica Zaspanka. Tam 
so zobozdravniki!« (Milčinski, 
1992, str. 16, 18). 
 
»O, saj tebe pa že poznam. 
Ceferin si in po poklicu si 
razbojnik« (Milčinski, 1992, str. 
32). 
 
Zvezdica se boji zobozdravnika, 
razbojnik pa je ne prestraši, 
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čeprav vidi njegov obračun s 
sladoledarjem. 

 

V poglavju je bila predstavljena literarna analiza izbranih literarnih del Šivilja in škarjice, Mojca Pokrajculja in Zvezdica Zaspanka, na 
osnovi katere je ugotovljeno, da vsa literarna dela vsebujejo bistvene značilnosti modela ljudske pravljice, ki temeljijo na teoriji Maxa 
Lüthija, vendar se pojavljajo tudi razlike. 
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13. PRIPRAVE UČNIH UR IN ANALIZE 

 

13.1 ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

 

Pravljica Šivilja in škarjice, ki jo je leta 1896 napisal Dragotin Kette, sodi med 
klasične avtorske pravljice in je najbolj znana pravljica omenjenega avtorja, ki je 
prevedena v češki, slovaški, srbski, hrvaški, makedonski in madžarski jezik. 
Slikanica je prvič izšla leta 1910, najbolj znana izdaja je slikanica z ilustracijami 
Jelke Reichman. Besedilo slikanice je nekoliko kristjanizirano, kar za pravljice 
sicer ni značilno, jasno pa je to razvidno iz imena glavnega literarnega lika, 
deklice Bogdanke, ki pomeni dana od Boga. Razlog za to je verjetno mladost 
avtorja, ko je besedilo napisal, je bil star komaj 20 let. 

Pri obravnavi pravljice Šivilja in škarjice učence usmerimo k zaznavanju 
pravljičnega dogajanja in vlogo čudežnih predmetov v pravljicah, pravično kazen 
ali nagrado za dobre in slabe literarne like ter moč čudežnih besed v pravljici. 

 
Slika 8: Naslovnica slikanice Šivilja in škarjice 
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Predmet: Slovenščina, književnost 

Datum: 25. 4. 2017 

Študentka: Lucija Orehar 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj 

Razred: 1. c 

Učna tema: Poslušanje pravljic 

Učna enota: Šivilja in škarjice  

Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi 

Metode dela: razgovor, razlaga, interpretativno branje, poslušanje radijske igre, dramatizacija 
in poustvarjanje literarnega besedila 

Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: pravljična hišica, stilizirani literarni liki, predmeti iz vsakdanjega 
življenja, slikanica 

UČNI CILJI: 
Razvijanje zmožnosti sprejemanja umetnostnega besedila s poslušanjem, gledanjem 
uprizoritev, poustvarjanjem 
Kognitivni 
Učenci: 

1. Izražajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri poslušanju, branju. 
2. Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.  
3. Prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico značilni 

pripovedovalni ton. 
4. Prepoznavajo razlike med svetom, v katerim živijo in domišljijskim svetom v književnem 

besedilu. 
5. Poiščejo podobnosti med literarnim likom in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v 

podobnem položaju kot literarni lik. 
6. Prepoznavajo dobre in slabe literarne like in povedo, zakaj se jim zdijo takšni. 
7. Izluščijo tiste motive za ravnanje literarnih likov, ki jih poznajo iz lastnih izkušenj. 
8. Sledijo zaporednemu toku dogodkov in povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami.  
9. V skupini dramatizirajo prozno delo. 
10. Razvijajo zmožnost vživljanja v literarni lik. 

  
Psihomotorični cilji: 
Učenci urijo: 

1. drobne, fine gibe, ki so med seboj usklajeni in koordinirani, 
2. zaporedje od nebesednega do besednega sporočanja, 
3. komunikacijske spretnosti, 
4. zmožnost sodelovanja. 

Čustveno-socialni 
Učenci: 

1. razvijajo sposobnosti dela v skupini,  
2. izmenjujejo mnenja in upoštevajo mnenja drugih. 

Viri in literatura: 
Učni načrt za slovenščino (2011). Zavod RS za šolstvo. 
Predlogi za obravnavo besedil.  
Kordigel, M. (2000). JAZ PA BEREM 2: Priročnik za učitelje. Ljubljana: Založba Rokus. 
Dostopno na: http://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=326&file=1 (12. 3. 
2017) 

OPOMBA: 
Učna ura v kvazi kontrolni skupini je potekala enako, razen nekaterih aktivnosti. Učenci niso 
videli pravljične hišice in je bila nebesedna motivacija izpuščena. Namesto animacije so učenci 
dvakrat poslušali interpretativno branje slikanice, prvič sem jim pripovedovala. O literarnih likih 
smo se pogovarjali, ne da bi stilizirane videli in jih imeli v rokah. Dramatizacijo so izvedli brez 
pravljične hišice, z nekaterimi pripomočki. 

http://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=326&file=1
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 DEJAVNOSTI UČITELJICE DEJAVNOSTI UČENCEV 

UVOD Uvodna motivacija: 
 

1. NEBESEDNA:  
pred učence postavim grad, pravljično 
hišico Šivilje in škarjic, ptička in 
škarjice Hrustalke. 
 

2. BESEDNA: 
Učence vprašam, ali so že kdaj slišali 
za kakšen čudežni predmet. Kaj je 
čudežni predmet? Kje ga lahko 
najdemo? Kaj z njimi počnemo? Kaj 
čarobni predmeti zmorejo? Kako 
delujejo? 
 
Učence razdelim v skupine in jim 
naročim, naj se spomnijo čim več 
čudežnih predmetov, ki so jih spoznali 
v pravljicah. Vsaka skupina učencev 
dobi priložnost, da pove, katerih 
čudežnih predmetov so se spomnili. 
 
Spodbudim jih, da se spomnijo 
čudežnih besed, ki so povzročile 
delovanje čudežnih predmetov v 
pravljicah. 
 
Vsak učenec dobi manjši listek, ki ga 
prepozna kot zloženko. Nanj nariše 
čarobni predmet, znotraj zapiše (kdor 
zna) čudežne besede. 
 
Kaj pa, če bi si lahko vi zaželeli čarobni 
predmet? Kakšen bi bil? S katerimi 
besedami bi povzročili njegovo 
delovanje? 
 

 
 
Učenci se usedejo v bralni kotiček, se 
udobno namestijo na blazine in si 
ogledajo na mizi pred seboj pravljične 
pripomočke. 
 
 
Skušajo se spomniti čim več čudežnih 
predmetov iz pravljic, ki jih poznajo. 
Spomnijo se njihove funkcije, zakaj ga 
je literarni lik uporabljal. 
 
 
 
Skupaj se učenci znotraj skupin 
posvetujejo, katerega čudežnega 
predmeta se spomnijo. Vsaka skupina 
svoje ugotovitve predstavi sošolcem. 
 
 
 
 
Učenci poleg predmeta povedo še 
čudežne besede, ki so v pravljici 
povzročile delovanje predmeta. 
 
 
Na lističe, ki jih dobijo, narišejo 
čudežni predmet, ki si ga želijo zase in 
znotraj zapišejo čudežne besede, ki bi 
njihov čudežni predmet »prebudile«. 
 
Povedo, zakaj si želijo ravno ta 
predmet.  

OBRAVNAVA Najava besedila, lokalizacija  
Vse te pravljice, v katerih se pojavljajo 
čarobni predmeti, že poznate. Jaz pa 
poznam še eno, v kateri nastopajo 
čudežne škarjice hrustalke. Napisal jo 
je pesnik in pisatelj Dragotin Kette, 
ilustrirala jo Jelka Reichman. Naslov 
pravljice je Šivilja in škarjice. 
 
Interpretativno branje 
Pravljično hišico, ki stoji pred učenci in 
njene literarne like oživim tako, da 
besedilo dramatiziram prilagojeno po 
radijski igri Šivilja in škarjice. 
 
Premor po kratki animaciji 
Pozorno gledam reakcije učencev na 
izvedeno aktivno. Dam jim dovolj časa, 
da zberejo lastne vtise. 

 
Učenci opazujejo pravljične predmete 
na moji mizi. Če prepoznajo, za katero 
pravljico gre, povedo. 
Učenci povedo, kaj pomeni, da je 
avtor pravljice pesnik in pisatelj. 
 
Povedo, kaj pomeni, da je nekdo 
ilustrator pravljice. 
 
Učenci se udobno namestijo in 
pozorno spremljajo dogajanje v 
pravljični hišici. 
 
 
 
Učenci v tišini zberejo lastne vtise o 
videnem in slišanem. 
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»Škarjice hrustalke, po rumeni mizi 
bežite, jopice mi urežite.« 
 
 
 
Interpretativno branje 
 
Učencem slikanico interpretativno 
preberem. Pazim na intonacijo, 
glasnost, hitrost in barvo glasu. 
 
Premor po branju 
Učencem dam nekaj trenutkov, da 
zberejo svoje misli in vtise. Pozorno si 
ogledujem njihove reakcije na 
besedilo.  
 
Izražanje doživetij, analiza, sinteza 
in vrednotenje 
V roke vzamem enega od literarnih 
likov in ga pokažem učencem. 
Vprašam jih, kakšen se jim je literarni 
lik zdel in zakaj je tak. Spodbudim jih, 
da si ga natančno ogledajo, ga 
potipajo, se z njim poigrajo in o njem 
razmišljajo. 
Kaj je naredil takega, kar jim je bilo 
všeč, kaj jim ni bilo všeč. Kako se je 
literarni lik obnašal do ostalih, kakšen 
je po značaju. Kako bi ga »oživeli« 
sami, kakšen glas ima, kakšen način 
govorjenja. 
 
Kakšna je bila Bogdanka? S primeri iz 
pravljice povej, zakaj meniš, da je bila 
dobra oseba. 
Kakšna je bila grajska gospa? S 
primeri iz pravljice povej, zakaj se ti je 
zdela taka. 
 
Pogovorimo se o besedilu, natančno si 
ogledamo pravljično hišico. 

Ko se zberejo, povedo, kakšna se jim 
je izvedena dejavnost zdela in jo 
ovrednotijo. 
Naštejejo nastopajoče literarne like, 
opredelijo dogajalni čas in prostor, 
čudežnega pomočnika in dar. 
 
V celoti poslušajo interpretativno 
branje slikanice in si ogledujejo 
ilustracije. 
 
 
Učenci v tišini zberejo lastne vtise o 
videnem in slišanem. 
 
 
 
 
 
Učenci v roke vzamejo stilizirane 
literarne like – Bogdanko in grajsko 
gospo. Ogledajo si ju, ju otipajo in si 
predstavljajo, kakšno osebnost imata. 
Literarni lik v svoji roki opišejo z 
značajskimi lastnostmi. 
 
 
Razmišljajo o pravljici in o ravnanjih 
literarnega lika, o odnosu literarnega 
lika do ostalih literarnih likov. 
 
S primeri iz pravljice ponazorijo, zakaj 
o literarnih likih razmišljajo na določen 
način. 
Ko povedo lastnost, povedo, s katerim 
dejanjem je literarni lik dano lastnost 
izkazal. 
 
Učenci si pobližje ogledajo pravljično 
hišico, njeno notranjost in 
pripomočke. 

NOVE 
NALOGE 

Učencem izročim pravljično hišico, v 
kateri se srečajo literarni liki, ki jih 
imajo učenci v rokah. 
 
Njihova naloga je, da jih oživijo in 
interpretirajo, da situacije zaigrajo 
tako, kot so jih sami doživeli. 
 
Predvajam radijsko igro (ali le del te) 
učenci jo najprej poslušajo, nato ob 
njeni spremljavi ustvarjajo vizualno 
podobo pravljice. 

Učenci se v skupini dogovorijo, kateri 
literarni lik bo kdo oživil. 
Izberejo si del ali celotno zgodbo, 
improvizirajo besedilo, v literarni lik se 
vživijo tako, da oponašajo njegov 
glas, kakršen menijo, da je, njegov 
način pogovarjanja s preostalimi 
literarnimi liki. 
Pomembno je, da učenci v skupini 
sodelujejo in se usklajujejo tako, da 
naredijo skupinsko dramatizacijo 
literarnega dela. 
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25. 4. 2017 

ANALIZA VIDEOPOSNETKA 

DELO S PRAVLJIČNO HIŠICO: ŠIVILJA IN ŠKARJICE  

 

Učence sem za delo s pravljičnimi hišicami in brez njih razdelila v dve skupini, 
kvazi kontrolno in kvazi eksperimentalno skupino. Prva skupina je pravljico 
obravnavala brez uporabe pravljične hišice kot učnega pripomočka, druga z 
uporabo pravljične hišice. Posamezni deli ure so analizirani posebej za prvo in 
drugo skupino, narejena je tudi primerjava med skupinama.  

