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POVZETEK  

Poučevanje predmeta spoznavanje okolja je učinkovitejše, če spoznavanje učne snovi poteka 

z aktivno udeležbo otrok. Pestre in raznolike vsebine prispevajo k večji motiviranosti in 

lažjemu pomnjenu učencev. Film je tisti, ki spodbuja učenčevo doživljanje in miselno 

aktivnost, zato je hkrati eden izmed pomembnih didaktičnih pripomočkov pri pouku 

spoznavanja okolja (Šimenc, 1994). Smiselna uopraba filma pri pouku je tudi zato, ker nas 

spremlja že od malih nog. Učencem lahko z njim prikažemo tudi oddaljene vsebine. Moč 

filma je tudi v tem, da poveča učenčevo dovzetnost do književnih del (Rugelj, 2006).  

Ker je imela književnost pomembno vlogo pri nastanku filmov ter imata literatura in film 

vzporedno vlogo, sem želela v raziskavi ugotoviti, kateri od njiju omogoča uspešnejše 

poučevanje in večje pomnjenje učne snovi.  

V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-eksperimentalna metoda. 

Prevladujoči kvalitativni pristop je bil kombiniran s kvantitativnim. Način vzorčenja je bil 

neslučajnostni. Podatke sem pridobila s preizkusom znanja, ki ga je pred izvedbo učne ure in 

po njej izpolnilo 38 učencev 2. razreda izbrane osnovne šole. Z rezultati raziskave sem želela 

ugotoviti učinkovitost izbranih učnih metod pri pouku spoznavanja okolja in spodbuditi 

učitelje k uporabi gibljivk pri pouku. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da tako film kot knjiga 

kot učni medij pripomoreta k dosegi zastavljenih učnih ciljev. Nekoliko večji vpliv ima pri 

zapomnitvi film, saj omogoča ne le slušno, temveč tudi vizualno predstavitev podane vsebine. 

Pridobivanje znanj skozi več čutil namreč omogoča večje pomnjenje.  

Učenci so usvojili vidike življenja ljudi v preteklosti. Po učni uri so bili pri poimenovanju 

pastirja uspešnejši učenci, poučevani s pomočjo filma. Pravilen odgovor je namreč podalo 

94,74 % vprašanih. V skupini, poučevani s pomočjo knjige, pa je podalo pravilen odgovor 

nekoliko manj učencev, in sicer 78,95 %. Obema skupinama je bilo težje poimenovati 

pestrno. Pred učno uro te ni nihče pravilno poimenoval, po njej pa v obeh skupinah 47,36 % 

učencev.  Ob reševanju slikovnih gradiv je bila uspešnejša skupina, poučevana s pomočjo 

filma. Torej lahko sklepamo, da je razlog za uspeh dodatna vizualna podkrepitev. Malho je na 

fotografiji prepoznalo in poimenovalo 78,95 %, v skupini, poučevani s pomočjo knjige, pa le 

47,37 % vprašanih. Pri poimenovanju listnika je podalo pravilno poimenovanje 73,68 % 

učencev, poučevanih s pomočjo filma, in 68,42 % učencev, poučevanih s pomočjo knjige. 

Fotografijo skobca je prepoznalo kar 94,74 % učencev, poučevanih s pomočjo filma, in le 

47,37 % učencev, poučevanih s pomočjo knjige. Prehrana pastirjev je bila področje, na 

katerem sta bili skupini enako uspešni. Vsi učenci so ugotovili, da črn kruh sodi med prehrano 

pastirjev, 94,47 % učencev obeh skupin je prehrani dodelilo kostanj, 89,47 % krompir. Pri 

prehrani Terezke, ki je sodila med premožnejši sloj tistega časa, so vsi učenci, poučevani s 

pomočjo filma, ugotovili, da med njeno prehrano sodijo klobasa in potica, med tem ko je v 

skupini, poučevani s pomočjo knjige, klobaso kot prehrano premožnejših opredelilo 73,68 %, 

potico pa 94,74 % vprašanih. Da sodi med prehrano bel kruh, je ugotovilo 94,74 % učencev 

poučevanih, s pomočjo filma, in 68,42 % učencev, poučevanih s knjigo. Za orehe in hruške se 

je odločilo 94,74 % učencev, poučevanih s pomočjo filma. Pri učencih, poučevanih s pomočjo 

knjige, pa 68,42 % za orehe in 73,68 % za hruške. Pri prepoznavanju iger pastirjev je bila 

nekajkrat uspešnejša skupina, poučevana s pomočjo knjige. Ti so v celoti podali pravilne 

odgovore o igranju na piščal ter hoji po rokah, za slednjo je pravilen odgovor podalo 94,74 % 

učencev, skupine poučevane s pomočjo filma, za igranje na piščal pa 84,21 %. Vsi učenci 

skupine, poučevane s pomočjo filma, so za igro izbrali guganje, igro z murni in ovcami. 

Učenci, poučevani s pomočjo knjige, pa so se v 84,47 % strinjali, da so se pastirji igrali z 

ovcami, 68,42 % jih je izbralo igro z murni ter 94,74 % igro na gugalnici. Učenci obeh skupin 



 

 

 

so bili enotni pri izbiri igre s hoduljami. Pri risanju pastirjevih oblačil je 94,74 % vseh 

učencev pastirju dodelilo klobuk. Ravno toliko učencev skupine, poučevane s pomočjo filma, 

je pastirju narisalo hlače z naramnicami, jopič in srajco, med tem ko je hlače z naramnicami 

pastirju narisalo 84,21 % učencev skupine, poučevane s pomočjo knjige, 89,74 % jih je 

narisalo jopič in srajco. Cokle ali čižme je pastirju dodelilo 94,74 % učencev, poučevanih s 

knjigo, ter vsi učenci, poučevani s pomočjo filma. Pri risanju malhe so bili uspešnejši učenci, 

poučevani s pomočjo filma (89,74 %), med tem ko jo je narisalo le 57,89 % učencev druge 

skupine. Slednji so bili uspešnejši pri dodelitvi palice (89,47 %), med tem ko je pastirju palico 

dodelilo 73,68 % učencev, poučevanih ob filmu. Izbira barv je bila tista, ki je v raziskavi 

pokazala pomen vizualne predstavitve učne snovi. Tokrat so bili ponovno uspešnejši učenci, 

poučevani s pomočjo filma (89,74 %). 73,68 % učencev, poučevanih ob knjigi, je izbralo 

ustrezno barvo. Pri splošnih trditvah o preteklosti sta bili skupini v večini enako uspešni. Obe 

sta se v celoti strinjali o prevozu in šolanju pastirjev. Ravno tako se je v obeh skupinah 73,68 

% učencev strinjalo o življenju pastirjev pri tujih družinah. Vsi učenci, poučevani s pomočjo 

filma, so podali trditev, da so pastirji spali na senu, med tem ko se je s tem strinjalo 94,74 % 

učencev, poučevanih s pomočjo knjige. Ravno obratni rezultati pa so se pokazali pri trditvi, da 

so pastirji svoje delo na paši opravljali od jutra pa vse do večera.  

T-preizkus, v predznanju učencev, ni pokazal statistično pomembnih razlik. Po izvedeni učni 

uri so bili, pri reševanju učnih listov, uspešnejši učenci, poučevani s pomočjo filma.   

Učencem obeh skupin je bil s pomočjo mladinske književnosti, v kateri sta bili uporabljena 

literatura ter film, uspešno približano življenje ljudi v preteklosti, saj so učenci obeh skupin 

dosegli zastavljene učne cilje in s svojimi odgovori dokazali razumevanje učne snovi, ki so jo 

povezali in primerjali tudi s sedanjostjo.   

 

KLJUČNE BESEDE: spoznavanje okolja, učni medij, knjiga, igrani mladinski film, pastirji 

 

 

 

 

  



 

 

 

SUMMARY  

Teaching Environmental Studies is more effective if the learning process includes active 

participation of children. A rich and varied content contributes to greater motivation and 

easier memorization for the pupils. Film is the one that stimulates the pupil's experiencing and 

mental activity, and is therefore one of the most important didactic tools in learning 

Environmental Studies (Šimenc, 1994). Using film in lessons makes sense also because film 

has been present since our childhood. By using it, we can present even remote content to the 

pupils. Film also has the power to increase the pupil's awareness of literary works (Rugelj, 

2006).  

Since literature had an important role in the emergence of film, and since literature and film 

have parallel roles, I wanted to find out in the study which of the two allows for more 

effective teaching and a greater memorization of the learning materials. 

In this study, the descriptive and the causal-experimental method were used. The prevailing 

qualitative approach was combined with the quantitative approach. The sampling method was 

non-probability. I acquired the data through a test that was taken by 38 students of the 2nd 

grade of the selected elementary school, before and after the lesson. With the results of the 

study, I wanted to determine the effectiveness of the selected learning methods in the 

Environmental Studies class and to encourage teachers to use moving pictures in the 

classroom. The study found that both film and book as learning mediums contribute to the 

achievement of the set learning goals. In terms of memorization, film has a slightly greater 

effect as it enables not only aural, but also visual presentation of the given content. Receiving 

knowledge through multiple senses allows for greater memorization. 

The pupils mastered the aspects of human life in the past. The pupils who received a lesson 

with the aid of the film were more successful in naming the shepherd after the lesson; the 

correct answer was given by 94.74 % of the respondents. In the group that received a lesson 

with the aid of the book, the correct answer was given by slightly less students, 78.95 %. Both 

groups found it harder to name the nanny. Nobody named her correctly before the lesson, and 

47.36 % of the pupils in both groups named her correctly after. When solving image 

problems, the group that was taught using the film was more successful. Thus, we can 

conclude that the reason for the success was additional visual reinforcement. The purse was 

recognized in the photograph and named by 78.95 % of the pupils who were taught with the 

aid of the film, while in the group that was taught with the aid of the book, it was recognized 

by only 47.37 % of the respondents. When naming the leaf basket, the correct answer was 

given by 73.68 % of the pupils taught with the aid of a film, and 68.42 % of the pupils taught 

using the book. The photograph of a sparrow hawk was recognized by a total of 94.74 % of 

the pupils who were taught using the film, and only by 47.37 % of the pupils taught using the 

book. The shepherds’ diet was the field where both groups were equally successful. All the 

pupils found that black bread belonged to the diet of the shepherds, while 94.47 % of the 

pupils in both groups designated chestnuts and 89.47 % potatoes to their diet. In terms of 

Terezka’s diet, who belonged to the richer class of the time, all the pupils, taught with the aid 

of the film, found that the sausage and ‘potica’ belonged to her diet, while in the group taught 

by the book, the sausage was defined by 73.68 % and ‘potica’ by 94.74 % of the respondents 

as the food of the rich. That white bread belonged to the diet was found by 94.74 % of the 

pupils taught with the aid of the film, and by 68.42 % of the pupils taught with the aid of the 

book. 94.74 % of the pupils taught using the film selected walnuts and pears. Out of the pupils 

taught with the aid of the book, 68.42 % selected walnuts and 73.68 % selected pears. In the 

recognition of the shepherds' games, the group that was taught with the aid of the book turned 



 

 

 

out to be more successful several times. They all gave correct answers about ‘playing the 

flute’ and ‘walking on hands’; the latter was answered correctly by 94,74 % of the pupils 

taught with the aid of the film and 84,21 % of them answered ‘playing the flute’ correctly. All 

of the students, taught with the aid of film, selected ‘playing on the swing’, ‘playing with 

grigs’ and ‘playing with sheep’. 84.47 % of the pupils, taught with the aid of the book, agreed 

that the shepherds played with the sheep, while 68.42 % selected ‘playing with grigs’ and 

94.74 % selected ‘playing on the swing’. The pupils of both groups were unanimous in 

choosing the game with stilts. While drawing the shepherd’s clothes, 94.74 % of all pupils 

delegated a hat to the shepherd. The same amount of pupils of the group, taught with the aid 

of the film, drew the trousers with suspenders, a jacket and a shirt, while the trousers with 

suspenders were drawn by 84.21 % of the pupils taught with the aid of the book, and 89.74 % 

drew a jacket and a shirt. The clogs or the old-style shoes were given to the shepherd by 94.74 

% of the pupils taught with the aid of the book, and all pupils taught using the film. When 

drawing the purse, the pupils taught with the aid of the film were more successful (89.74 %), 

while it was drawn by only 57.89 % of the pupils from the second group. The latter were 

more successful in the selection of the stick (89.47 %), while the shepherd was given a stick 

by only 73.68% of the pupils taught using the film. In the study, the choice of colors was the 

one that showed the importance of visual presentation of the learning material. This time, the 

pupils taught with the aid of the film were more successful (89.74 %). 73.68 % of the pupils 

taught using the book selected the appropriate color. In the general claims of the past, both 

groups were most of the time equally successful. Both fully agreed on the transport and the 

training of shepherds. In both groups, 73.68 % of the students also agreed on the life of the 

shepherds who lived with other families. All pupils taught using the film argued that the 

shepherds slept in the hay, and 94.74 % of the students taught using the book agreed. 

However, it was exactly the other way around with the claim that the shepherds worked on the 

pasture from morning and until the evening. 

The t-test in the pupils' prior knowledge did not show statistically significant differences. 

After the lesson was completed, the pupils who were taught with the aid of the film were 

more successful in solving the worksheets. 

With the help of a youth literature lesson, in which both literature and film were used, the 

pupils of both groups successfully learned and experienced more about the lives of the people 

in the past, as the pupils of both groups achieved the set learning goals and with their answers 

demonstrated the understanding of the learning material, which they connected and compared 

also to the present. 

 

KEYWORDS: Environmental Studies, learning medium, book, young adult feature film, 

shepherds 
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1. UVOD  

Film je mogočno izobraževalno orodje. Omogoča nam približanje prostorskih in časovno 

oddaljenih zgodb in nas lažje kot drugi mediji prisili v mišljenje.    

Kot mora družba prevzeti odgovornost za to, da se učenci naučijo pisati in brati, mora prevzeti 

tudi odgovornost, da jih nauči razumeti film, saj jim s tem omogoči, da postanejo tudi 

kulturno pismeni (Petrovič, 2010). Otrok ni le bitje, ki se samo vživlja v film, temveč nekdo, 

ki film doživlja in svoje doživetje preoblikuje v izkušnje. Razvijanje empatičnega odnosa do 

filmskega dogajanja naj bi bilo najbolj naravno in primerno izhodišče za filmsko vzgojo 

(Šimenc, 1994). Medij tako otrokom ne predstavlja zgolj dopolnitve pri obravnavi učne snovi, 

temveč omogoča njihovo aktivnost (Blažič, Ivanuš Grmek, Kramar in Strmčnik, 2003). Ker 

film vse bolj izgublja pomen, je pomembno, da učence vzgajamo tudi ob njem in s tem 

pripomoremo k njegovi ohranitvi.   

Pri uporabi filma ima pomembno vlogo učitelj. Ta mora paziti, da je vsebina izbranega filma 

verjetna in resnična (Šimenc, 1994). Po ogledu filma je pomemben pogovor, ki da otroku 

možnost, da izrazi svoje mnenje. Pri tem mora učitelj upoštevati zrelost učencev, njihovo 

predznanje, življenjske izkušnje, pripravljenost za pogovor (prav tam). Učitelj se mora 

zavedati, da je presojanje izbranega filma (Siraj in Taggart, 2014) odvisno od teoretičnih 

izhodišč, življenjskega nazora, odnosa do družbe, pripadnosti, časa, v katerem živimo, okolja 

in stopnje naše zavesti, ideologije in vrednot. Učitelju medij služi kot pomoč pri ponazarjanju, 

pojasnjevanju učne snovi (Blažič idr., 2003). 

V teoretičnem delu sem namenila nekaj besed filmu. Ker ima ta več pomenov, sem sprva 

navedla definicije različnih avtorjev. Pozneje sem se osredotočila na zgodovino filma ter 

njegov razvoj v svetu in na Slovenskem. Pri slednjem sem se osredotočila na prve slovenske 

neme, zvočne in celovečerne filme ter osebnosti, ki so pripomogle k razvoju filma v naši 

deželi. Sledi predstavitev filmskih zvrsti. V nadaljevanju sem se osredotočila na množične 

medije, ki imajo v današnjem svetu velik vpliv, njihova uporaba pa je neizbežna tudi pri 

pouku. V poglavju so predstavljeni različni mediji ter obdobja, v katerih je posamezen medij 

prevladoval. Osredotočila sem se tudi na vzgojo za medije ter njihov vpliv na otrokov razvoj.  

Predstavljeni so tudi učni mediji, njihova funkcija pri pouku. Neizbežna pa je tudi vloga 

učitelja pri izbiri učnega medija za učinkovito posredovanje učne teme. Sledi kratka 

predstavitev predmeta spoznavanje okolja ter povezava med filmom in knjižno vzgojo. V 

zadnjem delu teoretičnega dela so podrobneje predstavljeni slovenski filmi za mladino in 

otroke, ki jih lahko učinkovito uporabimo tudi kot učni medij pri pouku.  

V empiričnem delu so predstavljeni problem in cilji magistrske naloge. Podrobneje so opisani 

instrumenti, vzorec ter postopek zbiranja in obdelave podatkov, ki so pridobljeni s 

preizkusom znanja. Opisan je potek učnih ur. Na koncu empiričnega dela so predstavljene ter 

analizirane ugotovitve o uresničitvi učnih ciljev ter količini učenčevega pomnjenja glede na 

izbrano vrsto učnega medija.   
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2. O FILMU  

 

»Slišim in pozabim. Vidim in si zapomnim. Naredim in razumem.« 

(Konfucij) 

 

Beseda film ima več pomenov, zato ga avtorji različno opredelijo. 

Pomeni lahko filmski trak, posamezen film ipd. Najbližje pa je pomen, ki film opredeli kot 

industrijski izdelek, ki se v obliki različnih filmskih trakov, posnetih na različne načine in z 

različnimi možnostmi ter tehnikami pojavlja po vsem svetu (Rudolf, v Popek in Šprah, 1999).  

»Film – oživljena slika – je na pol poti med gledališčem in fotografijo. Prikazuje prostor in 

tega ne počne s pomočjo resničnega prostora kot v gledališču, ampak z ravno površino kot 

fotografija.« (Arnheim, 2000). 

Rugelj (2006) uvrsti film med gibljivke oziroma gibljive podobe. Mednje sodijo tudi 

televizija, video ter internetne lokacije in računalniške igrice. Te gledalcem nudijo posebna in 

vitalna izrazna sredstva, so dominanten in globalen vir zgodb, idej, mnenj, zato postajajo vse 

pomembnejši del naše kulturne dediščine. S tem pridobivajo pomen pri pouku.  

Film predstavlja niz reprezentacijskih podob in zvok, ki ustvarjajo iluzijo gibanja, kjer 

nepremične podobe utripajo s predpisano hitrostjo (Rugelj, 2007).  

Benson (v Popek in Šprah, 1999) opredeli film kot montažo podob, zbirko, nekaj, nad čimer 

bdi režiser.  

Frelih (v Popek in Šprah, 1999) podpira misel Littina, ki pravi, da mora film nečemu služiti in 

da je ravno filmska umetnost tista, ki lahko najbolje in najbolj neposredno osvešča in vzgaja 

gledalce.  

Rudolf (2013) meni, da je film edina umetnost, ki ji je uspelo ljudem nuditi poželenje brez 

strasti. Testira gledalce, jih trenira, vzpostavlja, ukinja, izdeluje in uničuje. Film pa mu 

predstavlja proizvodnjo idej, užitkov in frustracij. 

Film komunicira z gledalcem in mu posreduje sporočilo s pomočjo povezanih gibljivih 

fotografskih slik, ki jim je dodan zvok (Borčič in Nakrst, 1984).  
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3. ZGODOVINA FILMA  

 

3.1. Svetovna zgodovina filma  

Zgodba o filmu se začenja pri starih Grkih in njihovih gibljivih sencah. Stoletja pozneje (v 19. 

stoletju) so izumitelji in zabavljači pričeli z ustvarjanjem gibljivih slik (Parkinson, 2000). 

Parkinson (1995) opiše filmsko zgodovino kot labirint naključnih in nenaključnih odkritij, 

izumov, poskusov in napak, katerih končni produkt so v gledalčevih mislih premikajoče se 

fotografije. 

Film se v 19. stoletju pridruži arhitekturni, besedni, glasbeni, gledališki, likovni, plesni 

umetnosti (Šimenc, 1994). Iznašli so ga kot plod industrijske revolucije. Predstavljal je 

tehnično sredstvo, ki je postalo podlaga močne industrije, hkrati je predstavljal novo obliko 

zabave in novo umetniško sredstvo. Nastal je kot nadomestilo potujočih gledaliških skupin, ki 

so nastopale po državah. Selitve celotnih gledaliških produkcij so bile drage, hkrati pa so 

morali ljudje za ogled glavnih panoram ali zabaviščnih parkov prepotovati dolge razdalje. 

