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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela so najprej opredeljeni naslednji pojmi: slikopis 

(členjen na besedilo in sliko), slikanica in govorni razvoj otrok v prvem starostnem 

obdobju, tj. od 1. do 3. leta. Predstavljena sta tudi zgodovina slikopisov v tujini in v 

Sloveniji ter kriteriji za analizo slikopisov. V empiričnem delu diplomskega dela so 

slikopisi analizirani po kriteriju za analizo tem in kriteriju za ocenjevanje kakovostnih 

ilustracij, ki so aplicirani na ilustrirane piktograme.  

V diplomskem delu sem skušala ugotoviti, kakšna je vloga slikopisa v otrokovem 

govornem razvoju pri  otrocih, starih od 1 leta do 3 let, ter kateri slikopisi in katere teme 

so primerne za otroke, stare od 1 do 3 let. 

 

Ključne besede: slikopis, piktogram, ilustracija, govorni razvoj, revije Ciciban in Cicido  



  



ABSTRACT 

In theoretical part of thesis are defined following concepts: rebus story (divided on text 

and picture), picture book and speech development of children aged from 1 to 3 years. 

There are also presented history of rebus stories abroad and in Slovenia as well as criteria 

for analysis of rebus stories. In empirical part of thesis are analyzed rebus stories from 

selected issues of magazines Ciciban and Cicido, according to criteria for analyzing 

themes and criteria for evaluating quality illustrations which are applied to illustrated 

pictograms in rebus stories. 

In thesis I tried to find out what is the role of rebus stories in children’s speech 

development of children aged from 1 to 3 years and which rebus stories and which 

themes are appropriate for children aged from 1 to 3 years. 

 

Keywords: rebus story, pictogram, illustration, speech development, Ciciban and Cicido 

magazines  
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1 UVOD 

Govor se v prvih letih otrokovega življenja zelo hitro razvija in eden izmed ključnih 

dejavnikov pri tem je izpostavljenost otrok tisku. S pogostim branjem otroške literature in 

dialoškim načinom branja pripomoremo k spodbujanju govornega razvoja otrok, kasneje 

pa s tem razvijamo tudi njihove bralne spretnosti (Marjanovič Umek, 2006). Otroci 

osnove za govorni razvoj razvijajo že v zgodnjem otroštvu, ta pa se najprej prične na 

nebesedni ravni. Otroci uživajo ob knjigi, ko jim jo kdo bere, najsi bodo to družinski člani 

ali pa vzgojitelj v vrtcu. Trden temelj govornega razvoja se ustvari še pred otrokovim 

vstopom v šolo in je hkrati tudi napovednik za kasnejšo uspešnost pri branju in pisanju 

(Driscoll, 2003). V zgodnjem otroštvu je ključnega pomena spodbujanje predbralnih in 

predpisalnih spretnosti, zagotavljanje tiskovnega gradiva za otroke (slikanice in otroške 

knjige), spodbujanje dejavnosti, kjer lahko otroci uporabljajo simbolno izražanje, v 

primeru otrokovega interesa, pa jih lahko učimo tudi pisanja črk in branja besed. Pri 

ocenjevanju kazalcev porajajoče se pismenosti dosegajo visoke rezultate otroci z visoko 

govorno kompetentnostjo. Porajajoča se pismenost pa se kaže kot dober napovednik za 

pismenost v šolskem obdobju (Marjanovič Umek, 2010). K številnim smernicam za 

spodbujanje učenja govora spada tudi razvijanje prepoznavanja črk abecede ter zavedanje 

tiska in črkovnih oblik. Da bi k procesu učenja aktivno vključili tudi otroke, si lahko pri 

tem pomagamo s slikopisi (Driscoll, 2003). 

O slikopisu govorimo kot o knjigi ali pa zgolj besedilu, običajno namenjenemu otrokom, 

kjer se med seboj prepletajo in dopolnjujejo sličice in besedilo. V slikopisih so nekatere 

besede (praviloma samostalniki) upodobljene s sliko ali pa je poleg napisana tudi beseda, 

ki jo prikazuje slika. Slikopisi, kakršne poznamo danes, zgodovinsko gledano, na 

Slovenskem segajo v začetek 20. stoletja, medtem ko je v tujini njihove začetke zaznati že 

mnogo prej (Kanič, 2016). 

 

Kljub pomanjkanju strokovne literature o slikopisih, bom v diplomskem delu skušala 

ugotoviti, kakšna je vloga slikopisov v otrokovem govornem razvoju v 1. starostnem 

obdobju pri otrocih, starih od 1 leta do 3 let, ter na podlagi analize slikopisov opredeliti, 

kateri slikopisi so primerni za otroke v tem obdobju. 
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2 SLIKOPIS 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) slikopis razlaga zelo skopo, saj ga opiše zgolj 

kot »slikovno pisavo«. V kolikor slikopise iščemo v tuji literaturi, jih lahko najdemo pod 

imenom »rebus stories«. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) rebus razlaga kot 

»uganko, pri kateri je treba iz risb stvari, črk, znakov ugotoviti ustrezno besedo, stavek«. 

S tem opisom pa se že počasi približujemo podobi slikopisov. 

 

S. Remškar (2003) o slikopisu govori kot o kombinaciji dveh vrst besedila: na pol 

književni ter na pol didaktični vrsti besedila. Pri tem so samostalniki, ki jih je mogoče 

narisati, upodobljeni s sliko. Gre za vrsto besedila, ki k branju spodbuja tudi manj spretne 

bralce. 

 

Nashville Public Library (2013) slikopis definira kot besedilo, v katerem slika zamenja 

preproste, že znane samostalnike. Medtem ko otrok sledi prstu med besedilom, lahko 

»bere« slike s starši ali z vzgojiteljem, ki bere besedilo. Na tak način lahko otroci 

sodelujejo pri skupnem branju, še predno razvozlajo tipografijo. Slikopis otroku pomaga 

razumeti, da tisk nosi sporočilnost, hkrati pa otrok s tem ko sledi prstu do naslednje slike, 

ozavesti tudi smer branja besedila. Skupno branje slikopisov je možno takoj, ko je otrok 

zmožen poimenovati piktograme v besedilu. 

 

I. Kanič (2017) slikopis opredeli s prepletom besedila in slike, ki je običajno zapisan v 

knjižni obliki, lahko pa predstavlja tudi zgolj besedilo. Nekatere besede (praviloma 

samostalniki) so upodobljene s sliko, včasih pa je poleg napisana tudi beseda, ki jo 

prikazuje slika. 

Kljub različnim definicijam lahko slikopis v najbolj splošnem pomenu delimo na zapis 

besedila in sliko. 

 

2.1 Zapis besedila 

Besedo besedilo SSKJ (2014) razlaga kot »z določenimi besedami izražene misli«, ali pa 

kot »iz besed sestoječi del v knjigi, publikaciji«. Leksikon Literatura (2009) besedilo 

razlaga kot »komunikacijski pojav, ki nastaja s tvorčevo uporabo in materialno fiksacijo 

znakov iz jezikovnega sistema«. Gre za dinamično, shematsko in pomensko ne povsem 
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dorečeno strukturo znakov. Ko členimo besedilo na besedo, lahko govorimo o najmanjši 

pomensko samostojni enoti stavčne povedi. Torej je »najmanjša enota najmanjšega 

možnega sporočila« (Toporišič, 2004, str. 103). Hkrati pa besedo beseda SSKJ (2014) 

razlaga kot jezikovno enoto iz glasov, s katero označimo pojem. 

Besedilo zapišemo s pisavo, ta pa elemente stavkov in jezika predstavlja grafično. S 

tovrstno grafično predstavitvijo govora se ukvarja tipografija, ki je veda o oblikovanju 

črk. Beseda tipografija ima več pomenov. Govorimo lahko o vedi tipografskega 

oblikovanja, saj preučuje oblikovanje pisav in črk ter njihovo uporabo v različnih 

besedilih. Gre tudi za črkovno vrsto, nedolgo pa se uporablja tudi elektronski izraz 

»font«. Prvotni namen tipografije je ustvarjanje čim boljših pogojev za boljši prenos 

jezikovnih sporočil. Hkrati je tudi posebno področje ustvarjanja človeka, ki združuje 

področje estetike (umetnost) in funkcionalnosti (tehnologija). V najširšem smislu gre za 

vedo o črkovnih vrstah, ki hkrati preučuje tudi njihovo oblikovanje in rabo (Udovič, 

2010). 

Za tipografijo je značilna ponavljajoča uporaba iste in hkrati nespremenljive oblike 

posameznega znaka, po čemer se loči od prostoročno pisanih črk. Tipografske vrste so 

ene izmed pomembnejših nosilcev sporočanja, med seboj pa jih ločimo glede na 

sporočilno vrednost in njihovo namembnost. Črkovna vrsta besedilu doda čustveno 

(psihološko) noto, s tem pa določa tudi način bralčevega dojemanja, prejemanja in 

interpretacije informacije (prav tam, 2010). 

 

2.2 Slika 

Besedo slika SSKJ (2014) razlaga kot likovno upodobitev nečesa z barvami, ki je 

navadno umetniška upodobitev ter kot upodobitev nečesa – zlasti v knjigi ali časopisu. 

Leksikon Literatura (2009) besedo slika razloži kot »tableau« [tabló], ki je »epski 

kompozicijski element«. Ko govorimo o sliki, pravzaprav govorimo o sredstvu, ki nam 

posreduje informacije o določeni likovni upodobitvi. Slike so lahko privlačne in izzivalne 

ter ob njih čutimo ugodje ali pa nam njihova tehnična izvedba in koncept simbolov 

vzbujajo strahospoštovanje (Kennedy, 1974). 

Še predno pa lahko govorimo o sliki, govorimo o piktogramu, ki je poenostavljena slika, 

risba ali podoba, ki jo lahko razumemo v vseh jezikih (Udovič, 2010). Besedo piktogram 

FRAN (2017) razlaga kot »slikovno znamenje, simbol z mednarodnim pomenom« ter kot 

»risbo ali hieroglif, ki v slikovni pisavi predstavlja določen predmet ali pojem. Piktogrami 

so prav tako tudi znaki v predkolumbijskih pisavah ter kitajske in japonske pismenke. 
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Namen piktografije – slikovne pisave je izražanje besed, idej in pojmov, s tako 

imenovanimi piktogrami. Piktogrami predstavljajo stilizirane podobe bitij, predmetov in 

pojavov ter izražajo stanje, misel ali akcijo. Piktogram lahko pojmujemo tudi kot znak ali 

simbol, katerega pomena ne uganemo kar tako. Znak in simbol pa med seboj ločimo po 

tem, da ima znak vedno točno določen pomen, medtem ko ima simbol lahko tudi več 

pomenov. Kljub temu je še vedno bistveno, da piktogram ohrani podobnost, ki jo 

označuje s pojmom ali predmetom. (Udovič, 2010). 

Prve slikovne podobe v besedilih so se pričele pojavljati v obliki iluminacij in inicialk. 