Šolsko uro smo pričeli z uvodno motivacijo, ki se je med skupinama razlikovala 
v tem, da je imela kvazi eksperimentalna skupina na mizi pred seboj postavljeno 
pravljično hišico in pripomočke, kvazi kontrolna skupina pa tega ni imela. 

Nebesedna motivacija je v kvazi eskperimentalni skupini pri učencih izzvala 
zanimanje, navdušenje in občudovanje. Spraševali so, kaj grad na mizi in škarjice 
pomenijo, zanimalo jih je, kaj bodo s tem počeli in če se lahko igrajo. Povedala 
sem jih, da zaenkrat to ostane skrivnost in da bodo v nadaljevanju izvedeli, kaj 
se v gradu skriva. 

Z obema skupinama smo izvedli uvodno motivacijo, pri kateri sem učence 
usmerila v zaznavanje čarobnega in čudežnega v pravljici. Pogovorili smo se o 
tem, katere čudežne/čarobne predmete iz pravljic že poznajo in učenci iz obeh 
skupin so podali podobne odgovore. Pri obeh skupinah učencev je bilo opaziti 
posnemanje odgovorov, predvsem je bilo to izrazito pri kvazi eksperimentalni 
skupini, kjer so skoraj vsi člani za svojo vzeli idejo o čarobni palici.  

Kvazi kontrolna skupina: 

Učenci omenijo škarjice, ki so kar same od sebe rezale, ko jim je Bogdanka rekla. 
Trije učenci so poznali radijsko igro. 

Omenijo še instrumente, ki sami igrajo, iz risanke o vilah, ogledalce, ki je bilo v 
pravljici o Sneguljčici. Spomnijo se tudi čarobnih besed. 

Učenci dobijo navodilo, da si zamislijo svoj čarobni predmet, kaj zmore in 
čarobne besede zanj. 

Učenec 1: Hiša, ki namesto mene pospravlja igrače. Hiša, hiša, pospravi moje 
igrače. 
Učenec 2: Telo, ki te lahko pričara v nebo, in leti brez kril. 
Učenec 4: Čarobnega robota, ki lahko vse naredil. Robot, vse sladkarije iz 
trgovine mi prinesi. 
Učenec 5: Rad bi bil največji fant na svetu. Ni važno, kateri predmet bi mi to 
omogočil. 
Učenec 6: Metuljček. Da bi se igrala z njim. 
Učenec 7: Čarobno hiško, ki bi vse naredila. 
Učenec 8: Metuljček, metuljček, pričaraj mi ogrlico. 
Učenec 9: Šivilja, ki bi mi naredila majice. 
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Kvazi eksperimentalna skupina: 

Učenci so kot čarobni predmet našteli zrcalo iz pravljice o Sneguljčici, spomnili 
so se čarobnih besed, čarobne palice, ki jih imajo čarovnice in vile. Kot čarobne 
besede je eden izmed učencev povedal besedi prosim in hvala, ki povzročita, da 
ljudje nekaj naredimo.  

Učenci so dobili navodilo, da si zamislijo svoj čarobni predmet, kaj zmore in 
čarobne besede zanj. 

Odgovori učencev: 

Učenec 1: Čarobna palica. Da bi z očetom večkrat kam šla. 
Učenec 2: Čarobna palica. Da bi bili bogati. 
Učenec 3: Čarobna palica. Da bi oče manj delal. 
Učenec 4: Čarobna palica. Da bi se preselili k babici v Makedonijo. 
Učenec 5: Čarobna knjiga, ki pričara pošasti. 
Učenec 6: Čarobna knjiga, ki pričara zastonj igrače. Čarobna knjiga, naj bodo 
igrače zastonj. 
Učenec 7: Zrcalce, ki pričara igrače. 
Učenec 8: Čarobna palica. Čirule čarule, hokus pokus, naj pričara grad. 
Učenec 9: Čarobni svinčnik, ki zna zapisati vse besede. Svinčnik, svinčnik, naredi 
vse. 
Učenec 10: čarobna palica. Abra kadabra pričaraj punčko.  
 
Temu je sledila najava besedila in lokalizacija. Dragotin Kette večini kot avtor še 
ni bil poznan, v kvazi kontrolni skupini so trije učenci pravljico že poznali in 
povedali, da so jo poslušali pred spanjem kot radijsko igro, eni učenki jo vedno 
prebira babica, kadar je pri njej.  
 
Učenci v kvazi kontrolni skupini so bili med prvim interpretativnim branjem zbrani 
in dokaj mirni, opazila sem le nekaj presedanja na mestu. Po branju so nekaj 
trenutkov tiho obsedeli, sama pa sem ponovila Bogdankim ukaz škarjicam, kar 
se je izkazalo za dobro, saj so jih čarobne besede spodbudile k pogovoru o 
slišanem. 
 
Učenci v kvazi eksperimentalni skupini so se z besedilom prvič srečali tako, da 
sem jim ga dramatizirala v pravljični hišici s stiliziranimi literarnimi liki. Celotno 
dogajanje so spremljali zelo pozorno in zbrano, vmes so se približali mizi, da so 
bolje videli. Po končani aktivnosti so nekaj kratkih trenutkov počakali, nato 
zaploskali. Komentirali so, da je hišica zelo lepa in da bi tudi sami radi v njej 
zaigrali zgodbo. 
 
Po prvem srečanju z besedilom smo z učenci utrdili pojme, kot so literarni liki, 
dogajalni prostor, čarobni predmet in čarobni pomočnik. Učenci v obeh skupinah 
so omenjeno našteli in poimenovali. 
 
Sledilo je drugo branje. Učenci iz kvazi eksperimentalne skupine so nemo 
opazovali hišico in literarne like. Učenci v kvazi kontrolni skupini so bili bolj 
nemirni, opaziti je bilo nekaj več premikanja. 
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Sledil je pogovor o književnem besedilu. Učenci so povedali, da so jim bile najbolj 
všeč škarjice, ki so same rezale. Izrazili so svojo naklonjenost do Bogdanke in 
nenaklonjenost do grajske gospe, kar kaže na njihovo naklonjenost do pozitivnih 
literarnih likov.  
 
V kvazi kontrolni skupini so mi, ko sem jih vprašala, kakšna je bila grajska gospa, 
povedali, da je bila zlobna, ker je Bogdanko vrgla iz gradu in ji vzela škarjice. 
 
O Bogdanki so povedali, da je bila prijazna, ker je grajski gospe pomagala in 
ustavila škarjice. Eden izmed učencev je dodal, da je bila Bogdanka lepa, ampak 
je imela rdeče oči in črne lase, kar je lahko opazil na ilustracijah Jelke Reichman.  

Ptiček je bil prijazen, ker je izpolnil željo. 

 
V kazi eksperimentalni skupini so učenci v roke dobili stilizirane literarne like in 
nekaj trenutkov, da so se z njimi poigrali. O njih so mi povedali sledeče: 
 
Gospa se jim je na začetku zdela huda, zlobna. Ena izmed deklic je dodala, da 
se je najprej do Bogdanke vedla grdo, potem pa se je spremenila, ko ji je vzela 
škarjice in so ji rezale obleko in se je ustrašila, je postala prijaznejša. Sošolec ji 
je odgovoril, da je ostala enaka, samo hotela je, da bi izgledala prijaznejša, ker 
je potrebovala pomoč. Zato, ker je naši Bogdanki ukazovala, jo spodila iz gradu, 
potem pa jo je še prosila za pomoč. Tretji je dodal, da se mu je zdela nesramna, 
ker je punčko spodila iz gradu. 

O Bogdanki so povedali, je bila prijazna in zato ji je ptiček izpolnil željo in ji podaril 
škarjice. Na koncu je dobila veliko denarja, prej pa je bila pri grajski gospe in je 
delala. Bila je pridna, ker je delala. Zdela se jim iskrena, ker je po pravici povedala 
za škarjice, ko je gospa potrebovala pomoč, je pomagala. Eden izmed učencev 
je dodal, da je bila Bogdanka zagotovo lepa. 

Ptiček je čarobno bitje, ki je izpolnil željo in ji pomagal, da je dobila škarjice nazaj. 
Zaradi tega so ga ocenili kot pozitivni literarni lik. 

Temu je sledila dramatizacija besedila. Preden so učenci začeli z dramatizacijo, 
sem jim predvajala del radijske igre, da so lahko slišali dialoge med literarnimi 
liki.  
 
V kvazi kontrolni skupini so učenci dramatizirali s pomočjo pripomočkov, kot so 
blago in škarjice. Njihovi dialogi so bili kratki in enostavni, potrebovali so moje 
usmerjanje in pomoč. Uspelo jim je izvesti dramatizacijo celotne pravljice, vsi 
učenci so nastopali in sodelovali. 
 
V kvazi eksperimentalni skupini so učenci dramatizacijo izvedli v pravljični hišici 
s pomočjo literarnih likov. Razdelili so se v skupine in se dogovorili, kdo bo odigral 
posamezno vlogo. Dialogi, ki so jih učenci sestavili med dramatizacije, ki je bila 
improvizirana, so bili precej natančen posnetek dialogov, ki so jih videli na 
začetku šolske ure, ko sem pravljico dramatizirala sama. Vloge so odigrali zelo 
doživeto, s stokanjem, vzkliki in intonacijo so ponazarjali doživljanja literarnih 
likov. Ko so se vse skupine zamenjale, so me prosili, če se lahko še naprej igrajo. 
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Po končani izvedbi smo skupaj naredili refleksijo. Učencem so bile izvedene 
aktivnosti všeč, v kvazi eksperimentalni skupini so povedali, da komaj čakajo 
naslednjo pravljično hišico. 
Učenci so povedali: 
Lepša zgodbica je bila. In bolj zanimiva. Pa lahko se igramo. Liki nimajo oči. Če 
pravljico samo poslušamo, se ne moremo igrati in drugače. 
Ne učimo se nič in ne pišemo. To se mi zdi kot odmor. 
Dobro je, ker lahko gledaš kot na filmu, potem pa se še igraš. 
 
Izvedeni učni uri sta se izkazali kot dobri, saj sem realizirala vse zastavljene cilje, 
hkrati so bile izvedene aktivnosti všeč učencem.  
 
Razlike med skupinama so bile očitne predvsem pri motiviranosti za delo, kjer je 
večje zanimanje pokazala kvazi eksperimentalna skupina, in pri dramatizaciji, 
kjer se je bilo učencem v kvazi eksperimentalni skupini lažje vživeti v literarne 
like, dramatizacije so bile daljše in mojih spodbud niso potrebovali. 
 

 
Slika 9: Učenci pri delu s pravljično hišico 
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13.2 MOJCA POKRAJCULJA 

 

Mojca Pokrajculja, koroška pravljica (M. Kropej Telban, Tipni indeks), je ena 
izmed najpriljubljenejših slovenskih ljudskih pravljic in ena tistih, ki jih prištevamo 
k nacionalnemu kanonu. Priporočeno je, da jo otrokom in učencem beremo 
večkrat, kadar to želijo, primerna je tudi za prvo samostojno branje, saj se 
dvogovori ponavljajo pri vsakem literarnem liku, ki pride v piskrček, dogajanje je 
enostavno in pregledno. Pripovedka Mojca Pokrajculja je zaradi enostavnosti in 
ponavljanja dogajanja za dramatizacijo v prvem razredu zelo primerna. 
Dvogovora med Mojco in živalmi se učenci zlahka naučijo (Kordigel Aberšek, 
Saksida, 1999).  

Pripovedka je kakovostno izhodišče za razvijanje sposobnosti identifikacije z 
literarnim likom, razumevanja motivov za ravnanje literarnih likov, domišljijskega 
sodelovanja v literarnem svetu in dramsko poustvarjanje literarnega dogajanja. I. 
Saksida in M. Kordigel Aberšek v priročniku za učitelje priporočata uvodno 
dejavnost s pridobivanjem pojma, in sicer zvijačnost in sladkosnednost, s 
katerima bodo učenci lažje vstopili v literarni svet in se identificirali z literarnimi 
liki. Mlajši učenci, pri katerih se faza egocentrizma ravno zaključuje, težko najdejo 
v sebi interes za stvari, ki se jih ne zadevajo. Za pisker sredi gozda bodo interes 
lažje našli, če najdejo povezavo med svetom v njem in svetom, v katerem živijo. 
Za vživljanje v literarni svet je pomembna identifikacija z enim od literarnim likom, 
preko katerega učenec vstopi v zgodbo kot npr. lisica, preko katere vidi in čuti, 
kar vidi in čuti ona. Za identifikacijo mladi bralec potrebuje tako imenovana vrata 
za identifikacijo, kar pomeni, da mu mora biti literarni lik vsaj malo podoben, 
bodisi po zunanjosti, situaciji, v kateri se je znašel ali željah. Mlajši bralci 
potrebujejo večje podobnosti.  