Film je bil tisti, ki je nato ljudem ponudil cenejši način vizualne zabave. Filmske predstave je 

bilo mogoče prikazati po vsem svetu. Tako se je film v času pred prvo svetovno vojno iz 

atrakcije v lunaparkih razvil v mednarodno industrijo. Gibljive sličice so sprva vrteli v ročno 

vrtljivih optičnih napravah, proti koncu drugega desetletja 20. stoletja pa je postal temelj 

kinosporeda (Thompson, Bordwell,  2009).  

 

Bordwell in Thompson (prav tam) zgodovino filma uvrstita v pet velikih obdobij:  

- zgodnje obdobje (do 1918), 

- pozni nemi film (1919–1929), 

- razvoj zvočnega filma (1926–1945),  

- povojno obdobje (1946–1960),  

- sodobni film (od 1960). 
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3.1.1. OBDOBJE ZGODNJEGA FILMA  

 

IZNAJDBA FILMA  

 

Iznajdbe filma ne moremo pripisati zgolj enemu viru, saj se film ni pojavil v trenutku. Njegov 

razvoj je bil rezultat različnih prispevkov, pri katerih so sodelovali tehniki in podjetniki iz 

raznih dežel. Prispevki so prihajali predvsem iz Velike Britanije, Francije, Nemčije in ZDA. 

Pomembno vlogo so imeli tudi filmski ustvarjalci in raziskovalci, ki so ugotavljali, kakšne 

slike lahko posnamejo, prikazovalci pa so skrbeli za to, kako bodo slike prikazali občinstvu 

(Thompson, Bordwell,  2009).  

 

PREDPOGOJI ZA GIBLJIVE SLIKE  

Sprva so morali znanstveniki ugotoviti človekovo sposobnost vidnega zaznavanja. Pri tem je 

pomembna sposobnost gledalca, da v enakih časovnih intervalih zazna niz gibljivih slik 

(Cherchi Usai, 2012). Sledile so izdelave optičnih igrač, ki so ustvarjale iluzijo gibanja 

(Bordwell in Thompson, 2001), sledil je razvoj naslednjih predpogojev:  

 

1. Izum fenakistoskopa in zeotropa 

 Fenakistoskop sta leta 1832 izumila Joseph Plateau in Simon Stampfer. Zeotrop (niz risb na 

ozkem papirnatem traku, ki je nameščen znotraj vrtečega bobna) so iznašli leta 1833.   

 

2. Ugotovitev možnosti projeciranja slik na površino 

Do 17. stoletja so za projeciranje podob, naslikanih na steklo, uporabljali čarobne svetilke, ki 

pa niso mogle ustvariti iluzije gibanja (Thompson, Bordwell,  2009).  

 

3. Izdelava zaporednih slik 

To je bila počasi razvijajoča se tehnika. Prve fotografije na steklenih ploščah je leta 1826 

naredil Nicéphore Niépce. Fotografije so izdelovali na kovini ali steklu. Zanje niso uporabljali 

negativov. Leta 1839 negative na papirju vpelje William Henry Fox Talbot (Bordwell in 

Thompson, 2001). 

 

4. Snemanje fotografij na prožno podlago 

Leta 1888 Georg Eastman skonstruira kamero (Kodak), ki je snemala fotografije na zvitek 

svetločutnega papirja (celuloidni trak). S tem je naredil odločilni korak na poti k filmu. 

Snemati so lahko pričeli tudi nevešči ljubitelji gibljivih slik (Bordwell in Thompson, 2009). 
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5. Iznajdba intermitentnega mehanizma za kamere in projektorje  

Ugotovitev, da se mora filmski trak, med predvajanjem in snemanjem slik, za delček sekunde 

ustaviti. Slika ne sme neprekinjeno drseti skozi kamero ali projektor, saj s tem postane 

zabrisana (Bordwell in Thompson, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDHODNIKI GIBLJIVIH SLIK  

Eadweard Muybridge je leta 1878 poskušal izdelati gibajoče se slike, a mu to zaradi slik, 

prerisanih na vrtečo se ploščo, ni uspelo.  

Émile Reynaud je leta 1877 za projeciranje slik izdelal praksinoskop (optična igrača oziroma 

vrteči se boben, kjer se slike vidijo v nizu zrcal). Leta 1882 je za projeciranje slik uporabil 

svetilko. Leta 1899 pa je predstavil izpopolnjen praksinoskop in pričel s prvimi predstavami 

gibljivih slik.  

Étienne Jules Marey je leta 1882 s fotografsko puško proučeval gibanje živali. V eni sekundi 

je posnel 12 slik. Leta 1888 je izdelal kamero škatlaste oblike, s katero je osvetljeval 

fotografije, posnete na papirnatem traku. 

Augustin Le Prince je pričel leta 1888 na papirnat trak snemati kratke filme. Snemanje je bilo 

neuspešno, ker pri delu ni uporabljal celuloida.  

S procesom iznajdbe filma so poleg omenjenih poskušali tudi številni drugi izumitelji. Med 

njimi je imel pomembno vlogo Dickson, ki je izpopolnil Eastmanov trak in s tem dodelal trak, 

ki je postal standard v filmskem ustvarjanju (Thompson, Bordwell,  2009).  

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Praksinoskop (Bordwell in Thompson, 2001, str. 6) 

Slika 1: Fenakistoskop s vrtečo ploščo. Naslikane 

figure dajejo vtis gibanja, če jih gledalec gleda 

skozi režo. (Bordwell in Thompson, 2001, str. 4 

 

Slika 2: Zeotrop. Pogled skozi režo vrtečega 

se zeotropa, daje vtis gibanja figur 

(Bordwell in Thompson, 2001, str. 4) 
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3.1.2. ZGODNJE FILMSKO USTVARJANJE IN PRIKAZOVANJE  

Zgodnji filmi so bili neigrani. Snemali so krajinske filme, ki so predhodniki današnjih 

potopisov, ter novične filme, ki so predhodniki današnjih televizijskih poročil. 

Glavni žanr v zgodnjem filmskem ustvarjanju so bili tudi filmi z igranimi prizori. Prvi primer 

igranega filma predstavlja film (»O politem vrtnarju«) bratov Lumière, ki je bil prikazan na 

prvi predstavi leta 1895. Film prikazuje nagajivega fanta. Ta stopi na gumijasto cev, s katero 

vrtnar zaliva vrt in zbeži. Vrtnar začne ugotavljati, zakaj se je ustavil dotok vode; ko odkrije 

fanta, teče za njim, vse dokler ga ne ujame (Parkinson, 1995). 

Igrane prizore so sprva snemali na prostem, kmalu pa so zanje pričeli uporabljati preprosta 

naslikana ozadja, ki so se obdržala desetletja. Igrani film je postopno postal glavno ljudsko 

razvedrilo. Ta položaj je obdržal vse do danes.  

Sprva so bili filmčki iz enega samega posnetka, ki ga je naredila negibna kamera. Ta je z 

določenega položaja neprekinjeno snemala dogajanje. Po letu 1899 pa so pričeli s producirati 

daljše filme, ki so bili sestavljeni iz več kadrov. Prikazovalci so poskušali sestaviti raznolike 

programe, tako so v enoten spored pričeli povezovati krajinske, novične in igrane filme. Po 

letu 1905 je prišlo do vzpona filmske industrije. Projekcijam v dvoranah so dodali glasbeno 

spremljavo ter zvočne učinke.  

Pred letom 1909 so daljše filme predstavljale predvsem verske epopeje in filmi o boksarskih 

dvobojih. Izjema je bil pripovedni film »Zgodba o Kellyjevi tolpi«. Prvič je bil predvajan leta 

1906 in je trajal skoraj celo uro. Po letu 1909 so pričeli snemati filme na več zvitkih, ki so jih 

prikazovali v tedenskih nadaljevanjih (Thompson, Bordwell,  2009).  

Ena izmed pomembnih sprememb v razmahu filmske industrije se je pojavila leta 1904, ko se 

je zaključilo prodajanje filmov ter je pričel njihov najem. Pričelo se je mednarodno širjenje 

filmov (Bordwell in Thompson, 2001). 

Težave v zgodnjem razvoju filma so se pojavile, ker gledalci v filmih niso mogli slediti 

vzročno-posledičnim, časovnim in prostorskim povezavam. Prikazovalci so tako gledalcem 

ob projekciji pričeli pojasnjevati potek zgodbe. K razumevanju je pripomogla tudi globinska 

mizanscenca (prikaz prostorskih razmerij med elementi), mednaslovi, bližnji posnetki obrazov 

(prikaz čustvovanja), barva, scenografija in osvetlitev (nakazujejo uro dneva in okolje). Hkrati  

zgodnji filmi v večini niso bili arhivirani, zato jih je večina izgubljena ali nepopolna 

(Thompson, Bordwell,  2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Oglaševanje zgodbe O politem vrtnarju (Parkinson, 1995, str. 16) 
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3.1.3. POZNO NEMO OBDOBJE   

V času pred 1. setovno vojno je v svetu prevladovala francoska filmska industrija, ki je med 

vojno upadla. S prodorom v svet je pričel ameriški film (Thompson, Bordwell,  2009).  

Filmske družbe so pričele s predvajanjem dram in priredb literarnih del v več delih  

(epizodah), saj so si s tem omogočile višji zaslužek. Ustvarjalci so poudarjali emocijo filma 

pred njegovo zgodbo, zato so v Franciji pričeli ustvarjati impresionistične filme, s katerimi so 

poudarjali subjektivnost (sanje, vizije, spomini, subjektivni kadri, subjektivno zaznavanje 

dogodkov). Pogosto so jim dodajali presenetljive scenografije. Konec 20. stoletja so pričeli 

impresonistični filmi upadati. Eden izmed razlogov je bila tudi vpeljava zvoka (l. 1929). 

V nemškem filmu se v času poznega nemega filma pojavijo spektakli, ekspresionistično 

gibanje in Kammerspiel filmi (komorni film), ki ne poudarjajo realistične igre. 

Ekspresionistično gibanje je zatonilo leta 1924 zaradi spremembe kulturne klime v državi. 

Pojavil se je klasični film.  

Sovjetske filme so predstavljale komedije in konvencionalne ekranizacije literarnih del. 

Snemali so predvsem upore, stavke in spopade. Od ostalih gibanj se sovjetsko razlikuje v tem, 

da v teh filmih ni nadnaravnih elementov, hkrati pa so zanemarjali individualne junake kot 

glavne akterje.  

Kot mednarodni trend se je v Evropi pojavil nadrealistični film, čist film, lirični dokumentarec 

(poetični vidiki filma). Pojavijo se nove smeri dokumentarnega filma (eksotični film, poskusi 

neposrednega snemanja realnosti ter kompilacijski dokumentarec) (Bordwell in Thompson, 

2001).   

 

3.1.4. RAZVOJ ZVOČNEGA FILMA   

Do iznajdbe zvoka je številne neme filme spremljala glasba (klavir, harmonika, orkestrska 

zasedba) pa tudi zvočni učinki in pripovedovanje ob gibljivih slikah.  

S prvimi poskusi vpeljave zvoka je pričel Warner Bros leta 1927 s premiero Pevca jazza. 

Warner Bros je s tem pripomogel k povezavi zvoka in slike, ki jih je bilo moč zasnovati že 

med produkcijo filma. Pri vpeljavi zvoka je veliko vlogo odigrala ameriška filmska industrija, 

katere izumitelji so iskali različne izume za učinkovito vpeljavo zvoka (fonofilm, vitafon, 

movieton, fotofon). Prve zvočne tehnike so imele številne pomanjkljivosti (neenotnost med 

predvajanjem slike in zvoka, šumi itd.). Leta 1931 sta se izboljšali sinhronizacija glasov ter 

možnost miksanja ločenih zvočnih posnetkov. V film so pričeli vključevati posebne učinke 

(improvizirana projekcija ozadja, povečevanje in pomanjševanje slike), ki so omogočali večjo 

učinkovitost in varnost (Thompson, Bordwell,  2009). 

Z uvedbo zvoka je postal muzikal vodilni filmski žanr (glabeno-pevske točke). Med ostalimi 

žanri pa so prevladovale prismojene komedije, grozljivke, družbenoproblemski, gangsterski 

filmi, filmi noir (mračen film) ter vojni filmi. Sestavni del filmske industrije so postali tudi 

animirani filmi (Bordwell in Thompson, 2001).   
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3.1.5. POVOJNO OBDOBJE   

Druga svetovna vojna je v mnogih državah v svetu prinesla številne spremembe. V državah z 

močno filmsko produkcijo se je po vojni močno povečal obisk kinematografov, ki pa je v 

nekaj letih močno upadel.  

V Evropi se je pojavil italijanski neorealizem in umetniški film, ki je zajemal modernistične 

trende v drugih umetnostih. Do razmaha filmske industrije je prišlo tudi v deželah 3. sveta 

(Indija itd.). Po svetu so se pričeli širiti filmi s kulturno tradicijo. Gledalci so pričeli gledati na 

film kot umetnost. Proti koncu 50. let 20. stoletja se je povečal pomen avtorskega filma, 

pojavil se je mlad film (eksperimentalni in tematsko izzivalni film). Pojavila pa se je tudi 

sprememba filmskega videza (prehod iz črno-belega v barvni film). Pričeli so se prvi filmski 

festivali (filmska tekmovanja).   

Evropski filmi so ohranjali filmsko tradicijo zgodnjega obdobja. Snemali so komedije, 

muzikale, melodrame ipd. Pri mladih generacijah se je povečalo zanimanje za konvencionalne 

filme, kar je privedlo do nastanka modernih umetniških filmov, v katerih se pojavijo 

eksperimenti in novosti visoke umetnosti (Brodwell in Thompson, 2001).  

Dejavniki povojnih modernističnih filmov: 

 objektivna realnost (filmi brez razpleta),  

 subjektivna stvarnost (posameznika v ravnanje vodijo psihološke sile), 

 avtorski komentar (občutek, da nam želi dogodek, ki ga opazujemo, nekaj povedati) 

(Thompson, Bordwell,  2009).  

 

 

3.1.6. SODOBNI FILM   

V letih 60. letih 20. stoletja vse večji pomen dobivata dokumentarni in eksperimentalni film. 

Pričelo se je tekmovanje med filmom, televizijo in ostalimi oblikami razvedrila, čemur je 

sledila industrijska in politična kriza, po kateri so se pojavile nove generacije mladih 

filmarjev. Priložnost v filmskem svetu so pridobile tudi neodvisne produkcije. Velik pomen v 

obdobju sodobnega fima ima združitev filma in elektronskih medijev (video, televizija), ki so 

postali pomemben vir prikazovanja in financiranja filmov, kar pa je privedlo do upada ogleda 

filmov v kinodvoranah (Bordwell in Thompson, 2001).  

Velike spremembe v razvoju filma je povzročila digitalna tehnologija. S pojavom videokasete 

se je v letu 1980 pojavila možnost, da posamezniki sami izbirajo kraj in čas ogleda filmov. 

Razvoj računalnikov in ostalih elektronskih medijev je omogočil prehod filma v digitalno 

obliko. Ta je predstavljala tudi hitrejšo in cenejšo produkcijo, distribucijo ter prikazovanje 

filmov. Kompleksna in nedraga oprema je omogočila, da so manjše ekipe ob manjšem 

proračunu snemale kakovostne filme. Priložnost so tako dobili tudi amaterski snemalci, ki so 

posnete filme lahko predvajali prek interneta itd. Novi mediji so ponudili nove formate in 

učinke (3 D animacija), v katerih je bilo mogoče uživati ob ogledu filmov. Ravno tako so 

omogočili prepakiranje filmskih vsebin. Kljub temu da so sodobni mediji  (internet ipd.) 

privedli do revolucije, filmski trak še danes ostaja stabilnejši medij za arhiviranje filmov 

(Thompson, Bordwell,  2009).  

Zaradi pestrosti, ki jo nudi sodobna filmska industrija, lahko opazimo dejavnike, ki bodo 

zagotovo vplivali na razvoj te umetnosti. Svetovno kinematografijo tega časa je najbolj 
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zaznamovala digitalna tehnologija, ki jo zajemajo tako produkcija kot distribucija in 

prikazovanje filmov. V tretjem tisočletju je prišlo do porasta vizualnih učinkov, 3 D tehnike 

snemanja. V ospredju se je pojavila fantazijska literatura, ki ponuja zakladnico idej za 

eksperimentiranje z digitalnimi vizualnimi učinki. Tudi v tretjem tisočletju ostaja literatura 

najpomembejši vir filmskih zgodb. Digitalna tehnologija je ogled filmov prenesla iz 

kinodvoran v domove. Njen pojav je zaradi montaže vplival tudi na pripovedni slog 

(realistično-dokumentaristični). Ta je vse bolj preprost in omogoča zmanjševanje dolžine 

kadrov, s čimer pospeši montažni ritem (Rudolf, 2013).  

 

 

3.2. Zgodovina slovenskega filma  

Stanković (2013) meni, da film kot umetnost velja za enega pomembnih delov slovenske 

kulture.  

 

3.2.1. ZGODNJE IN PREHODNO OBDOBJE (1896–1929)   

V zgodovino slovenskega filma sodijo vsi igrani celovečerni filmi, ki so jih slovenski režiserji 

in producenti ustvarili doma ali zunaj Slovenije (Štefančič, 2005). Za začetek njegove 

zgodovine opredeljujejo 30. leta 20. stoletja, ko sta se v kinematografih pojavila prva 

slovenska celovečerna filma: V kraljestvu Zlatoroga in Triglavske strmine (Stanković, 2013). 

A pot slovenskega filma se je pričela že v letu 1896, saj so bili Slovenci v stiku s filmom že 

od njegovega pojava v svetu (Šimenc, 1996).  

Povod za izoblikovanje domače kinematografije so bile ravno fotografije slovenskih 

fotografov, ki so v objektive ujeli številne prireditve, shode, proslave, nastope (Stanković, 

2013).  Za znanilca slovenskega filma velja fotograf  Janez Puhar. Ta je 19. aprila 1842 izumil 

fotografiranje na steklene plošče. Do tedaj so namreč fotografirali na kovinske plošče in papir. 

Ravno ta izum je vodil od prve fotografije do živih fotografij, kot so na začetku imenovali 

film. 

Slovenci so bili v stiku s filmom vse od prvega javnega predvajanja l. 1896. Prve filme so 

predvajali potujoči kinematografi, trajali so le nekaj minut. Predstavljali so življenje na 

pariških ulicah, pri pikniku se zabavajoča družba, prepirajoča se kvartopirca, v perilnici, 

opeharjeni cunjar itd. Kot najzanimivejši film tega obdobja so gledalci ocenili film bratov 

Lumière »Brzovlak«, ki je vseboval vse elemente filma novejšega obdobja (ljudje so se 

približevali in oddaljevali od statične kamere) (Šimenc, 1996). 

 

Razlog za najbolje ocenjeni film:  

Brzovlak pridrvi iz globine platna proti gledalcem. Ti so se ustrašili, da bi jih povozil, zato so 

planili pokonci (Šimenc, 1996). 

Pomembna osebnost je tudi dr. Karol Grossmann, ki je kot prvi Slovenec l. 1905 posnel prve 

metre slovenskega filma. Do danes so se ohranili njegovi trije posnetki, in sicer:  
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- Odhod od maše v Ljutomeru (1905). Posnetek prikazuje ljudi, ki v poldanskem času 

prihajajo iz cerkve pražnje oblečeni.  

- Sejem v Ljutomeru (1906). Prikazuje gnetenje množice med stojnicami, ki so pokrite z 

belimi ponjavami. Tehnično je posnetek bolj dovršen od prvega. Posnet je v treh 

kadrih iz treh zornih kotov.  

- Na domačem vrtu (1906). Prikazuje Grossmannovo družinsko življenje. Zajema dva 

kadra. Prvi prikazuje poletno oblečeni hčerki ob zibelki bratca. Drugi je nekoliko 

daljši in prikazuje tekanje deklic od vrtne ute proti kameri in nazaj. V kader vstopi še 

mama s sinom v naročju in se pridruži veseli igri (Vrdlovec, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROL GROSSMANN  

Odvetnik, kulturni in politični delavec je bil rojen 27. 10. 1964 v Drakovcih v Prlekiji. 