SSKJ (2014) besedo iluminacija razlaga kot »slikarski okras rokopisa«, besedo inicialka 

pa kot »grafično poudarjeno ali slikarsko okrašeno (veliko) začetno črko v tekstu«. Pri 

iluminaciji gre za »osvetlitev« besedila s knjižno poslikavo, ki je ročno delo, običajno 

naslikano z živimi barvami. Pogosto so okras srednjeveških rokopisov. Prvotni nastanek 

iluminacij beležimo v samostanskih skriptorijih, kasneje pa so nastajale tudi v posvetnih 

mojstrskih delavnicah. Pri inicialki oz. iniciali govorimo o prvi črki, začetnici besedila, ki 

je navadno večja od ostalih. Pojavljajo se v srednjeveških rokopisih kot lepopisno ali 

slikarsko okrašene črke na začetku besedila, odlomka, odstavka ali poglavja. Od 

preostalega besedila in drugih začetnic se ločijo po barvi, obliki in okrasju. 

Monumentalna inicialka je predstavljala samostojno likovno stvaritev v posebej razkošnih 

srednjeveških kodeksih, kjer je začenjala in hkrati tudi simbolično nadomeščala del 

besedila (Ilich, 2004). Iluminacije so sicer bliže ilustraciji kot piktogramu, saj so jih 

uporabljali za okras besedila, medtem ko so inicialke bliže piktogramu kot ilustraciji, saj 

so lahko predstavljale del besedila. 

Besedo ilustracija SSKJ (2014) razlaga kot risbo oz. sliko, ki predstavlja pojasnilo ali 

okras besedila, ki je lahko tiskano ter kot nekaj »kar zaradi svoje nazornosti pripomore k 

boljšemu razumevanju obravnavanega, ponazoritev«. Leksikon Literatura (2009) besedo 

ilustracijo razlaga kot »slikovno dopolnilo besedila v knjigi v obliki risb, grafik, 

reprodukcij, fotografij«. Ilustracije naj bi v ilustriranih knjigah za otroke s svojimi 

podobami ustrezale predstavnemu svetu otrok (prav tam, 2009). V literaturi za otroke je 

lahko izražena kot dodana vrednost, enakovreden ali celo prevladujoč del knjižne celote. 

V predbralnem obdobju otroka pa je teža pomena in vloge še toliko večja. Ilustracije med 

besedilom so del literature, ki otroke, ki še ne znajo brati, pritegnejo. So razlog, zaradi 

katerega otroci sežejo po knjigi, jo pričnejo listati in si medtem ogledujejo slike. 

Ilustracije imajo močno motivacijsko vlogo, saj otrok zaradi njih pokaže zanimanje za 

knjigo  (Zupančič, 2012). 
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Kakovostne ilustracije imajo v otrokovem razvoju tudi številne druge vloge, med katere 

spadajo: 

– kognitivna oz. spoznavna vlogo, s pomočjo katere otroku pomaga pri spoznavanju 

sveta ter na tak način izpolnjuje svoje izvorno poslanstvo; 

– afektivna oz. čustvena vloga, ki jo odigra z likovno formalno govorico; 

– motivacijska vloga, ki v otroku vzbudi zanimanje za knjigo ali besedilo; 

– estetska vloga, pri kateri sta ključna načelo ustvarjalnosti (spodbujanje 

samostojnosti pri razvijanju idej) ter načelo kakovosti (skrb za uporabo 

kakovostnih materialov, pripomočkov in orodij; urejenost otrokovega vsakdanjega 

okolja – krasitve ob različnih priložnostih ipd.; stik otroka z likovno umetnostjo) 

(prav tam, 2012). 

 

2.3 Slikanica 

Besedo slikanica SSKJ (2014) razlaga kot otroško knjigo s slikami brez besedila ali s 

kratkim besedilom, ki je navadno v verzih. Leksikon Literatura (2009) besedo slikanico 

razlaga kot »zvrst mladinske književnosti, ki jo sestavljata enakovredni in dopolnjujoči se 

plasti, besedna in likovna, t. i. likovno-tekstovni monolit«. Slikanica je umetniško delo, 

kjer se besedni in likovni del med seboj prepletata in spojita v nerazdružljivo celoto. Pri 

tem je presenetljivo, da pri slikanici na ravni besedila ostajata nespremenjena le tema in 

snov besedila, medtem ko se vse ostale literarne prvine lahko spreminjajo glede na 

ilustracije. Bralec lahko tako razbere in doživi zgodbo le če prebere besedilo in ilustracije 

– tudi tiste, ki so vključene v parabesedilo (Batič in Haramija, 2014). Kakovostna 

slikanica pa ni privlačna samo za otroke, temveč tudi za mladostnike in odrasle, saj lahko 

nosijo s seboj tudi večplastna, relevantna sporočila (Kobe, 2004). 

Slikanica otroka nagovarja spoštljivo in se njegovemu psihofizičnemu razvoju prilagaja v 

treh zahtevnostnih stopnjah. Prva stopnja še niti nima knjižne oblike in ji rečemo 

leporello. V naslednji stopnji že dobi knjižno obliko, vendar so njeni listi iz debelega 

kartona ali iz drugih materialov. Na tej stopnji govorimo o  igralni knjigi ali gibljivki. Na 

tretji stopnji pa otrok s pravo knjigo, ki ima tanke liste, dokončno stopi v svet literarne in 

likovne umetnosti (prav tam, 2004).  

Slikanice, ki zajemajo starostno obdobje otrok med 12 meseci in 24 meseci so velikokrat 

zapostavljene, čeprav zagotavljajo zanimiv vpogled v literarni in kognitivni razvoj otrok. 

Vpliv imajo tudi na usvajanje in razvoj vizualne pismenosti otrok (Kümmerling - 

Meibauer in Meibauer, 2011). Z glasnim branjem slikanic in načinom branja spodbujamo 
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tudi govorni razvoj otrok. Obliko in vrsto govora, ki ga starši in otroci rabijo v 

medsebojni govorni interakciji v času branja, pa sodoločajo različne vrste otroške 

literature. (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

S slikanico pri otrocih razvijamo splošne intelektualne in druge sposobnost. Branje 

slikanic tako razvija miselne zmožnosti (sklepanje in povezovanje) ter jezikovne in druge 

zmožnosti (poslušanje, branje, govorjenje in nebesedno izražanje – npr. risanje). Slikanice 

so hkrati tudi odlična motivacija, saj zaradi svoje zanimivosti pripomorejo k otrokovemu 

vračanju h knjigi ter spodbujajo razvoj v zrelega bralca  (Rot Gabrovec, 2003). 

 

2.4 Zgodovina slikopisov v tujini 

Pred pojavom slikopisov, ki jih poznamo danes, je bilo zgodovinsko gledano najprej 

mogoče zaznati zapise rebusov. Rebuse so uporabljale številne družine ter z njimi 

simbolizirale ime družine na njihovem grbu. Ker so jih vpisovali tudi v številne zgradbe, 

so danes zelo uporabni pri določanju datumov zgodovinskih zgradb ali pri določanju 

prvotnega lastnika zgradbe. Na nekaterih zgradbah so se pojavili tudi v obliki grafitov. 

Priljubljeni so bili v svetu umetnosti. Včasih se nanašajo na temo slike ali pa predstavljajo 

zgolj umetnikov podpis. Rebusi so se prav tako pogosto uporabljali na Japonskem in 

Kitajskem za imena, slogane in simbole na umetniških delih, keramiki in steklu (Whiting, 

2017). 

Priljubljenost slikopisov se je še posebej povečala v srednjem veku. Uporabljali so se v 

»političnih pritožbah« (v politične namene), »družbenih komentarjih«, romantičnih in 

otroških knjigah. Z zapisi rebusov in besednih iger se je ukvarjal tudi Leonardo da Vinci. 

Eden izmed njegovih rokopisov je v celoti sestavljen s slikami rebusov, hrani pa ga Royal 

Library Windsor v Angliji. Podrobna analiza rokopisa vsebuje prevod vsake risbe, 

zapisane z besedami, ki jo je v italijanščini napisal Augusto Mariononi (prav tam, 2017). 

Kasneje se slikopisi razvijejo v obliko, ki jo poznamo danes, in se pojavijo v prvi 

ilustrirani knjigi z izvirnim naslovom »Cestus Sapphicus«, ki je bila natisnjena in izdana 

leta 1661 na Norveškem. Tudi ta slikopis je imel za pomoč bralcu na naslednji strani 

zapisan prevod vsakega verza rebusa (prav tam, 2017). 
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Slika 1: Cestus Sapphicus 

 

V obliki slikopisa obstaja tudi zapis priljubljenih verzov otroške Biblije z izvirnim 

naslovom »A curious hieroglyphick Bible«, ki jih je izdal pionirski založnik otroške 

literature in vrhunski zgodnji ameriški tiskar Isaiah Thomas. Njegov namen je bil na 

efektiven in zanimiv način naučiti otroke odlomke iz Biblije ter spodbujati njihove bralne 

spretnosti. Zapis je bil prvič natisnjen med letoma 1770 in 1775 ter je bil do leta 1794 

trinajstkrat ponatisnjen (Library of Congress, 2017). 

 

 

Slika 2: A curious hieroglyphic Bible 

 

V Angliji je bil zelo uspešen tudi slikopis z izvirnim naslovom »Mother goose«, ki je bil 

med leti 1849 in 1879 večkrat ponatisnjen. Na koncu knjige je na voljo tudi ključ z 

rešitvami za otroke, ki so imeli težave pri dešifriranju besedila. Ključ je prav tako koristen 
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tudi za odrasle, ki bi danes prebirali slikopise, saj se v njih pojavljajo tudi slike nekaterih 

orodij, ki nam danes niso več znani (Whiting, 2017). 

 

 

Slika 3: Mother goose 

 

Primer besedila zapisanega v slikopisu so tudi pisma, ki sta jih napisala Mark Twain in 

Lewis Carroll. Mark Twain je pisma v obliki slikopisa pisal ženi in hčeri, Lewis Carroll 

pa je napisal rojstnodnevno pismo v obliki slikopisa Georgini Watson (prav tam, 2017). 

 

 

Slika 4: Pismo Marka Twaina 
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Slika 5: Rojstnodnevno pismo Lweisa Carrolla 

 

Na področju slikovnih zapisov igra posebno prelomnico tudi leto 1964, v katerem si je 

ameriški grafični oblikovalec H. Ross Ball izmislil čustveni simbol – smajli. Oblikoval ga 

je za zavarovalniško družbo, ki je želela med svojimi uslužbenci s priponkami smajlijev 

izboljšati vzdušje na delovnem mestu. V zgodnjih sedemdesetih letih je simbol nato 

popolnoma obnorel svet. V osemdesetih letih se je razvil zapis smajlija v digitalni obliki – 

emotikon, desetletje pozneje pa je pojavil emodži (ang. emoji), ki je smajlija bolj slikovno 

izpopolnil –  namesto :) (Danesi, 2017). 