Učitelj učencem pomaga poiskati vrata za identifikacijo, pri Mojci Pokrajculji lahko 
to stori preko dejavnosti, pri kateri učenci ozavestijo, da je vsakdo včasih 
sladkosneden in katere sladke stvari najbolj premamijo njih. Napeljati jih moramo 
na to, da včasih, za to, da bi si nekaj pridobili, uporabimo zvijačo. Učenci lahko 
pripovedujejo o tem, kako so na primer svoje starše prepričali v nekaj, česar prej 
niso želeli.   

Saksida motivacijo s pridobivanjem pojma deli na tri korake. V prvem pred 
učence postavimo konkretno pojavno obliko pojma, ki ga želimo pridobiti, potem 
pojem osvetlimo iz vseh zornih kotov, nazadnje spodbudimo učence, da 
pripovedujejo svoje izkušnje, povezane s pojmom. S konkretno pojavno obliko 
pojma v učencih spodbujamo občutke, ki jih pojem v resnici vzbuja.  
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Slika 10: Naslovnica slikanice Mojca Pokrajculja 

Predmet: Slovenščina, književnost 

Datum: 4. 5. 2017 

Študentka: Lucija Orehar 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj 

Razred: 1.  

Učna tema: Poslušanje pravljic 

Učna enota: Mojca Pokrajculja 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi 

Metode dela: razgovor, razlaga, interpretativno branje, poslušanje radijske igre, dramatizacija 
in poustvarjanje literarnega besedila 

Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: pravljična hišica, stilizirani literarni liki, predmeti iz vsakdanjega 
življenja, slikanica 

UČNI CILJI: 
Razvijanje zmožnosti sprejemanja umetnostnega besedila s poslušanjem, gledanjem 
uprizoritev, poustvarjanjem 
Kognitivni 
Učenci: 

1. Izražajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri poslušanju, branju. 
2. Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 
3. Prepoznavajo razlike med svetom, v katerem živijo in domišljijskim svetom v književnem 

besedilu. 
4. Poiščejo podobnosti med literarnim likom in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v 

podobnem položaju kot literarni lik. 
5. Prepoznavajo dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo takšne. 
6. Izluščijo tiste motive za ravnanje literarnih likov, ki jih poznajo iz lastnih izkušenj. 
7. Sledijo zaporednemu toku dogodkov in povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami. 
8. V skupini dramatizirajo prozno delo. 
9. Razvijajo zmožnost vživljanja v literarni lik. 

  
Psihomotorični cilji: 
Učenci urijo: 

1. drobne, fine gibe, ki so med seboj usklajeni in koordinirani, 
2. zaporedje od nebesednega do besednega sporočanja, 
3. komunikacijske spretnosti, 
4.  zmožnost sodelovanja. 

Čustveno-socialni 
Učenci: 

1. razvijajo sposobnosti dela v skupini,  
2. izmenjujejo mnenja in upoštevajo mnenja drugih. 

Viri in literatura: 
Učni načrt za slovenščino (2011). Zavod RS za šolstvo. 
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Kordigel, M., Saksida, I. (1999). JAZ PA BEREM: Priročnik za učitelje. Ljubljana: Založba 
Rokus. Pridobljeno iz: 
http://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=325&file=1%20 (12. 3. 2017) 

OPOMBA: 
Učna ura v kvazi kontrolni skupini je potekala enako, razen nekaterih aktivnosti. Učenci niso 
videli pravljične hišice, zato je bila nebesedna motivacija izpuščena. Namesto animacije so 
učenci dvakrat poslušali interpretativno branje slikanice, prvič sem jim pripovedovala. O literarnih 
likih smo se pogovarjali, ne da bi stilizirane videli in jih imeli v rokah. Dramatizacijo so izvedli 
brez pravljične hišice, z nekaterimi pripomočki. 

 

 DEJAVNOSTI UČITELJICE DEJAVNOSTI UČENCEV 

UVOD Uvodna motivacija: 
1. NEBESEDNA:  

pred učence postavim lonec – 
pravljično hišico Mojce Pokrajculje, 
lonček medu in kovanec. 
 
 

2. BESEDNA: 
Učence razdelim v manjše skupine. 
Vsaka skupina dobi igralno kocko in 
manjšo čokoladico. Vsak član skupine 
vrže igralno kocko in tisti, ki prvi vrže 
šest, vzame čokoladico, jo odvije in 
začne jesti. Sladka se toliko časa, 
dokler naslednji ne vrže šest pik na 
igralni kocki. Igra je končana, ko 
zmanjka čokoladke.  
(ustni vir: seminar Komunikacija in 
delo z učenci, ki motijo pouk, Damjana 
Šmid, 8. 11. 2016) 
 
Pogovor vodim tako, da učence 
sprašujem, koliko najljubše sladkarije 
lahko pojedo, kaj o tem menijo njihovi 
straši. Vprašam jih, ali jim kdaj rečejo, 
da lahko pojedo še en kos, potem pa 
bo dovolj. 
Učencem sedaj rečem, naj si 
zamislijo, da starši sladkarije skrijejo, 
oni pa vedo kam so jih skrili. Vprašam 
jih, ali je v takem primeru nemogoče 
priti do vsaj kakšnega koščka.  

Učenci se udobno namestijo v 
našem bralnem kotičku. 
Pozorno si ogledajo predmete 
pred seboj. 
Učenci iz predmetov, ki jih imajo 
pred seboj, sklepajo, katero 
povedko bomo obravnavali. 
 
 
 
Učenci jedo čokolado, sami 
presodijo, kako velik kos si 
vzamejo.  
Učenci bodo opazili, kako so si 
različni po sociocentričnem in/ali 
egocentričnem 
razmišljanju/vedenju. Sami 
ugotovijo, da je bistvo v tem, da 
vzamejo majhen košček zase in 
mislijo tudi na druge. 
 
 
 
Povedo čim več svojih primerov o 
tem, kdo jim prinese sladkarije in 
ve, da so ravno te njihove 
najljubše, s kom jih delijo, kam jih 
morda skrijejo. 
 
Med seboj se posvetujejo, kaj bi 
lahko naredili, da bi si jih pridobili. 
Povedo, kaj so si že izmislili in 
uporabili sami. Vprašam jih, ali so 
se ustavili še pravi čas ali so 
pojedli vse do konca in kaj se je 
zgodilo potem. 

OBRAVNAVA Najava besedila, lokalizacija  
Danes vam bom predstavila koroško 
pravljico. Nima znanega avtorja in se 
je prenašala preko pripovedovanja 
med ljudmi, zato rečemo, da je 
ljudska. Zapisal jo je Vinko 
Möderndorfer, ilustriral pa Marjan 
Manček. V pripovedi bomo srečali 
nekoga, ki je zelo sladkosned. 
Slikanica je prvič izšla leta 1924. 
 

 
Učenci pozorno poslušajo najavo 
besedila. Prepoznavajo delo 
ilustratorja in si zapomnijo, kdo je 
slikanico ilustriral. Vedo, kaj 
pomeni, da je pripoved ljudska in 
da Vinko Möderndorfer ni avtor 
besedila, ampak je besedilo 
samo zapisal. 
 
 
 

http://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=325&file=1%20
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Pravljično hišico, ki je pred učenci in 
njene literarne like oživim tako, da 
besedilo dramatiziram po igri, ki jo je 
zapisal Boris A. Novak (Mojca 
Pokrajculja (radijska igra po motivih 
koroške ljudske pravljice) 1995). 
 
Premor po kratki animaciji 
Pozorno gledam reakcije učencev na 
izvedeno aktivno. Dam jim dovolj 
časa, da zberejo lastne vtise. 
 
 
 
Kdo je našel krajcar? Kaj je z njim 
storila? 
Kaj je Mojca vprašala vsako žival, ki je 
potrkala na njena vrata? 
Katera žival je potrkala prva? Kaj je 
bila po poklicu? 
Kakšna je bila lisica? Katere živali so 
še potrkale? Kaj so bile po poklicu? 
Kateri živali je lisica podtaknila krajo 
medu? Kaj je storil zajček? 
Zakaj je lisica pojedla med? 
Zakaj pogosto v pravljicah slišimo, da 
je lisica zvitorepka? 
 
Interpretativno branje 
Slikanico učencem interpretativno 
preberem. Pazim na intonacijo, 
glasnost, hitrost in barvo glasu. 
 
Premor po branju 
Učencem dam nekaj trenutkov, da 
zberejo svoje misli in vtise. Pozorno si 
ogledujem njihove reakcije na 
besedilo. Po premoru izjavim: »Zajčku 
niso več zrasle polomljene prednje 
noge in zato ima še danes prednji par 
nog krajši od zadnjega.« 
 
Izražanje doživetij, analiza, sinteza 
in vrednotenje 
V roke vzamem enega od literarnih 
likov in ga pokažem učencem. 
Vprašam jih, kakšen se jim je literarni 
lik zdel in zakaj je tak. Spodbudim jih, 
da si ga natančno ogledajo, ga 
potipajo, se z njim poigrajo in o njem 
razmišljajo. 
Kaj je naredil takega, kar jim je bilo 
všeč, kaj jim ni bilo všeč. Kako se je 
literarni lik obnašal do ostalih, kakšen 
je po značaju. Kako bi ga »oživeli« 
sami, kakšen glas ima, kakšen način 
govorjenja. 
Pogovorimo se o besedilu, natančno si 
ogledamo pravljično hišico. 

Učenci spremljajo dogajanje v 
pravljični hišici. 
Učenci se umirijo, sprostijo in 
pripravijo na zbrano poslušanje. 
 
 
 
 
 
Učenci v tišini urejajo lastne vtise 
o videnem in slišanem. 
Ko se zberejo, povedo, kakšna se 
jim je izvedena dejavnost zdela in 
jo ovrednotijo. 
 
 
Naštejejo nastopajoče literarne 
like, opredelijo dogajalni čas in 
prostor, opazijo sladkosnednost 
in njene negativne posledice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V celoti poslušajo interpretativno 
branje slikanice in si ogledujejo 
ilustracije. 
 
 
 
Učenci v tišini zberejo lastne vtise 
o videnem in slišanem. 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci vzamejo v roke stilizirane 
literarne like – ogledajo si jih, jih 
otipajo in si predstavljajo, kakšno 
osebnost imajo. 
Literarni lik v svoji roki opišejo z 
značajskimi lastnostmi. 
 
Vživijo se vanje tako, da jih oživijo 
in interpretirajo tako, kot jih sami 
doživijo. 
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NOVE 
NALOGE 

Učencem izročim pravljično hišico, v 
kateri se srečajo literarni liki, ki jih 
imajo v rokah učenci. 
 
Njihova naloga je, da jih oživijo in 
interpretirajo, da situacije zaigrajo 
tako, kot so jih sami doživeli. 
 
Če je v kateri skupini manj učencev, 
ene od živali ne bodo dramatizirali. 
Učenci si lahko vloge izberejo sami, 
dam jim pravljično hišico in stilizirane 
literarne like.  

Učenci si pravljično hišico 
ogledajo, jo raziščejo, 
predstavljajo si dogajanje v njej. 
 
Literarne like popeljejo na 
dogajalni prostor, zamislijo si 
dogajalni čas, pozorni so na 
literarne like, da jih oživijo tako, 
kot so jih začutili. Ko literarni lik 
zamenjajo, spremenijo način 
govora, glas, značaj literarnega 
lika. 

 

4. 5. 2017 

ANALIZA VIDEOPOSNETKA 

DELO S PRAVLJIČNO HIŠICO: MOJCA POKRAJCULJA  

 

Uvodna motivacija: 

Učenci v kvazi eksperimentalni skupini so dobili igralno kocko in majhno 
čokolado. Navodilo je bilo, da jo odvije in začne jesti tisti, ki prvi vrže šest. Poje 
lahko, kolikor čokoladice želi, ve pa, da ima cela skupina eno čokoladico. 

Učenci so začeli metati kocko in vsi so želeli prvi vreči šest, da bi lahko pojedli 
kar največ čokoladice. Ko so se začeli igrati, niso pomislili na sošolce, pazili so, 
da je malo čokoladice dobil še drugi sošolec, na ostale tri v skupni so pozabili. 

Pogovarjali smo se o tem, če želijo svojo najljubšo čokoladico ali bonbon deliti z 
drugimi. Povedali so, da bi svojo najljubšo sladkarijo pojedli sami. Prinesejo jim 
jih mamice, babice, očetje ali prijatelji, ko pridejo na obisk.  