Osnovno šolo je zaključil v Sv. Juriju ob Ščavnici, nato pa nadaljeval šolanje v mariborski 

gimnaziji. V Gradcu je obiskoval pravno fakulteto, kjer je leta 1889 diplomiral. Kot 

odvetniški pripravnik je deloval v različnih krajih, najdalj v Novem mestu. Svojo poklicno pot 

je zaključil v Ljutomeru. Z literaturo se je pričel ukvarjati že kot gimnazijec. Med 

opravljanjem poklica odvetnika je napisal številne drame, ki pa jih ni objavljal. Poleg 

književnosti se je zanimal tudi za fotografijo in filmsko delo, s katerim se je kot prvi Slovenec 

zapisal v kulturno zgodovino (Šimenc, 1996).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Sejem v Ljutomeru (Šimenc, 1996, str. 21) 

Slika 6: Dr. Karol Grossmann 

(Šimenc, 1996, str. 19) 
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PRVE FILMSKE PREDSTAVE NA SLOVENSKEM 

 

Datum Kraj Prostor 

24. 10. 1896 Maribor Pivovarna Götz – dvorana kina Union 

3. 11. 1896 Celje Vrtni salon hotela Zum weissen Ochsen (današnja Mladinska 

knjiga) 

16. 11. 1896 Ljubljana Salon hotela pri Maliču (današnja Nama) 
Tabela 1: Kraji prvih filmskih predstav na Slovenskem 

 

Po prvih filmih, ki so jih predvajali v kavarnah, hotelih, gostilnah, cirkuških prostorih in 

prostorih, ki so jih podjetniki in trgovci preuredili v »stalne« kinematografe, je Davorin 

Rovšek 21. aprila 1906 pričel predvajati predstave v dvorani Grand hotela Union. Leta 1908 

je z bratom ustvaril prvi slovenski potovalni kinematograf in s tem postal prvi Slovenec s 

potujočim kinematografom. S tem se je pričelo obdobje stalnega kinematografa, ki je trajalo 

vse do 1. svetovne vojne. Kinematografi so se pozneje pojavili tudi v ostalih večjih slovenskih 

mestih, kot so Trst, Gorica, Celje, Ajdovščina itd. Mladina si je lahko ogledala le predstave, ki 

so se zaključile pred 20. uro.  

 

Program filmov je vseboval:  

- glavni film (do 30 minut, včasih je bil celo izpuščen),  

- krajše filme (burleske, potopisne filme, žurnale) (Šimenc, 1996).  

 

PRVI FILMSKI PODJETJI V SLOVENIJI  

Filmska podjetja na Slovenskem so bila individualne in kratkotrajne obrtne delavnice, ki se 

niso mogle primerjati s svetovnimi podjetji. Podjetniki so morali za izvajanje dejavnosti 

pridobiti obrtna dovoljenja (Vrdlovec, 2010). Prvi filmski podjetji na Slovenskem sta bili 

Slovenija film in Sava film.  

Slovenija film je leta 1922 ustanovil Veličan Bešter. Veljal je za prvo ustanovljeno filmsko 

tovarno na Slovenskem. Njen edini delavec in hkrati lastnik je bil zgolj Bešter, ki v svojem 

skromnem studiu ni uspel razviti bogate filmske ustvarjalnosti. Podjetje se je pozneje 

preimenovalo v Ilirija film (prav tam).   

Podjetje Sava film sta leta 1927 ustanovila Metod in Milka Badjura. Prostor za snemanje sta 

imela v Ljubljanskem dvoru. Poleg snemanja in izdelave filmov sta se ukvarjala tudi z 

grafično dejavnostjo.  
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3.2.2. OBDOBJE MED SVETOVNIMA VOJNAMA   

Pojav politične in ekonomske krize je zaznamoval delovanje kinematografov (Stanković, 

2013). Med svetovnima vojnama je bila pot slovenskega filma skromna in neprimerljiva s 

svetom, kajti država ni podpirala filmske dejavnosti. V Sloveniji je v času med vojnama 

delovalo 18 kinematografov. Pravega filmskega podjetja pa v tistem času niso imeli (Šimenc, 

1996). K ponovnemu filmskemu podvigu je pripomogel Zakon o ureditvi prometa s filmi (5. 

12. 1931), ki je bil namenjen zaščiti domače filmske proizvodnje pred tujimi filmi (Stanković, 

2013). V sedmem členu zakona so oblasti zahtevale, da mora uvoznik za vsakih 1000 m 

uvoženega filma do konca 1933 leta nabaviti 70 m, po letu 1933 pa najmanj 150 m domačega 

filma (Vrdlovec, 2010). 

V obdobju 30. let 20. stoletja sta bila posneta prva slovenska nema celovečerna filma: V 

kraljestvu Zlatoroga in Triglavske strmine. Leta 1938 pa je bil v režiji Maria Foersterja posnet 

prvi slovenski zvočni film Mladinski dnevi. Prve zvočne filme v Slovenji je do tedaj snemalo 

hrvaško podjetje Svetloton film (Vrdlovec, 2010). Leto 1938 je pomembno tudi zaradi prvega 

barvnega filma Železarna Jesenice, ki ga je posnel Božidar Jakac (Šimenc, 1996). V času od l. 

1940 so v podjetju Emona film posneli zvočne dokumentarne filme (reportaže, reklamne 

filme in dokumentarce).  

V času druge svetovne vojne je bilo posnetih le nekaj krajših dokumentarcev, saj so bile 

filmske ekipe usmerjene v proizvodnjo propagandnih izdelkov. Edino delujoče filmsko 

podjetje na Slovenskem je bilo podjetje Emona film. Posneli so dokumentarce, kot so Prisega 

slovenskih domobrancev, Veliko narodno protikomunistično zborovanje na Kongresnem trgu 

v Ljubljani, Organizacija TODT ter Jelendolske žrtve (zvočni film). Ti so bili posneti z 

namenom boja proti komunizmu in za ohranjanje pomena domobranstva. Filmske zapise pa 

so kljub pomanjkanju opreme v tem času posneli tudi partizani. Pozneje so jih  uporabili v 

povojnih dokumentarcih (Vrdlovec, 2010).  

 

3.2.3. POVOJNI ČAS   

Po vojni so bili filmi prežeti s propagandnimi vsebinami ter sovjetsko umetnostjo (Stanković, 

2013). Prišli so pod politični vpliv. Pred vsako objavo je film pregledala komisija politikov 

(cenzura). Sprva smo imeli državno filmsko podjetje (pod katerega je prešlo tudi podjetje 

Emona film), centralizirano v Beogradu, pozneje pa se je filmska proizvodnja decentralizirala. 

Po republikah so nastala posamezna podjetja, med katerimi je bil slovenski Triglav film (16. 

7. 1948).  
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TRIGLAV FILM 

Triglav film je veljal za prvi  studio s profesionalno in kontinuirano produkcijo na 

Slovenskem (Vrdlovec, 2010). Ker v začetku delovanja niso imeli svoje opreme, so jo 

pridobili tako, da so jo odvzeli drugim, med katerimi je bilo tudi podjetje Emona film 

(Šimenc, 1996). Njegovi nalogi sta bili produkcija dokumentarnih, umetniških, kulturnih 

filmov ter produkcija Filmskih obzornikov (filmske novice), ki so jih kinematografi predvajali 

pred glavnim filmom. Po scenariju Cirila Kosmača so posneli prvi umetniški celovečerni film 

Na svoji zemlji, katerega režiser je bil France Štiglic.  

Za filme, posnete po vojni, je bila značilna pisanost v tematiki: socialni, politični, zgodovinski 

filmi, romsko življenje itd. (Šimenc, 1996).  

V 50. letih 20. stoletja se je v Jugoslaviji pričela reorganizacija filmske industrije. Filmska 

produkcija ni bila več državna last, temveč je tudi formalno postala gospodarska dejavnost 

(Vrdlovec, 2010). Nastalo je novo filmsko podjetje Viba film. Filmi 50. let so kazali močna 

zanimanja za nacionalno in razredno emancipacijo. Izogibali so se sodobnosti. Za sodobna 

filma sta veljala film Vesna in Ne čakaj na maj (Vrdlovec, 2010). Idealizirala sta slovensko 

naravo in kulturo (Stefančić, 2013). Vodilna režiserja 50. let sta bila France Štiglic in 

František Čap, katerima sta se v 60. letih pridružila Matjaž Klobčič in Boštjan Hladnik. V 

Sloveniji so snemali tudi številni tuji producenti (Šimenc, 1996). 

Med najbolj dinamična in dramatična obdobja 20. stoletja sodijo 60. leta, ko se pojavi nov 

horizont filmske ustvarjalnosti.  Poleg modernističnih filmov so nastajali tudi konvencionalni. 

Prišlo je do razmaha neodvisne mladinske kulture. Film se je vse bolj odmikal od utrjevalca 

dominantnih zgodb o nacionalni in razredni emancipaciji in se usmerjal k družbeni 

resničnosti. Filmi so postajali vse bolj podobni sodobnim evropskim filmom. Pomanjkljivost 

filma 60. let so predstavljali le scenariji (neprepričljive zgodbe, neizdelani liki, nepotrebni 

dialogi itd.) (Stanković, 2013).  

V sedemdesetih letih 20. stoletja se je zaključilo produciranje Triglav filma. Leta 1963 so 

posneli zadnji igrani celovečerni film Samorastniki. Podjetje je prenehalo delovati leta 1975, 

ko je njegove prostore in opremo prevzel Viba film (Vrdlovec, 2010). Slednji je postal edino 

delujoče filmsko podjetje na Slovenskem. Organizacija in proizvodnja filma sta v 70. letih 

postajala vse bolj stabilna in suverena (Stanković, 2013). Pojavila se je ekranizacija literarnih 

del, od katere se je nekoliko oddaljil zgolj Vojko Duletić (Na klancu). Filmi so bili med 

občinstvom dobro sprejeti (Šimenc, 1996). 

Politična, ekonomska in ideološka kriza, ki so se pojavile v osemdesetih letih 20. stoletja, so 

vplivale tudi na težave slovenskega filma. Nad slovenskimi filmi je v tem času obupala celo 

publika. Čeprav je v tem času nastalo veliko slovenskih filmov, so bili deležni pozornosti 

zgolj mladinski filmi. Razlog je bil v tem, da so bili vsi filmi, ne glede na režiserja, klišejski 

in si med seboj zelo podobni (Štefančič, 2005). Prevladovali so zgodovinski, socialni, 

politični filmi, prikazi romskega življenja, razpad meščanskih družin, nasilnost, problemi 

priseljencev ipd. (Šimenc, 1996). Mnogi filmi so ostali neopaženi. Hit so postali le nekateri 

otroški in mladinski filmi, kot je Poletje v školjki (Štefančič, 2005).  

Devetdeseta leta 20. stoletja so v film prinesle spremembe in nekaj težav. Dvorane so ostajale 

vse bolj prazne. Razlog za to bi lahko bil izum videa, ki so si ga lahko privoščila številna 

gospodinjstva. Komercialno sta izstopala zgolj filma Babica gre na jug ter Outsider (prav 

tam).  
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3.2.4. PRVA SLOVENSKA NEMA CELOVEČERNA FILMA   

Filma sta si med seboj precej podobna, saj sta alipinističnega žanra. Njuna fabula so pogumni 

gorniki, ki skušajo premagati nasprotnika (želijo priti na Triglav). Nastala sta ob koncu 

nemega obdobja in v prvih letih vzpona zvočnega fima. Nista nastala pod okriljem močne 

filmske industrije, temveč sta plod zasebne pobude ljubiteljev filma in naravnih lepot 

Slovenije. Slovita po lepi fotografiji. Šibkejši pa so pripovedna struktura, kadri in gibanje 

kamere (Šimenc, 1996). Oba filma sta se ohranila v verziji, ki je krajša od izvirne. Bila naj bi 

plod neposredne pobude nemškega alpinističnega filma Arnolda Francka. Leta 1977 pa se 

pojavi dvom o tem, ali sta filma resnično prva slovenska celovečerna filma, saj nista ne 

resnično igrana ne dokumentarna. V njuni formi se lahko opazi le nekaj trenutkov, ki kažejo 

na igrani film (Vrdlovec, 2010). Oba sta vsebovala zgleda v bogati domači krajinski in 

pokrajinski fotografiji (Šimenc, 1996). V glavni vlogi pa se ne pojavijo liki junakov, temveč 

nacionalna mitologija (Stanković, 2013).  

 

V KRALJESTVU ZLATOROGA  

Zvrst: Dokumentarno-igrani gorski film (Furlan idr., 2011) 

Literarna podloga: Juš Kozak, Janko Ravnik 

Premiera: 29. avgust 1931 

Režiser: prof. Janko Ravnik 

Producent: Turistovski klub Skala 

Igralci: Joža Čop, Herbert Drofenik, Miha Potočnik, Franica Sodja (Šimenc, 1996) 

 

Uvodni zapis:  

 »Ta film je nem, toda kljub temu doni v naših srcih mogočna pesem – sveta si zemlja 

slovenska!« (Vrdlovec, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 7: V kraljestvu Zlatoroga (Štefančič, 2005, str. 81) 
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ZGODBA:  

Ljubljanski študent (Herbert Drofenik) se med branjem knjige zazre v gore. Ker dobi občutek, 

da ga te vabijo se s prijateljem Klemnom (Miha Potočnik) dogovori za vzpon v »kraljestvo 

Zlatoroga« oziroma na slovensko goro Triglav. Na Jesenicah se jima pridruži tretji član 

Roban (Joža Čop). Poti na Triglav se pričnejo približevati na Pokljuki (Stanković, 2013). Med 

potjo se ustavijo pri koscih, gozdnih delavcih in gozdnem čuvaju. Zvečer postavijo šotor. 

Naslednji dan obiščejo planšarje in prenočijo pri mladi pastirici (Franica Sodja) (Vrdlovec, 

2010). Tretji dan se napotijo mimo Vodnikovega doma in povzpnejo do Kredarice. Sledi 

vzpon na Triglav ter vračanje proti domu. Domov se podajo mimo Sedmerih jezer. Pred 

razhodom se ustavijo na Bledu, kjer se vozijo s pletnjo in se poslovijo. Pozimi se s smučmi 

vrnejo v kraljestvo Zlatoroga (Stanković, 2013).  

 

O FILMU  

Prvi slovenski nemi film, ki so ga pričeli snemati v več delih v letih 1928–1929 (Stanković, 

2013), je premiero doživel leta 1931 v dvorani Grand hotela Union. V Ljubljani si ga je v 10 

dneh ogledalo 15.000 gledalcev. Pozneje je bil predvajan tudi po ostalih slovenskih in 

jugoslovanskih krajih ter v tujini (ZDA, Poljska) (Šimenc, 1996). Za še večji spektakel ob 

ogledu filma je s spremljavo poskrbel orkester (Vrdlovec, 2012).  

Okvirno zgodbo dokumentarnega in igranega filma sta pripravila Janko Ravnik in Juš Kozak 

(Šimenc, 1996). Žena Metoda Badjure je podala kritiko, naj bi pobudo za film dal celo 

Badjura, ki je članom društva Skala povedal, da želi posneti film o Zlatorogu. Ti pa naj bi mu 

idejo ukradli (Vrdlovec, 2010).  

Prvotna dolžina filma je znašala 3000 m, ohranjenih je zgolj 2100 m (Šimenc, 1996). Prvotno 

trajanje filma je znašalo 109 minut, danes pa je ohranjen v dolžini 76 minut (Furlan idr., 

2011). Da so film snemali amaterji, je razvidno v vizualni in narativni nedinamičnosti. Film je 

namreč v celoti sestavljen iz panoramskih posnetkov, ki jih le občasno dopolnijo z umirjenimi 

premiki. Filmski jezik je preprost, amaterska raven se kaže tudi v montaži. Film, ki nima 

nikakršnega dramatičnega razpleta, vsebuje pet delov: pripravo, pomlad, poletje, jesen in 

zimo (Šimenc, 1996). Zaradi odlomka filma, v katerem se prikaže spominski napis Klementu 

Jugu, ki se je v gorah smrtno ponesrečil, se pojavi celo ugibanje, da naj bi bil ta posnet v 

njegov spomin (Vrdlovec, 2010).  

 

Pohvale filma:  

- Privlačen film posnet z veščimi ljudmi. 

- Posnet z veliko truda in vizualnega občutka (Stanković, 2013).  

 

Kritike filma:  

- Prevelika omejenost na lepote Gorenjske.  

- Prevelika statičnost filma (poudarek na fotografiji).  

- Predstavlja zgolj turistično in amatersko dokumentiranje vzpona na Triglav. 

- Brez dramatičnosti.  
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- Romantičen in hkrati baročen film, ki želi biti ilirična fotografija o gorah, turistično-

plezalski, tujsko-prometni, slovensko kulturno propagandni, človečanski, socialen, 

gospodarski, naravoslovni, športni (Vrdlovec, 2010). 

 

 

REŽISER 

JANKO RAVNIK (1891–1982) 

Ravnik je bil glasbenik, rojen v Bohinjski Bistrici. Sprva se je po 1. svetovni vojni zaposlil v 

Ljubljanski operi, kjer je opravljal delo korepetitorja in dirigenta. Pozneje je na Akademiji za 

glasbo poučeval klavir. Pisal je klavirske miniature ter cerkveno glasbo. Poleg glasbe se je 

zanimal tudi za film in fotografijo. Po prvih poskusih snemanja dokumentarcev, kot sta 

Odkritje spomenika Napoleon in Napoleonova Ilirija, je kot amater izvedel projekt za film V 

kraljestvu Zlatoroga. Temu je sledilo še nekaj krajših dokumentarcev: S kajakom po Savi, 

Cerkniško jezero itd. (Stanković, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 8: Janko Ravnik (vir: www.wikipedia.org) 

  

Slika 9: Prizor s snemanja filma V kraljestvu 

Zlatoroga (Stankovič, 2013, str. 31) 

 



Anita Jerman:  Knjiga in film Pastirci kot učni medij pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu. 

Magistrsko delo. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

 

17 

 

TRIGLAVSKE STRMINE  

 

Zvrst: Igrano-dokumentarni domačijski film (Furlan idr., 2011) 

Premiera: 9. december 1932 

Režiser: Ferdo Delak 

Scenarij: Janez Jalen 

Producent: Sava film 

Montaža: Milka Badjura 

Glasba: France Marolt 

Komponiranje glasbe: Bojan Adamič  

Branje besedila: Brane Prestor  

Igralci: Milka Badjura, Anton Cerar, Pavla Marinko, Miha Potočnik, Uroš Zupančič (Šimenc, 

1996) 

 

ZGODBA FILMA:  

Med košnjo trave se okoli Minke ves čas vrti France (Uroš Zupančič), a njej je bolj všeč Miha 

(Miha Potočnik). Miha obljubi Minki, da bo na plesu naznanil njuno poroko. Naslednji dan 

prijatelja povabita Miho v gore. Ta se kljub obljubi, ki jo je dal Minki odloči za plezanje s 

prijateljema. Minka na plesu ostane sama. Opazi jo vaški zapeljivec Danilo (Anton Cerar), ki 

jo spodbudi, da tudi ona odide v hribe in s tem nasprotuje Mihi. Na pot se tako naslednji dan 

odpravijo tudi Minka, Danilo, France in Jerca (Milka Badjura). Minkina in Mihova družba se 

snidejo na Triglavu, kjer druščina od Minke zahteva, da ne bo Mihi nikoli prepovedala, da s 

prijatelji odide v gore (Stanković, 2013). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Slika 11: Triglavske strmine (Štefančič, 2005, str. 81) 
Slika 10: Triglavske strmine (Rugelj, 2011, str. 21) 
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O FILMU:  

Nemi film, katerega premiera je bila 9. 12. 1932 v kinu Ljubljanski dvor, je doživel dokaj 

pozitivne kritike. Predvajan je bil tudi v Beogradu, Zagrebu in ZDA. Film, katerega režiser je 

bil Ferdo Delak, je nastal na pobudo Metoda Badjure, ki je v sodelovanju s Stankom 

Tominškom film tudi posnel. Kljub temu da so Triglavske strmine slovenska različica 

nemškega filma Die Vier Vom Bob 13 (režija: Johannes Guter), je z njim nastal zametek 

prvega slovenskega filmskega žanra (Vrdlovec, 2010).   

Film, ki so ga na 2250 m posneli v 6. tednih je bil pozneje predelan, s čimer je izgubil svoj 

prvotni pomen. Danes je ohranjen le v 1379 m (Šimenc, 1996). Prvotna dolžina filma je 

znašala 50 minut (Furlan idr., 2011). 

Triglavske strmine imajo trdnejšo pripovedno zasnovo kot film V kraljestvu Zlatoroga. Gre za 

precej resnejšo stvaritev, ki je posneta po zaokroženem scenariju. Ima jasen zaplet in razplet. 