Emodži je slikovna podoba, ki jo zaradi svoje velikosti lahko vstavimo v besedilo in v 

prvotni obliki izraža čustvo. Gre za prilagoditev japonske besede 絵文字, v kateri črka e 

pomeni »slika« in emodži pomeni »znak«. Iz tega lahko izpeljaljemo definicijo emodžija, 

ki pomeni slikovni znak (prav tam, 2017). 

Širša uporabo emodžijev se prične v letu 2011 z izidom Applovega operacijskega sistema 

iOS5, ki je vključeval številne emodžije. Emodžiji se nato razvijejo v  svojevrsten pisalni 

sistem (pisavo). Tako kot »tradicionalni pisalni sistemi« pa ima tudi ta piktografsko 

(konkretna predstavitev objekta) in »logografsko« (možnost nadomestitve besed) funkcijo 

(prav tam, 2017). 
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2.5 Zgodovina slikopisov v Sloveniji 

Začetek prvih zapisov besedil na Slovenskem je bil zabeležen v rokopisni delavnici v 

Stični. Rokopisi so nastajali v drugi polovici 12. stol., pa vse do začetka 13. stol. V Stični 

je bil oblikovan enoten iluminacijski slog. Čeprav Stiškega rokopisa ne krasi nobeno 

okrasje, pa so tam nastali tudi številni drugi rokopisi ter prepisi rokopisov z različnimi 

slikovnimi podobami in okrasji (Golob, 1994). 

 

 

Slika 6: Primer inicialke – Moralije Gregorja Velikega 

 

Likovno izražanje z inicialkami in iluminacijami je bilo leta 1550 upodobljeno tudi v 

prvih slovenskih knjigah, Abecedniku in Katekizmu. Dalmatinov prevod Biblije, ki je bil 

natisnjen leta 1583, ima 222 ilustracij, med katerimi so tudi preproste inicialke, ki so 

vpete v besedilo (Ilich, 2004). 

 

 

Slika 7: Dalmatinov prevod Visoke pesmi iz Biblije 

 

Iluminacije in inicialke prav tako krasijo tudi dela Janeza Vajkarda Valvazorja, primera 

besedil pa sta Popolna topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške iz leta 1688 ter 

Slava vojvodine Kranjske, ki je bila izdana leto pozneje (prav tam, 2004). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Anja Moškerc; diplomsko delo 

11 
 

 

Slika 8: Valvazorjeva Popolna topografija 

 

Čeprav so inicialke sicer blizu piktogramom, saj lahko oboji predstavljajo del besedila, pa 

se prvi zapis slikopisov na Slovenskem pojavijo bistveno kasneje od inicialk. Prvi 

objavljeni slovenski slikopis, zapisan v obliki, kot jo poznamo danes, se leta 1930 pojavi 

v reviji Naš rod z naslovom Zgodba o lovcu, kužku, ženi in orožniku (Kanič, 2016). 

 

 

Slika 9: Prvi objavljen slovenski slikopis v reviji Naš rod (1930) 
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Nova prelomnica za slikopise na naših tleh je leto 1945, ko izide otroška revija Ciciban. 

Od takrat naprej jih lahko opazimo v skoraj vseh izdajah revije Ciciban, kasneje pa tudi v 

izdajah revije Cicido, ki je začela izhajati leta 1998 (Remškar, 2003). 

 

 

Slika 10: Prvi slikopis objavljen v reviji Ciciban – september 1945 

 

Pred slikopisom z naslovom Slikopis, ki je izšel v septembrski številki Cicibana leta 

1990, je bil slikopis v Cicibanu poimenovan pravljica. Prvi slikopis se je v reviji Cicido 

pojavil v novembrski številki leta 1998.  

 

2.6 Govorni razvoj med 1. in 3. letom 

Prvo besedo večina otrok izgovori nekje med 12. in 20. mesecem starosti. Prvo besedo 

lahko definiramo kot besedo, ki jo izgovarja otrok in ima nek pomen. Delimo jo lahko po 

treh kriterijih: ko otrok besedo rabi spontano, ko otrok besedo stalno uporablja za isti 

predmet, dejavnost ali osebo ter ko otrokovo besedo prepozna odrasla oseba, ki je v 

različnih situacijah v interakciji z otrokom. Te besede so običajno vezane na predmete iz 

otrokovega neposrednega okolja, npr. mama, ata, avto, kuža; med temi besedami pa so 

tudi preproste izjave, s katerimi lahko otroci odrasle prosijo za pomoč, npr. ven, gor, daj, 

ne in ja (Marjanovič Umek et al., 2006). 

Starejše raziskave trdijo da otrok, star približno 18 mesecev, uporablja nekje med 25 do 

50 besed oz. teh »prvih 50 besed uporablja v starostnem obdobju od 1 leta in 3 mesecev, 

do 2 let« (Marjanovič Umek, Zupančič, Pinter, Krhin in Kovačič, 2004, str. 218). Kasneje 

se je z raziskavo številnih avtorjev iz 90-ih let izkazalo, da to ni res. Na podlagi 
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standardizirane ček liste, ki so jo pri tem uporabili, so dobili naslednje rezultate: »otroci, 

stari 12 mesecev, so uporabljali od 0 do 52 besed; otroci, stari 16 mesecev, so uporabljali 

od 0 do 347 besed in otroci, stari 30 mesecev, od 208 do 675 besed« (prav tam, 218). 

Raziskavo na področju otrokovega govora je naredila tudi S. Kranjc, v njo pa je vključila 

otroke med 1. in 3. letom starosti. Otroci so bili razdeljeni v dve starostni skupini. V prvi 

skupini so bili otroci stari od 15 do 23 mesecev, v drugi skupini pa od 29 do 31 mesecev. 

Rezultati raziskave so pokazali, da mlajši otroci bolj pogosto uporabljajo polnopomenske 

besede, med katerimi so najbolj pogosti samostalniki, redkeje pa uporabljajo tudi glagole, 

ter kazalne zaimke. Ob uporabi teh besed otroci običajno poimenujejo konkretno stvar. 

Pri skupini starejših otrok je bilo zaznati več dinamike govora. V besednjaku otrok je 

naraščal delež pridevnikov in glagolov, zmanjševal pa se je delež samostalnikov. Otroci v 

starejši starostni skupini so pogosteje uporabljali besede za označevanje dejanj in 

predmetov. Zaznati je bilo tudi večje število predlogov, veznikov in členkov (Marjanovič 

Umek idr., 2006). 

V fazi govora, ko otroci spregovorijo in nato v krajšem časovnem obdobju usvojijo večje 

število besed, lahko govorimo o skoku v razvoju besednjaka. Do prvega pride ko so otroci  

stari od 16 od 20 mesecev, do drugega skoka pa pride pri starosti od 24 do 30 mesecev. 

Pri tem pa se je potrebno zavedati, da vsi otroci ne dosegajo skokov v razvoju besednjaka 

v istem starostnem obdobju (Marjanovič Umek idr., 2004). 

 

Na razvoj govora vplivajo številni dejavniki, med drugim tudi želja po medsebojnem 

komuniciranju, ki jo je zaznati tako pri odraslih kot tudi pri otrocih. Pri govorjenju se 

mati običajno prilagodi kognitivnemu razvoju otroka. Stvari, o katerih govori otroku, 

običajno pokaže, zato je njeno obnašanje didaktično. Otrok z željo po komunikaciji skuša 

besedo ponoviti in jo hkrati tudi poveže s konkretno stvarjo. Ker za vsako izgovorjeno 

besedo stoji tudi konkretna podoba, lahko rečemo, da je otrokov govor na začetku razvoja 

zelo konkreten (Kranjc, 1999). Zelo pomemben dejavnik v razvoju govora je celotno 

družinsko okolje. Ključna pri tem je količina in razvojna ustreznost govora staršev, 

odzivanje staršev na govor otrok, čustveni ton sporazumevanja med otroci in starši ter 

starševski slog vzgoje. Pomemben vpliv na govorne kompetentnosti otroka ima tudi 

skupno branje s starši, pogostost stika staršev s tiskanim gradivom ter prepričanje staršev, 

da ima skupno branje z otroki pomembno vlogo pri razvoju govora (Marjanovič Umek, 

2010). 
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V obdobju med 1. in 3. letom starosti ima poleg staršev pomembno vlogo v spodbujanju 

govornega razvoja otrok, tudi vzgojitelj (Marjanovič Umek idr., 2006). V vrtcu so izmed 

številnih dejavnosti s področja jezika otrokom še posebej zanimive dejavnosti, v katere 

vzgojitelj vključi otroške knjige in skupno branje. Kakovostna otroška knjiga ima več 

pomembnih vlog, med katere štejemo: vlogo v procesu socializacije otrok in razvoju 

govorne kompetentnosti (razvoj otroškega besednjaka, govorno izražanje in seznanjanje 

otrok s knjigo) ter estetsko vlogo. Skupno branje ima več pozitivnih učinkov tako na 

govorni razvoj otrok kot tudi na razvoj zgodnje pismenosti, vendar mora biti to tudi 

kakovostno. Vključevati mora pogovor ob knjigi, postavljanje odprtih vprašanj ob branju 

ter iskanje različnih oblik predstavitve literarnih vsebin – npr. risanje. Skupno branje v 

vrtcu je učinkovito predvsem, takrat ko vzgojitelj bere glasno, je pozoren na ustrezno 

intonacijo in spreminjanje glasu  ter smiselne poudarke  (Marjanovič Umek, 2010).  

 

2.7 Kriteriji za analizo slikopisov 

Slikopise uvrščamo med kratke sodobne pravljice, zaradi njihovega skromnega obsega, ki 

definira kratko sodobno pravljico (od 1,5 do 10 strani). Razlike med njimi se kažejo že pri 

zunanjem obsegu besedil. S tem sta povezani stopnja zgodbene razvitosti, z njo pa 

doživljajska oz. bralna zahtevnost besedil (Kobe, 1999).  

Kratke sodobne pravljice so tako razvile več osrednjih tematik pravljic, med katere 

spadajo (prav tam, 1999): 

– ljudsko pravljično izročilo, 

– oživljena igrača/oživljen predmet, 

– poosebljene živali, 

– poosebljene rastline, 

– poosebljena nebesna telesa/pojavi, 

– otrok kot glavni literarni lik. 

 

Za nebralca je v reviji ali knjigi prvo povabilo k besedilu zagotovo ilustracija. Hkrati pa 

prav ta ilustracija tudi močno vpliva na oblikovanje estetske občutljivosti otrok. Značaj 

ilustriranega besedila opredelimo z izbiro ilustratorja, kar pa ne pomeni nujno, da je eden 

izmed njih tudi boljši od drugih. Isto besedilo bi tako Jelka Reichman s svojimi 

ilustracijami obarvala idilično, ilustracije Alenke Sottler bi obetale liričnost, ilustracije 

Zvonka Čoha pa bi besedilo prikazale bolj humorno (Remškar, 2003). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Anja Moškerc; diplomsko delo 

15 
 

Kriterije kakovostne ilustracije T. Zupančič razdeli na dva vidika (2012, str. 5): 

– likovno kakovost (priznavanje likovnega jezika in kompozicijskih pravil, občutek 

za likovno gradnjo, risarske sposobnosti ilustratorja, poznavanje anatomije in 

pravil upodabljanja prostora); 

– vsebinsko kakovost. 