Zaprli so oči in si predstavljali, da dobijo svojo sladkarijo, pojedo en košček, 
potem pa jo morajo pospraviti. Pogovorili smo se o tem, da jim starši sladkarije 
omejujejo, ker so škodljive in niso zdrave zanje, a si jih sami vseeno kdaj želijo 
preveč. Vprašala sem jih, kaj v tem primeru naredijo in učenci so imeli veliko idej, 
kako bi dobili še kakšen dodaten kos. 

V kvazi kontrolni skupini so si učenci med seboj čokoladici razdelili bolj pravično, 
brez nje je ostal samo en učenec. Potem smo se pogovorili o sladkosnednosti in 
kako se počutijo drugi, če vse pojemo sami in z njimi ne delimo. 

Našteli so svoje najljubše sladkarije, kdo jim sladkarije podari in kje jih doma 
hranijo. Našteli so ogromno idej, kako bi z zvijačo čokoladice pridobili. Njihove 
ideje so bile zelo domiselne, od magnetov, s katerimi bi sladkarije povlekli k sebi, 
do ribiških palic, lepe prošnje, da bi delili še z mamico, se zmuznili do omare s 
sladkarijo in si sami vzeli, do »dobrikanja«. 

Napoved smotra: 

Z učenci se pogovorimo o tem, kaj pomeni ljudska pravljica/pesem/pripovedka. 
Učenec mi je odgovoril, da to pomeni, da se je zgodba prenašala naprej. 
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Pogledali smo, kdo je zgodbo zapisal in učenci so mi povedali, da to ne pomeni, 
da je avtor, ampak da je zapisal pripovedovano besedilo. Potem smo povedali 
še, kdo je ilustrator in kakšno delo ilustrator opravlja. 

V kvazi kontrolni skupini so učenci pozorno in zbrano poslušali prvo 
interpretativno branje pravljice.  

Učenci v kvazi eksperimentalni skupini so zelo zbrano in z zanimanjem opazovali 
dogajanje v pravljični hišici. V dogajanje so se zelo vživeli in vmes celo 
komunicirali z literarnimi liki. Učenka je zajčka spodbudila, kje lahko leže v 
piskrčku. Naravni občutek za pravico jih je spodbudil, da so jih opozorili, da je 
bila kriva lisica in ne zajček. 

Učenci si vzamejo nekaj trenutkov, da v tišini podoživijo dogajanje v pravljici. V 
kvazi kontrolni skupini je učenka na koncu čustvenega odmora komentirala, kako 
je lisica nesramna in da se je lagala. Pri povedi o tem, da ima zajček prednji par 
nog krajši od zadnjega so vzkliknili »auč«. 

Učenka v kvazi eksperimentalni skupini je komentirala: drugače je bila lisica, to 
pripovedko poznam. Ker lisice so res zvite. 

Z učenci se pogovorimo o literarnih likih. Obe skupini naštejeta vse literarne like, 
opredelita dogajalni prostor in čas. 

Naštejejo: 

Medved, zajček, Mojca Pokrajculja, lisica, volk, srnjak. 

Zgodba se dogaja v piskrčku, ki je postavljen verjetno nekje sredi gozda. 

Dogajalni čas je verjetno zima, ker je bilo zelo mrzlo in je pihala burja. 

Sledila je kratka obnova dogajanja v pravljici. 

Z učenci smo namesto drugega branja zgodbo ponovno povedali tako, da so jo 
učenci objavljali s pomočjo sličic, ker sem zaznala, da zgodbo dovolj dobro 
poznajo in so bili sami tako aktivnejši. Zgodbo so pripovedovali koherentno, 
natančno, besedila niso preveč izpuščali ali prirejali. Moje usmerjanje in vodenje 
je bilo skoraj neopazno. 

O lisici so takoj povedali, da je bila zvita in izpostavili, da je krivdo preložila na 
zajčka in pojedla ves med, ker se je pretvarjala, da jo boli trebuh. Navezali so se 
na uvodno dejavnost in povedali, da je bila lisica sladkosneda in zvita. 

O medvedu so povedali, da je sladkosned. Vprašala sem, kje v zgodbi so to 
izvedeli in so odgovorili, da tega niso izvedeli v tej zgodbi, ampak vedo iz ostalih 
pravljic. Učenka je dodala, da je bil žalosten, ker je lisica pojedla med, sošolec jo 
je dopolnil, da ni on prinesel medu, ampak volk. 

Volk je bil po njihovem mnenju pameten, ker je našel rešitev za problem, kdo je 
pojedel med. Zajček se jim je smilil, ker si je polomil tačke in ni vedel, zakaj ga 
preganjajo. Spraševali so se, zakaj se ni ustavil in povedal, da ni on polizal medu. 
Učenec je dodal, da mu verjetno ne bi verjeli. Mojca Pokrajculja se jim je zdela 
prijazna, ker je dovolila, da pri njej prespijo. Učenka mi je rekla, da je podobna 
meni, ker jim je razdelila delo, tako kot sem ga jaz njim pri likovni umetnosti. 
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V kvazi eksperimentalni skupini so povedali, da je Mojca Pokrajculja živali 
vprašala, če znajo kaj delati in vsaka žival je nekaj znala. Našteli so poklice vseh 
živali. 

Med interpretativnim branjem so zbrano poslušali. Ko je bilo konec so kratek čas 
obsedeli, potem pa takoj začeli prositi za literarne like in če lahko igrajo v 
pravljični hišici. 

Literarne like sem jim razdelila, skupaj smo jih opazovali in razmišljali, kako se je 
literarni lik v zgodbi obnašal, kakšen je bil do drugih, vanje so se skušali vživeti 
in ponazoriti s primeri iz zgodbe. Pomislili so, če smo jim kdaj podobni. 

Učenec 1: Zajček je bil prijazen, ker ni nič naredil narobe. Na koncu je bežal in si 
polomil prednje tačke, ker ga je lisica namazala okoli ust. Bil je žalosten. Nič ni 
povedal, ker je mislil, da mu ne bodo verjeli. 
Učenec 2: Srnjak je bil verjetno prijazen, ni pa nič posebnega o njem v zgodbi. 
Učenec 3: Volk je bil priden, ker je otrebil panje čebel in pripravil večerjo. Bil je 
pameten, ker je rekel, naj se sončijo in bodo našli krivca. 
Učenec 4: Medveda si ne predstavljam točno, verjetno je bil prijazen. 
Učenec 5: Mojca Pokrajculja je bila prijazna in stroga. Prijazna zato, ker so lahko 
pri njej spali, stroga zato, ker jih je spraševala, če kaj znajo. Kot mamica ali 
učiteljica. 
Učenec 6: Prijazna tudi zato, ker ni lovila zajčka z ostalimi živalmi.  
Učenec 7: Lisica je bila zvita, ker je zajčku namazala gobček. In še zlagala se je, 
da jo boli trebuh in je pojedla ves med. Kamilic si ni skuhala. 
Učenci: Lisici nismo podobni. Smo pa želeli pojesti celo čokolado. 
Učenec je dodal: Nočem biti kot lisica, ampak sem ji vseeno kdaj podoben. Doma 
sem v strop vrgel igračo in je ostal moder madež. Pa nisem priznal, da sem bil 
jaz. Ker vem, da bi me mami in oči kregala. 

Tudi ostali učenci v skupini so našteli svoje primere, kdaj so podobni lisici in kdaj 
so podobni zajčku. Bili so si enotni, da je slabše, če so podobni zajčku, ker jih 
potem nekdo po krivici okrega. 

Za pripravo dramatizacije in razdelitev vlog so učenci potrebovali nekaj več kot 
pet minut. Njihovi dialogi so bili zelo kratki in enostavni, sledili so poteku zgodbe. 
V literarne like se niso vživeli tako kot sošolci iz kvazi eksperimentalne skupine 
in pri dramatizaciji jim je bilo bolj nerodno. Potrebovali so več usmeritev in 
pomoči. Učenec, ki je nastopal kot zajček, se je na koncu dramatizacije, ko so ga 
ostali člani skupine obtožili kraje medu, branil in jih skušal prepričati, da ni bil on.  

Učencem v kvazi eksperimentalni skupini sem dala navodilo, da si razdelijo 
stilizirane literarne like in uprizorijo dramatizacijo pravljice. Za pripravo so 
potrebovali nekaj manj kot tri minute in so začeli. 

Med seboj so si zelo pomagali, besedilo jim ni povzročalo težav. Vsi so želeli 
gledati v piskrček, zato so se pred njim menjali. Učenci, ki niso sodelovali v prvi 
skupini so vstali in gledali v piskrček ter pomagali s potekom zgodbe. Moje 
vodenje ni bilo potrebno. Med seboj so si menjavali vloge. Za igro v piskrčku so 
porabili nekaj več kot 25 minut. Učenec, ki ima status priseljenca, je v 
dramatizaciji rad sodeloval, in čeprav sprva ni želel govoriti besedila, je nazadnje 
povedal besedilo svojega literarnega lika skoraj brez težav. 
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Učenci so o pravljični hišici z veseljem govorili. Nekaj odzivov: 

Pravljične hišice so mi zelo všeč, ker sami v njih pripovedujemo in ker so živali 
lepe. 
Dobro se je igrati s piskrčkom, ker v njem vidimo predstavo in se potem še sami 
igramo. 
Dobro je, ker lahko pripovedujemo pravljice. 

 
Izvedeni učni uri sta se izkazali kot dobri, saj sem realizirala vse zastavljene cilje, 
hkrati so bile izvedene aktivnosti učencem všeč. 
Razlike med skupinama so bile, podobno kot pri obravnavi pravljice Šivilja in 
škarjice, in sicer pri motiviranosti za delo, kjer je večje zanimanje pokazala kvazi 
eksperimentalna skupina, in pri dramatizaciji, kjer se je bilo učencem v kvazi 
eksperimentalni skupini lažje vživeti v literarne like, dramatizacije so bile daljše 
in mojih spodbud niso potrebovali. Razumevanje in identifikacija z literarnimi liki 
je bila pri pripovedki Mojca Pokrajculja pri obeh skupinah bistveno boljša kot pri 
obravnavi pravljice Šivilja in škarjice, učenci so lahko razumeli literarne like, 
predvsem lisico in zajca, našli so tudi vzporednice z Mojco Pokrajculjo in 
avtoriteto v njihovem življenju. 

 

Učenci v kvazi kontrolni skupini so dali večji poudarek na ilustracije v slikanici, 
na podlagi le-teh so si ustvarjali svoje čutno-domišljijske predstave, medtem ko 
so učenci v kvazi eksperimentalni skupini to preložili na pravljično hišico, ki jim 
je predstavljala celotno zgodbo in v kateri so se brezskrbno in sproščeno igrali. 

 

 
Slika 11: Učenci pri delu s pravljično hišico Mojce Pokrajculje  
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13.3 ZVEZDICA ZASPANKA 

 

Zvezdica Zaspanka, kratka sodobna pravljica s poosebljenim nebesnim telesom 
kot glavnim literarnim likom, spada med nacionalna kanonska besedila, ki so 
trdno zasidrana v slovensko zavest. Zvezdica Zaspanka je dostopna učencem 
kot slikanica v več izdajah, lutkovna predstava, radijska igra, brati jo je mogoče 
v originalni dramski različici. Zaradi dostopnosti besedila na novih in starih 
medijih je primerno za sodobni književni pouk, načelo katerega je, da ima vsak 
medij svoje prednosti in ni hierarhije primernosti in pravilnosti. Obravnavano 
besedilo je dokaz, da umetniška stvaritev s prehodom na nove medije zaradi 
možnosti estetskega izražanja tudi pridobi. 

 

 
Slika 12: Naslovnica slikanice Zvezdica Zaspanka 
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 DEJAVNOSTI UČITELJICE DEJAVNOSTI UČENCEV 

UVOD Uvodna motivacija: 
1. NEBESEDNA:  

Učenci se udobno namestijo 
v našem bralnem kotičku. 
Pozorno si ogledajo 
predmete pred seboj. 

Predmet: Slovenščina, književnost 

Datum: 30. 5. 2017 

Študentka: Lucija Orehar 

Šola: OŠ Staneta Žagarja Kranj 

Razred: 1. 