V njem ni prostora za pretirano občudovanje slovenskih znamenitosti. V filmu se pojavi prvi 

pravi igralec (Anton Cerar) (Stanković, 2013). Film naj bi vseboval kriterije igranega filma, ki 

so se kazali v konfliktu med željo po udobnosti malomeščana in veliko življenjsko silo 

alpinistov, konfliktu med težavami, ki jih povzroča plezalcem severna stena Triglava in 

človeško voljo in sposobnostjo (Štefančič, 2005).  

Od V kraljestvu Zlatoroga se razlikuje tudi zaradi elementov poročne komedije (Vrdlovec, 

2013). Ta doseže višek na Triglavu (podpis poročne pogodbe). V filmu se pojavi tudi prva 

mentalna (subjektivna) podoba, in sicer ob pojavu križajoče se kose in srpa (simbol zaroke) 

(Vrdlovec, 2010). Leta 1963 je bil film predelan – postane gladkejši, mednapise je zamenjal 

glas komentatorja (Štefančič, 2005).  

 

REŽISER  

FERDO DELAK (1905–1968) 

Slovenski avantgardist in gledališki revolucionar je bil rojen v Gorici. Študiral je na filozofski 

fakulteti v Ljubljani, nato pa izpopolnjeval na Dunaju, v Berlinu, Pragi, Parizu. Diplomiral je 

leta 1935 v Salzburgu. Sprva je vodil gledališče na Dunaju, nato pa v Ljubljani ustanovil Novi 

oder in mednarodno revijo Tank. Svoje delo je opravljal kot direktor Drame v Banjaluki. Kot 

gledališki režiser je obšel številna jugoslovanska gledališla in bil urednik Hrvaškega 

narodnega gledališča. Pod njegovo režijo sta izšla filma: Triglavske strmine (1932) in 

Slovanski plesi (1934) (Stanković, 2013). 
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3.2.5. PRVI SLOVENSKI ZVOČNI FILM   

 

MLADINSKI DNEVI  

 

Režiser: Mario Foerster 

Snemalca: Anton Smeh, France Cerar 

Montaža: Mario Foerster 

Zvok: Rudi Omota 

Produkcija: Posvetna zveza (Ljubljana) (Šimenc, 1996) 

 

ZGODBA FILMA:  

Film je posnet na železniški postaji v Ljubljani. Prikazuje slavnostni sprejem kneza Pavla 

Karadjordjevića, sprevod telovadcev in ljudi v narodnih nošah po ulicah. Vključuje tudi mašo 

in nastop telovadcev, ki potekata na stadionu za Bežigradom (Stanković, 2013).  

 

O FILMU:  

Mladinski dnevi, posneti v dolžini 920 m, veljajo za prvi slovenski ohranjeni zvočni film, ki je 

bil posnet leta 1938. Predhodni zvočni filmi, ki se niso ohranili, so bili posneti pod okriljem 

hrvaškega podjetja Svetloton film (Bela Ljubljana, Folklora na ljubljanskem festivalu, 

Melodija 1000 otokov) (Vrdlovec, 2010). 

 

REŽISER 

MARIO FOERSTER (1907–1975) 

Doktor kemije iz Ljubljane velja za prvega slovenskega filmarja, ki je spretnosti pridobil v 

tujini na filmski šoli nemškega podjeta UFA. V Berlinu se je izpopolnjeval v snemanju, 

montaži in reportaži filma (Vrdlovec, 2013). Na Hrvaškem se je preizkusil v vlogi igralca. 

Pozneje je v Nemčiji snemal dokumentarce in se pridružil podjetju Emona film, kjer je postal 

glavni režiser. V Sloveniji pa je posnel filma Pri kamniti mizi in Mladinski dnevi (Stanković, 

2013).  
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3.2.6. PRVI SLOVENSKI CELOVEČERNI UMETNOSTNI FILM   

 

NA SVOJI ZEMLJI  

 

Režiser: France Štiglic 

Pomočnik režiserja: Jože Gale  

Scenarist: Ciril Kosmač 

Direktor fotografije: Ivan Marinček  

Snemalca: Ivo Belec, Pavlovčič Srečko 

Komponist: Marjan Kozina  

Direktor filma: Janez Jerman 

Produkcija: Triglav film  

Distribucija: Viba film  

 

IGRALCI:  

Lojze Potokar (Sova), France Presetnik (Stane), Mileva Zakrajšek (Angelca), Štefka Drolc 

(Tildica), Miro Kopač (Očka Orel), Avgusta Danilova (Obrekarica), Majda Potokar 

(Nančika), Boris Sašek (Boris), Stane Sever (Drejc), Angela Rakar (Dragarica), Jule Vizjak 

(Bichi), Franjo Kumer (Kutschera), Stane Starešinič (Dragič), Tone Eržen (Tone), Andrej 

Kurent (Peter), Gabrijel Vajt (Moj Jezus), Jože Zupan (Partizan), Metka Bučar (Travnikarica), 

Jože Gale (Partizan) idr. (Furlan idr., 2011). 

 

ZGODBA:  

Zgodba se začne v Baški grapi, a pozneje prikazuje tudi boj v Trnovskem gozdu ter 

bolnišnico Franja. Zaključi se ob tem, ko uzrejo morje (Trst) in s tem osvobodijo našo zemljo 

Slovenijo (Štefančič, 2005). Film predstavlja zadnje leto 2. svetovne vojne, kjer se na 

slovenskem Primorskem borijo za osvoboditev. Pričetek prikazuje prihod nemškega oficirja 

Kutschere, katerega namen je v Baški grapi iztrebiti bandite. Vsi krajani razen Drejca so na 

strani osvobodilnega boja. Drejc se želi poročiti s Tildico, ki med partizani opravlja delo 

bolničarke. Nad Baško grapo se ob kapitulaciji Italije prikažejo partizani, med katerimi sta 

tudi Sova in Stane, ki sta se vrnila iz Španije. Stane se po vrnitvi iz Španije sreča z materjo in 

nagovori krajane k pristopu k partizanom. Med partizane si želi tudi Drejc, a mu tega mati ne 

dovoli. Kutschera zahteva, da ustrelijo štiri krajane, med katerimi je tudi Stanetova mama. Ta 

se sezuje, da bi se še zadnjič sprehodila bosa po svoji zemlji. Stane pošlje Tildico do Očeta 

Orla, ki je vodja odpora. Na poti jo ujamejo domobranci in jo odpeljejo v Drejčevo hišo. 

Drejc na dvorišču postreli stražarje in tako reši Tildico, s katero zbeži med partizane. Partizani 
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napadejo Baško grapo. Med miniranjem mostu se Sova poškoduje, zato ga odpeljejo v 

bolnišnico Franja. Tildica pove Drejcu za nosečnost. Kutschera ustreli Orlovo ženo in 

zahteva, da ustrelijo tudi Orla. Reši se le Orlov vnuk. Drejc napade nemško kolono in pade  

pod njihovimi streli. Na pokopu Orla podeli Stane dečku partizansko ime Orlič. V štabu 

partizanov ugotavljajo, da se je na območju Primorske zbrala imperialistična združena 

reakcija. Ugotovijo, da so pred odločilno bitko. Ta se konča s partizansko zasedo Trsta 

(Furlan idr., 2011). 

 

O FILMU:  

Črno-beli film je bil v dolžini 2983 m prvič predvajan 15. 11. 1948. Premierno si ga je 

ogledalo 54.800 gledalcev (Furlan idr., 2011). Velja za prvi pravi igrani celovečerni zvočni 

film. Scenarij, ki ga je pripravil Ciril Kosmač in temelji na njegovi noveli Očka Orel, je v 

veliki meri predelan. Besedilo je izrazito impresivno, saj so posamezne fekvence filma zelo 

dramatične (»Sezula sem se, ker grem zadnjič po svoji zemlji«). Vsebuje tudi veliko lirskih 

sestavin (osebna razpoloženja, miselna izpoved) (Šimenc, 1996). Film je epopeja o 

narodnoosvobodilnem boju. Ljudje so prikazani kot izraziti patrioti, ki se na vse moči borijo 

proti okupatorju (Vrdlovec, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7. PRVI CELOVEČERNI FILM V SAMOSTOJNI SLOVENIJI    

 

BABICA GRE NA JUG  

 

Režiser: Vinci Vogue Anžlovar  

Scenarist: Vinci Vogue Anžlovar 

Glasba: Vinci Vogue Anžlovar, Milko Lazar 

Direktorja filma: Peter K. Bratuša , Tomaž Strle  

 

Slika 12: Prizor iz filma Na svoji zemlji 

(Vrdlovec, 2001, str. 213) 
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Produkcija: Vogue & Kline Production  

 

IGRALCI:  

Majolka Šuklje (babica Sara ), Bojan Emeršič (David), Nataša Matjašec (Laura), Marko 

Derganc, Gojmir Lešnjak, Alojz Svete (črpalkar), Draga Potočnjak (Sarina hči), Andrej 

Rozman (receptor), Igor Koršič (stanodajalec), Matija Perk (kamionist), Nataša Barbara 

Gračner in Katarina Sešek (sestri), Slavko Jevtič (vratar jazz kluba), Aljoša Rebolj (portir), 

Urška Božič (strežnica), Damjan Stamenkovič (prodajalec), Martin Pavlič (kupec) idr.  

 

ZGODBA FILMA:  

Babico so sorodniki zaprli v dom za ostarele z namenom, da se je znebijo in prevzamejo njene 

dragocenosti. Ona pa se odloči iz doma pobegniti. Zjutraj odide na avtostop proti morju. Z 

mercedesom ji ustavi mladi David, ki je ravno tako kot babica pobegnil proti morju. David 

med potjo odkrije, da babica s seboj nosi dragocenosti. Ob prvi babičini nepozornosti David 

pobegne z njenimi dragocenostmi. Babica se odloči, da bo pot nadaljevala sama. Ko se vozi z 

avtobusom, pred klubom zagleda Davidov avto, zato se odloči vstopiti. Ko sreča Davida, 

zahteva, da ji vrne njene dragocenosti. Naslednje jutro ji David zopet pobegne, tokrat s pevko 

(Laro), ki se je razšla s svojim ansamblom. Ko ta izve, da je David ukradel babičine 

dragocenosti zahteva, da ji jih vrne. To David tudi stori, zato ju babica povabi v igralnico, kjer 

se odloči igrati ruleto in obogati. Zaradi ponočevanja, ki privede do slabega počutja, mora v 

bolnišnico. Tja pridejo sorodniki, ki jo želijo odpeljati domov, a babica se odloči, da odide z 

Davidom in Laro (Furlan idr., 2011).  

 

O FILMU:  

Babica gre na jug je prvi slovenski celovečerni film, posnet v samostojni Sloveniji (Štefančič, 

2005). Posnet je v dolžini 90 minut. Glasbena komedija o begu ekscentrične babice je bila 

prvič predvajana 17. 12. 1991. Premierno si je film ogledalo 32.309 ljudi.   

  

Slika 13: Prizor iz filma Babica gre na jug             

(Štefančič, 2005, str. 218) 
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4. FILMSKE ZVRSTI  

Pri opredeljevanju filmskih zvrsti se pojavi veliko dilem, saj je zelo malo filmov, ki ustrezajo 

čistemu tipu posamezne zvrsti, hkrati pa so si nekatere zvrsti precej podobne (Kocjančič, v 

Frelih, Ilich in Kalčič, 1980). 

Parkinson (2000) v svoji knjigi razvrsti filme glede na temo in zgodbo na naslednja področja:  

- akcijski in pustolovski film,  

- komedija, 

- kostumski film,  

- melodrama,  

- kriminalka,  

- grozljivka,  

- muzikal,  

- znanstvena fantastika,  

- vojni film,  

- vestern.  

 

Pam Cook (2007) pa izbranim žanrom doda še:  

- eksploatacijski film,  

- film noir,  

- najstniški film.  

 

 

 

4.1. Opis filmskih zvrsti  

 

4.1.1. AKCIJSKO-PUSTOLOVSKI FILM   

Akcijsko-pustolovski film predstavljajo preproste zgodbe o junakih in hudobcih, ki so vpeti v 

bitko med dobrim in zlim. Gre za hrupne in hitre filme, ki zajemajo preganjanja, reševanja, 

spopade in pobege. V filmu se lahko v stranski vlogi pojavita tudi romantika in humor 

(Parkinson, 2000). Prvi zametki takšnega žanra so nastali v 80. in 90. Letih 20. stoletja. 

Prikazovali so naklonjenost do spektakularne telesne akcije, bojev, zasledovanja itd. (Cook, 

2007).  
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4.1.2. KOSTUMSKI FILM  

Kostumski film je bil ves čas eden pomembnejših proizvodov popularne kinematografije. 

Rekonstruira zgodovinsko preteklost (Cook, 2007). Imenujejo ga tudi zgodovinski film, 

prikazuje sanjski svet ljubezni in junaštva. Zanj je značilno, da temelji na zgodovinskih likih 

in dogodkih. Vsebuje razkošne kostume in dobro izdelano scenografijo, ki gledalca popelje v 

zgodovino. Ker gre za obdobje, ki je gledalcu tuje, pa so ti filmi včasih težko sledljivi.  

 

4.1.3. KOMEDIJA  

Predstavlja najstarejšo filmsko zvrst, saj sta prvi film O politem vrtnarju s komično vsebino 

posnela že brata Lumière (Parkinson, 2000). Komedija zajema raznolike teme, pristope, 

oblike, prizorišča in žanre. V njej se prepletajo šale, kompleksne pripovedi, burleske, farse, 

satire, parodije. Komičnost se pojavlja tako v filmih kot v risankah (Cook, 2007). Prve neme 

komedije je ustvarjal že Charlie Chaplin. Kljub njegovemu revnemu otroštvu so bile 

komedije, ki jih je ustvaril, precej osebne. V njih je izražal nostalgijo in se hkrati zgražal nad 

socialno nepravičnostjo. Ves čas so v njegovih filmih prevladovale komične predstave 

(Parkinson, 1995). 

 

4.1.4. MELODRAMA  

Sprva je melodrama pomenila glasbeno igro. Gledalce je  navduševala že v času starih Grkov. 

V filmu so prisotna nasprotja med idejo in čustvi. Ta se postavijo v ospredje predvsem v 

filmih z ljubezenskimi temami, družinskim življenjem in težavami odraščanja. V melodrami 

gre po navadi za ljubezenske zgodbe, kjer nastopajo preprosti liki in nemogoči dogodki. Velik 

poudarek je na zapletu, kjer zmaga krepost (Parkinson, 2000).  

 

4.1.5. KRIMINALKA  

Kriminalka se je v filmskem svetu pojavila v začetku 20. stoletja (Cook, 2007). Prikazuje 

podobo sodobnega mestnega življenja, kamor sodijo nepopolne, neprijazne ulice. Filmsko 

dogajanje je hitro z grobo govorico. Daje občutek, kot da nepridipravi prežijo na vsakem oglu. 

Policaji, detektivi in agenti pa so tisti, ki rešujejo uganke (Parkinson, 2000).  

 

4.1.6. GROZLJIVKA  

Kot predmet filmskih študij se grozljivka pojavi v 70. Letih 20. stoletja. Bila je eden najbolj 

priljubljenih filmskih žanrov (Cook, 2007). Zanjo je značilno, da se poigra s človekovimi 

strahovi. Prve grozljivke so prikazovale zlodeje in čarovnice, duhove in demone. Sodobnim 

pa so dodali še grozovite posebne učinke (Parkinson, 2000).  

 

4.1.7. MUZIKAL  

Glasbeni film ali muzikal je najpristnejša oblika filmske zabave, ki omogoča umik iz 

vsakdanjega življenja (Parkinson, 2000). Nastal je kot proizvod vpeljave zvoka. Gre za mešan 

žanr, v katerem se prepletajo glasba, ples in pesem (Cook, 2007).  
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4.1.8. ZNANSTVENA FANTASTIKA 

Za izraz znanstvene fantastike se pojavljajo različne definicije, saj jo je težko ločiti od 

nekaterih žanrov, kot so kriminalke in grozljivke. Obsega hipotetično znanost ali fiktivno 

uporabo znanstvenih možnosti, ki se dogaja v prihodnosti, vpeljuje domnevo o sedanjosti ali 

preteklosti (Cook, 2007). Znanstveno fantastični filmi so nastajali že v letu 1920. Govorili so 

o prihodnosti in oddaljenih planetih. Obogateni so bili s filmskimi triki, posebnimi učinki, 

kostumi in masko. Prikazovali so rakete, vesoljske ladje, časovna potovanja, robote, vesoljce, 

Marsovce ipd. (Parkinson, 2000). 

 

4.1.9. VOJNI FILM  

Vojne filme so v času vojnih spopadov prikazovali z namenom, da pri ljudeh vzbudijo 

podporo za vojaške napore. Prvi vojni filmi so nastali med 1. svetovno vojno. Z njimi so želeli 

opravičiti razlog za vojno, vzbuditi sovraštvo do sovražnikov in ljudi spodbuditi k vstopu v 

bojne vrste (Parkinson, 2000). 

 

4.1.10. VESTERN  

Vesterni opisujejo 30-letno obdobje po koncu ameriške državljanske vojne. Prikazujejo 

kavbojske junake, divji zahod, Indijance, klateže ipd. Kljub temu da se v njih zgodbe ves čas 

ponavljajo, ti z mešanico omamnih pokrajin, pretiranih likov, značilnih kostumov in akcij 

navdušujejo gledalce. Prvi film, s kavbojsko vsebino, je nastala leta 1898, prvi pomembni 

vestern pa leta 1903 (Parkinson, 2000).  

 

4.1.11. EKSPLOATACIJSKI FILM  

Definirajo ga kot nizkoproraččunsko obliko ustvarjanja filmov. Izkorišča določene 

senzacionalne in šokantne vsebine ali tabuje, kot so: perverznost, mamila, nasilje, krutost itd. 

Pri gledalcih vzbujajo radovednost in aktivne telesne odzive. Za takšno zvrst filma je značilna 

bogata zgodovina posebnih oblik prikazovanja (Cook, 2007).  

 

 

4.1.12. FILM NOIR 

Film noir ali črni film so v njegovem glavnem obdobju nastajanja (1941–1958) ustvarjali 

emigranti. Nastal naj bi zaradi gospodarske krize in negotove prihodnosti.  Spodbujal je 

pokvarjenost in obup. Povezoval je mračno (pesimistično) povojno razpoloženje, 

nesmiselnost, depresijo in tesnobo. Glede na svojo izraznost je potreboval teoretsko razlago 

(Cook, 2007).  
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4.1.13. MLADINSKI/NAJSTNIŠKI FILM  

Ti filmi prikazujejo življenje mladih, a niso nujno namenjeni zgolj mladoletnim gledalcem.  

Temeljni pogoj za pojav filma je bilo vse večje zavedanje o pomembnosti najstniškega 

občinstva. Mladostniški filmi so predstavljali mladostniško prestopništvo, divjost in 

mladostniški kriminal. Nekateri pa so se osredotočili na razumevanje najstnikov. Glede na 

zanimanje najstnikov so se opirali na različne žanre in cikle, kot so fantazija, grozljivke, 

glasbeni filmi, družbena problematika; pozneje pa tudi avtomobilistični filmi, polikani 

najstniški filmi, muzikli, lahkotne romance (Cook, 2007).  

 

 

5. MNOŽIČNI MEDIJI   

Beseda medij izhaja iz latinske besede medium, kar pomeni sredino. Opredelimo jih lahko kot 

nekaj vmesnega, zato jih definirajo kot splošne nosilce in posredovalce informacij (Blažič, 

1998). Blažič idr. (2003) so opredelili medije kot stvari, instrumente, simbolične izrazne 

oblike, ki posredujejo nekaj med človekom in svetom. 

Danes imajo mediji v svetu vse večji vpliv, saj so prisotni povsod. Opazimo jih lahko doma, v 

službi, na cesti, vlaku, avtobusu, prisotni pa so tudi v naših glavah. Otroci vse več časa 

posvetijo gledanju televizije, poslušanju radia, branju časopisov in revij ter spletu. Mediji 

imajo v svetu veliko vlog, ker ustvarjajo iluzijo bližine, ustvarijo občutek, da nismo sami, 

osamljeni, in hkrati ljudem omogočajo beg iz realnosti. Mediji imajo nalogo  informiranja, 

nudijo oporo pri oblikovanju javnega mnenja, vzgajanja in zabave. Hkrati nudijo tudi 

informiranje. Ljudem so v pomoč pri zadovoljevanju kognitivnih, emocionalnih in socialnih 

potreb (Košir in Ranfl, 1996).  