 

Tabela 1: Kriteriji za določanje kakovostne ilustracije  (T. Zupančič, 2012, str. 14) 

Kakovostna ilustracija  Nekakovostna ilustracija 

jasno, 

likovno urejeno 

Likovni kriteriji 

prenasičeno, 

likovno neurejeno 

poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega 

likovni klišeji, šablona, 

stereotipi, prisotno 

nebistveno 

anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor 

anatomsko nepravilna risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost 

prostorskih ključev, 

nelogično upodobljen 

prostor 

prisotna individualna nota neosebna upodobitev 

namenu ustrezna 

upodobitev (humorna, 

karikaturna, tragična, 

zlovešča, žalobna …), 

brez vsebinskih 

nepotrebnosti 
Vsebinski kriteriji 

kičasta, osladna upodobitev 

(solzavo, patetično, 

idealizirano …), 

banalni vsebinski dodatki 

ustrezna vsebina: 

didaktično premišljena, 

poučna, 

razumljiva 

sporna vsebina: 

poudarjeni družbeni, spolni, 

estetski stereotipi, 

žaljiva vsebina 

 

S kriteriji za določanje kakovostne ilustracije, temami, ki jih obsegajo klasične sodobne 

pravljice ter delovno definicijo slikopisa (preplet besedila in slike, kjer slika zamenja 

preproste besede) sklenem teoretični del. Sledi empirični del.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Anja Moškerc; diplomsko delo 

16 
 

3 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave sem si v diplomskem delu postavila naslednje 

cilje: 

 opredeliti slikopis (besedilo in slika), 

 narediti pregled zgodovine slikopisov v tujini in na Slovenskem, 

 opredeliti kriterije za analizo slikopisov, 

 ugotoviti, katere so govorne značilnosti otrok v 1. starostnem obdobju, 

 analizirati slikopis na podlagi revij Ciciban in Cicido (od leta 1999 do leta 2017). 

 

4 RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 

RV 1: Kakšna je vloga slikopisa v otrokovem govornem razvoju v 1. starostnem obdobju 

(pri  otrocih, starih od 1 leta do 3 let)?  

RV 2: Kateri slikopisi in katere teme so primerni za otroke v 1. starostnem obdobju? 

 

5 METODE DELA 

Pri opredelitvi slikopisa sem uporabila deskriptivno metodo, pri iskanju podatkov o 

zgodovini slikopisov v tujini in na Slovenskem zgodovinsko metodo, pri analiza 

slikopisov metodo analize, pri primerjavi slikopisov v revijah Ciciban in Cicido pa sem 

uporabila komparativno metodo. 

 

5.1 Vzorec merjencev 

V vzorec sem zajela 37 Cicibanov in 39 Cicidojev, ki so izšli med letom 1999 ter letom 

2017. Analiza vključuje 76 revij, v katerih je bilo skupaj objavljeno 84 slikopisov. 

  

5.2 Vzorec spremenljivk 

Analiza zajema po dva do tri slikopise iz enega leta v reviji Ciciban in po dva do tri 

slikopise iz enega leta v reviji Cicido. Iz Cicibana je bilo zajetih 44 slikopisov ter iz 

Cicidoja 40 slikopisov. Iz analize je pri obeh revijah izvzeto leto 2013, ker ga v arhivu 

Knjižnice Otona Župančiča niso imeli. 

 

CICIDO: 

januar 1999, marec 1999, januar 2000, december 2000, marec 2001, september 2001, 

marec 2002, april 2002, december 2002, maj 2003, december 2003, junij 2004, november 
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2004, februar 2005, junij 2005, januar 2006, junij 2006, januar 2007, avgust 2007, januar 

2008, julij 2008, januar 2009, julij 2009, januar 2010, julij 2010, januar 2011, julij–avgust 

2011, januar 2012, julij–avgust 2012, januar 2014, julij–avgust 2014, januar 2015, julij–

avgust 2015, december 20015, julij–avgust 2016, oktober 2016, januar 2017, februar 

20017, julij–avgust 2017. 

 

CICIBAN: 

januar 1999, junij 1999, januar 2000, junij 2000, januar 2001, junij 2001, februar 2002, 

junij 2002, januar 2003, junij 2003, januar 2004, junij 2004, januar 2005, junij 2005, 

januar 2006, junij 2006, januar 2007, junij 2007, januar 2008, junij 2008, januar 2009, 

julij–avgust 2009, januar 2010, julij–avgust 2010, januar 2011, julij–avgust 2011, januar 

2012, julij–avgust 2012, januar 2014, julij–avgust 2014, januar 2015, julij–avgust 2015, 

december 2015, januar 2016, julij–avgust 2016, januar 2017, julij–avgust 2017. 

 

5.3 Postopek zbiranja podatkov 

V diplomskem delu sem podatke zbirala s pomočjo spletnega brskalnika, virtualne 

knjižnice Slovenije – COBISS in digitalne knjižnice Slovenije – dLib. 

 

5.4 Postopek obdelave podatkov 

Podatke analize sem obdelala na podlagi definicije slikopisov (preplet besedila in slike, 

kjer slika zamenja preproste besede), osrednjih tematik pravljic ter kriterijev za 

ocenjevanje ilustracij (kakovostna/nekakovostna ilustracija), ki sem jih aplicirala na 

slikopise, saj so piktogrami v slikopisih ilustrirani. 
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6 REZULTATI 

 

6.1 Primerjava revije Ciciban (1945-) in revije Cicido (1998-) 

Revija Ciciban in Cicido sta si zelo podobni, a hkrati zelo različni. Prva izdaja revije 

Ciciban beleži leto 1945, medtem ko je prvi izvod revije Cicido izšel leta 1998. Revija 

Ciciban je manjša (20,5 cm x 14,5 cm) od revije Cicido (27,5 cm x 20 cm), ima pa zato 

Ciciban večje število strani kot revija Cicido. Na drugi strani imata obe reviji na 

naslovnici enak slog pisave ter naslovnice obeh reviji krasijo zgolj ilustracije in ne slike. 

Starejše izdaje imajo na naslovnici napisano tudi okvirno starostno obdobje, ki ga revija 

zajema. Revija Ciciban je okvirno namenjena otrokom od 6 let naprej, medtem ko reviji 

Cicido na naslovnici do konca šolskega leta 2001 piše, da je okvirna starost od 3. leta 

naprej, z novim šolskim letom pa se mejnik prestavi in je revija tako okvirno namenjena 

tudi mlajšim otrokom, starim 2 leti in več. V reviji Ciciban je na prvi strani kazalo, 

medtem ko ga v reviji Cicido še ni. V večini primerov je v reviji Cicido zaradi večjega 

formata revije med besedilom slikopisov več prostora kot v reviji Ciciban. To omogoča 

večjo preglednost in lažjo berljivost slikopisov, saj besedilo ni stisnjeno. 

 

 

Slika 11: Prva naslovnica revije Ciciban – september 1945 

 

 

Slika 12: Prva naslovnica revije Cicido – september 1998 
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6.2 Primeri kakovostnih ilustracij v reviji Cicido 

Spodnji tabeli prikazujeta po en primer kakovostne ilustracije iz revije Cicido, ki je 

izhajala med letoma 1999 in 2017. V kolikor ni primernega piktograma, ki bi zadovoljil 

primer kakovostne ilustracije, je okence prečrtano. Naslovi slik so zapisani tako, da 

predstavljajo pomen piktograma, ki se pojavi v določenem slikopisu. 

 

Tabela 2: Kakovostne ilustracije po likovnih kriterijih v Cicidoju 

CICIDO 1999–2004 2005–2010 2011–2017 

Likovni 

kriteriji 

jasno, 

likovno 

urejeno 

 

 

Slika 13: Žabe 

 

 

Slika 14: Inicialka 

 

 

Slika 15: Viseča 

mreža  

poudarjeno 

likovno 

bistvo, 

odsotnost 

nepotrebnega 

 

 

Slika 16: Čaj 

 

 

Slika 17: Slon 

 

 

Slika 18: 

Rokavčka 

anatomsko 

pravilna 

risba, 

upoštevani 

prostorski 

ključi, 

enovito 

upodobljen 

prostor 

 

 

Slika 19: Deklica 

 

 

Slika 20: Deklica 

 

 

Slika 21: Otroci 

prisotna 

individualna 

nota 

 

 

Slika 22: Deklica 

 

 

Slika 23: Gozd 

 

 

Slika 24: Božiček 
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Pri likovnem kriteriju je jasna in likovno urejena risba je med letoma 1999 in 2004 

prikazana z ilustracijo žab (slika 13) iz decembrske številke 2000. Piktogram se v 

slikopisu barvno ujema z barvo besedila, prav tako pa sta tako besedilo kot tudi  

piktogram ilustrirana in se med seboj dobro povezujeta. Odsotnost nepotrebnega je med 

letoma 1999 in 2004 prikazana z ilustracijo čaja (slika 16) iz novembrske številke 2004, 

saj na ilustraciji poleg čaja ni nobene osebe. Anatomsko pravilna risba je med letoma 

1999 in 2004 prikazana z ilustracijo deklice (slika 19) iz aprilske številke 2002, ki ima 

primerno upodobljene pregibe delov telesa. Individualna nota ilustratorja je med letoma 

1999 in 2004 prisotna pri ilustraciji deklice (slika 22) iz januarske številke 2000, ki jo je 

ilustrirala Mojca Cerjak. 

Jasna in likovno urejena risba je med letoma 2005 in 2010 prikazana z inicialko črke M 

(slika 14) iz avgustovske številke 2007, ki je vpeta v besedilo slikopisa, hkrati pa je tudi 

jasno izražena in prepoznavna. Odsotnost nepotrebnega je med letoma 2005 in 2010 

prikazana z ilustracijo slona (slika 17) iz junijske številke 2010, saj na ilustraciji poleg 

slona ni nobene moteče okolice. Anatomsko pravilna risba je med letoma 2005 in 2010 

prikazana z ilustracijo deklice (slika 20) iz januarske številke 2007, ki ima ustrezno 

narisane pregibe rok in nog ter sorazmerno upodobljene dele telesa. Individualna nota 

ilustratorja je med letoma 2005 in 2010 prisotna pri ilustraciji gozda (slika 23) iz poletne 

številke (julij–avgust 2009), ki jo je ilustriral Svjetlan Junaković in bolj kot ilustracijo 

predstavlja skico.  

Jasna in likovno urejena risba je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo viseče 

mreže (slika 15) iz poletne številke (julij–avgust 2011), saj je piktogram enakomerno 

uravnotežen na obeh straneh. Odsotnost nepotrebnega med letoma 2011 in 2017 

prikazana z ilustracijo rokavčkov (slika 18) iz poletne številke (julij–avgust 2017). 