Učna tema: Poslušanje pravljic 

Učna enota: Zvezdica zaspanka 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi 

Metode dela: razgovor, razlaga, interpretativno branje, poslušanje radijske igre, dramatizacija in 
poustvarjanje literarnega besedila 

Oblike dela: frontalna, individualna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: pravljična hišica, stilizirani literarni liki, predmeti iz vsakdanjega 
življenja, slikanica 

UČNI CILJI: 
Razvijanje zmožnosti sprejemanja umetnostnega besedila s poslušanjem, gledanjem uprizoritev, 
poustvarjanjem 

Kognitivni 
Učenci: 

1. Izražajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri poslušanju, branju. 
2. Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. 
3. Prepoznavajo prvine pravljice: formalni začetek in konec, preteklik, za pravljico značilni 

pripovedovalni ton. 
4. Prepoznavajo razlike med doživljajskim svetom, v katerem živijo in domišljijskim svetom v 

književnem besedilu. 
5. Poiščejo podobnosti med literarnim likom in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v 

podobnem položaju kot literarni lik. 
6. Prepoznavajo dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo takšne. 
7. Izluščijo tiste motive za ravnanje literarnih likov, ki jih poznajo iz lastnih izkušenj. 
8. Sledijo zaporednemu toku dogodkov in povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami. 
9. V skupini dramatizirajo prozno delo. 
10. Razvijajo zmožnost vživljanja v literarni lik. 

  
Psihomotorični cilji: 
Učenci urijo: 

1. drobne, fine gibe, ki so med seboj usklajeni in koordinirani, 
2. zaporedje od nebesednega do besednega sporočanja, 
3. komunikacijske spretnosti, 
4. zmožnost sodelovanja. 

Čustveno-socialni 
Učenci: 

1. razvijajo sposobnosti skupinskega dela,  
2. izmenjujejo mnenja in upoštevajo mnenja drugih. 

Viri in literatura: 
 Učni načrt za slovenščino (2011). Zavod RS za šolstvo. 
Kordigel, M. (2000). JAZ PA BEREM 2: Priročnik za učitelje. Ljubljana: Založba Rokus. Dostopno 
na: http://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=326&file=1 (12. 3. 2017) 

OPOMBA: 
Učna ura v kvazi kontrolni skupini je potekala enako, razen nekaterih aktivnosti. Učenci niso videli 
pravljične hišice, zato je bila nebesedna motivacija izpuščena. Namesto animacije so učenci dvakrat 
poslušali interpretativno branje slikanice, prvič sem jim pripovedovala. O literarnih likih smo se 
pogovarjali, ne da bi stilizirane videli in jih imeli v rokah. Dramatizacijo so izvedli brez pravljične 
hišice, z nekaterimi pripomočki. 

http://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=326&file=1
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Pred učence postavim pravljično hišico 
Zvezdice Zaspanke, nekaj zlatih zvezdic 
in Mesec. 
 
 

2. BESEDNA: 
Učencem že dan prej naročim, naj si 
doma, preden gredo spat, ogledajo 
večerno nebo. Pozorni naj bodo na 
Mesec, kje je in kakšen je, katera je 
najsvetlejša zvezda, če morda opazijo 
kakšen komet ali utrinek in preštejejo, 
koliko zvezd je na nebu. Učenci o svojem 
opazovanju potem poročajo v šoli.  
Pogovorimo se o tem, kaj je komet in da 
si moramo, če ga vidimo, nekaj zaželeti. 
Vsakega učenca vprašam, koliko zvezd je 
preštel. Pri tem izpostavimo, da je vseh 
zvezd ne moremo prešteti, zanima pa me, 
koliko so jih našteli oni. 

Učenci iz predmetov, ki jih 
imajo pred seboj, sklepajo, 
katero povedko bomo 
obravnavali. 
 
 
Učenci pripovedujejo o 
opazovanju večernega neba, 
o tem, koliko zvezd so oni 
našteli, če so že kdaj videli 
komet ali zvezdni utrinek, kaj 
so si takrat zaželeli. 

OBRAVNAVA Najava besedila, lokalizacija  
Nihče izmed nas ni preštel vseh zvezd. 
Torej ne bi opazili, če bi ena izmed njih 
manjkala in ne bi svetila na večernem 
nebu. Boter Mesec pa pozna vsako 
zvezdo in jih vsak večer vse prešteje. Ko 
nekega večera ena izmed njih ni 
pravočasno zasvetila na nebu, se je 
zgodilo nekaj posebnega. Kaj se je 
zgodilo, boste izvedeli v pravljici Zvezdica 
Zaspanka, avtorja Frana Milčinskega. 
Fran Milčinski je slovenski pisatelj in 
dramatik, napisal je veliko mladinskih del, 
med drugim tudi Butalce. 
 
Kratka animacija 
Pravljično hišico, ki stoji pred učenci in 
njene literarne like oživim tako, da 
besedilo dramatiziram po dramski različici 
Zvezdice Zaspanke. 
 
Premor po kratki animaciji 
Pozorno gledam reakcije učencev na 
izvedeno aktivno. Dam jim dovolj časa, da 
zberejo lastne vtise. 
 
 
Zdaj Zvezdica Zaspanka spet sveti tam 
gori in na nebu in na Zemlji je vse prav: 
otroci spijo, mornarji so v luki spustili sidro 
in pesnik je našel rimo na besedo lonec. 
Konec. 
Učence povprašam, kako je na nebu, 
kako je bilo na sejmu in kako pri Ceferinu 
doma.  
 
INTERPRETATIVNO BRANJE 
Učencem slikanico interpretativno 
preberem. Pazim na intonacijo, glasnost, 
hitrost in barvo glasu. 

 
Učenci pozorno poslušajo 
najavo besedila. 
Prepoznavajo delo 
ilustratorja in si zapomnijo, 
kdo je slikanico ilustriral. 
Učenci povedo, kaj pomeni, 
da je avtor pravljice pesnik in 
pisatelj. 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci se umirijo, sprostijo in 
spremljajo dogajanje v 
pravljični hišici. 
 
 
Učenci v tišini zberejo lastne 
vtise o videnem in slišanem. 
Ko se zberejo, povedo, 
kakšna se jim je izvedena 
dejavnost zdela in jo 
ovrednotijo. 
 
Naštejejo nastopajoče 
literarne like, opredelijo 
dogajalni čas in prostor, 
opazijo sladkosnednost in 
njene negativne posledice. 
 
 
 
 
V celoti poslušajo 
interpretativno branje 
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PREMOR PO BRANJU 
Učencem dam nekaj trenutkov, da 
zberejo svoje misli in vtise. Pozorno si 
ogledujem njihove reakcije na besedilo.  
 
Izražanje doživetij, analiza, sinteza in 
vrednotenje 
V roke vzamem enega od literarnih likov 
in ga pokažem učencem. Vprašam jih, 
kakšen se jim je zdel literarni lik in zakaj 
je takšen. Spodbudim jih, da si ga 
natančno ogledajo, ga potipajo, se z njim 
poigrajo in o njem razmišljajo. 
Kaj je naredil takega, kar jim je bilo všeč, 
kaj jim ni bilo všeč. Kako se je literarni lik 
obnašal do ostalih, kakšen je po značaju. 
Kako bi ga »oživeli« sami, kakšen glas 
ima, kakšen način govorjenja. 
 
Učence vprašam, kakšen se jim je del 
boter Mesec. Povemo, da je bil strog, 
vendar mu je bilo hudo, ko je moral 
zvezdico poslati daleč na Zemljo. 
Opozoril jo je, da so tam hudobneži, pred 
katerimi mora skrivati svoje zlate lase, ker 
ga je skrbelo zanjo. 
 
Kakšna je zvezdica Zaspanka? Povemo, 
da si je kazen zaslužila, ker ni upoštevala 
dogovora in je vedno zamujala, čeprav je 
bila dobra (prijazna) zvezdica.  
 
Kaj je bilo s Ceferinom? Je bil hudoben 
kot ostali hudobneži v pravljicah? Je storil, 
kar je nameraval? Je bil v resnici brez 
srca? Kako mu zvezdica pomaga, da 
postane spet dober? H komu se Ceferin 
potem odpravi?  

slikanice in si ogledujejo 
ilustracije. 
Učenci v tišini zberejo lastne 
vtise o videnem in slišanem. 
 
 
 
Učenci vzamejo v roke 
stilizirane literarne like – 
ogledajo si jih, jih otipajo in si 
predstavljajo, kakšno 
osebnost imajo. 
 
Literarni lik v svoji roki opišejo 
z značajskimi lastnostmi. 
Vživijo se vanje tako, da jih 
oživijo in interpretirajo tako, 
kot jih sami doživljajo. 
 
 
 

NOVE 
NALOGE 

Z učenci si pogledamo odlomek lutkovne 
predstave, nato s pomočjo pravljične 
hišice in stiliziranih literarnih likov 
besedilo dramatizirajo. Odigrajo prizor iz 
pravljice, ki se jim je najbolj vtisnil v 
spomin, in povedo, zakaj so si izbrali 
ravno tega. 
 

Učenci si del lutkovne 
predstave ogledajo in o njem 
razmislijo.  
Literarne like popeljejo na 
dogajalni prostor, zamislijo si 
dogajalni čas, pozorni so na 
literarne like, da jih oživijo 
tako, kot so jih začutili. Ko 
literarni lik zamenjajo, 
spremenijo način govora, 
glas, značaj literarnega lika. 
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30. 5. 2017 

ANALIZA VIDEOPOSNETKA 

DELO S PRAVLJIČNO HIŠICO: ZVEZDICA ZASPANKA  

Uvodna motivacija: 

Z učenci v kvazi kontrolni in kvazi eksperimentalni skupini smo se pogovarjali o 
tem, kaj vse lahko vidijo, če opazujejo večerno nebo. Našteli so zvezdice/zvezde, 
luno/mesec, planete, zvezdni utrinek/asteroid/komet. Ko so omenili zvezdni 
utrinek so dodali, da si moramo, če ga vidimo, v mislih nekaj zaželeti in se nam 
bo želja uresničila. Potem smo si na platnu ogledali fotografije nočnega neba, 
zvezdnih utrinkov, lune, teleskopov in daljnogledov.  

Učiteljica: »Kako še poimenujemo luno?«  
Učenci: »Mesec.« 
Učiteljica: »Koliko zvezd misliš, da je na nebu?« 
Učenci: »Petsto tisoč, tri milijarde, neskončno, zelo veliko.« 
Učiteljica: »Bi lahko vse te zvezdice preštel?« 
Učenci: »Ne, ker sploh ne bi vedeli, kje smo začeli/ker so premajhne/ker jih je 
preveč.« 
 

Pokažem fotografijo teleskopa.  
Učiteljica: »Kaj je na fotografiji?« 
Učenci v kvazi eksperimentalni skupini: »Z njim gledaš zvezde./Mi ga imamo na 
morju in sem gledala zvezde. Veliko sem jih videla./Naš prijatelj ga ima in se zdi, 
kot da je nebo pri tebi.« 
Učenci v kvazi kontrolni skupini: »Z daljnogledom in teleskopom opazujemo 
zvezde in planete.« 

Napoved smotra: 

Danes se bomo preselili na nebo. Ste že ugotovili, katero pravljico bomo danes 
spoznali? 
Učenci v obeh skupinah so odgovorili: »Zvezdico Zaspanko.« 
Povem, da jo je napisal Fran Milčinski, ilustriral Gorazd Vahen. 

Prvo branje 

Učencem v kvazi eksperimentalni sem zaigrala kratko animacijo pravljice 
Zvezdica Zaspanka. Bili so zelo navdušeni nad pravljično hišico in celotno 
aktivnost so spremljali  v popolni tišini in zelo pozorno. Animacijo sem zaključila, 
ko je Zvezdica Zaspanka prišla v Ceferinovo kočo. 

Učenci so si vzeli nekaj trenutkov in v tišini podoživeli zgodbo. Bili so v skrbeh za 
zvezdico Zaspanko, komentirali so, da jo je Ceferin ugrabil in da jo bo zagotovo 
postrigel. 

Učiteljica: »Kje se zgodba dogaja?« 
Učenci: »Na nebu in na Zemlji.« 
Učiteljica: »Koga vse smo spoznali?« 



 
 

118 
 

Učenci: »Zvezdice, botra Meseca, kometa Repatca, Zvezdico zaspanko, 
Ceferina – razbojnika, ki ima kamen namesto srca, papagaja, sladoledarja, 
zvezdogleda.« 
Učiteljica: »Zakaj je Zvezdica Zaspanka dobila kazen?« 
Učenci: »Zamudila je v službo. Otroci zato niso mogli zaspati, mornarji so se 
izgubili in pesnik ni našel rime. To jim je povedal komet Repatec.« 
Učiteljica: »Ali je bila zvezdica Zaspanka vesela, da je šla na Zemljo?« 
Učenci: »Ne, ker je bila sama. Ni vedela, kje bo lahko prespala. Pa še 
zobozdravniki so tam.« 
Učiteljica: »Koga je zvezdica srečala?« 
Učenci: »Sladoledarja, zvezdogleda, pri katerem je lahko srečala prijateljice 
zvezde. Vprašala jih je kje lahko prespi. Svetovali so, da tam, kjer bo luč.« 
Učiteljica: »Kaj ji je na začetku naročil boter Mesec?« 
Učenci: »Naj ne pove, da ima zlate lase. Ker imajo ljudje radi lase in bi jih hoteli 
vzeti. Ker ga ni ubogala, jo je slišal Ceferin.« 
 
Drugo branje (kvazi eksperimentalna skupina) 

Učencem sem na projektorju pokazala skenirane ilustracije Gorazda Vahna, 
sama pa sem jim interpretativno prebrala pravljico in pravljično hišico pustila pred 
njimi. 
Brala sem skrajšano različico, iz daljše različice sem dodala srečanje s 
sladoledarjem in dogajanje na sejmu. Učenci so zgodbo z zanimanjem poslušali. 
Med dejavnostjo so bili mirni in zbrani (čeprav je bilo branje precej dolgo - 15 
min). 
 