 

Osnovne funkcije medijev:  

- informacijska: seznanjanje občinstva o dogodkih, 

- interpretacijska: pomoč občinstvu pri oblikovanju mnenj, 

- socializacijska: prenos znanja med generacijami,  

- zabavna: sprostitev in razvedrilo (Erjavec in Volčič, 1999).  

 

Erjavec (v Erjavec in Volčič, 1999) opredeli tri osnovne medijske oblike:  

 TELEVIZIJA – sekundarna aktualnost, razvedrilo.  

 RADIO – primarna aktualnost ter glasba.  

 TISK –  podrobnejša predstavitev in interpretacija informacij.  

Pozneje se tradicionalnim medijem pridružijo še multimediji (internet itd.) (Blažič, 1998). 
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Tradicionalni mediji danes vse bolj odhajajo v pozabo in izgubljajo pomen. Včasih najbolj 

zaželen medij – tisk  –  danes izgublja pomen, saj  Slovenci porabijo za branje tiskanih gradiv 

le nekaj minut dnevno (Košir in Ranfl, 1996). Nadomestili so ga elektronski in digitalni 

mediji, kot so televizija, računalnik (internet) in telefon, ki jim omogočajo hitrejši in lažji 

dostop do želenih vsebin (Kukman, Petrovič in Volk, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blažič idr. (2003) opredelijo štiri obdobja medijev:  

 OBDOBJE PERSONALNIH MEDIJEV (do l. 1500) 

Prevladujejo personalni mediji, kot so ples, skulpture itd. Personalni mediji (svečeniki, 

čarovniki, šamani, preroki itd.) so se dopolnjevali tudi s pisnimi mediji (glinaste 

črepinje, zid) in oblikovnimi mediji (egipčanska piramida).  

 

 OBDOBJE TISKANIH MEDIJEV (od l. 1500 do 1900) 

Ključni medij obdobja tiskanih medijev (17. stol.) so predstavljali časopisi, knjige in 

revije. Pomembno vlogo je imel tudi koledar. Kot medij so uporabljali tudi letake, 

plakate in pisma. Z iznajdbo tiska so se pojavili novi mediji, kot so letaki, reklame, 

knjige.  

 

 OBDOBJE ELEKTRONSKIH MEDIJEV (od l. 1900 do 2000) 

Zamenjajo personalne medije. Prične se prehod tradicionalnih tiskanih medijev v 

elektronske. Personalni medij (pisno) izgublja svoj pomen, saj ga nadomesti telefon. 

Prevladujoč medij v družbi postanejo avditivni (telefon, radio) in avdiovizualni mediji 

(fotografija, film, TV, video).  

 

 OBDOBJE DIGITALNIH MEDIJEV (od l. 2000) 

Zaradi pojava računalnika, multimedije ter online omrežja tiskani mediji vse bolj 

izgubljajo zbiralno in informacijsko funkcijo. Prevlado v družbi prevzamejo 

računalniki, multimediji, internetni mediji, ki omogočajo uporabniku cenejši dostop do 

informacijskih vsebin. 

 

Slika 14: Najpogosteje uporabljeni mediji včasih 

(Košir in Ranfl, 1996, str. 21) 
Slika 15: Najpogosteje uporabljeni mediji danes (vir: 

www.porocevalec.ibs.si) 
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6. VZGOJA ZA MEDIJE IN FILMSKA VZGOJA   

 

»Ni najbolj pomembno, KAJ gledamo, poslušamo, beremo. 

Veliko pomembneje je, KAKO to delamo. 

Najvažnejše pa je, KDO to počne.« (Košir in Ranfl, 1996, str.51) 

 

6.1. Širjenje filmske kulture na slovenskem   

Ob pojavu filmske vzgoje so številni pedagogi menili, da film nima pozitivnega vpliva na 

mladostnike in ne more delovati kot vzgojno sredstvo pri pouku. Obtoževali so ga, da kvari 

mladino in moti njeno delovanje, hkrati pa spodbija avtoriteto šole, zato je bila šola primorana 

soočiti učence s filmom ter jih o njem vzgajati, saj je najpomembnejši način prvega srečanja 

otroka s filmom. Poskus filmske vzgoje pri pouku je izvedla Jovita Podgornik v šolskem letu 

1951/52. Filmska vzgoja je zaživela leta 1963. Z njo naj bi učence navajali na odkrivanje 

filmske govorice, izločanje bistva zgodbe in povezovanje ugotovljenega v celoto (Borčić, 

2007). Filmska vzgoja je postajala vse uspešnejša, danes pa predstavlja pomemben del našega 

vsakdana. 

 

Pomen vključevanja filmske vzgoje med učence nižje stopnje:  

- potreba po dejavnem učenju,  

- nudi energijo, ki poveže dom in šolo,  

- vse bolj poglobljeno umevanje branja, 

- nudi ustvarjalnost, 

- pripomore k razumevanju kulture in družbe (Rugelj, 2006).  

 

Nalogi filmske vzgoje:  

- izobraževalna funkcija (omogoča razumevanje sebe in sveta), 

- razvijanje odnosa do filma kot umetnosti in medija (Borčič in Nakrst, 1984).  

 

Kellner (v Rutar idr., 2012) opredeli medijsko pismeno osebo kot osebo, ki spretno analizira 

medijske vsebine, kritično presoja stereotipe, vsebine in ideološke prakse ter pojasni vsebine 

in sporočila, ki jih nudijo mediji. Medijska pismenost torej omogoča ljudem inteligentno 

uporabo medijev, ob kateri se znajdejo med medijskimi vsebinami, jih med seboj ločujejo in 

vrednotijo ter analizirajo.  
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6.2. Otrok in filmska vzgoja  

Filmska vzgoja vpliva na naslednja področja otrokovega razvoja:  

- OSEBNI, SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ  

Gledanje filmov otrokom omogoča, da delijo prijetne izkušnje, ponuja možnost 

raziskovanja občutkov in čustev, pripomore k motiviranosti za učenje.   

 

- KOMUNICIRANJE, JEZIK IN PISMENOST: 

Širjenje besedišča, raba povednega jezika, povzemanje zgodbe, razumevanje 

zaporedja dogodkov in opredeljevanje značajev. 

 

- MATEMATIČNO ZORENJE  

Seznanjanje otrok z različnimi oblikami, velikostmi, matematičnimi izrazi, štetjem, 

zaporedji, imeni oblik.  

 

- POZNAVANJE IN RAZUMEVANJE SVETA 

Otrokom je film v pomoč pri spoznavanju sveta, kulturnih navad in šeg ter jim olajšuje 

razumevanje pojmov (preteklost).  

 

- TELESNI RAZVOJ 

Film otrokom pomaga pri razvijanju zavesti o sebi, prostoru, vztrajnosti.  

 

- USTVARJALNI RAZVOJ  

Omogoča eksperimentiranje in uporabo domišljije na likovnem (izdelava lutk) in 

glasbenem področju (komponiranje glasbe) (Rugelj, 2006). 

 

6.2.1. NEGATIVNI VPLIVI FILMA IN MNOŽIČNIH MEDIJEV NA 

OTROKA  

Televizija ne spodbuja otrokovega jezikovnega razvoja, saj je v filmih pogosto uporabljen 

preprost in kratek jezik. Otroci prosti čas preživljajo ob gledanju televizije, namesto da bi ga 

posvetili učenju, branju knjig, pisanju in razvijanju svoje kulture. Televizija zaradi vizualnih 

podkrepitev od otroka ne zahteva aktivnega gledalca (ne pričakuje reakcij in odzivov), zato 

vodi v njegovo pasivnost. Televizija ima velik vpliv predvsem na še učeče se bralce, saj 

zmanjšuje njihove jezikovne sposobnosti, zmanjšuje otrokovo koncentracijo in pozornost. 

Otrokom ne nudi dovolj miselnih dejavnosti. Mediji otrokom prikazujejo medijsko realnost in 

jih s tem zavedejo v medijsko skonstruiran svet, v katerem je odpravljena distanca med 

zunanjim in realnim svetom. Sodobne tehnologije otroke brez izkušenj prepričajo v 

verodostojnost in resničnost medijev (Erjavec, 1999).  

Košir in Ranfl (1996) poudarjata negativen vpliv medijskega nasilja na otroke. Tako televizija 

kot računalniške igrice prikazujejo nasilje v resničnostnih in izmišljenih besedilih. Kot najbolj 

zaskrbljujoče učinke medijev poudarita posnemanje (otroci ponavljajo vzorec, ki je 

predstavljen v mediju) in otopelost (otroci zaradi pogoste izpostavljenosti nasilju postajajo vse 

bolj imuni nanj).  
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Rutar (2008) pripoveduje o medijskih vsebinah kot o sestavnem delu vsakdanjega življenja. 

Meni, da mediji ne le spreminjajo življenje ljudi, temveč ga tudi vse bolj oblikujejo in 

ustvarjajo. Medijski vzorci se tako vgradijo v vsakdanje življenje in postajajo sestavni del 

posameznikovih odzivov na zunanji svet.  

Hkrati pa Košir in Ranfl (1996) poudarjata, da so  posledice, ki jih lahko prinesejo učni 

mediji, v največji meri odvisne od socialnih, komunikacijskih okoliščin ter osebe, ki gleda, in 

ne od tega, kaj gleda.  

Pri ogledu filma je pomembna posameznikova sposobnost komuniciranja z vsebino in idejo 

filma. Tisti, ki imajo razvito to sposobnost, lažje prodrejo v bistvo filma, hitreje oblikujejo 

svoj odnos do vsebine in jo vključijo v svoj vrednostni sistem. Na način posameznikovega 

sprejemanja filma vpliva tudi družba, v kateri gledalec odrašča (Borčič in Nakrst, 1984).  

Peršin, Reichenberg in Rutar (2006) poudarijo, da se moramo tako kot literature naučiti brati 

tudi filme. Otroci se naučijo filmskega branja ob gledanju risank, filmov in igranju igric. 

Sposobnost branja filmov jim omogoča tudi razumevanje in analiziranje.  

Ogled filma in ostalih medijev lahko neveščemu otroku pusti negativne posledice. Rutar 

(2010) poudarja pomen filmske vzgoje ter njeno vključevanje v kurikul, saj meni, da bi 

učencem omogočila:  

- ozaveščanje filmske govorice, estetike in konceptov,  

- prepoznavanje in razumevanje narave kritične in refleksivne misli,  

- razvijanje zmožnosti za oblikovanje pogledov na realnost in svet, 

- razumevanje in sprejemanje večpomenskosti, 

- razvijanje multiperspektivizma, novih spoznanj o naravi resnice, realnosti, 

- razvijanje kritičnega odnosa do institucionalnih ter ideoloških praks vsakdanjega 

življenja. 

 

Omogočila bi tudi uresničevanje ciljev, ki so povezani z vlogo filma:  

- odnosi filma do družbe, institucije, zgodovine ter uporabnikov,  

- kritični odnos do vizualne, filmske kulture, manipulacij medijev itd. (Rutar, 2010).  
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7. FILM IN MEDIJI PRI POUKU      

Rugelj (2006) poudarja pomen gibljivk (med katere sodi tudi film) v razredu, saj so 

nepogrešljivi del pismenosti, hkrati pa so pomemben del naše kulture, ki omogoča, da učence 

seznanjamo z zgodovino, razširjenostjo, močjo in jih s tem spodbujamo k izražanju lastne 

ustvarjalnosti. S pomočjo gibljivk si učenci izboljšujejo branje in pisanje, gibljivke pa 

pripomorejo tudi k oblikovanju mladostnikov. 

Belan (1976) poudarja osnovne naloge šole, ki mora učencem na področju kulture omogočiti 

razumno uporabo množičnih medijev, da bodo usposobljeni za odgovorno odločanje o 

družbenem in političnem življenju. Meni, da bo le pravilna uporaba medijev omogočila 

mlademu človeku odgovorno odločanje in delovanje na področju družbe, politike, filozofije in 

kulture.  

Uporaba medijev pri pouku je omogočila dostopnejše premoščanje fizičnih ovir oddaljenosti 

prostora in časa, hkrati pa omogoča boljšo kakovost izobraževanja (Blažič idr., 2003). Na 

področju pouka predstavlja medij vse uporabljene pripomočke, ki nastopijo kot posrednik 

med mladimi in njim postavljenimi cilji (Blažič idr., 2003) 

Namen uporabe avdiovizualnih medijev pri pouku je vplivati na oblikovanje učenčevega 

mišljenja, vedenja, navad. 

Uporaba medijev pri pouku omogoči prenos informacij ali vzgojno komunikacijo. Pri izbiri 

medija je pomemba količina pomoči, ki jo ta nudi za lažje poučevanje in učenje. Na izbiro 

ustreznega medija vplivajo učni cilji, vsebine, metode, oblike dela ter učna sociostruktura in 

psihostruktura (Blažič idr., 2003).  

 

LASTNOSTI SPOROČIL MNOŽIČNIH MEDIJEV:  

- lahka dostopnost,  

- razširjenost v času in prostoru,  

- privlačnost, 

- vpliv na čustveno in spoznavno sfero.   

 

 

7.1. Vrste učnih medijev  

VIZUALNI MEDIJI  

Mediji, ki posredujejo informacije optično:   

- šolska tabla, 

- grafoprojekcija,  

- diaprojekcija,  

- epiprojekcija.  
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AVDITIVNI MEDIJI 

 Mediji, vezani na verbalno komunikacijo ter ki posredujejo verbalne vtise:  

- radijska oddaja, 

- gramofonska reprodukcija, 

- magnetofonska reprodukcija (Blažič, 1998). 

 

AVDIOVIZUALNI MEDIJI 

Posredujejo informacije optično in verbalno: 

- televizija,  

- zvočni film,  

- zvočno-slikovni niz (Blažič idr., 2003). 

 

 

 

7.2. Vloga avdiovizualnih medijev pri pouku   

 

- FUNKCIJA PONAZARJANJA 

Mediji omogoča učitelju boljše ponazarjanje in demonstriranje pojavov, procesov, ki so 

sicer učencem težko dosegljivi (modeli, slike, filmi in videoposnetki omogočajo prikaz 

stvarnosti, ki je časovno ali krajevno oddaljena in ni neposredno dosegljiva), prikazuje 

predmete, ki niso opazni (povečevanje, pomanjševanje), redke dogodke, potek gibanj, ki 

niso vidni pri neposrednem opazovanju itd. Z avdiovizualnimi mediji lahko učitelj 

predstavi vsebino bolj nazorno, natančno in dinamično kot z uporabo klasičnih 

pripomočkov.    

 

- MOTIVACIJSKA FUNKCIJA  

Motivacija je tista, ki zagotavlja pridobivanje znanja in spretnosti po otroku smiselni poti 

(Dumond, Instance in Benavides, 2012). Učencem daje pobudo za učenje, jih usmerja, 

povečuje trajanje in kakovost pozornosti. Avdiovizualni mediji pripravijo učenca k 

aktivnemu doseganju učnih ciljev. Spodbudijo jih k ohranjanju pozornosti in jim olajšajo 

razumevanje. Motivacija učencev je večja predvsem takrat, ko učni medij uporabimo 

prvič (spodbudne naloge, način posredovanja in predstavitve učne snovi ter njene 

vsebinske novosti, samoaktivnost) (Blažič idr., 2003).  

 

- INFORMATIVNA FUNKCIJA 

Prispeva k boljšemu informiranju učencev. Informacije omogočajo odražanje pojavov iz 

realnega sveta, njihove lastnosti, vzročno-posledične zveze, zakonitosti in spreminjanja. 

Mediji omogočajo, da učencem prikažemo neznano učno snov in jih informiramo o 

dejavnostih, ki jih je v razredu težko prikazati. Z uporabo ustreznega medija lahko učitelj 
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pridobi pozornost in motivacijo učencev, ki sta predpogoj za stopnjevanje informacijskega 

in učnega uspeha.  

 

- FUNKCIJA INDIVIDUALIZACIJE 

Omejuje preobremenjenost učencev ter pripomore k upoštevanju njihovih interesov. 

Omogoča uskladitev učne snovi in ciljev z razvojno stopnjo, zmožnostmi, interesi in 

sposobnostmi učencev. Hkrati omeji preobremenjenost učencev, pri čemer pa moramo 

paziti, da jim z mediji ne postavimo prenizkih zahtev.  

 

- REPRODUKCIJSKA FUNKCIJA  

Omogoča večkratno ponovitev učnega procesa. Z medijem lahko posamezno vsebino 

predvajamo oz. ponovimo večkrat, kar pomeni, da lahko predstavljeno vsebino oziroma 

učni proces ponovimo za učence, ki niso bili prisotni ali vsebine niso razumeli (Blažič 

idr., 2003).  
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7.3. Učitelj in izbira učnega medija   

Strokovnjaki želijo z uporabo učnih medijev pri pouku odseči, da bi bil pouk učencem čim 

bolj zanimiv, privlačen, aktiven, kakovosten in učinkovit. Hkrati pa naj bi učni mediji 

prispevali k trajnejšim učnim rezultatom (Kosednar, 2011).   

Učitelj se mora zavedati, da so poleg otrokove miselne aktivnosti za uspešno učenje 

pomembna tudi njegova čustva in motivacija, ki vodijo otrokovo učenje. Pozitivna čustva 

spodbujajo otrokov pozitivni odnos do učenja, negativna pa ga zavirajo. Čustva tako vplivajo 

tudi na motivacijo, s katero omogočimo otrokom, da pridobijo znanje in spretnosti na zanimiv 

način (Dumont, Istance in Benavides, 2010). 

Pri izbiri učnega medija mora učitelj proučiti oblike dojemanja, načine reagiranja in primerne 

oblike interakcij, ki so primerne za poučevanje ali pa to zavirajo.  

Na izbiro učnih medijev vplivajo: :  

- cilji in naloge vzgoje, 

- narava učnih vsebin, 

- psihofizične lastnosti učencev, 

- izkušnje učencev, 

- narava vzgojne komunikacije, 

- sposobnosti in stališča učitelja,  

- ekonomski pogoji,  

- zemljepisni položaj šole (Blažič, 1998).  

 

 

 

7.4. Vloga učitelja pri uporabi učnih medijev   

Pri predvajanju avdiovizualnih medijev mora učitelj zaščititi učence pred pastmi, ki jih lahko 

nudijo mediji. Ni dovolj, da učenci gledajo film, temveč ga morajo tudi videti (spoznati in 

doživeti). Učence mora naučiti dobrega opazovanja, pomnjenja in povezovanja posameznih 

delov filma, saj bo učenec le tako lahko razumel celotno filmsko zgodbo (Borčič in Nakrst, 

1984).  

Učitelj se mora zavedati, da različni gledalci sprejemajo iste informacije na različne načine, 

jim pripisujejo drugačen pomen in vzpostavijo različne odnose.  

Filma ne vrednotimo le na podlagi svoje izobraženosti, ampak tudi na podlagi svoje starosti, 

zato je pomembno, da učitelj pozna razvojna obdobja otroka. Vsaka razvojna stopnja ima 

svoje zahteve, ki jih otrok dojema in vrednoti na svoj način. Učitelj mora tako izbiro filma in 

pouka prilagoditi razvojni stopnji otrok (Arko, 2014). 

Učitelj mora izbrati filme v skladu z učnim načrtom, pri izbiri mu lahko pomagajo tudi 

učenci. Sprva mora v razredu predvajati krajše, zanimive filme, ki omogočajo poglobljeno 

vzgojno in izobraževalno delo. Učence mora spodbujati k aktivnemu in samostojnemu 

sprejemanju vsebine filma (videnega) (Borčič in Nakrst, 1984).  

Slika 16: Komponente procesa izbire učnih medijev 

(Blažič, 1998, str. 45) 
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Upoštevati mora, da je presojanje izbranega filma (Siraj in Taggart, 2014) odvisno od 

teoretičnih izhodišč, življenjskega nazora, odnosa do družbe, pripadnosti, časa, v katerem 

živimo, okolja in stopnje naše zavesti, ideologije in vrednot. Rutar (2010) poudarja tudi, da je 

filmska vzgoja uspešna, če je gledalec aktiven udeleženec, ki mu je pomembno učenje ob 

filmu in ne le pasivno opazovanje iluzij.  

Učitelj mora upoštevati čustva in motivacijo učencev. Ravno čustva so neviden a pomemben 

dejavnik učenčeve motiviranosti. V primeru, če v učencu vzbudi pozitivna čustva, bo bolj 

pripravljen aktivno sodelovati pri pouku, njegovo učenje in pomnjenje pa bosta učinkovitejša. 

Ob vzbuditvi negativnih čustev pa se otrok ne bo odzval na dejavnosti. Uspešni učitelji so 

empatični, se zavedajo pomena otrokovih čustev za motiviranost in šolsko delo ter njihovega 

vpliva na našteto (Dumond, Instance in Benavides, 2012).  