Tipičen primer nepotrebnega bi bil na ilustraciji lahko prikazan z otrokom, ki bi imel na 

rokah rokavčka, pri tem pa bi puščica kazala na rokavčka. Anatomsko pravilna risba je 

med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo otrok (slika 21) iz januarske številke 

2012, ki ima ustrezno narisane pregibe rok ter primerno število prstov na rokah. 

Individualna nota ilustratorja je med letoma 2011 in 2017 prisotna pri ilustraciji Božička 

(slika 24) iz decembrske številke 2015, ki jo je ilustriral Silvan Omerzu in ima 

prepoznavne kvadratne oblike delov telesa.  
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Tabela 3: Kakovostne ilustracije po vsebinskih kriterijih v Cicidoju 

Vsebinski 

kriterij 

namenu 

ustrezna 

upodobitev 

(humorna, 

karikaturna, 

tragična, 

zlovešča, 

žalobna …), 

brez 

vsebinskih 

nepotrebnosti 

 

 

Slika 25: Izdelava 

sirupov 

 

 

Slika 26: Čarovnice 

 

 

Slika 27: Jež 

ustrezna 

vsebina: 

didaktično 

premišljena, 

poučna, 

razumljiva 

 

 

Slika 28: Zalivalka 

 

 

Slika 29: Zelena 

barva 

 

 

Slika 30: Pingvini 

 

Pri vsebinskem kriteriju je humorna upodobitev med letoma 1999 in 2004 prikazana z 

ilustracijo izdelovanja sirupov (slika 25) iz marčevske številke 2001. Razumljiva vsebina 

je med letoma 1999 in 2004 prikazana z ilustracijo zalivalke (slika 28) iz septembrske 

številke 2001, saj piktogram ne vsebuje motečih elementov, ki bi preprečevali 

razumljivost ilustracije. 

Humorna upodobitev je med letoma 2005 in 2010 prikazana z ilustracijo čarovnic, ki se 

stiskajo na leteči metli ter pri tem hudomušno smejijo (slika 26) iz februarske številke 

2005. Poučna vsebina je med letoma 2005 in 2010 prikazana z ilustracijo zelene barve 

(slika 29), iz junijske številke 2010, ki je razložena/prikazana s piktogramom trave. 

Humorna upodobitev je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo ježa, ki ima za 

vratom slinček, v rokah pa pribor (slika 27), iz oktobrske številke 2016. Poučna vsebina 

je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo pingvinov (slika 30)  ter drobnega 

tiska na koncu slikopisa, iz januarske številke 2014. V razlagi izvemo, da živijo pingvini 

v daljnih krajih, na južni strani Zemlje in se hranijo z ribami, ki jih sami ulovijo v morju. 
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6.3 Primeri kakovostnih ilustracij v reviji Ciciban 

Spodnji tabeli prikazujeta po en primer kakovostne ilustracije iz revije Ciciban, ki je 

izhajala med leti 1999 in 2017. V kolikor ni primernega piktograma, ki bi zadovoljil 

primer kakovostne ilustracije, je okence prečrtano. Naslovi slik so zapisani tako, da 

predstavljajo pomen piktograma, ki se pojavi v določenem slikopisu. 

 

Tabela 4: Kakovostne ilustracije po likovnih kriterijih v Cicibanu 

CICIBAN 1999–2004 2005–2010 2011–2017 

Likovni 

kriteriji 

jasno, 

likovno 

urejeno 

 

 

Slika 31: Prikaz 

barv 

 

 

Slika 32: Prikaz 

plavalnih rekvizitov 

 

 

Slika 33: 

Cicibanda 

poudarjeno 

likovno 

bistvo, 

odsotnost 

nepotrebnega 

 

 

Slika 34: Drevo 

 

 

Slika 35: Lopatki 

 

Slika 36: Sani 

anatomsko 

pravilna 

risba, 

upoštevani 

prostorski 

ključi, 

enovito 

upodobljen 

prostor 

 

 

Slika 37: Otroci 

 

 

Slika 38: Obala 

 

 

Slika 39: Deklica 

prisotna 

individualna 

nota 

 

 

Slika 40: Deček 

 

 

Slika 41: Deklica 

 

 

Slika 42: Pes 
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Pri likovnem kriteriju je likovna urejenost med leti 1999 in 2004 prikazana s piktogrami 

barv in stvari, ki prikazujejo določeno barvo (slika 31) iz junijske številke 2003, kjer se 

piktogrami v slikopisu med seboj barvno ujemajo. Odsotnost nepotrebnega je med letoma 

1999 in 2004 prikazana z ilustracijo drevesa (slika 34) iz junijske številke 2001, saj na 

ilustraciji poleg drevesa ni okolice (npr. trava, gugalnica na drevesu …), ki bi lahko 

motila prepoznavanje osnovnega elementa – drevesa. Upoštevani prostorski ključi 

ilustracije so med letoma 1999 in 2004 prikazani z ilustracijo otrok, ki igrajo košarko 

(slika 37) iz junijske številke 2001. Upoštevano je prekrivanje oseb ter intenzivnost linij 

in izrazitost detajlov, saj se deček v ospredju narisan s poudarjenimi črtami in detajli kot 

so prsti na roki, medtem ko so ostali otroci poudarjeni manj izrazito, še posebej deček v 

ozadju. Prav tako ostali otroci nimajo detajlov. Dva imata samo prikazane roke, medtem 

ko jih deček, ki je najbolj oddaljen, sploh nima. Individualna nota ilustratorja je med 

letoma 1999 in 2004 prisotna pri ilustraciji dečka (slika 40) iz januarske številke 1999, ki 

jo je ilustriral Samo Jenčič. 

Jasna risba je med letoma 2005 in 2010 prikazana s piktogrami, ki prikazujejo plavalne 

rekvizite, ki jih uporablja deček (slika 32) iz poletne številke (julij–avgust 2010), saj je pri 

prikazu podoba dečka zabrisana, tako da so rekviziti jasno izraženi. Odsotnost 

nepotrebnega je med letoma 2005 in 2010 prikazana z ilustracijo lopatk (slika 35) iz 

januarske številke 2005, saj na ilustraciji poleg lopatk ni nobene moteče okolice, hkrati pa 

sta jasno narisani dve lopatki, ki ponazarjata dvojino. Upoštevani prostorski ključi 

ilustracije so med letoma 1999 in 2004 prikazani z ilustracijo obale (slika 38) iz junijske 

številke 2008. Upoštevano je prekrivanje elementov ter vertikalna perspektiva, saj 

elemente na spodnjem delu ilustracije zaznamo bliže kot tiste, ki so narisani višje. 

Individualna nota ilustratorja je med letoma 2005 in 2010 prisotna pri ilustraciji deklice 

(slika 41) iz junijske številke 2008, ki jo je ilustrirala Mojca Cerjak.  

Likovno urejena risba je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo Cicibande (slika 

33) iz poletne številke (julij–avgust 2017). Barve članov Cicibande, ki so dobili ime po 

naslovu slikopisa, si sledijo vrstnem redu barv, ki so v mavrici. Odsotnost nepotrebnega 

med letoma 2012 in 2017 prikazana z ilustracijo sani (slika 36) iz januarske številke 

2016, saj prepoznavanja piktograma ne moti okolica. Anatomsko pravilna risba je med 

letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo deklice, ki plava (slika 39) iz poletne številke 

(julij–avgust 2014), ki ima ustrezno narisane pregibe rok in nog ter primerno število 

prstov na nogah. Individualna nota ilustratorja je med letoma 2011 in 2017 prisotna pri 
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ilustraciji psa (slika 42) iz januarske številke 2011, ki jo je ilustriral Damijan Stepančič 

Omerzu, z izgledom preproste risbe, narisane s svinčnikom. 

 

Tabela 5: Kakovostne ilustracije po vsebinskih kriterijih v Cicibanu 

Vsebinski 

kriterij 

namenu 

ustrezna 

upodobitev 

(humorna, 

karikaturna, 

tragična, 

zlovešča, 

žalobna …), 

brez 

vsebinskih 

nepotrebnosti 

 

 

Slika 43: Oče 

 

 

Slika 44: Deček 

 

 

Slika 45: Konj 

ustrezna 

vsebina: 

didaktično 

premišljena, 

poučna, 

razumljiva 

 

 

Slika 46: Vijolice 

 

 

 

Slika 47: Potrebščine 

 

 

Slika 48: Pregovor 

 

Pri vsebinskem kriteriju je namenu ustrezna upodobitev med letoma 1999 in 2004 

prikazana z ilustracijo očeta, ki ima zaskrbljen obraz (slika 43) iz junijske številke 1999. 

Iz besedila slikopisa lahko namreč preberemo, da je zaskrbljen. Poučna vsebina med 

letoma 1999 in 2004 prikazana s primerom iz slovarčkom ilustriranih rastlin (slika 46), 

med katerimi so še: regrat, kovačnik, šmarnice in lipa; iz junijske številke 2004. 

Namenu ustrezna upodobitev je med letoma 2005 in 2010 prikazana z ilustracijo dečka, ki 

se hudomušno smej (slika 44) iz junijske številke 2005. Poučna vsebina je med letoma 

2005 in 2010 prikazana z ilustracijo potrebščin, ki jih vzamemo v hribe – pulover, kapa, 

nogavice, čutara (slika 47), iz poletne številke (julij–avgust 2009). 

Namenu ustrezna upodobitev je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo konja, ki 

s svojo pozo izkazuje ponos (slika 45), iz poletne številke (julij–avgust 2015). Poučna 
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vsebina je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo pregovora (slika 48), iz 

poletne številke (julij–avgust 2017). Prav tako pa to ni edini pregovor v istoimenskem 

slikopisu. 

 

6.4 Primeri nekakovostnih ilustracij v reviji Cicido 

Spodnji tabeli prikazujeta po en primer nekakovostne ilustracije iz revije Cicido, ki je 

izhajala med leti 1999 in 2017. V kolikor ni primernega piktograma, ki bi zadovoljil 

primer nekakovostne ilustracije, je okence prečrtano. Naslovi slik so zapisani tako, da 

predstavljajo pomen piktograma, ki se pojavi v določenem slikopisu. 

 

Tabela 6: Nekakovostne ilustracije po likovnih kriterijih v Cicidoju 

CICIDO 1999–2004 2005–2010 2011–2017 

Likovni 

kriteriji 

prenasičeno, 

likovno 

neurejeno 

   

likovni klišeji, 

šablona, 

stereotipi, 

prisotno 

nebistveno 

 

 

Slika 49: Čaj 

 

 

Slika 50: 

Mačka 

 

 

Slika 51: Modri 

metulji 

anatomsko 

nepravilna risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost 

prostorskih 

ključev, 

nelogično 

upodobljen 

prostor 

 

 

Slika 52: Deček 

 

Slika 53: 

Deček 

 

 

Slika 54: Deček 

neosebna 

upodobitev 

  
 

 

Slika 55: Sani 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                      Anja Moškerc; diplomsko delo 

26 
 

Pri likovnem kriteriju med letoma 1999 in 2004 ni zaznati piktogramov, ki bi bili 

prenasičeni ali likovno neurejeni. Prisotno nebistveno je med letoma 1999 in 2004 

prikazana z ilustracijo čaja (slika 49) iz marčevske številke 2001, kjer je poleg vrečke 

čaja in skodelice narisan tudi deček, ki dela čaj. Prav tako v zgodbi ni omenjen deček, ki 

bi izdeloval čaj. Anatomsko nepravilna risba je med letoma 1999 in 2004 prikazana z 

ilustracijo dečka (slika 52) iz marčevske številke 1999, ki nima primerno upodobljenih 

pregibov rok ter sorazmerno, glede na višino dečka, narisanih nog. Med letoma 1999 in 

2004 ni opaziti slikopisa, ki bi vseboval prenasičeno ali likovno neurejeno ilustracijo. 