Izjava po čustvenem premoru: 
 
Zvezdica Zaspanka je Ceferina naučila napisati besedo ljuba in takrat mu je v 
prsih začelo biti srce. 
 
Učiteljica: »Katere literarne like smo spoznali v pravljici Zvezdica Zaspanka?« 
Učenci: »Zvezdico Zaspanko, Botra Meseca, razbojnika Ceferina, zvezde, 
papagaja, sladoledarja, zamorca, ki je požiral ogenj in Zvezdogleda.« 

Učenci so na kratko obnovili zgodbo. 

Učenec 1: »Zvezdica je zamudila v službo in boter Mesec ji je dal kazen. Morala 
je iti na Zemljo in tam ostati, dokler ni Ceferinu začelo biti srce. Ker je bil prej 
kamen namesto srca.« 
Učenec 2: »Sladoledar ji je povedal, da je Ceferin nevaren. Zvezdica je 
Zvezdogledu povedala, da ima zlate lase, Boter Mesec pa ji je povedal, da ne 
sme tega povedati, ker imajo ljudje radi zlato in bi jo kdo postrigel. Ceferin jo je 
slišal.« 
Učenec 3: »Zvabil jo je k sebi z lučko, ker so ji vsi tako svetovali. Potem pa ji je 
rekel, naj gre spat. Pa ni šla takoj, ker mu je rekla, da je skuštran. Pa ni imel 
glavnika in ni znal napisati.« 
Učenec 1: »Ljuba mami ni znal napisati. Potem ga je naučila in je bil vesel, ker 
je dobil srce. Potem pa je šel k mami in ni bil več razbojnik. Zvezdica pa se je 
vrnila na nebo.« 
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Učencem sem razdelila stilizirane literarne like in jim dala nekaj časa, da so se z 
njimi igrali, jih pogledali in otipali. Zatem sem jih poprosila, naj jih opišejo. 

Zvezdica Zaspanka je zelo lepa, vroča, prijazna, dobra zvezdica, ki pomaga 
drugim – razbojnik je zaradi nje dobil srce, zamujala je v službo. 
 
Ceferin je bil na začetku slab, potem pa dober. Bil je zloben in drugi so se ga bali. 
Sladoledarja je tepel in mu vzel sladoled. Zvezdici je hotel postriči lase in 
prisluškoval je. Ker je imel kamen namesto srca, ki je mrzel. Ko je dobil srce je 
šel k mami. Postal je priden in ni bil več razbojnik. 
 
Boter Mesec je bil pošten, ker je Zaspanka zamudila, je dobila kazen. Morala je 
na Zemljo in čeprav ni želela iti in jo je vseeno poslal. 
 
Zvezdogled je želel dinar od Zaspanke, potem pa je dobil zlat las. Samo enega 
je vzel, potem jo je spodil. 

Komet Repatec šviga sem ter tja in zvezdam pove, kaj delajo ljudje. Zvezdico je 
peljal na Zemljo in jo prišel iskat. Bil je pameten, ker si je vse zapomnil. Dober je 
bil do drugih, ker se je z vsemi lepo pogovarjal in jim povedal, kaj se dogaja na 
Zemlji. 

Prvo branje 

Učencem v kvazi kontrolni skupini sem zgodbo interpretativno 
brala/pripovedovala ob pomoči skeniranih ilustracij in projekcije na platnu. Proti 
koncu branja so postajali nekoliko nemirni. 

Učenci so si vzeli nekaj trenutkov in v tišini podoživeli zgodbo. Zvezdica 
Zaspanka se jim je smilila, ker je ostala čisto sama na Zemlji. 

Z učenci se pogovorimo o literarnih likih. Našteli so vse literarne like, opredelili 
dogajalni prostor. 
Naštejejo: 
Ceferina, zvezdico Zaspanko, sladoledarja, zvezdogleda, mesec, cirkusanta 
(požiralec ognja). 
Zgodba se dogaja na nebu in na Zemlji. 
Kratko so obnovili zgodbo. 
 
Drugo branje 

Z učenci smo namesto drugega branja zgodbo ponovno brali tako, da sem nekaj 
brala jaz, kjer sem zaznala, da lahko nadaljujejo sami, sem jim to tudi pustila. 
Usmerjala sem potek in pazila, da obnovimo ključne informacije. Učenci so lepo 
pripovedovali/brali ob pomoči ilustracij. 

Nove naloge (kvazi eksperimentalna skupina). 

Učencem razdelim vloge za dramatizacijo. Sami so se javljali in želeli 
sodelovati. Obljubiti sem morala, da bomo vse večkrat ponovili. 

Dramatizacijo smo začeli neposredno po pogovoru, brez dodatnih priprav. 

Transkripcija dramatizacije zvezdice zaspanke v pravljični hišici 
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Komet Repatec: »(leti po nebu in govori zvezdam). Otroci ne spijo. Pesnik ne 
najde rime, mornarji pa tavajo. 
Boter Mesec: »20, 90. Še vedno ena manka.« 
Zvezdica Zaspanka: »Tukaj sem.« 
Boter Mesec: »Spet zamujaš. Poslal te bom pometat ceste.« 
Zvezdica Zaspanka: »To se pa veselim.« 
Boter Mesec: »Ne, na Zemljo te bom poslal. Rabiš rutko, da ti ne bodo videli 
zlatih las, ker imajo ljudje radi zlato.« 
Zvezdica Zaspanka: (joče). 
Boter Mesec: »Komet Repatec pridi. Zvezdico odpelji na svet.« 
Komet Repatec: »Kar tukaj te bom odložil.« 
Sladoledar: »Sladoleed, sladoleeed. Ali boš sladoled?« 
Zvezdica Zaspanka: »Ne, ker sem tako vroča. Prehladila se bom, če bom jedla 
sladoled. 
Sladoledar: »Pa si res vroča.« 
(pride Ceferin, sladoledarja ukrade, zvezdica Zaspanka pa gre naprej) 
Zvezdica Zaspanka: (pride do papagaja) »Mi lahko poveš, kje najdem 
prenočišče?« 
Papagaj: (vrešči). 
Zvezdica Zaspanka: (pride do zamorca) »Gospod, kje lahko najdem 
prenočišče?« 
Zamorec: »Tam, kjer sveti luč, tam prosi za prenočišče.« 
Zvezdogled: »Kdo bi gledal zvezde?« 
Zvezdica Zaspanka: »Jaz bi prosim.« 
Zvezdogled: »Potem pa daj dinar.« 
Zvezdica Zaspanka: »Kaj je to?« 
Zvezdogled: »Daj mi denar.« 
Zvezdica Zaspanka: »Nimam ga. Lahko pa ti dam hlebec kruha.« 
Zvezdogled: »To pa že ne bo dovolj.« 
Zvezdica Zaspanka: »Lahko ti povem eno skrivnost. Imam zlate lase, lahko ti 
dam enega.« 
Zvezdogled: »Daj. Poglej sedaj.« 
Zvezdica Zaspanka: »Boter Mesec, jaz sem Zvezdica Zaspanka.«  
Boter Mesec: »Kaj delaš zvezdica?« 
Zvezdica Zaspanka: »Gledam skozi teleskop in vas vidim, kakor da sem pri vas 
na nebu. Kaj ti delaš? 
Boter Mesec: »Štejem zvezde in mi še vedno ena manjka.« 
Ceferin: »Vse sem slišal. Zvezdica Zaspanka ima zlate lase. Prižgat grem luč, 
da bo prišla k meni.« 
Zvezdogled: »Dovolj imaš. 
Zvezdica Zaspanka: »Ooo, tam sveti luč,« (gre in potrka). 
Ceferin: »Kaj naprej.« 
Zvezdica Zaspanka: »Tebe pa poznam, ti si Ceferin.« 
Ceferin: »Pojdi raje spat.« 
Zvezdica Zaspanka: »Zakaj? Zakaj imaš tako razmetano, zakaj se ne počešeš 
in zakaj si tako skuštran?« 
Ceferin: » Ko sem mami ušel med razbojnike sem doma pri mami pozabil 
glavnik.« 
Zvezdica Zaspanka: »Potem pa mami napiši sporočilo.« 
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Ceferin: »Če je pa treba napisati ljuba mama, jaz pa ne znam napisati ljuba 
mama.« 
Zvezdica Zaspanka: »Ti bom pomagala. L, J, U, B z dvema trebuščkoma in A.« 
Ceferin: »TIK TIK TIK. A ti slišiš, nekaj mi bije.« 
Zvezdica Zaspanka: »Srce ti bije. Zdaj pa hitro napiši mamici.« 
Ceferin: »Nič ne bom pisal, kar domov se bom vrnil.« 
Boter Mesec: »Repatec, pojdi dol po zvezdico.« 
Ceferin: »Kaj boš pa ti?« 
Zvezdica Zaspanka: »Spet bom sama. Dobro bom (pogleda Komet).« 
Zvezdica Zaspanka: »Ali pa tudi ne. Komet Repatec, kako sem te vesela.« 
Zvezdica Zaspanka: »Adijo, Ceferin.« 
Ceferin: » Adijo.« 
 
Učenci so predlagali, da bi z dramatizacijo nadaljevali. Vloge so si tokrat razdelili 
drugače, da so se lahko preizkusili. 

Zvezde: »Pometamo po cestah« (prileti komet). »Kaj je novega?« 
Komet Repatec: »Na svetu ne morejo spati, pesniki rime ne najdejo.« 
Boter Mesec: »Šest milijard, osemsto milijonov … Ena zvezda manjka.« 
Zvezdica Zaspanka: »Sem že tukaj.« 
Boter Mesec: »ZZ, spet si zamudila v službo.« 
Zvezdica Zaspanka: »Če sem pa zaspala. Lepe sanje sem imela.« 
Boter Mesec: »Da ne boš več zamujala, ti dam kazen. Ceste boš pometala.« 
Zvezdica Zaspanka: »Veselim se.« 
Boter Mesec: »Če je pa tako, greš pa na Zemljo.« 
Zvezdica Zaspanka: »Ampak tam so zdravniki.« 
Boter Mesec: »Še vseeno greš. Komet Repatec,« (ga kliče). »Odnesi zvezdico 
Zaspanko na Zemljo. Pazi na zlate lase,« (reče zvezdici). 
Sladoledar: »Sladoleeeed. Prodajam sladoled.« 
Zvezdica Zaspanka: »Tako sem topla, da kar žarim.« 
Sladoledar: »Res si topla.« (vidi Ceferina in se trese) 
Zvezdica Zaspanka: »Zakaj se pa tresete?« 
Sladoledar: »Pazi, Ceferiiin.« 
Zvezdica Zaspanka: (gre do papagaja) »Kje bi lahko prespala?« 
Papagaj: (čivka). 
Zvezdica Zaspanka: »Grem kar naprej, tukaj ne bom našla odgovora,«(gre do 
zamorca). »Ti kaj veš, kje bom prespala danes?« 
Zamorec: »Ja, tam, kjer bo gorela luč.« 
Zvezdica Zaspanka: »Kaj pa delaš?« 
Zamorec: »Požiram ogenj.« 
Zvezdica Zaspanka: »Te nič ne peče?« 
Zamorec: »Ne.« 
Zvezdica Zaspanka: (gre do zvezdogleda) »Kje bom danes prespala?« 
Zvezdogled: »Teleskop, imam teleskop.« 
Zvezdica Zaspanka: »Jaz bi preizkusila.« 
Zvezdogled: »Potem pa mi daj en dinar.« 
Zvezdica Zaspanka: »Nimam, lahko pa ti dam hlebček kruha, ki mi ga je dal 
boter Mesec.« 
Zvezdogled: »Ne, to pa ne bo dovolj.« 
Zvezdica Zaspanka: (zaupno) »Imam zlate lase.« 
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Zvezdogled: »A lahko enega?« 
Zvezdica Zaspanka: »Ja, ravno to sem ti hotela ponuditi.« 
Zvezdogled: »Pridi za mano.« 
Zvezdica Zaspanka: »Boter Mesec« (ga kliče). 
Boter Mesec: »Kaj je? Kaj počneš na zemlji?« 
Zvezdica Zaspanka: » gledam skozi teleskop. Kot bi bila pri vas. 
Zvezdogled: »Sedaj je pa dovolj.« 
Ceferin: »Ta ima pa zlate lase,« (teče in prižge luč). 
Zvezdica Zaspanka: »Tukaj gori luč,« (potrka: Tok tok). 
Ceferin: »Kar vstopi.« 
Zvezdica Zaspanka: »O joj, kako imaš razmetano. In, a se ne moreš nič 
počesati?« 
Ceferin: »Ne, odkar sem odšel v razbojništvo sem ga pozabil pri mami. In ji ne 
morem pisati, ker ne znam napisati ljuba.« 
Zvezdica Zaspanka: »Lahko ti pomagam.« 
Ceferin: »Ooo, nekaj mi bije.« 
Zvezdica Zaspanka: »Nekaj ti res bije. Imaš srce.« 
Ceferin: »Grem domov.« 
Boter Mesec: »Komet Repatec, dovolj je. Pojdi po zvezdico Zaspanko.« 
Zvezdica Zaspanka: »Adijo.« 
Ceferin: »Adijo.« 
 