Učitelj mora pri izbiri medijev kot učnega sredstva pri pouku:  

- upoštevati razvojno stopnjo otrok in njihovo predznanje,  

- preveriti strokovnost, jasnost in razločnost informacij, ki jih nudi medij,  

- izbrati prezentacijo, ki spodbuja divergentne miselne procese in spodbuja k reševanju 

problemov,  

- izbrati medij, s katerim se učenec nauči ločevati med informacijo in interpretacijo.  

 

 

7.5. Proces izvajanja učne ure z uporabo učnih medijev   

OPERATIVIRANJE UČNIH CILJEV IN PREDPRIPRAVA  

Učitelj pred izvedbo učne ure poskrbi za izbiro materiala ter tehnično pripravo. Izbere 

ustrezen materialm in gradivo. Pregleda material in mu določi mesto ter vlogo v učni uri. 

Izbere elemente, ki jih bo med učno uro izpostavil. Pomembno je, da predvidi ustrezen 

trenutek predvajanja ter njegovo trajanje.  

 

PRIPRAVA UČENCEV IN PREZENTACIJA  

Sledi priprava učencev. Opozoriti jih mora na podrobnosti ter usmeriti pozornost na 

pomembne elemente prezentacije. Predhodno mora pojasniti tudi nove izraze, simbole in 

pojme. Po potrebi v času prezentacije posreduje pojasnila in opozorila.  

 

AKTIVNOSTI PO PREZENTACIJI  

Učitelj preveri izpolnitev zastavljenih učnih ciljev tako, da učencem ponudi pogovor, 

reševanje objektivnih nalog, oblikovanje pisnih sporočil. Na koncu z učenci oblikuje 

zaključek oz. povzetek učne ure (Blažič, 1998).  

Učitelj mora poleg pravilnega gledanja filmov oziroma branja medijev učence naučiti tudi 

kritičnega razmišljanja in analize predstavljenega, s čimer omogoči globlje razumevanje filma 

(Rugelj, 2006).  
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8. O PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA   

 

8.1. Opredelitev predmeta   

Predmet spoznavanje okolja omogoča učencu spoznavanje sveta, v katerem živi. Zajema 

naravoslovna ter družboslovna področja. Na slednjem se prepletajo vsebine geografije, 

zgodovine, komunikologije, sociologije, etnologije ipd. Učence s svojimi vsebinami spodbuja 

k raziskovanju okoljskih, gospodarskih in družbenih vprašanj ter jih s tem spodbuja k 

trajnostnemu razvoju. Vsebine se v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju prepletajo z 

ostalimi predmeti, kot so slovenščina, matematika, glasba, likovna in športna vzgoja, v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa omogočajo nadgradnjo znanja v predmetih 

tehnika, naravoslovje ter družboslovje (UN spoznavanje okolja, 2011). 

Predmet družba je nadgradnja predmeta spoznavanje okolja. Njegov cilj je posameznikovo 

spoznavanje sebe, družbenega, kulturnega in naravnega okolja. V učnem načrtu opredelijo 

predmet družba kot predmet, ki zajema cilje s področja geografije, sociologije, zgodovine, 

psihologije, etike itd. (UN družba). Učenci se pri predmetu družba, ki ga v šolah izvajajo v 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, srečujejo z vsebinskimi sklopi, kot so: ljudje v 

družbi, času in prostoru (UN družba, 2007).  

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci nadgradijo svoje znanje z družbenega 

področja pri predmetih zgodovina in geografija. Pri predmetu zgodovina spoznavajo in 

proučujejo pomembne zgodovinske dogodke in pojave v domači in svetovni zgodovini (UN 

zgodovina, 2011). Pri predmetu geografija pa pridobivajo znanje o domovini, svetu, 

varovanju okolja ter gospodarjenju. Srečajo se z medkulturnimi odnosi in reševanjem 

prostorskih vprašanj (UN geografija, 2011).  

 

 

Slika 17: Algoritem uporabe učnih medijev 

(Blažič, 1998, str. 51) 
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8.2. Cilji in vsebine predmeta   

Glavna cilja predmeta spoznavanje okolja sta razumevanje okolja in razvijanje spoznavnega 

področja, ki se uresničujeta z aktivnim spoznavanjem okolja. Učenci pri predmetu pridobivajo 

znanje in razumevanje s spoznavanjem dejstev, oblikovanjem pojmov in povezav. Različne 

dejavnosti, kot so primerjanje, razvrščanje, urejanje, merjenje, napovedovanje, sklepanje, 

eksperimentiranje itd., učencem omogočajo razvijanje spretnosti. Učenci se hkrati navajajo na 

strpnost, sprejemanje idej drugih, občutljivosti, upoštevanje enakosti. Cilj predmeta je otroke 

spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o državljanstvu, etiki, pravičnosti, enakosti, varnosti v 

družbi, človekovih pravicah itd. Z ustrezno izbranimi oblikami in metodami dela se 

uresničujejo tudi ostali cilji pouka, kot so komunikacija, odnosi, motivacija, delovne navade 

učencev, ustvarjalnost. 

Predmet spoznavanje okolja, s katerim se učenci srečajo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, je razdeljen na 12 tematskih sklopov, med katerimi se prepletajo tako naravoslovne 

(snovi, sile in gibanja, pojavi, živa bitja, človek) kot družboslovne vsebine. Med slednje 

sodijo tematski sklopi: čas, prostor, jaz in skupnost, odnosi, promet ter okoljska vzgoja (UN 

spoznavanje okolja, 2001).  

Pri predmetu družba se srečajo z vsebinami, kot so: jaz v skupnosti, družina, otrokove 

pravice, sodelovanje v skupnosti, prostorska orientacija in kartografija, domači kraj, domača 

pokrajina, sledovi preteklosti, Slovenija, zgodovinski razvoj itd. (UN družba, 2007). 
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9. MEDPREDMETNE  POVEZAVE   

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju so medpredmetne povezave popolnoma naravne in 

neizbežne. Cilji in vsebine se med predmeti prepletajo. Pouk spoznavanja okolja se tako 

pogosto prepleta s poukom  matematike, slovenščine in celo športne, glasbene ter likovne 

vzgoje. V učnem načrtu navajajo neizbežno povezavo pouka spoznavanja okolja s poukom 

slovenščine, kamor sodi tudi književni pouk, katerega glavni cilj je spodbujanje učencev k 

branju različnih vrst in zvrsti književnih del. Ob teh učenci razvijajo doživljajske, 

domišljijske, vrednotenjske in intelektualne spretnosti (UN slovenščina, 2011). Učenci tako 

ob različnih dejavnostih (utemeljevanje, razpravljanje itd.), ki jih izvajajo pri pouku 

spoznavanja okolja, razvijajo jezikovne spretnosti, pridobivajo spretnosti opismenjevanja in 

širijo besedišče. Medpredmetne povezave pripomorejo k razvoju kulturne vzgoje ter 

prispevajo k celovitemu osebnemu razvoju. Prednost jim pripisujejo tudi zaradi  časovne 

ekonomičnosti (UN spoznavanje okolja, 2011).  

 

9.1. Medpredmetna povezava s filmsko vzgojo  

Filmska vzgoja je bila v 80. Letih 20. stoletja na področju izobraževanja precej uspešna in 

vpletena v pouk slovenščine ter nekaterih drugih predmetov, a je kmalu v šolskem prostoru v 

primerjavi z drugimi umetnostmi postala zapostavljena. Ker se danes filmska vzgoja v 

vzgojno-izobraževalnem procesu ne pojavlja kot samostojni učni predmet, lahko njeno 

prisotnost učitelji zagotovijo s povezavo na drugih kurikularnih področjih. Z vključitvijo 

filmske vzgoje omogočijo učencem filmsko pismenost ter jim hkrati popestrijo pouk (Rugelj, 

2006).  
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10.  FILM IN KNJIŽEVNOST   

V slovenskem prostoru je izmed vseh šestih umetnosti ravno književnost tista, ki je zavzela 

pomembno vlogo. Po drugi svetovni vojni je pripomogla k vzpostavitvi domače filmske 

umetnosti, saj so se filmi navezovali na domača književna dela. Po letu 1989 je pričelo število 

filmov, posnetih po literarnih delih, upadati. V večini so bili posneti po izvirnih scenarijih. V 

filmih, posnetih po literarnih delih, pa so prevladovala sodobna književna dela (Rudolf, 

2013).  

Film in literatura imata številne vporednice, kot so fenomenološke (bistvene značilnosti), 

ontološke (obstoj) in morfološke (struktura). Že ob pojavu filmske industrije se je film 

pretežno opiral na literarna dela in ustvarjalci so s filmom zgolj vizualizirali književna dela 

(prav tam).  

Film je tisti, ki se iz literature napaja, iz nje črpa in izkorišča vsako zanimivo zgodbo.  

Rudolf (2013) poudarja, da se bo število filmov, posnetih po književnih delih, v prihodnosti 

povečevalo, kajti vse več je ljudi, ki se izogibajo branju in svoje kulturne potrebe zadovoljijo 

z ogledom filmske adaptacije. Razlike med filmom in literaturo se pojavijo v tem, da je 

literatura poglobljena z besedo, film pa s sliko, literatura je primernejša za podajanje 

psiholoških stanj, film pa za ponazoritev zunanjega dogajanja, literatura pripoveduje, medtem 

ko film prikazuje. 

Že leta 1980 sta film in literatura predstavljala najplodnejšo zvezo. Tako kot je literatura filmu 

dala svoj pečat, je tudi slednji pustil sledove v sodobni literaturi (montažna oblika pisanja, 

filmsko opazovanje sveta, fragmentarnost itd.) (Kocjančič, v Frelih, Ilich in Kalčič, 1980). 

Peršin (v Peršin idr., 2006) opredeli film kot knjigo današnjega časa. V nekaterih pogledih se 

ta zdi precej bolj izpopolnjen kot knjiga, saj književno delo prenese v filmski jezik, ga razširi, 

problematizira in izpopolni na gledalcu prepričljivejši način.  

Kjub temu da se v svetu pojavljajo številni novi mediji, Rutar (2008) meni, da je knjiga tista, 

ki je bila in bo ostala najpomembnejši medij za razvoj mišljenja.  

 

10.1. Ekranizacija književnih del   

Belan (1976) meni, da je ekranizacija književnih del koristna, saj na primeren in mikaven 

način posredno zbuja zanimanje mladih za književno dediščino. Film lahko pri učencih 

vzbudi zanimanje za izvirnik (branje knjige). Ekranizacija književnih del pa ima lahko tudi 

negativne posledice, ki so najpogostejše takrat, ko avtorji izberejo napačen pristop  pri 

prenosu književnega izvirnika v drug medij.   

Filmi, ki so bili posneti po literarnih delih, so že zaradi vrednosti književnih del, po katerih so 

bili posneti, vzbudili veliko zanimanje. Ekranizacijo književnih del Belan (1976) spodbuja, 

saj ti spodbujajo mlade k zanimanju za nacionalno književno dediščino. 

Rugelj (2007) poudarja pomen analiz, ki dokazujejo, da je literatura vedno bila in tudi bo 

boljša kot film, saj so številni gledalci, ki so si ogledali film po knjižni predlogi, bolje ocenili 

književno delo kot njegovo adaptacijo v film. 
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Rutar (2010) opredeli dve slabi strani gledanja filmov:  

- gledanje je nasprotje vedenja, saj se od gledalca ne pričakuje novih spoznanj in znanja, 

temveč le ogled filma,  

- pasivnost gledalca, ki je odvisen zgolj od podob, ki jih opazuje.  

 

10.2. Razlika med gledalcem in bralcem   

Medtem ko je bralec za učinkovito branje knjige odvisen od jezikovnih in psiholoških 

procesov, je gledalec pri gledanju filma odvisen od mnogih tehnoloških, industrijskih in 

percepcijskih dejavnikov.  

Najustreznejša definicija opiše gledalca kot osebo, ki dejavno zazna povezavo  podob in 

zvokov znotraj filma. Od gledalca se pričakuje, da aktivno sodeluje pri gledanju filma, 

obdeluje vizualne in avditivne podatke. Gledano razume, zazna ter poveže med filmsko 

izkušnjo (Rugelj, 2007).  

Branje knjige zahteva čas in miselni napor, bralca spodbuja k razmišljanju, saj ob branju 

knjige ni vse vnaprej jasno. Dobre knjige bralca vodijo k potovanju v svoj svet, ki mu je 

privlačen in zanimiv (Rutar, 2008). 

Film velja za lažjega od literature, saj gledalcu že nudi predstavo. Ob branju knjige pa si mora 

bralec dogajanje zamisliti sam. A tudi film je lahko zapleten in mnogokrat od gledalca 

zahteva napor in pozornost (Erjavec in Volčič, 1999).  
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11.  SLOVENSKI FILMI ZA MLADINO IN OTROKE   

PREMIERA NASLOV 

FILMA 

ZVRST REŽISER KNJIŽNA 

PREDLOGA 

18. 12. 1951 Kekec Otroška pravljica Jože Gale Josip Vandot 

23. 7. 1956 Dolina miru Poetična vojna drama France Štiglic / 

23. 2. 1961 Ti loviš Mladinska kriminalka France 

Kosmač 

/ 

20. 11. 1963 Srečno, Kekec! Otroška pravljica Jože Gale Josip Vandot 

17. 7. 1964 Ne joči, Peter Partizanska komedija France Štiglic / 

24. 11. 1967 Nevidni bataljon Drama Jane Kavčič / 

23. 12. 1968 Kekčeve ukane Otroška pravljica Jože Gale Josip Vandot 

2. 12. 1973 Pastirci Mladinska drama France Štiglic France Bevk 

31. 1.  1973 Sreča na vrvici Mladinska komedija Jane Kavčič Vitan Mal 

5. 10. 1977 To so gadi Burka z mestne periferije Jože Bevc / 

27. 3. 1978 Ko zorijo jagode Sentimentalna pripoved o težavah 

najstnikov 

Rajko Ranfl Branka Jurca 

22. 3. 1982 Učna leta 

izumitelja Polža 

Socialna komedija Jane Kavčič / 

28. 9. 1984 Nobeno sonce Drama Jane Kavčič / 

19. 3. 1986 Poletje v školjki Mladinska komedija Tugo Štiglic Vitan Mal 

20. 5. 1986 Čas brez pravljic Pripoved o usodi družine med 2. 

sv. vojno 

Boštjan 

Hladnik 

Borut Pečar 

14. 12. 1987 Čisto pravi gusar Pravljična komedija Anton 

Tomašič 

/ 

7. 4. 1988 Poletje v školjki 2 Mladinska komedija Tugo Štiglic / 

25. 6. 1988 Maja in vesoljček Znanstvenofantastična komedija Jane Kavčič / 

1. 8. 1989 Coprnica Zofka Lutkovni film o pravljičnih bitjih Matija 

Milčinski 

/ 

30. 3. 2000 Nepopisan list Mladinska melodrama Jane Kavčič / 

       2002 Pozabljeni zaklad Otroška detektivka Tugo Štiglic Ivan Sivec 

24. 9. 2003 Na planincah Komična drama Miha 

Hočevar 

/ 

20. 11. 2004 Tu pa tam Mladinska kriminalka in 

komedija 

Mitja Okorn / 

9. 10. 2007 Tea Družinska pravljica Hanna Slak / 

          2005 Življenje kot v 

filmu 

Mladinska drama  Špela Kuclar Nejka Omahen 

2. 10. 2010 Gremo mi po 

svoje 

Mladinska komedija Miha 

Hočevar 

/ 

11.11. 2009 Distorzija Mladinska drama Miha 

Hočevar 

Dušan Dim 

5. 11. 2013 Gremo mi po 

svoje 2 

Mladinski pustolovski film Miha 

Hočevar 

/ 

23. 10. 2014 Vloga za Emo Mladinska romantična drama Alen Pavšar Mateja Zorko, 

Smiljan Mori 
Tabela 2: Seznam filmov za mladino in otroke  
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11.1. Izbrani filmi, posneti po knjižni predlogi   

 

11.1.1. KEKEC   

Režiser: Jože Gale 

Scenarista: Jože Gale, Frane Milčinski  

Produkcija: Triglav film 

Distribucija: Viba film 

Direktor filma: Povh Dušan  

 

IGRALCI:  

Matija Barl (Kekec), Frane Milčinski (Kosobrin), France Presetnik (Bedanec), Zdenka Logar 

(Mojca), Modest Sancin (Mišjek), Lojze Potokar (oče), Vida Levstik (mati), Alenka Lobnikar 

(Tinka), Jože Mlakar (Rožle), Drago Zupan (nočni čuvaj), Fran Lipah (muzikant) (Furlan idr., 

2013). 

 

ZGODBA:  

Zgodba se dogaja v idilični vasici v alpski dolini. Vrh nasprotnih brezen živita dva moža in 

sicer dobri dedek Kosobrin ter divji lovec Bedanec, ki mu služi deklica Mojca. Ko ta potoži 

Kosobrinu o težkem življenju, jo vzame k sebi. Bedanec se Kosobrinu za pomoč Mojci 

maščuje tako, da ga priveže k drevesu. Kosobrina reši pogumni deček Kekec. Tudi njega 

kmalu ujame Bedanec. Ta je pripravljen izpustiti Kekca, le če mu pomaga najti Mojco. Deček 

se Bedancu upre. Ko Bedanec zopet ujame Kosobrina, ta omedli, Bedanec pa se odloči 

pobegniti. Kosobrina reši Kekec, ki ga z vrvjo potegne na vrh brezna. Tokrat Bedanec skuša 

priti do Kosobrina po skritem rovu, kjer mu Kekec nastavi sovo. Ker se Bedanec sove boji, 

pobegne in obvisi nad breznom. Kekec mu ponudi pomoč pod pogojem, da zapusti domači 

kraj. Bedanec drži obljubo, zato zažge svojo kočo in odide. Kekec se vrne v vas (Furlan idr., 

2013). 

O FILMU:  

Film je bil v dolžini 2491 m prvič predvajan 18. 12. 1951. Premierno si ga je obledalo 62.855 

gledalcev (Furlan idr., 2013). Ogled filma traja 90 minut. Posnet je bil po planinski 

pripovedki Kekec nad samotnim breznom avtorja Josipa Vandota. Besedilo pesmi je napisal 

Frane Milčinski Ježek (Šimenc, 1996), glasbo pa Marjan Kozina (Furlan idr., 2013). 

 

 

 

Slika 18: Prizor iz filma Kekec (Štefančič, 2005, str. 83) 
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11.1.2. SREČNO, KEKEC!   

Režiser: Jože Gale 

Scenarist: Ivan Ribič  

Produkcija: Viba film 

Distribucija: Viba film  

Direktor filma: Dušan Povh  

 

 

IGRALCI:  

Blanka Florjanc (Mojca), Velimir Gjurin (Kekec), Marija Goršič (mati), Martin Mele (Rožle), 

Stane Sever (berač), Bert Sotlar (oče).  

 

ZGODBA:  

Pastirja Kekec in Rožle odideta služit h kmetu, ki ima slepo hčerko Mojco. Kekec obljubi 

Mojci, da bo našel zdravilo za njene oči. Zjutraj se odpravijo v planšarsko kočo. Ko Mojca 

pred kočo nabira cvetlice, se pojavi zeliščarka Pehta in jo odpelje v svojo kočo. Tam jo želi 

zaradi Mojčinega lepega petja obdržati. Pehta je tudi edina, ki ima cvetlico, s katero lahko 

pozdravi Mojčine oči. Kekec in Rožle opazita, da je Mojca izginila, zato jo pričneta iskati. 

Kekec najde Mojco v Pehtini koči in z njo pobegne. Zeliščarka za njima pošlje psa Volka. 

Rožle se med tem vrne domov in doma pove, da je Mojco pojedel Pehtin Volk. Mojčin oče in 

vaščani pričnejo iskati deklico. Med tem Kekec pripelje Mojco domov in se ponovno vrne k 

Pehti, da bi dobil zdravilo. Ko po njeni hiši vztrajno išče zdravilo, mu Pehta pokaže, kje ga 

hrani (za vratom). Ko ji želi Kekec vzeti zdravilo, se Pehta razjezi in ga vrže proč. Kekec 

pobegne in najde zdravilo. Ko stekleničko z zdravilom pokaže Pehti, mu ta pove, kako naj ga 

uporabi. Kekec se vrne domov, kjer Mojci v oči vlije kapljice. Ta se zbudi in spregleda 

(Furlan idr., 2013). Kekec ni Pehti vzel zgolj Mojčinega petja in kapljic, temveč tudi psa. Ko 

Pehta opazi, da nad njo prihajajo ljudje z baklami, se odloči zažgati svoj skromni dom 

(Štefančič, 2005). 