Med letoma 1999 in 2004 ni zaznati piktogramov z neosebnimi upodobitvami. 

Med letoma 2005 in 2010 ni zaznati piktogramov, ki bi bili prenasičeni ali likovno 

neurejeni. Primer ilustracije, ki je risana po principu šablone, je med letoma 2005 in 2010 

prikazana z ilustracijo mačke (slika 50) iz januarske številke 2009, saj je v slikopisu 

mačka vedno upodobljena z istim piktogramom. Anatomsko nepravilna risba je med 

letoma 2005 in 2010 prikazana z ilustracijo dečka (slika 53) iz junijske številke 2006, ki 

nima primerno upodobljenih pregibov rok in nog, roke so upodobljene nenaravno 

debelejše kot noge, glava pa je glede na celotno telo dečka prevelika. Med letoma 2005 in 

2010 ni opaziti slikopisa, ki bi vseboval prenasičeno ali likovno neurejeno ilustracijo, in 

piktogramov z neosebnimi upodobitvami. 

Med letoma 2011 in 2017 ni zaznati piktogramov, ki bi bili prenasičeni ali likovno 

neurejeni. Primer ilustracije, ki je risana po principu šablone, je med letoma 2011 in 2017 

prikazana z ilustracijo modrih metuljev (slika 51) iz poletne številke (julij–avgust 2017). 

V slikopisu je več barv metuljev, vsaka barva metuljev je upodobljena večkrat, pri tem pa 

je uporabljen isti piktogram. Anatomsko nepravilna risba je med letoma 2011 in 2017 

prikazana z ilustracijo dečka (slika 54) iz poletne številke (julij–avgust 2016), ki nima 

primerno upodobljenih pregibov v zapestju, prav tako dolžina stopala ni v sorazmerju s 

preostalimi deli telesa, saj je stopalo dolgo toliko kot otrokova podlahtnica. Neosebna 

upodobitev je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo sani (slika 55) iz 

decembrske številke 2015, saj ni vidnega ilustratorjevega doživljanja simbola. 
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Tabela 7: Nekakovostne ilustracije po vsebinskih kriterijih v Cicidoju 

Vsebinski 

kriterij 

kičasta, osladna 

upodobitev 

(solzavo, 

patetično, 

idealizirano …), 

banalni 

vsebinski 

dodatki 

   

sporna vsebina: 

poudarjeni 

družbeni, spolni, 

estetski 

stereotipi, 

žaljiva vsebina 

 

 

Slika 56: Otroci 

 

 

Slika 57: Otroci 

 

 

 

Slika 58: Otroci 

 

 

Pri vsebinskem kriteriju med letoma 1999 in 2017 ni zaznati piktograma s kičasto ali 

osladno upodobitvijo (solzavo, patetično, idealizirano …), prav tako pa noben piktogram 

ne vsebuje niti banalnih vsebinskih dodatkov. Ilustracija s sporno vsebino, ki se pojavi 

med letoma 2012 in 2017, prikazana z ilustracijo otrok (slika 56) iz januarske številke 

1999, kjer je zaznati rasno razlikovanje, saj so na njej upodobljeni zgolj otroci belcev. 

Ilustracija s sporno vsebino, ki se pojavi med letoma 2012 in 2017, je prav tako prikazana 

z ilustracijo otrok (slika 57) iz februarske številke 2005, kjer je zaznati rasno 

razlikovanje, saj so na njej upodobljeni zgolj otroci belcev. Ilustracija s sporno vsebino, ki 

se pojavi med letoma 2012 in 2017, je ponovno prikazana z ilustracijo otrok (slika 58) iz 

februarske številke 2017, kjer je zaznati rasno razlikovanje, saj so na njej upodobljeni 

zgolj otroci belcev. 

 

6.5 Primeri nekakovostnih ilustracij v reviji Ciciban 

Spodnji tabeli prikazuje po en primer nekakovostne ilustracije iz revije Ciciban, ki je 

izhajala med leti 1999 in 2017. V kolikor ni primernega piktograma, ki bi zadovoljil 

primer nekakovostne ilustracije, je okence prečrtano. Naslovi slik so zapisani tako, da 

predstavljajo pomen piktograma, ki se pojavi v določenem slikopisu. 
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Tabela 8: Nekakovostne ilustracije po likovnih kriterijih v Cicibanu 

CICIBAN 1999–2004 2005–2010 2011–2017 

Likovni 

kriteriji 

prenasičeno, 

likovno 

neurejeno 

   

likovni klišeji, 

šablona, 

stereotipi, 

prisotno 

nebistveno 

 

 

Slika 59: 

Šopek 

 

 

Slika 60: Krava 

 

 

Slika 61: Otroci 

 

anatomsko 

nepravilna risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost 

prostorskih 

ključev, 

nelogično 

upodobljen 

prostor 

 

 

Slika 62: 

Deček 

 

 

Slika 63: Deček 

 

 

Slika 64: Zajec 

neosebna 

upodobitev 

 

 

  

 

Pri likovnem kriteriju med letoma 1999 in 2004 ni zaznati piktogramov, ki bi bili 

prenasičeni ali likovno neurejeni. Primer ilustracije, ki je risana po principu šablone, je 

med letoma 1999 in 2004 prikazana z ilustracijo šopka (slika 59) iz junijske številke 

2000, saj je v slikopisu šopek vedno upodobljen z istim piktogramom. Anatomsko 

nepravilna risba je med letoma 1999 in 2004 prikazana z ilustracijo dečka (slika 62) iz 

junijske številke 2003, ki nima primerno upodobljenih delov telesa – ostro zašiljen nos, 

okrogla glava ter glede na višino dečka, predolg trup. Med letoma 1999 in 2004 v 

slikopisih ni zaznati piktogramov z neosebnimi upodobitvami. 

Med letoma 2005 in 2010 ni zaznati piktogramov, ki bi bili prenasičeni ali likovno 

neurejeni. Primer ilustracije, ki je risana po principu šablone, je med letoma 2005 in 2010 

prikazana z ilustracijo krave (slika 60) iz januarske številke 2008, saj je v slikopisu krava 
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vedno upodobljen z istim piktogramom. Anatomsko nepravilna risba je med letoma 2011 

in 2017 prikazana z ilustracijo dečka (slika 63) iz junijske številke 2006, ki ima glede na 

svojo velikost predolge roke, prav tako ni primerna niti njegova dolžina stopala, ki ni v 

sorazmerju s preostalimi deli telesa, saj je stopalo dolgo toliko kot otrokova podlahtnica. 

Med letoma 2005 in 2010 ni zaznati piktogramov z neosebnimi upodobitvami. 

Med letoma 2011 in 2017 ni zaznati piktogramov, ki bi bili prenasičeni ali likovno 

neurejeni. Primer ilustracije, ki je risana po principu šablone, je med letoma 2011 in 2017 

prikazana z ilustracijo otrok (slika 61) iz decembrske številke 2015. Priktogram z isto 

ilustracijo otrok se v istem slikopisu ponovi še trikrat. Anatomsko nepravilna risba je med 

letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo zajca (slika 64) iz januarske številke 2015, ki 

nima primerno upodobljenih delov telesa – udi zajca niso narisani tako, kot jih 

uporabljajo zajci pri teku. Med letoma 2011 in 2017 ni zaznati piktogramov z neosebnimi 

upodobitvami. 

 

Tabela 9: Nekakovostne ilustracije po vsebinskih kriterijih v Cicibanu 

Vsebinski 

kriterij 

kičasta, osladna 

upodobitev 

(solzavo, 

patetično, 

idealizirano 

…), 

banalni 

vsebinski 

dodatki 

  
 

 

Slika 65: Otroci 

sporna vsebina: 

poudarjeni 

družbeni, 

spolni, estetski 

stereotipi, 

žaljiva vsebina 

 

 

Slika 66: 

Otroci 

 

 

Slika 67: Otroci 

 

 

Slika 68: Otroci 

 

 

Pri vsebinskem kriteriju med letoma 1999 in 2004 ni zaznati piktograma s kičasto ali 

osladno upodobitvijo, prav tako pa noben piktogram ne vsebuje niti banalnih vsebinskih 
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dodatkov. Ilustracija s sporno vsebino, ki se pojavi med letoma 2012 in 2017, je ponovno 

prikazana z ilustracijo otrok (slika 66) iz junijske številke 2004, kjer je zaznati rasno 

razlikovanje, saj so na njej upodobljeni zgolj otroci belcev. 

Med letoma 2005 in 2010 ni zaznati piktograma s kičasto ali osladno upodobitvijo, prav 

tako pa noben piktogram ne vsebuje niti banalnih vsebinskih dodatkov. Ilustracija s 

sporno vsebino, ki se pojavi med letoma 2012 in 2017, je prikazana z ilustracijo otrok 

(slika 67) iz poletne številke (julij–avgust 2016), kjer je zaznati rasno razlikovanje, saj so 

na njej upodobljeni zgolj otroci belcev. 

Idealizirana upodobitev je med letoma 2011 in 2017 prikazana z ilustracijo otok (slika 65) 

iz poletne številke (julij–avgust 2012), ki prikazuje idealizirano podobo otrok, ki so si 

med seboj hkrati tudi zelo podobni. Ilustracija s sporno vsebino, ki se pojavi med letoma 

2012 in 2017, je prikazana z ilustracijo otrok (slika 68) iz decembrske številke 2015, kjer 

je zaznati rasno razlikovanje, saj so na njej upodobljeni zgolj otroci belcev. 
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6.6 Pregled tem v reviji Cicido 

Spodnja tabela prikazuje število določenih tem slikopisov, ki so bili objavljeni v reviji 

Cicido med letoma 1999 in 2017. V razdelek drugo so razvrščeni slikopisi, ki jih ni bilo 

mogoče razvrstiti v nobeno drugo temo. V kolikor posamezna tema ni bila zajeta v 

določenem časovnem obdobju, je okence označeno s številko nič. 