Učiteljica: »Koliko je po vašem mnenju star Ceferin?« 
Učenec 1: »Jaz mislim, da je sreden.« 
Učenec 2: »Ene dvajset. Mogoče hodi v srednjo šolo.« 
Učenec 3: »Odrasel ni še čisto.« 
Učiteljica: »Zakaj pa tako misliš?« 
Učenec 4: »Ker je še otrok, gre nazaj k mami.« 
 
Učiteljica: »Kateremu literarnemu liku si najbolj podoben?« 
Učenec 1: »Zvezdici Zaspanki. Lepa sem in prijazna, pa kdaj dobim kazen.« 
Učenec 2: »Zaspana sem in že sem dobila kazen, čeprav sem pridna. 
Učenec 3: »Boter mesec me na atija spominja. Zato, ker je vedel, da manjka, 
dal ji je kazen. Za vse ga je skrbelo, zato ji je dal ruto.« 
 

 
Slika 13: Stilizirani literarni liki iz literarnega dela Zvezdica Zaspanka 
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Slika 14: Učenci pri delu s pravljično hišico Zvezdice Zaspanke 

 

 
Slika 15: Zvezdno nebo v pravljični hišici  
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14. PRIMERJAVA DELA V KVAZI KONTROLNI IN 
KVAZI EKSPERIMENTALNI SKUPINI 

 

14.1 ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

 

 
Graf 1:  Prikaz dejavnosti učencev v kvazi kontrolni skupini pri obravnavi literarnega dela Šivilja 

in škarjice 

 

 
Graf 2: Prikaz dejavnosti učencev v kvazi eksperimentalni skupini pri obravnavi literarnega dela 

Šivilja in škarjice 
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V grafih so predstavljene dejavnosti učencev in njihova zastopanost tekom 
šolske ure pri obravnavi Kettejeve pravljice Šivilja in škarjice. Največja razlika 
med kvazi kontrolno in kvazi eksperimentalno skupino je bila v njihovi 
motiviranosti za delo in ohranjanju pozornosti med celotno šolsko uro. Učenci v 
kvazi kontrolni skupini so večkrat delali kaj, kar ni bilo v povezavi z obravnavanim 
besedilom, to pomeni, da so klepetali, se igrali ali kako drugače motili učni 
proces. Najbolj opazno je bilo to v fazi prvega in drugega branja, saj so učenci 
kvazi kontrolne skupine težje zbrano poslušali, medtem ko so učenci v kvazi 
eksperimentalni skupini nemo opazovali dogajanje v pravljični hišici. 

Ostale dejavnosti so bile zastopane razmeroma enakovredno v obeh skupinah, 
pojavljale so se razlike v kakovosti le-teh. Učenci v kvazi eksperimentalni skupini 
so se bolj vživeli v literarne like in pravljično dogajanje, medtem ko so učenci 
kvazi kontrolne skupine potrebovali veliko več spodbude. Obe skupini sta se 
identificirali z literarnimi liki in našli so vzporednice med njimi in seboj ter drugimi 
ljudmi iz njihovega življenja. Učenci v kvazi eksperimentalni skupini so bili deležni 
več multisenzornega poučevanja, saj so tekom celotne ure delali z učnim 
pripomočkom, kar se je poznalo predvsem pri dramatizaciji, kjer so učenci 
ustvarili svoje predstave, pri katerih niso izpuščali pomembnega dogajanja in niso 
preveč krajšali dialogov. 

Pri literarnem delu Šivilja in škarjice so učenci obeh skupin potrebovali več 
spodbude za identifikacijo z literarnim likom deklice Bogdanke, njenega položaja 
niso spontano zaznali, niso razumeli, zakaj je tam, kje so starši, razmerja do 
grajske gospe. 
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14.2 MOJCA POKRAJCULJA 

 

 
Graf 3: Prikaz dejavnosti učencev v kvazi kontrolni skupini pri obravnavi literarnega dela Mojca 

Pokrajculja 

 

 

 
Graf 4: Prikaz dejavnosti učencev v kvazi eksperimentalni skupini pri obravnavi literarnega dela 

Mojca Pokrajculja 
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Grafa prikazujeta dejavnosti učencev tekom učne ure, pri kateri smo obravnavali 
literarno delo Mojca Pokrajculja. Podobno kot pri obravnavi literarnega dela 
Šivilja in škarjice, je bila tudi tokrat največja razlika med skupinama v 
motiviranosti za delo, usmerjeni pozornosti v učni uri. Dogajanje, ki ni v povezavi 
z obravnavanim besedilom, se je pojavljalo pri prvem in drugem branju, v 
čustvenem odmoru in pripravi na dramatizacijo. Učenci v kvazi eksperimentalni 
skupini so dramatizacijo sošolcev opazovali bolj zbrano in z zanimanjem.  

Zbrano poslušanje je bilo zastopano razmeroma enakovredno. Učenci v kvazi 
eksperimentalni skupini so dali večji poudarek na identifikacijo z literarnimi liki, 
pri katerih so zelo hitro našli razloge za ravnanje in vzporednice iz lastnega 
življenja. Literarni lik lisice so sprva obsodili, kmalu so zanj našli posluh in 
razumevanje, saj tudi sami kdaj ravnajo narobe. Predvsem iz strahu pred kaznijo 
in v izogib neprijetnostim, razumeli so posledice za literarni lik zajca in uvideli 
posledice ravnanj na druge. 

Več čutnega zaznavanja je bilo v kvazi eksperimentalni skupini, čeprav sem 
pripomočke ponudila tudi učencem v kvazi kontrolni skupini. Multisenzorno 
poučevanje privablja in ohranja pozornost učencev in njihovo motiviranost za 
delo, kar se je tudi tokrat pokazalo pri bolj doživeti interpretaciji literarnega dela. 

  



 
 

128 
 

14.3 ZVEZDICA ZASPANKA 

 

 
Graf 5: Prikaz dejavnosti učencev v kvazi kontrolni skupini pri obravnavi literarnega dela 

Zvezdica Zaspanka 

 

 
Graf 6: Prikaz dejavnosti učencev v kvazi eksperimentalni skupini pri obravnavi literarnega dela 

Zvezdica Zaspanka 
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Grafa prikazujeta dejavnosti učencev tekom učne ure, pri kateri smo obravnavali 
literarno delo Zvezdica Zaspanka. Tudi pri obravnavi literarnega dela Zvezdica 
Zaspanka je bila največja razlika med skupinama v motiviranosti za delo, 
usmerjeni pozornosti v učni uri. Dogajanje, ki ni bilo v povezavi z obravnavanim 
besedilom, se je pojavljajo predvsem pri prvem in drugem branju, saj je literarno 
delo razmeroma obsežno in čeprav sem učencem interpretativno prebrala in 
pripovedovala skrajšano različico z dodatkom dogajanja na sejmu in pri Ceferinu, 
sem vseeno začutila, da se je učencem zdelo predolgo. V kvazi eksperimentalni 
skupini so učenci nasprotno z velikim zanimanjem opazovali mojo kratko 
animacijo in čeprav nisem izpuščala dogajanja, se jim ni zdelo dolgo. Z 
dejavnostjo sem prekinila pri prihodu zvezdice Zaspanke k Ceferinu prav z vidika 
ohranjanja pozornosti pri drugem branju. To se je izkazalo za smiselno odločitev, 
saj so učenci napeto pričakovali, kaj se bo zgodilo. 

Več čutnega zaznavanja v kvazi kontrolni skupini ni bilo, učenci so literarno delo 
sprejemali preko slušnega in vidnega kanala. Opazila sem povezavo med tem 
dejavnikom in stopnjo motiviranosti pri učencih. Ostale dejavnosti so bile 
zastopane enakovredno, razlike so se pojavile še pri kakovosti in doživetosti 
interpretacije literarnega dela, predvsem v fazi novih nalog, ko so učenci 
ustvarjali dramatizacijo. 

V kvazi kontrolni skupini smo dramatizacijo ustvarjali po delih, potrebovali so več 
pomoči, dramatizacija je bila manj doživeta. Učenci v kvazi eksperimentalni 
skupini so dvakrat v celoti uprizorili predstavo v pravljični hišici, pomagali so si 
med seboj, si izmišljali dialoge in menjali literarne like. Iskali so interakcijo med 
literarnimi liki, spodbujali so se z vprašanji in namigi, učenci, ki so uprizoritev 
gledali, so aktivno sodelovali pri njenem oblikovanju.  
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15. UGOTOVITVE 

 

1. Kako so učenci v preučevani skupini motivirani za delo s pravljičnimi 
hišicami? 

Učencem v kvazi eksperimentalni skupini sem pravljične hišice kot učni 
pripomoček ponudila v vseh fazah učne ure. Učenci so pravljične hišice v fazi 
uvodne motivacije navdušeno opazovali, se jim čudili in se veselili pravljice, ki se 
bo zgodila v njej. V fazi prvega branja, ko sem jim v pravljični hišici pravljico 
interpretativno odigrala, so učenci aktivnost spremljali v vseh treh primerih zelo 
zbrano, mirno. V kvazi kontrolni skupini sem učencem pravljico interpretativno 
prebrala, učenci so bili bolj nemirni in manj zainteresirani za poslušanje pravljice. 
V fazi novih nalog so učenci v kvazi eksperimentalni skupini želeli dramatizacijo 
pripraviti sami, delili so si vloge, si med seboj pomagali in si literarne like menjali. 
Pri obravnavi vsakega literarnega dela so želeli dramatizacijo večkrat ponoviti, 
da so lahko oživeli različne literarne like. Na podlagi ogleda videoposnetkov in 
zapisov opazovanj menim, da so učenci motivirani za delo s pravljičnimi hišicami, 
da sem jim zdijo zanimive in jim pomagajo ohranjati pozornost. Iz grafov je 
razvidno, da so učenci sledili učnim uram in je bilo opaziti manj dejavnosti, ki niso 
bile v povezavi z obravnavanim literarnim delom, kar pomeni klepetanje, igranje, 
motenje pouka. 

2. Ali pravljične hišice spodbujajo bolj doživeto interpretacijo literarnega 
dela? 

Pravljične hišice predstavljajo pravljični dogajalni prostor in pravljične literarne 
like v njihovem okolju. Glede na delo učencev med potekom učnih ur menim, da 
pravljične hišice spodbujajo bolj doživeto interpretacijo. Učenci so se bolj vživeli 
v literarne like, njihova dramatizacija je bila celovitejša, podrobnejša in daljša. 
Interpretacija literarnega besedila je bila bolj doživeta. Učenci v kvazi kontrolni 
skupini so bili pri obravnavi literarnih del bolj zadržani, proti koncu tudi manj 
zbrani, tekom celotne ure pa manj motivirani, kar se je izkazalo tudi pri manj 
doživeti interpretaciji. Spontano doživljanje literarnega besedila učencev se je 
razlikovalo že v tem, da so učenci v kvazi eksperimentalni skupini bolj zbrano in 
zavzeto spremljali mojo uprizoritev izbrane  pravljice, kot so jo poslušali učenci v 
kvazi kontrolni skupini.  