O FILMU:  

Prvi slovenski barvni film je bil v dolžini 2180 m prvič predvajan 20. 11. 1936. Premierno si 

ga je ogledalo 75.835 gledalcev (Furlan idr., 2013). Dolžina filma znaša 79 minut (Rugelj, 

2011). Posnet je bil po literarni predlogi avtorja Josipa Vandota »Kekec na volčji sledi« 

(Furlan idr., 2013). Glasbo za film je napisal Marjan Vodopivec, besedilo pa Kajetan Kovič.  

Film je bil prodan v 24 državah med katerimi so tudi Indonezija, Singapur, ZDA in Kuba 

(Štefančič, 2005). 

 

 

Slika 19: Prizor iz filma Srečno, Kekec! 

(Štefančič, 2005, str. 209) 
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11.1.3. KEKČEVE UKANE  

Režiser: Jože Gale  

Scenarist: Ivan Ribič 

Produkcija: Viba film 

Distribucija: Viba film  

Direktor filma: Ljubo Struna  

 

 

IGRALCI:  

Polde Bibič (Bedanec), Boris Ivanovski (Rožle), Zlatko Krasnič (Kekec), Jasna Krofak 

(Mojca), Fanika Podobnikar (Tinkara), Milorad Radovič (Brincelj), Jože Zupan (Vitranc).  

 

ZGODBA:  

V gorah živi samotni lovec Bedanec, ki neusmiljeno pobija gozdne živali. Vitranc mu zaradi 

neprimernih dejanj zagrozi s hudo kaznijo. Bedanec je prepričan, da je Brincelj tisti, ki ga je 

izdal, zato zažge njegovo kolibo. Brinclja ujame in ga zapre v kletko, ki jo obesi v svoji koči. 

Brincelj je dober muzikant, zato se Bedanec odloči, da ga bo peljal na semenj, kjer mu bo z 

igranjem prislužil denar. Ker pa so bili Kekec, Rožle in Mojca priča Bedančevemu 

hudodelstvu, se odločijo, da bodo Brinclja rešili. Kekec in Rožle odideta do Bedančevega 

brloga, kjer ju lovec ujame. Kekcu uspe pobegniti in tako kmalu reši tudi Rožleta in Brinclja. 

Bedanec se ujame v lastno past – jamo, ki jo je izkopal z namenom, da vanjo ulovi gozdne 

živali. Kekec in njegovi prijatelji pomagajo Bedancu in ga rešijo iz jame. Ker ta hitro pozabi 

na obljube, ki jih je dal otrokom, mu Vitranc zabiča, da mora obljubo držati (Furlan idr., 

2013).  

 

O FILMU:  

Prvi slovenski film, v katerem so uporabili zoom, je bil posnet v dolžini 2150 m. Prvič je bil 

predvajan 23. 12. 1968. Premierno si ga je ogledalo 40.319 gledalcev (Furlan idr., 2013). 

Ogled celotnega filma traja 78 minut (Rugelj, 2011). Film ni posnet po literarni predlogi, 

temveč je iz knjižnega dela avtorja Josipa Vandota prevzel zgolj literarne like. Gre za prvi  

film o Kekcu, v katerega niso vključeni starši. Glasbo za zadnji film o Kekcu je napisal Bojan 

Adamič, besedilo pa Frane Milčinski (Šimenc, 2005).  

 

 

 

Slika 20: Prizor iz filma Kekčeve 

ukane (Rugelj, 2011, str. 102) 
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11.1.4. PASTIRCI   

Režiser: France Štiglic 

Asistent režije: Tugo Štiglic 

Snemalec: Vajt Slavo  

Avtor literarne predloge: France Bevk 

Montažer: Dušan Povh 

Avtor adaptacije: Andrej Hieng, France Štiglic 

Direktor fotografije: Rudi Vavpotič 

Komponist: Alojz Srebotnjak 

Izvajalec glasbe: Orkester Radia Ljubljana  (Furlan idr., 2013) 

 

IGRALCI:  

Andrej Čevka (Ferjanč), Miha Levstek (Lenart), Bogo Ropotar (Blaže), Ksenija Sinur 

(Terezka), Jože Zupan (Matija), Marija Hozjan (Brdarica), Nadja Strajnar (ženska), Demeter 

Bitenc (brusač), Tone Kuntner (rokohitrec) (Furlan idr., 2013).  

 

ZGODBA:  

V Tolminskem hribovju pastirci (Ferjanč, Lenart in Blaže) skrbijo za ovce. Med tem pa 

naletijo na številne dogodivščine. Ferjanč ponagaja Blažetu tako, da mu edine čevlje vrže na 

drevo ob hiši lovca Matije. Ker Blaže in Lenart vesta, da bosta do čevljev težko prišla, 

postaneta jezna na Ferjanča. Med guganjem pastirci opazijo mlin, v katerem naj bi strašilo. 

Kmalu se odpravijo na njegovo raziskovanje in ugotovijo, da v njem ni nič strašljivega. V 

mlinu Lenart vrže odejo na Ferjanča. Slednji se razjezi in napove maščevanje. Ko ga jeza 

mine, odide po Blažetove čevlje. A ko opazi past za živali, se odloči, da Lenartu vrne 

maščevanje. Pokliče ga k sebi s pretvezo, da je ujel zajca. Namesto Lenarta pa priteče Blaže, 

ki se ujame v past. Zaradi poškodbe mora Blaže zapustiti pašo. Nadomesti ga Terezika. Ker se 

s Ferjančem dobro zastopi, se prične Lenart norčevati. Ferjanču to ni všeč, zato se Lenartu 

zopet maščuje tako, da mu skrije hlače. Lenart mu maščevanje vrne s prerezom vrvi 

gugalnice. Kmalu se ustraši, da bi se Ferjanču zaradi prerezane vrvi gugalnice lahko kaj 

zgodilo. Naslednji dan Ferjanča ni na pašniku in Lenart postane zaskrbljen. Kmalu ugotovi, 

da je prijatelj v strahu pred kaznijo zaradi izgubljene ovce odšel za potepuhi, a si je premislil 

in se kmalu vrnil na pašnik. Ko se zaguga na gugalnici, se njena vrv strga. Ferjanč se skoraj 

ponesreči in postane jezen. Jezo pomiri zvonjenje stare ure, ki so jo pastirci našli v mlinu. Ob 

tem pozabijo na zamere (Stanković, 2013). 

 

 

Slika 21: Prizor iz filma Pastirci (Stanković, 2013, str. 411) 
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O FILMU:  

Celovečerni film, ki ga je 2. 12. 1973 v dolžini 2262 m  po istoimenski povesti Franceta 

Bevka posnel France Štiglic, si je premierno ogledalo 29.188 gledalcev. Za predelavo 

scenarija je poskrbel Ivan Potrč (Furlan idr., 2013). Celoten film si lahko ogledamo v 82 

minutah (Rugelj, 2011). 

Ta film predstavlja prelomnico Štigličevega dela, saj se je z njim začelo obdobje pripovedno 

manj velikopoteznih, a slogovno doslednejših obravnav vsebin, ki so povezane z življenjem 

Slovencev na podeželju. Za film so značilne pripovedna spretnost, srednja zahtevnost in 

poudarjenost domoljubne naravnanosti. Konvencionalni jezik je dopolnjen z inovativnejšimi 

prijemi. Težave so opazne pri vsebini filma, saj mnogokrat ni jasno, kaj je režiser s filmom 

želel povedati. Zaradi maščevalnosti in manjših krutosti, ki vodijo film, se pojavi vprašanje, 

ali bi film sploh lahko bil namenjen otrokom. Pojavi se predpostavka, da je film namenjen 

odraslim, saj prikazuje otroško surovost in s tem govori o priholoških posledicah materialne 

in emocionalne depriviranosti revnih otrok. Hkrati je v filmu edina nepokvarjena oseba 

Terezika, ki prihaja iz premožne družine (otroška nedolžnost je privilegij bogatih). Če 

Pastirce gredamo iz drugega zornega kota lahko opazimo, da gre za prikazuje prikazuje čas 

odraščanja, katerega del so tudi male krutosti, ki se pojavijo v filmu. Zgodba je gladka in 

dramatološko učinkovita, brez idealiziranja. Kmečko življenje je prikazano realno in vse prej 

kot idilično. Prikaz otroštva tistega časa nam sporoča, da človeška narava prvotno ni ne dobra 

ne slaba (Stanković, 2013). Vrdlovec (2013) v svoji knjigi poda kritiko, da je povest 

namenjena mukam Lenarta, ki jih preživlja zaradi maščevanja Ferjanču (prerez vrvi 

gugalnice). Ravno tako govori o otrocih, ki so morali namesto obiskovanja šole služiti pri 

kmetih. Izobrazbe so bili deležni zgolj med pridigami ob obisku maše. Zgodbo oceni tudi kot 

psiho-triler s socialnim ozadjem, ki je na trenutke izpuščeno (Vrdlovec, 2013).  

Danes so Pastirci ocenjeni kot eno slabših Štigličevih del. Na to se pojavi kritika, da je bil 

film posnet v času partijsko priporočenega filma, v katerem so bile zahteve, da se očisti 

črnovalovskega nihilizma in se bolj posveti otrokom ter mladini (Vrdlovec, 2013).  

 

  

Slika 12: Prizor iz filma Pastirci (Rugelj, 2011, str. 129) 
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FRANCE BEVK (17. 9. 1890–17. 9. 1970) 

Pisatelj s psevdonimom Pavle Sedmak se je kot najstarejši otrok rodil v Zakojci pri Cerknem, 

kjer je preživel mladost. Šolal se je za učitelja, vendar mu je poklic prekinila 1. svetovna 

vojna, med katero je moral l. 1917 oditi na fronto. Po vojni je živel v Gorici, kjer se je 

posvetil pisanju ter opravljal časopisne in založniške uredniške službe. Zaradi velike 

predanosti slovenskemu narodu so ga pričele preganjati fašistične oblasti. Preganjanje se je 

med 2. svetovno vojno stopnjevalo vse do aretacije. Iz goriškega zapora je po kapitulaciji 

italije (l. 1943) odšel med partizane, kjer je deloval na visokih mestih. Obdobje po vojni je kot 

pisatelj preživel v Ljubljani (Bevk, 2001).  

 

BEVKOVA DELA ZA MLADINO:  

Jagoda (1930), Tatič (1932), Tovariša (1934), Pastirci (1935), Grivarjevi otroci (1939), 

Pestrna (1939), Tonček (1948), Otroška leta (1949), Črni bratje (1952), Peter Klepec (1956), 

Učiteljica Breda (1963), Iskra pod pepelom, Iz iskre požar (1963) idr. (Bevk, 2001).  

 

Slika 24: France Bevk           

(vir: www.wikipedia.org) 
Slika 23: Knjižna zbirka: Grivarjevi otroci 

in Pastirci (vir: www.bukla.si) 
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FRANCE ŠTIGLIC (1919–1993)  

France Štiglic se je rodil v Kranju. V času obiskovanja gimnazije je kot igralec sodeloval pri 

Gledališkem odru, kjer se je nad gledališčem navdušil. Po zaključku srednje šole se je šolal za 

pravnika. Med šolanjem se je ljubiteljsko posvečal gledališču. Bil je aktivni član OF. Pri 

partizanih je deloval kot časnikar. Nadel si je psevdonim Tugo. Postal je član uredništva 

Slovenski poročevalec, član kulturniške skupine in organizator mitingov. Po osvoboditvi je bil 

zaposlen v tiskarni (Stanković, 2013). Filmsko kariero je začel kot sodelavec pri pisanju 

scenarija za Povhov dokumentarec. Kmalu je režiral propagandna filma Vojni zločinci bodo 

kaznovani ter Mladina gradi (Vrdlovec, 2010). S slednjim dokumentarcem si je pridobil 

bronastega leva ter zagotovil mesto režiserja prvega slovenskega celovečernega filma, 

posnetega po vojni, z naslovom Na svoji zemlji (1948). Posnel je tudi edini film, ki je bil 

posnet pod okriljem slovenskega režiserja in bil hkrati nominiran za oskarja. Kot edini 

slovenski režiser je pričel s snemanjem ekspresionističnih del. Poskusil pa se je tudi v 

narodnozavednih komedijami (Tistega lepega dne, Ne joči, Peter). V sedemdesetih letih 20. 

stoletja se je usmeril v umirjene filmske zvrsti, usmerjene na življenje na podeželju (Povest o 

dobrih ljudeh, Praznovanje pomladi idr.). Kar nekaj njegovih del je ostalo nerealiziranih. 

Štiglic je opravljal tudi delo poslanca, bil direktor Viba filma, bil profesor za filmsko režijo 

idr. Še danes velja za najbolj produktivnega, zelo priljubljenega in enega najboljših 

slovenskih režiserjev (Stanković, 2013).  

 

DELA:  

Mladina gradi (1946), Trst (1951), Na svoji zemlji (1948), Svet na Kajžarju (1952), Volčja 

noč (1955), Dolina miru (1956), Deveti krog (1960) (Vrdlovec, 2010), Balada o trobenti in 

oblaku (1961), Tistega lepega dne (1962), Ne joči, Peter (1964), Pastirci (1973), Povest o 

dobrih ljudeh (1975), Praznovanje pomladi(1978), Veselo gostivanje (1984) (Stanković, 

2013). 

 

NAGRADE:  

 3 zlate arene, 

 nagrada Avnoja, 

 Badjurova nagrada,  

 Prešernova nagrada  za filme:  

Dolina miru,  

Deveti krog,  

Balada o trobenti in oblaku (Stanković, 2013). 

  

Slika 135: France Štiglic pri snemanju filma 

Na svoji zemlji (Šimenc, 1994, str. 63) 
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11.1.5. SREČA NA VRVICI   

Režiser: Jane Kavčič 

Scenarist: Jane Kavčič 

Produkcija: Viba film  

Distribucija: Viba film 

Direktor filma: Ivan Mažgon 

 

IGRALCI:  

Matjaž Gruden (Matic), Mitja Tavčar (Črni Blisk), Nino De Gleria (Rok), Polona Rajšter 

(Neli), Andrej Djordjevič (Rjoveči Bik), Vesna Jevnikar (Milena), Nataša Rojc (Nataša), Nina 

Zidarič (Nives), Jure Žargi (Boris), Lidija Kozlovič (mama), Ivo Ban (moški z nočne), Brane 

Grubar (dreser), Manca Košir (maskerka), Mija Mencej (hišnica), Alojz Milič (komandir 

milice), Vladimir Jurc (moški), Sandi Pavlin (profesor), Miro Podjed (mojster), Stanko Potisk 

(zdravnik), Pavle Rakovec (razbojnik), Zvone Šedlbauer (režiser), Oliver Telban (rekviziter), 

Aleš Valič (asistent), Zlata Rodošek, Biba Uršič, BoštjanVrhovec.  

 

ZGODBA:  

Zgodba se dogaja v mestu (Ljubljani), kjer v blokovskem naselju s svojo mamo živi deček 

Matic. Njegov oče je na službenem potovanju. V bližini živijo tudi njegov najboljši prijatelj 

Rok ter ostali otroci, katerih vodja je »Črni Blisk«. Z njimi se Matic in Rok ne razumeta 

najbolje, zato naletita na težave, saj se nočeta igrati indijancev in kavbojev. Matic postane 

igralec. Na snemanju spozna deklico Mileno, na katero se naveže. Ob zaključku snemanja pa 

deček za nagrado dobi psa. Kljub temu da mama nasprotuje novofundlandcu, ga Matic 

pripelje domov. Ker je pes Jakob v naselju zelo priljubljen in je deležen velike pozornosti 

otrok, to zmoti Črnega Bliska in ta se odloči maščevati tako, da psa skrije. Ko ga Matic najde, 

se pojavi nova težava, saj prebivalci bloka zahtevajo, da pes odide. To poveže vse otroke, saj 

sklenejo, da se bodo borili za Jakobov obstanek (Furlan idr., 2013).  

 

O FILMU:  

Film je bil v dolžini 2250 m prvič predvajan 31. 1. 1977. Premierno si ga je ogledalo 49.764 

gledalcev. Posnet je bil po literarni predlogi »Teci, teci, kuža moj« avtorja Vitana Mala. 

Besedilo za pesem »Sreča na vrvici« je napisala Svetlana Makarovič, avtor pemi pa je Dečo 

Žgur (Furlan idr., 2013). Film se od predhodnih razlikuje po tem, da je sneman v mestu, kjer 

otroci med počitnicami nimajo kam in so ujetniki betonske džungle. Vanj je kljub mestnemu 

življenju vključeno tudi ekološko osveščanje (bistvo raja je življenje zunaj) (Šimenc, 2005). 

 

 

Slika 26: Sreča na vrvici (Štefančič, 2005, str. 213) 
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11.1.6. KO ZORIJO JAGODE   

Režiser: Rajko Ranfl  

Scenarist: Ivan Potrč  

Produkcija: Viba film  

Distribucija: Viba film  

Direktor filma: Ljubo Struna  

 

IGRALCI:  

Irena Kranjc (Jagoda), Roman Goršič (Nejc), Metod Pevec (Dragi), Sandi Krošl (Jagodin 

oče), Lidija Kozlovič (Jagodina mama), Majda Potokar (Medvedka), Tanja Gobec (Irena), 

Jerca Mrzel (Marinka), Matjaž Turk (Nejčev oče), Lucija Grm Hudeček, Ivan Radič, Anton 

Petje, Živa Škodlar, Ladko Korošec, Rajko Koritnik.  

 

ZGODBA:  

Zgodba govori o prijazni in dobrosrčni 15-letnici Jagodi. Ta ima prijatelja Nejca, ki ne pozna 

svojega očeta. Jagoda mu ponudi pomoč pri njegovem iskanju. Ko ugotovita, kje živi, se 

odločita, da mu skrivaj pošljeta pismo. Nejc se nato dogovori za srečanje z očetom, po 

katerem je razočaran, saj oče ne želi, da njegova žena izve zanj. Na šolskem izletu se Nejc 

zaradi težav z očetom spre z Jagodo. Hkrati je povod za prepir tudi ta, da je Nejc zaljubljen v 

Jagodo. Jagoda mu čustev ne vrača, saj ji je všeč Dragi, s katerim se pogosto srečujeta, kar pa 

Nejcu ni po volji. Kmalu Jagoda ugotovi, da se Dragi srečuje tudi z ostalimi dekleti. Na zadnji 

šolski dan Jagoda prejme pismo o Nejčevem poskusu samomora (Furlan idr., 2013).  

 

O FILMU:  

Film je bil v dolžini 2598 m prvič predvajan 27. 3. 1978. Premierno si ga je ogledalo 36.595 

gledalcev. Posnet je po literarni predlogi istoimenske povesti, katere avtorica je Branka Jurca 

(Furlan idr., 2013). Prikazuje dogajanje v času, ko so se najstniki spopadali s številnimi 

težavami. Njihove sobe so že opremljene s številnimi plakati znanih ikon. Film si je v 

Jugoslaviji ogledalo 200.000 ljudi, kupili pa so ga tudi Nemci, Poljaki in Čehi (Šimenc, 

2005).  

 

 

 

 

 

Slika 27: Prizor iz filma Ko zorijo jagode 

(Rugelj, 2011, str. 153) 
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11.1.7. POLETJE V ŠKOLJKI   

Režiser: Tugo Štiglic  

Scenarista: Vitan Mal, Tugo Štiglic  

Produkcija: Viba film  

Distribucija: Viba film  

Direktor filma: Ivan Mažgon  

 

 

IGRALCI: 

David Sluga (Tomaž), Kaja Štiglic (Milena), Boris Kralj (Luka), Marjana Karner (mama), 

Dare Valič (oče), Majda Potokar (zdravnica), Vesna Jevnikar (medicinska sestra), Jože 

Suhadolnik Zlatko Čauševič in Uroš Rus (motoristi), Jure Sotler, Iztok Gruden, Žiga Kobilica, 

Primož Ranik, Alma Blagdanič, Boštjan Omerza, Gregor Cvetko, Roman Paškulin, blaž 

Košorok, Damjan Koren, Martin Lange, Gregor Jamar, Adriano Janežič, Boris Škaper, Marko 

Radovan, Mare Kumar, Ron Preinfalk.  

 

ZGODBA:  

Najstnik Tomaž, čigar starši so ločeni, živi z  mamo v Piranu. Njegov oče živi v Ljubljani. 