 

Tabela 10: Teme slikopisov v reviji Cicido 

Teme 1999–2004 2005–2010 2011–2017 Skupaj 

Ljudsko pravljično izročilo 0 1 0 1 

Oživljena igrača/predmet 0 0 0 0 

Poosebljene živali 2 3 4 9 

Poosebljene rastline 0 0 1 1 

Poosebljena nebesna telesa/pojavi 0 0 0 0 

Otrok kot glavni literarni lik 2 4 2 8 

Risani junaki kot glavni literarni lik 2 0 0 2 

Otrokovo okolje (morje, izleti …) 5 3 6 12 

Drugo 3 1 1 5 

 

Različne teme med letoma 1999 in 2004 zajema 13 številk, v nekaterih številkah je tudi 

po več slikopisov. Slikopisi s temami iz ljudskega pravljičnega izročila in oživljenimi 

igračami/predmeti se med letoma 1999 in 2004 ne pojavijo. Poosebljene živali se pojavijo 

v marčevski in decembrski številki 2002. Prav tako se med letoma 1999 in 2004 ne 

pojavijo slikopisi s poosebljenimi rastlinami in poosebljenimi nebesnimi telesi/pojavi. 

Otroci kot glavni literarni liki se pojavijo v januarski številki 2000 in junijski številki 

2004. Risani junaki kot glavni literarni liki se pojavijo v septembrski številki 2001 ter v 

majski številki 2003. Pet tematik iz otrokovega okolja se pojavi v marčevski številki 

2001, v aprilski številki 2002, decembrski številki 2003 ter pri dveh slikopisih v 

novembrski številki 2004. Slikopis z nedoločljivo tematiko pa se pojavijo v januarski in 

marčevski številki 1999 ter v decembrski številki 2000. 

Različne teme med letoma 2005 in 2010 zajema 12 številk. Slikopis z ljudskim 

pravljičnim izročilom se pojavi v julijski številki 2008. Slikopisi z oživljenimi 

igračami/predmeti se med letoma 2005 in 2010 ne pojavijo. Poosebljene živali se pojavijo 

v januarski številki 2009 ter v januarski in junijski številki 2010. Slikopisi s 
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poosebljenimi rastlinami in poosebljenimi nebesnimi telesi/pojavi se med letoma 2005 in 

2010 ne pojavijo. Otroci kot glavni literarni liki se pojavijo v januarski in junijski številki 

2006, v januarski številki 2008, v poletni (julij–avgust) številki 2009. Prav tako se med 

letoma 2005 in 2010 ne pojavijo slikopisi z risanimi junaki kot glavnimi literarnimi liki. 

Tematike z otrokovim okolja se pojavijo v februarski in junijski številki 2005 ter v 

januarski številki 2007. Slikopis z nedoločljivo tematiko pa se pojavi v avgustovski 

številki 2007. 

Različne teme med letoma 2011 in 2017 zajema 14 številk. Slikopisi s temami iz 

ljudskega pravljičnega izročila in oživljenimi igračami/predmeti se med letoma 2011 in 

2017 ne pojavijo. Poosebljene živali se pojavijo v januarski in decembrski številki 2015, 

v oktobrski številki 2016 ter v poletni številki (julij–avgust) 2017. Poosebljene rastline s 

pojavijo v januarski številki 2017. Slikopisi s poosebljenimi nebesnimi telesi/pojavi se 

med letoma 2011 in 2017 ne pojavijo. Otroci kot glavni literarni liki se pojavijo v poletni 

številki (julij–avgust) 2014 ter v poletni številki (julij–avgust) 2016. Prav tako se med 

letoma 2010 in 2017 ne pojavijo slikopisi z risanimi junaki kot glavnimi literarnimi liki. 

tematik iz otrokovega okolja se pojavi v januarski in poletni (julij–avgust) številki 2011, v 

januarski in poletni (julij–avgust) številki 2012, v decembrski številki 2015 ter v 

februarski številki 2017. Slikopis z nedoločljivo tematiko pa se pojavi v januarski številki 

2014. 
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6.7 Pregled tem v reviji Ciciban 

Spodnja tabela prikazuje število določenih tem slikopisov, ki so bili objavljeni v reviji 

Ciciban med letoma 1999 in 2017. V razdelek drugo so razvrščeni slikopisi, ki jih ni bilo 

mogoče razvrstiti v nobeno drugo temo. V kolikor posamezna tema ni bila zajeta v 

določenem časovnem obdobju, je okence označeno s številko nič. 

 

Tabela 11: Teme slikopisov v reviji Ciciban 

Teme 1999–2004 2005–2010 2011–2017 Skupaj 

Ljudsko pravljično izročilo 2 0 3 5 

Oživljena igrača/predmet 0 0 1 1 

Poosebljene živali 1 1 8 10 

Poosebljene rastline 0 0 0 0 

Poosebljena nebesna telesa/pojavi 1 0 0 1 

Otrok kot glavni literarni lik 2 8 2 12 

Risani junaki kot glavni literarni lik 0 0 0 0 

Otrokovo okolje (morje, izleti …) 6 5 2 13 

Drugo 1 0 0 1 

 

Različne teme med letoma 1999 in 2004 zajema 12 številk, v nekaterih številkah je tudi 

po več slikopisov. Teme z ljudskim pravljičnim izročilom se pojavijo v februarski številki 

2002 ter v januarski številki 2004. Slikopisi z oživljenimi igračami/predmeti se med 

letoma 1999 in 2004 ne pojavijo. Poosebljene živali se pojavijo v januarski številki 2000. 

Slikopisi s poosebljenimi rastlinami se med letoma 1999 in 2004 ne pojavijo. Poosebljeni 

nebesni pojavi se pojavijo v junijski številki 2004. Otroci kot glavni literarni liki se 

pojavijo v januarski in junijski številki 2003. Med letoma 1999 in 2004 se prav tako ne 

pojavijo slikopisi z risanimi junaki kot glavnimi literarnimi liki. Šest tematik iz 

otrokovega okolja se pojavi v januarski in junijski številki 1999, v junijski številki 2000, 

v junijski številki 2001, v junijski številki 2002 ter v junijski številki 2003. Slikopis z 

nedoločljivo tematiko pa se pojavi v januarski številki 2001. 

Različne teme med letoma 2005 in 2010 zajema 12 številk, v nekaterih številkah je tudi 

po več slikopisov. Slikopisi z ljudskim pravljičnim izročilom ter slikopisi z oživljenimi 

igračami/predmeti se med letoma 2005 in 2010 ne pojavijo. Poosebljene živali se pojavijo 

v januarski številki 2008. Slikopisi s poosebljenimi rastlinami in poosebljenimi nebesnimi 
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telesi/pojavi se med letoma 2005 in 2010 ne pojavijo. Otroci kot glavni literarni liki se 

pojavijo v junijski številki 2005, v junijski številki 2006, v januarski številki 2007, v 

junijski številki 2008, v januarski številki 2009, pri treh slikopisih v poletni številki (julij–

avgust) 2009 ter v januarski številki 2010. Slikopisi z risanimi junaki kot glavnimi 

literarnimi liki se med letoma 2005 in 2010 ne pojavijo. Pet tematik iz otrokovega okolja 

se pojavi v januarski številki 2005, v januarski številki 2006, v junijski številki 2007 ter 

pri dveh slikopisih v poletni številki (julij–avgust) 2010. Med letoma 2005 in 2010 se 

prav tako ne pojavijo slikopisi z nedoločljivo tematiko. 

Različne teme med letoma 2011 in 2017 zajema 12 številk, v nekaterih številkah je tudi 

po več slikopisov. Teme z ljudskim pravljičnim izročilom se pojavijo v januarski številki 

2011, v januarski številki 2017 ter pri dveh slikopisih v poletni številki (julij–avgust) 

2017. Oživljen predmet se pojavi v poletni številki (julij–avgust) 2011. Osem tematik s 

poosebljenimi živalmi se pojavijo v januarski in poletni (julij–avgust) številki 2012, v 

januarski številki 2014, v januarski in poletni (julij–avgust) številki 2016 ter v poletni 

številki (julij–avgust) 2017. Slikopisi s poosebljenimi rastlinami in poosebljenimi 

nebesnimi telesi/pojavi se med letoma 2011 in 2017 ne pojavijo. Otroci kot glavni 

literarni liki se pojavijo v poletni številki (julij–avgust) 2012 ter v poletni številki (julij–

avgust) 2014. Slikopisi z risanimi junaki kot glavnimi literarnimi liki se med letoma 2011 

in 2017 ne pojavijo. Otrokovo neposredno okolje se pojavi v poletni številki (julij–

avgust) 2015 ter v poletni številki (julij–avgust) 2016. Med letoma 2011 in 2017 se prav 

tako ne pojavijo slikopisi z nedoločljivo tematiko. 
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6.8 Primerjava piktogramov v slikopisih 

V nadaljevanju so prikazani isti piktogrami, ki so glede na različne ilustratorje tudi 

različno upodobljeni. Prav tako se lahko istoimenski piktogrami pojavijo tako v reviji 

Ciciban kot tudi v reviji Cicido.  

 

V januarski številki Cicidoja leta 2017 ilustratorka Mojca Cerjak upodobi osnovne barve 

– rdečo, modro in rumeno. Piktogrami barv so narisani z velikimi tiskanimi črkami v 

barvi, ki naj bi jo piktogram predstavljal (slika 57). Istega leta, v poletni številki Cicidoja 

(julij–avgust) je barve prav tako upodobila Maja Šubic. Barva je upodobljena s 

piktogramom razmazane barve (slika 58).  

 

             

Slika 69: Rdeča 1 

 

Slika 70: Rdeča 2 

 

V junijski številki Cicibana leta 1999 Samo Jenčič v slikopisu Bo avto premajhen? 

upodobi kolesa. Kolesa, ki predstavljajo piktogram, se med seboj prekrivajo, so različnih 

dimenzij, so raznobarvna in so narisana v različnih položajih (slika 59). Leta 2016 je v 

poletni številki Cicibana (julij–avgust) v istoimenskem slikopisu, s piktogramom, prav 

tako upodobila kolesa Tanja Komadina. Kolesa, ki predstavljajo priktogram, se med seboj 

ne prekrivajo ter so enobarvna, detajli na njih pa niso jasno narisani (npr. otroški sedež), 

tako da jih lahko tudi spregledamo (slika 60).  

 

 

Slika 71: Kolesa 1 
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Slika 72: Kolesa 2 

 

V junijski številki Cicibana leta 1999 Samo Jenčič v slikopisu Bo avto premajhen? 

upodobi šotor. Šotor ima izrazite linije, njegova streha pa je podobna strehi hiše (slika 

61). Leta 2016 je v poletni številki Cicibana (julij–avgust) v istoimenskem slikopisu, s 

piktogramom, prav tako upodobila šotor Tanja Komadina. Njen šotor je imel bolj 

zaobljene linije in je bil v obliki polkroga (slika 62).  