3. Ali se učenci lažje vživijo v literarne like, če jih imajo pred seboj v obliki 
igrače? 

Vživljanje v literarne like sem spremljala pri vseh šestih učnih urah. Učenci v 
kvazi kontrolni skupini so imeli pri vživljanju v literarne like več težav, sicer so 
znali dobro povedati in obnoviti dogajanje v zgodbi, tudi dejanja literarnih likov, 
vendar so bili zanje del zgodbe, ki je ostal izoliran in zaprt v zgodbi. Učenci v 
kvazi eksperimentalni skupini so v roke dobili stilizirane literarne like v obliki 
igrače. Ko so se z njimi poigravali, so spreminjali svoj glas, delali različne izraze 
na obrazih, iskali interakcijo z drugimi literarnimi liki. S spremljanjem odzivov 
učencev med učnimi urami in po ogledu videoposnetkov sem mnenja, da se 
učenci lažje vživijo v literarne like, če jih imajo pred seboj v obliki igrače. Takrat 
namreč zanje postanejo bolj resnični, bolj osebni, reagirajo na dejanja drugih 
literarnih likov, v skladu z ravnanjem, ki ga učenci poznajo iz pravljice.  
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4. Ali in kako uporaba naravnih materialov in upodobitev pravljične 
scenografije pripomore k razumevanju zgodbe? 

Uporaba naravnih materialov pravljični svet učencem približa. Vidijo stvari, ki jih 
poznajo iz vsakdanjega življenja, hkrati se tam dogajajo čudežne stvari, ki jih 
pravljični literarni liki sprejemajo kot vsakdanje. To jim približa pravljično 
dogajanje in jih vodi k razvitejšemu literarno estetskemu doživljanju pravljice. 
Učenci so lažje zaznavali sestavine besedila in razumeli vzročno posledična 
razmerja med posameznimi dejanji in situacijami v pravljici, ker so se slednji 
dogajali neposredno pred njihovimi očmi. To pa zato, ker jim je bilo pravljično 
dogajanje v pravljični hišici bolj nazorno prikazano in predstavljeno. »Predstava«, 
ki so jo učenci kvazi eksperimentalne skupine imeli na mestu prvega branja, je 
pritegnila njihovo pozornost in usmerila njihove misli na pravljično dogajanje.  

5. Ali učenci lažje sprejemajo in razumevajo ravnanje literarnih likov, če 
uporabljajo igrače stiliziranih literarnih likov in če, zakaj? 

Učenci v kvazi eksperimentalni skupini so do literarnih likov in njihovih ravnanj 
pokazali večje razumevanje in empatijo. Lažje so našli vzporednice med 
literarnimi liki in ljudmi iz vsakdanjega življenja, ker so se vanje bolj vživeli. Ko 
sem jim razdelila stilizirane literarne like in jih vprašala, kakšni so in zakaj so 
ravnali, tako kot so, so imeli učenci za »svoj« literarni lik več argumentov, kot če 
slednjega ne bi imeli. Ravnanje lisice so razumeli kot ravnanje sebe, ko si želijo 
najljubšo čokolado, ravnanje botra Meseca kot ravnanje očeta, ki vzgaja. Pri 
kvazi kontrolni skupini so bili odgovori preprostejši, vzporednici sem jim morala 
pomagati najti. Bolj so obtoževali literarni lik lisice iz pravljice Mojca Pokrajculja, 
nihče tega literarnega lika na začetku ni razumel in branil, v kvazi eksperimentalni 
skupini so jo razumeli učenci, ki jim je bila dodeljena. Največ težav so imeli učenci 
obeh skupin pri razumevanju literarnih likov v pravljici Šivilja in škarjice, v katero 
so se najmanj vživeli. Niso dobro razumeli položaja literarnega lika deklice 
Bogdanke, čeprav sem jim ga pojasnila, in posledično niti odnosa med literarnima 
likoma deklice Bogdanke in grajske gospe.  
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16. SKLEP 

 

Uporaba učnega pripomočka pravljična hišica pri pouku književnost je prispevek 
h kakovosti pouka v prvem razredu osnovne šole. Vzorec je bil premajhen, da bi 
svoja spoznanja lahko posplošila na osnovno množico, dal pa je povod za 
razmislek, kako multisenzorno poučevanje po vzoru KnjiŠke avtorice Aksinje 
Kermauner prispeva h kakovosti poučevanja polnočutnih učencev. 

Interpretacija literarnega dela je bila v kvazi kontrolni skupini bolj doživeta pri 
obravnavi vseh treh literarnih del, kar se je pokazalo pri samostojni dramatizaciji 
učencev. Odzivi učencev na pravljične hišice so bili nad pričakovanimi, z njimi so 
si želeli delati, napeto so pričakovali pravljice v njih in predlagali več ponovitev 
dramatizacije. Spraševali so me, koliko pravljičnih hišic še bo, če imam 
pripravljeno še kakšno in jim jo lahko prinesem pokazat. Kadar sem med 
odmorom pustila pravljične hišice v razredu, so se učenci z njimi vedno igrali. 
Najmanj jih je motiviralo literarno delo Šivilja in škarjice, najbolj Zvezdica 
Zaspanka, saj so se z literarnim likom zvezdice Zaspanke najbolj identificirali.  

Izdelani stilizirani literarni liki so vplivali na učenčevo razumevanje literarnega lika 
tako, da je vsak učenec iskal različne poglede na ravnanje »svojega« literarnega 
lika. Pri obravnavi Mojce Pokrajculje se je učenec, ki je dobil literarni lik lisice in 
se z njim igral, takoj postavil na stran lisice, da je sicer res ravnala narobe, ampak 
da smo vsi včasih lisice. Sošolce je celo vprašal, če oni nikoli niso naredili nič 
narobe in so vedno priznali svoje napake. Skliceval se je na dogodke v razredu 
in tako vsem učencem pomagal z identifikacijo. 
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17. ZAKLJUČEK NALOGE 

 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem, 
teoretičnem delu, je predstavljena definicija pravljice, pomen pravljice za otrokov 
razvoj, teorije pravljic, natačnejše literarna teorija pravljic, pozitivni vplivi metode 
dramatizacije pri pouku in šolska interpretacija literarnega besedila. 
Predstavljena je slovenska mladinska avtorica Aksinja Kermauner in njen projekt 
KnjiŠka, po vzoru katerega so nastale pravljične hišice. 

V drugem, empiričnem delu so podrobno analizirana izbrana literarna dela (Šivilja 
in škarjice, Mojca Pokrajculja, Zvezdica zaspanka) na podlagi literarne teorije 
švicarskega znanstvenika Maxa Lüthija. Predstavljene in analizirane so priprave 
in izvedba učnih ur, pri katerih so bili učenci vključeni v kvazi eksperiment. Kvazi 
kontrolna skupina pri pouku književnosti ni uporabljala učnega pripomočka 
pravljične hišice, kvazi ekprerimentalna pa ga je. 

Pri šolski interpretaciji literarnega besedila sta običajno vključena le vid in sluh, 
literarnoestetska zaznava je vezana predvsem na ilustracije. Multisenzorno 
učenje je za učence zanimivejše, bolj so aktivni in literarna dela lažje razumejo. 
Učenci v prvem razredu osnovne šole imajo šest let in najbližja dejavnost jim je 
še vedno igra, nahajajo se na prelomu stopnje konkretnih operacij in 
predoperativne stopnje, kar pomeni, da koncepte še vedno najlažje razumejo 
neposredno preko igre. Preko igre razvijajo tudi predopismenjevalne zmožnosti 
in moralni razvoj. Pri vsem tem mu pomagajo pravljice. Pravljice razumejo stiske 
otrok, pomagajo jim odraščati. Dramatizacija spodbuja socialno vključevanje 
vseh otrok v razredu, odpira možnosti izražanja, spodbuja zaznavanje občutkov 
in razumevanje ravnanj literarnih likov iz različnih zornih kotov. 

Zaradi vseh teh argumentov in z željo, da literatura učencem še naprej ostane in 
postane vedno bližja in večja vrednota, sem izdelala pravljične hišice. Vzor zanje 
je bil projekt KnjiŠka, namen katerega je bil priskrbeti primerno literaturo za slepe 
in slabovidne učence z več motnjami. Pravljične hišice so zasnovane tako, da je 
vsaka hišica ročno izdelan unikat, ki predstavlja pravljični kontekst – dogajalni 
prostor, literarne like, pravljično dogajanje. Izdelani so stilizirani literarni liki, 
uporabljeni so naravni materiali. Na ta način je v pouk književnosti dodatno 
vključen še tip in voh. Učenci literarno besedilo spoznavajo preko vseh kanalov, 
pravljična hišica jim pomaga pri literarnočutni zaznavi, pri razvoju recepcijske 
zmožnosti in ne nazadnje omogoča, da si znanje konstruirajo sami preko igre. 
Spodbuja tudi dramatizacijo literarnega dela, omogoča ustvarjalno in 
poustvarjalno interakcijo z besedilom. 

Namen magistrskega dela je bil v celoti dosežen, saj pravljične hišice učencem 
res omogočajo multisenzorno učenje, stilizirani literarni liki, ponazarjajo literarne 
like iz obravnavane pravljice. V opravljeni raziskavi so se izkazale za dobro 
motivacijsko sredstvo, ki učencem pomagajo pri ohranjanju pozornosti, 
spodbujajo skupinsko delo in socializacijo udeleženih učencev. Uresničen je tudi 
cilj magistrskega dela, saj je raziskava pokazala,  da se učenci preko 
izkustvenega učenja lažje prestavijo v domišljijski svet in se identificirajo z 
literarnimi liki, se vanj vživijo in doživeto animirajo.  
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Zanimalo me je, ali so pravljične hišice kot učni pripomoček prispevek h kakovosti 
pouka književnosti v prvem razredu osnovne šole, predvsem na področju šolske 
interpretacije besedila. Raziskovala sem, kako so učenci v preučevani skupini 
motivirani za delo s pravljičnimi hišicami, ali pravljične hišice spodbujajo bolj 
doživeto interpretacijo literarnega dela, ali se učenci lažje vživijo v literarne like, 
če jih imajo pred seboj v obliki igrače, in kako uporaba naravnih materialov in 
upodobitev pravljične scenografije pripomore k razumevanju zgodbe in ali učenci 
lažje sprejemajo in razumevajo ravnanje literarnih likov, če uporabljajo igrače 
stiliziranih literarnih likov in če, zakaj. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so bili učenci v kvazi eksperimentalni skupini 
bolj motivirani za delo, kar se je pokazalo pri tem, da so med poukom sledili in 
niso počeli stvari, ki niso v povezavi z obravnavanim besedilom, kot je bilo to 
mogoče opaziti v kvazi kontrolni skupini. Pri dramatizaciji so učenci v kvazi 
eksperimentalni skupini ustvarili daljše in natančnejše dramatizacije literarnega 
dela, hkrati so se tudi bolj vživeli v literarne like in se z njimi identificirali do te 
mere, da so našli vzporednice z njimi v vsakdanjem življenju. Lažje so sprejemali 
in vrednotili ravnanje literarnih likov iz različnih zornih kotov. Stilizirane igrače 
literarnih likov so učence spodbudile, da so literarne like personificirali in o njih 
razmišljali drugače. Spreminjali so glas in način govora, iskali interakcijo z 
drugimi literarnimi liki in prizore odigrali tako, ko so menili, da bi jih literarni liki. 
Upodobitev pravljične scenografije je omogočila učencem lažji prehod v 
domišljijski svet in jim približala pravljično dogajanje. 

Izbran vzorec učencev je sicer premajhen, da bi lahko posplošila, kljub temu 
lahko z gotovostjo trdim, da so pravljične hišice svojevrsten doprinos h kakovosti 
pouka književnosti, učencem in učitelju omogočajo ustvarjalno soočenje z 
literarnim delom. Pravljične hišice spodbujajo poglobljeno razumevanje 
literarnega dela, saj učenci besedilo bolje spoznajo, se z njim srečajo na 
drugačen in sebi bližji način, z njim se poigrajo in so hkrati zelo osredinjeni na 
didaktično nalogo. Delo z njimi spodbuja prijetna občutja in občutek ugodja, ki je 
v pozitivni korelaciji z branjem učenca tudi kasneje. 

Pravljice so namenjene otrokom kot pomoč pri odraščanju, zato je prav, da jim 
omogočimo, da jih sprejemajo in spoznavajo na sebi lasten in všečen način. To 
je poslanstvo in namen pravljičnih hišic. 

Ker so narejene po vzoru KnjiŠke, iz naravnih materialov, in se jih da otipati, so 
v primerni velikosti, živih barv in kakovostne izdelave, bi v prihodnje zagotovo 
bilo vredno razmisliti o izdelavi takšnih hišic tako za polnočutne učence kot slepe 
in slabovidne ter učence s posebnimi potrebami. Njihov doprinos bi bil dodatno 
še v inkluzivni naravi hišic, ki bi ozaveščale polnočutne učence, jim predstavljale 
nove oblike in metode dela, učencem z več motnjami pa omogočale dostop do 
primerne literature. 
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