 

 

Slika 73: Šotor 1 

 

Slika 74: Šotor 2 

 

V slikopisih je večkrat na različne načine ilustriran tudi piktogram, ki prikazuje čaj. V 

marčevski številki Cicidoja leta 2001 Samo Jenčič upodobi čaj, poleg katerega je narisan 

tudi deček, čeprav le-ta v slikopisu ni omenjen (slika 63). Leta 2004 je v novembrski 

številki Cicidoja, prav tako upodobil čaj Damijan Stepančič. Piktogram čaja je ilustriran 

zelo jasno, brez motečih dejavnikov, saj prikazuje zgolj škatlo čaja ter čajne vrečke (slika 

64). Leta 2007 pa v januarski številki Cicibana čaj upodobi Mojca Cerjak. Poleg vrečke v 

kateri je čaj, piktogram krasita tudi vrč in skodelica.  

 

 

Slika 75: Čaj 1 
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Slika 76: Čaj 2 

 

Slika 77: Čaj 3 
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7 RAZPRAVA 

Ključno pri primerjavi revije Ciciban in Cicido je predvsem to, da je otrokom iz prvega 

starostnega obdobja namenjena revija Cicido, medtem ko je revija Ciciban namenjena 

starejšim predšolskim in šolskim otrokom. Kljub temu pa je slikopise možno najti v obeh 

revijah. Pri analizi ilustracij je že iz tabel razvidno, da je v slikopisih bistveno lažje najti 

kakovostne ilustracije. Razen posameznih piktogramov, ki se pojavljajo v nekaterih 

slikopisih, bi lahko rekli, da so slikopisi v reviji Cicido in reviji Ciciban zelo kakovostni. 

Pri kakovostnih ilustracijah lahko, poleg že prikazanih piktogramov v tabeli, najdemo še 

številne druge, ki bi prav tako zadovoljili tako likovni kot tudi vsebinski kriterij. Na drugi 

strani pa je zelo težko najti posamezne primere piktogramov, ki bi zadovoljili vsebinski in 

likovni kriterij nekakovostne ilustracije. Pri nekakovostnih ilustracijah se mi zdi potrebno 

omeniti piktograme s sporno vsebino. V vseh slikopisih, ki sem jih analizirala, se namreč 

pojavijo piktogrami oseb, pri katerih bi bilo lahko zaznati rasno razlikovanje. Vse osebe 

so namreč zgolj belci – skupine otrok, družine in odrasli, torej bi v tem primeru lahko 

rekli, da sta zapostavljeni črna in rumena rasa. Hkrati pa je vprašljivo, ali so otroci na 

razlike v barvi kože sploh pozorni. Ali lahko res rečemo, da gre za vsebinsko slabo 

ilustracijo? Podoben primer lahko opazimo pri sliki 25, kjer je prikazana košarkaška igra. 

Čeprav gre pri piktogramu za zelo majhno ilustracijo, so v tem primeru upoštevani 

prostorski ključi, zaradi česar lahko rečemo da gre za primer dobre ilustracije. Če pa se 

osredinimo na dečka v ozadju piktograma, lahko opazimo, da nima rok in nog. S tega 

vidika bi lahko govorili o anatomsko zgrešeni risbi. Vendar tako kot pri upodobitvi barve 

kože bi se lahko tudi tokrat vprašali, ali je otrokom pomemben tak detajl piktograma in ali 

bi ga sploh opazili. Po kriterijih sicer nekakovostnih ilustracij, bi bili lahko piktogrami s 

strani ilustratorja upodobljena zgolj karikirano, kar pa še ne pomeni nujno da so zato 

nekakovostne. Zanimivo je tudi dejstvo, da med 84 slikopisi težko govorimo o 

posameznih nekakovostnih slikopisih, temveč gre prej za posamezne nekakovostne 

piktograme, ki jih je hkrati tudi zelo malo. 

Na podlagi analize tem slikopisov sem že določenim temam (ljudsko pravljično izročilo, 

oživljena igrača/oživljen predmet, poosebljene živali, poosebljene rastline, poosebljena 

nebesna telesa/pojavi in otrok kot glavni literarni lik) dodala še dve in sicer otrokovo 

neposredno okolje – rojstvo, izleti, praznovanja, idr. ter risane junake kot glavni literarni 

lik, saj sem teme pri analizi zasledila kot posebnost slikopisov. Pri analizi tem slikopisov 

tako v reviji Ciciban kot tudi v reviji Cicido je mogoče opaziti, da prevladujejo teme iz 
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otrokovega okolja – morje, izleti, rojstvo, ipd. Tovrstnim temam v Cicidoju sledijo 

tematike s poosebljenimi živalskimi liki in otroci kot glavnimi literarnimi liki. Ostale 

teme so v precej manjšem številu. V reviji Ciciban je porazdelitev tem nekoliko drugačna. 

Temam iz otrokovega okolja dokaj enakomerno sledita temi kjer so otroci kot glavni 

literarni liki ter tema s poosebljenimi živalmi. Ostale teme so tudi tu v precej manjšem 

številu. V reviji Cicido iz povprečja izrazito izstopata temi z oživljeno igračo/predmetom 

ter s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom, saj se slikopisi s tema tematikama v 

zadnjih osemnajstih letih sploh niso pojavili. V reviji Ciciban iz povprečja izrazito izstopa 

tema z risanimi junaki, ki se prav tako v zadnjih osemnajstih letih ni pojavila. 

V revijah je mogoče opaziti tudi vsebinsko enake slikopise, ki jih ilustrirajo različni 

ilustratorji, včasih pa je pri različnih slikopisih mogoče opaziti zgolj iste piktograme. V 

teh primerih lahko opazimo kako veliko vlogo lahko ilustracije igrajo pri doživljanju 

slikopisa. Poleg ilustratorjeve osebne note je s slikami mogoče opaziti tudi ilustratorjevo 

doživljanje zgodbe.  
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8 SKLEP 

Slikopis je sicer že precej stara literarna oblika, a ker je hkrati njena definicija zelo 

suhoparna, sem na podlagi teorije postavila delovno definicijo slikopisa, ki bi jo bilo 

potrebno še dopolniti: »slikopis je preplet besedila in slike, kjer slika zamenja preproste 

besede«. V Sloveniji je slikopise v obliki, kot jo poznamo danes zaznati v začetku 20. 

stoletja, medtem ko jih je v tujini zaznati že mnogo prej – v drugi polovici 17. stoletja. 

Kljub dolgi zgodovinski prisotnosti nisem zasledila konkretnih raziskav na temo 

slikopisov. Te bi lahko pripomogle k boljšemu razumevanju slikopisov na splošno in 

predvsem njihovemu vplivu na govorni razvoj otrok. 

Ugotovila sem, da se govor v prvih letih življenja tako hitro spreminja ter da obdobje treh 

let predstavlja prevelik razpon za določanje primernih slikopisov za otroke v prvem 

starostnem obdobju. Pri tem se je hkrati potrebno zavedati tudi razlik v govoru pri 

posameznikih zaradi spodbud, ki jih dobijo iz okolja. Ugotovila sem tudi, da z glasnim 

branjem slikopisov ne vplivamo le na govorne zmožnosti otrok, temveč tudi na miselne 

zmožnosti in razvoj vizualne pismenosti. 

 

Pri analizi ilustracij sem opazila, da je veliko več piktogramov, ki ustrezajo kriterijem 

kakovostnih ilustracij kot tistih, ki bi ustrezali kriterijem nekakovostnih ilustracij. To pa 

ne pomeni, da so postavljeni kriteriji za ocenjevanje ilustracij, ki sem jih aplicirala na 

piktograme, optimalni tudi za ocenjevanje piktogramov v slikopisih. Pri nekakovostnih 

ilustracijah bi lahko upoštevali tudi poosebljene živali, ki bi lahko pripomogle k 

napačnim predstavam otrok, hkrati pa bi bili s tem prikrajšani za številne humorne 

upodobitve, ki krasijo kakovostne ilustracije. Na podlagi analize sem ugotovila, da so 

slikopisi v revijah Ciciban in revijah Cicido zelo kakovostni. Potrebno pa se je tudi 

zavedati, da imajo piktogrami v različnih kulturah lahko različen pomen. To pomeni, da 

so lahko slikopisi kakovostni v našem prostoru, v drugih kulturah pa bi v njih prepoznali 

tudi žaljive in neprimerne vsebine. 

Glede na analizo slikopisov sem ugotovila, da so za otroke, stare od 1 leta do 3 let 

primerni slikopisi iz revije Cicido, saj revija zajema otroke stare od 2 let naprej, medtem 

ko je revija Ciciban namenjena starejšim predšolskim in šolskim otrokom. Izmed vseh 

tem slikopisov, ki se pojavijo v Cicidoju lahko rečemo, da so za otroke stare, med 1 letom 

in 3 leti, najbolj primerni tisti slikopisi, ki opisujejo otrokovo okolje, takoj za njimi pa 

sledijo slikopisi s poosebljenimi živalskimi liki. 
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Pri raziskovanju slikopisov nisem imela posebnih težav. Čeprav mi je celotna analiza 

vzela zelo veliko časa, sem bila nad rezultati prijetno presenečena. Bila sem namreč 

prepričana, da se bodo med številnimi slikopisi zagotovo našli tudi posamezni 

nekakovostni slikopisi. Več težav sem imela pri iskanju literature, ki bi se navezovala 

konkretno na slikopise, zato sem na podlagi slikanic ter ilustracij sama iskala povezave s 

slikopisi. 

Na podlagi teorije nisem uspela ugotoviti, kateri slikopisi so primerni za otroke od prvega 

do tretjega leta starosti, a bi lahko s pomočjo analize besednih vrst preverila, kateri 

slikopisi vsebujejo pretežno piktograme s samostalniškimi upodobitvami in kateri 

slikopisi vsebujejo pretežno piktograme z glagolskimi upodobitvami. Prvi bi bili namreč 

primernejši za otroke stare, od 15 do 23 mesecev, in drugi za otroke, stare od 29 do 31 

mesecev. 

 

Glede na to, da sem med analizo opazila, da se v slikopisih s piktogrami ne ilustrirajo 

zgolj samostalniki, kot to navajajo nekatere definicije, za nadaljnje raziskovanje 

predlagam podrobno analizo besednih vrst, ki se pojavljajo med piktogrami v slikopisih. 

Na tak način bi se lahko dopolnila delovna definicija slikopisa. Ugotovili bi lahko tudi, 

kateri slikopisi so primerni za otroke, stare približno od 1leta do 2 let, ter kateri so 

primerni za otroke, stare od 2 do 3 let. 

 

Za kakovostno obravnavo slikopisov v vrtcih, se mi zdi ključno, da tako profesorji na 

dodiplomskem študiju predšolske vzgoje kot tudi ravnatelji vrtcev spodbujajo vzgojitelje 

k rabi revije Ciciban in revije Cicido, saj lahko tam pridobimo številne kakovostne 

slikopise, ki veliko pripomorejo k otrokovem govornem razvoju. Prav tako bi bilo 

potrebno na izobraževanjih z jezikovnimi vsebinami prihodnje vzgojitelje ali vzgojitelje 

praksi ozaveščati o pomenu rabe slikopisov za razvoj zgodnje pismenosti. Zaželene bi 

bilo tudi opraviti čim več raziskav z omenjeno tematiko in preveriti stopnjo korelacije 

med uporabo slikopisom in otrokovim govornim razvojem.  
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