Tomažev najboljši prijatelj je očetov računalnik »Vedi«, ki mu predsatvlja pomembnega 

sogovornika. Na obali ves čas vlada spor med portoroško in piransko tolpo, ki pomagata 

Tomažu, da pozabi na družinske težave. Tolpi se povežeta šele, ko ugotovita, da nekdo ribiču 

Luki krade školjke. Pri reševanju težav jim je v pomoč Tomažev računalnik Vedi, ki jim 

pomaga ujeti nepridiprave (motoriste), ki Luki kradejo školjke. Ob lovu motoristov se 

računalnik uniči, zato se Tomaž odloči, da bo sam poskusil združiti starše. Odloči se tudi 

priznati ljubezen prijateljici Mileni. Tomažev oče se vrne k družini in skupaj se preselijo v 

Ljubljano. Najstnik se mora zaradi selitve odpovedati Mileni (Furlan idr., 2013).  

 

O FILMU:  

Film je bil v dolžini 2580 m prvič predvajan 19. 3. 1986. Premierno si ga je ogledalo 55.724 

gledalcev. Posnet je po literarni predlogi »Ime mi je Tomaž« avtorja Vitana Mala in rokopisu 

»Nedelje nekega poletja«, a se od niju bistveno razlikuje. Iz knjižne predloge sta scenarista 

prevzela like, ki sta jim spremenila navade. Glasbo je napisal Jani Golob (Rudolf, 2013). 

Celoten film traja 94 minut (Rugelj, 2011). 

 

 

 

Slika 14: Prizor iz filma Poletje v školjki 

(vir: www.film-center.si) 
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11.1.8. ČAS BREZ PRAVLJIC   

Režiser: Boštjan Hladnik  

Scenarista: Boštjan Hladnik, Željko Kozinc  

Produkcija: Viba film  

Distribucija: Viba film  

Direktor filma: Pavel Kogoj  

 

 

IGRALCI: 

Damjan Koren (Borut), Bernarda Gašperčič (mama), Ana Pretnar (Maja), Boris Kerč (oče), 

Boštjan Omerza (Srečko) idr.  

 

ZGODBA:  

Zgodba pripoveduje o življenju petčlanske družine v času druge svetovne vojne. Oče se 

odpravi v partizane, okupatorji in domači kolaboracionisti pa zaslišujejo in ustrahujejo nosečo 

mamo. Ta se odloči, da z otroki zapusti dom, in se zateče na kmetijo znancev. Ker tudi tu niso 

varni, pobegnejo in čas preživljajo na številnih drugih kmetijah. V enem od iskanj ujamejo 

najstarejšega sina, ostalim pa uspe pobegniti. Na eni izmed kmetij mati rodi še četrtega 

otroka. Po neprestanem bežanju in skrivanju družina v eni izmed vasi končno pride do 

partizanov. Kmalu pa Nemci napadejo tudi to vas in vaščane preženejo. Tako je družina spet 

na poti. Kmalu se srečajo z očetom in Srečkom, vse bližje pa so tudi svobodi (Furlan idr., 

2013).  

 

O FILMU:  

Film je bil v dolžini 2580 m prvič predvajan 20. 5. 1986. Premierno si ga je ogledalo 2413 

gledalcev (Furlan idr., 1994). Posnet je po resnični zgodbi, in sicer po istoimenski povesti, 

katere avtor je Borut Pečar. (Rudolf, 2013). Celoten film traja 94 minut (Furlan idr., 2013). 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Prizor iz filma Čas brez pravljic 

(Rugelj, 2011, str, 214) 
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11.1.9. POLETJE V ŠKOLJKI 2   

Režiser: Tugo Štiglic  

Scenarista: Vitan Mal, Tugo Štiglic  

Produkcija: Viba film  

Distribucija: Viba film  

Direktor filma: Stane Malčič  

 

 

IGRALCI: 

Kaja Štiglic (Milena), David Sluga (Tomaž), Primož Longyka (Tadej), Vera Per (babica), 

Maja Boh (Milenina mama), Jerca Mrzel (predsednica), Marjana Karner (Tomaževa mama), 

Dare Valič (Tomažev oče), Boris Kralj (Luka), Janez Hočevar (vodja Kazine), Zlatko Šugman 

(vratar), Mila Kačič (snažilka) idr.  

 

ZGODBA:  

Tomaž se z družino preseli v Ljubljano, kamor se iz Švedske vrne tudi Milena. Ko se srečata, 

Tomaž izve, da Milena pleše jazzbalet, zato se odloči, da se v plesu preizkusi tudi sam. Ko se 

izkaže za uspešnega plesalca breakdanca, ga sprejmejo v plesni klub. Težave se pojavijo, ko 

želijo iz prostorov izseliti plesni klub in prostore nameniti za arhive. Mladi plesalci se 

odločijo rešiti plesni klub in ohraniti prostor za ples. Pričnejo z nastopom pred občinstvom, ki 

se izkaže za uspešnega. Odnos med Tomažem in Mileno postane še tesnejši, predvsem zaradi 

Tomaževe pomoči Mileni, ki jo potrebuje zaradi težav z očetom (Furlan idr., 2013).  

 

O FILMU: 

Film je bil kot nadaljevanje Poletja v školjki prvič predvajan 7. 4. 1988. Posnet je v dolžini 

2600 m. Premierno si ga je ogledalo 28.681 gledalcev (Furlan idr., 2013). Prikazuje življenje 

mladih, ki spoznajo, da za ustvarjanje potrebujejo svoj prostor, ter življenje uradnikov, ki 

želijo pohlepno preurediti plesni prostor v arhivskega. Mladi so usmerjeni v aktivnosti in ne v 

negativne razvade, kot so droga ipd. (Šimenc, 2005). Film je bil posnet kot nadaljevanje 

prvega dela, katerega scenarij je bil prevzet po knjigi Ime mi je Tomaž. Tokrat pa se 

scenarista nista opirala na literarno predlogo (Rudolf, 2013).   

 

 

 

 

Slika 30: Prizor iz filma Poletje v školjki 2 

(Rugelj, 2011, str. 235) 
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11.1.10. POZABLJENI ZAKLAD   

 

Režiser: Tugo Štiglic  

Scenarist: Tugo Štiglic 

Produkcija: RTV Slovenija  

Direktor filma: Roman Končar  

 

IGRAJO:  

Roman Končar (Mersi), Nino Koritnik (Bum), Katja Šivec (Rokerca), Aleš Šubic (Fliper), 

Žiga Zver (Žvižgač). 

 

ZGODBA:  

Zgodba govori o mladih junakih iz Kamniških planin. V okolici planin pa se skriva tudi 

pozabljeni zaklad iz Ilirskih provinc. Nepričakovano se v kraju pojavi Francoz Mersi, ki 

vzpodbudi lov za zakladom. Pod krinko turista z zanimanjem za kulinariko sprašuje po 

kuharskih bukvah, v katerih se skriva rešitev, ki vodi do izgubljenega zaklada. Ker se Francoz 

zdi sumljiv, se Bum, Žvižgač in Fliper odločijo, da ga razkrijejo. Tudi sami pričnejo iskati 

zaklad. Po daljšem iskanju z Mersijem na dnu jezera odkrijejo skrinjo z zakladom. Mersi izda 

mlade fante in s skrinjo pobegne v Francijo. Ker so ga Bum, Fliper in Žvižgač pravočasno 

odkrili, so zlatnike, ki so bili v skrinji, pravočasno zamenjali s kamni. Zlatnike pa so predali 

muzeju. Kmalu dobijo pismo, v katerem se jim Mersi opraviči za svoje namene (Rudolf, 

2013).  

 

O FILMU:  

Film, ki je sprva nastajal kot nadaljevanka, je bil prvič predvajan 24. 10. 2002. Premiero si je 

v Sloveniji ogledalo 25.489 gledalcev. Kot nadaljevanka, ki se je odvrtela v treh delih, pa je 

bil »Pozabljeni zaklad« prvič predvajan 30. 3. 2003. Posnet je po istoimenski povesti enega 

najbolj branih slovenskih pisateljev, in sicer pisatelja Ivana Sivca (Rudolf, 2013). Štefančič 

(2005) oceni film kot sladkovodno verzijo filma »Poletje v školjki«, kjer so junaki neokrnjeni 

in etično čisti mladostniki, brez negativnih razvad mladostniškega časa, kot so kajenje, 

preklinjanje itd.  

 

 

 

 

Slika 31: Prizor iz filma Pozabljeni zaklad (vir: www.kolosej.si) 
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11.1.11. DISTORZIJA  

Režiser: Miha Hočevar  

Scenarista: Miha Hočevar, Matevž Luzar,  

Produkcija: RTV Slovenija 

Distribucija: RTV Slovenija  

Producent:Metka Dedakovič  

 

IGRAJO:  

Žan Perko (Dejan oz. Piksi), Nataša Tič Ralijan (mama Meta), Robert Prebil (oče Ivan), Jure 

Dolamič (Pejo), Jani Vrhovnik (Sani), Domen Verovšek (Edi), Anita Barišič (Alma), Katja 

Škofic (Suza) idr.  

 

ZGODBA:  

Film prikazuje življenje najstnika Dejana, ki se kratkočasi z igranjem kitare in spoznava 

zaplete medvrstniških odnosov. Ob zapuščini bratovih kaset se odloči ustanoviti glasbeno 

skupino. Na poti do uspeha pa s svojim pankovskim bendom naleti na težave. Že pred prvim 

nastopom ostanejo brez bobnov in pevca, hkrati pa jim ovire na poti predstavljajo tudi ostale 

glasbene skupine. Dejan se trudi za uspeh svoje skupine. Njegova prisotnost v šoli se vse bolj 

zmanjšuje, zato mu prične groziti izključitev. Težave se pričnejo pojavljati tudi doma. Pred 

številne dileme je Dejan postavljen tudi v ljubezni.  

 

O FILMU:  

Mladinski film je bil v dolžini 88 minut prvič predvajan leta 2009. Nastal je po istoimenski 

uspešnici pisatelja Dušana Dima. Prikazuje življenje sodobnih najstnikov v Ljubljani, ki se 

znajdejo v številnih dilemah, uporništvu, iskanju identitete (Si21, dobljeno 4. 8. 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Prizor iz filma Distorzija (vir: www.rtvslo.si) 
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11.1.12. ŽIVLJENJE KOT V FILMU   

Režiser: Špela Kuclar 

Scenarist: Špela Kuclar  

Produkcija: RTV Slovenija  

Direktor filma: Robert Sukič  

 

 

IGRAJO:  

Neja Brglez (Julija), Tjaša Razdevšek (Jasna), Nataša Barbara Gračner, Vojko Zidar, Ksenia 

Mišič, Akira Hasegawa, Žiga Jurečič idr.  

 

ZGODBA:  

Najstnica Julija ob izgubi mame živi s svojim očetom in bratom. Njeno mestno življenje 

izpopolnjujejo šola, ples in prijatelji. Oče, ki je po poklicu režiser, se odloči, da se z otrokoma 

preseli na podeželje k novi partnerici. Julija se mora sprijazniti s selitvijo. Z novo družino 

dobi tudi polsestro Jasno, ki je enake starosti kot Julija. Jasna želi poskrbeti za Julijino dobro 

počutje na deželi. Julijo vse bolj občuduje in si prične izposojati njena oblačila. Postaja ji vse 

bolj podobna in prevzema njeno identiteto.  

 

O FILMU:  

Igrani celovečeni mladinski film je v letih 2004 in 2005 nastal pod režijo Špele Kuclar. 

Družinska drama je posneta po istoimenski predlogi pisateljice Nejke Omahen. Film prikazuje 

težave odraščanja dveh mladih deklet (Življenje kot v filmu, 2014). 

  

 

  

Slika 16: Prizor iz filma Življenje kot v filmu 

(vir: www.rtvslo.si) 
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11.1.13. VLOGA ZA EMO   

Režiser: Alen Pavšar 

Scenarist: Mateja Zorko 

Produkcija: Almedija, Slovenija 

Distribucija: Constantin film  

 

IGRAJO:  

Lara Safran (Ema), Tina Gorenjak, Slavica Mikač, Vojko Belšak, Alida Bevk, Jan Pušavec, 

Rok Vihar idr. 

 

ZGODBA:  

Film prikazuje življenje srednješolke Eme. Ta se udeleži avdicije za novinarsko šolo, s čimer 

se znajde pred kariernim izzivom. Na poti ji pomaga nova prijateljica, ki v njej odkrije 

najstniško svobodo. Ker je Ema brez izkušenj, je njeno premagovanje ovir v neusmiljenem 

televizijskem svetu  težko. Poleg sprememb v Emini karieri se njena vloga spreminja tudi v 

njenem življenju z družino, s prijatelji, v šoli. Ema je tako vse bolj prepričana, da svojim 

vlogam v skupnosti ni kos.  

    

O FILMU:  

Mladinska romantična drama je bila v dolžini 93 minut prvič predvajana 23. oktobra 2014. 

Posneta je po literarni predlogi Motivakcija za mlade, katere avtorja sta Mateja Zorko in 

Smiljan Morij. Film je namenjen mladostnikom. Prikazuje življenje najstnice, ki se znajde 

pred številnimi ovirami, ko  išče svojo vlogo v skupnosti  (Vloga za Emo, 2014).  

 

  

Slika 17: Prizor iz filma Vloga za Emo (vir: www.kolosej.si) 
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12.  EMPIRIČNI DEL   

 

12.1. Opredelitev raziskovalnega problema   

 

Raziskavo sem izvedla pri predmetu spoznavanje okolja. Osredotočila sem se na življenje 

ljudi v preteklosti. Izbrano temo sem učencem predstavila s pomočjo dveh učnih medijev. Kot 

prvi učni medij sem izbrala film, za drugega pa knjigo Pastirci. Učinkovitost uporabe izbranih 

učnih medijev sem primerjala med seboj.  

V empiričnem delu sem pridobila podatke iz učnih listov, ki so jih učenci 2. razredov izbrane 

podeželske osnovne šole rešili pred izvedb učne ure in po njej. Ugotoviti sem želela, kakšno 

je znanje učencev o življenju ljudi v preteklosti ter kakšen je vpliv učnega medija pri pouku 

na pomnjenje učencev. Naloge so pokrivale različna področja, kot so prehrana, bivališča, 

oblačila, prevozna sredstva, šola, igra in prosti čas.  

 

12.2. Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja   

 

Cilja magistrskega dela sta:  

- Ugotoviti, ali je za spoznavanje načina življenja v preteklosti v 2. razredu osnovne 

šole učinkovitejši učni pristop s pomočjo elektronskega medija (film) ali učni 

pristop s tiskanim medijem (knjiga).  

- Ugotoviti prednosti in slabosti uporabe filma in knjige pri pouku zgodovinskih 

vsebin.  

  

Raziskovalna vprašanja: 

- Ali učenci 2. razreda pri pouku spoznavanja okolja z uporabo elektronskih medijev 

(filma) usvojijo cilje učne ure?  

- Ali učenci 2. razreda pri pouku spoznavanja okolja z uporabo tiskanih medijev 

(knjige) pri pouku usvojijo cilje učne ure? 

- Ali se med učenci, poučevanimi s pomočjo filma, in učenci, poučevanimi s pomočjo 

knjige, pri pouku pojavijo razlike v zapomnitvi podatkov in pojmov (prebivališče, 

prehrana, obleka, delo, prevoz)? 

 

 

12.3. Metode dela   

V raziskavi sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-eksperimentalna metoda. 

Prevladujoči raziskovalni pristop je bil kvalitativni, kombiniran s kvantitativnim 

raziskovalnim pristopom.  
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12.3.1. VZOREC   

Raziskava je bila izvedena na podlagi preizkusa znanja. Način vzorčenja je bil neslučajnostni 

namenski. Sodelovalo je 38 učencev, ki so v šolskem letu 2016/17 opravljali 2. razred izbrane 

podeželske osnovne šole. Povprečna starost otrok je bila 7,5 let.  

 

Udeleženci glede na spol 

 

 

 

 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 21 predstavnic ženskega spola, kar predstavlja 55,26 %, ter 17 

predstavnikov moškega spola, kar predstavlja 44,74 % sodelujočih v raziskavi. 

 

Udeležba po spolu glede na poučevanje ob izbranem učnem mediju 

 

 

 

 

 

 

  

Pri učni uri, izvedeni s pomočjo knjige, je sodelovalo 11 predstavnic ženskega spola, kar 

predstavlja 57,89 %, ter 8 predstavnikov moškega spola, kar predstavlja 42,11 % udeležencev 

eksperimentalne skupine.  

Pri učni uri, izvedeni s pomočjo filma, je sodelovalo 10 predstavnic ženskega spola, kar 

predstavlja 52,63 %, ter 9 predstavnikov moškega spola, kar predstavlja 47,37 % udeležencev 

kontrolne skupine.  

 

 

DEKLICE
SPOL

DEKLICE

DEČKI

DEKLICE

DEČKI

KNJIGA  FILM  

Graf 1: Udeleženci po spolu 

Graf 3: Udeleženci film Graf 2: Udeleženci knjiga 
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12.4. Opis postopka zbiranja in obdelave podatkov   

V začetku šolskega leta 2016/17 sem se na izbrani podeželski osnovni šoli dogovorila za 

izpeljavo učne ure na temo »Bilo je nekoč«. Dogovorila sem se o izbranih razredih (2. 

razred). Z učiteljicama izbranih razredov sem se dogovorila o temi ter didaktičnem sredstvu, 

ki mi bo v pomoč pri izvajanju učne ure. V prvem oddelku sem za didaktično sredstvo izbrala 

knjigo Pastirci, v drugem pa sem za didaktično sredstvo izbrala istoimenski film. Za raziskavo 

sem uporabila preizkus znanja. Vseboval je šest vprašanj, ki so se nanašala na pet različnih 

vsebin (hrana, prebivališče, prevoz, šola in delo, oblačila). Preizkus znanja so učenci rešili 

dan pred izvedbo učne ure. Tako sem lahko preverila, kakšno je predznanje učencev o 

življenju ljudi v preteklosti.  

Sledila je izvedba učnih ur. V enem oddelku sem učencem posredovala učno snov s pomočjo 

knjige. Prebrala sem jim zgodbo, ob kateri ni bilo vizualnih ponazoritev. V obeh razredih sem 

učno uro izpeljala prvo in drugo šolsko uro. V enem razredu sem posredovala učno snov s 

pomočjo knjige, v drugem pa s pomočjo filma. Po izvedbi učne ure sem ponovno preverila 

znanje učencev. Ti so ponovno rešili učni list. V vsakem razredu je izvedba celotne raziskave 

trajala štiri šolske ure:  

 1. ura: predstavitev namena raziskave in reševanje učnih listov,  

 2. in 3. ura: posredovanje učne snovi, 

 4. ura: reševanje učnega lista.  

Podatke, ki sem jih dobila od učencev, sem nato analizirala ter prikazala predstave učencev o 

življenju nekoč. Primerjala sem predznanje in usvojeno znanje učencev ter s tem primerjala 

razliko med pridobljenim znanjem, glede na izbrano didaktično sredstvo (knjigo, film). 

Podatke, pridobljene s preizkusom znanja, sem oblikovala v računalniškem programu Excel. 

Rezultate in razlike med oddelkoma sem primerjala s t-testom. Nekatere podatke sem 

analizirala s pomočjo SPSS 2.0 programa. Rezultati so predstavljeni v tabelah in grafih.  

 

12.5. Potek učne ure  

 

12.5.1. OBRAVNAVA TEME »BILO JE NEKOČ« S POMOČJO KNJIGE   

Učna tema: čas  

Učna enota: življenje ljudi v preteklosti  

Didaktično sredstvo: knjiga Pastirci 

Učni pripomočki: sličice, listki z besedami (bivališča, hrana, oblačila, prevozna sredstva, 

igre in ostale dejavnosti), miselni vzorci, lepila  

Cilji:  

- učenci spoznavajo različne vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, 

prehrana, obleka, delo)  

- učenci znajo opredeliti pojme, kot so:  pastir, pestrna, gmajna, malha, skobec itd. 
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Cilji so bili pri poučevanju s knjigo Pastirci doseženi prek pripovedovanja in pogovora. 

Otroci so izvajali dejavnosti v skupinah. Z besedami, ki sem jih predhodno pripravila, so 

izbrali ustrezne besede ter dopolnili miselni vzorec. Učenci so poslušali interpretativno 

prebrano zgodbo, v kateri so bili zajeti vsi cilji. Spoznali so način življenja ljudi 

(pastirjev) ter spoznali izbrane pojme. O teh smo se pogovorili in jih poizkušali predstaviti 

z opisom (besedo). 

 

12.5.2. OPIS POTEKA UČNE URE (KNJIGA)  

Za izvedbo uvodne motivacije sem učence povabila v krog. Na sredino kroga sem postavila 

miselni vzorec (moje življenje). Učenci so dopolnili miselni vzorec tako, da so se predstavili 

ter povedali, kako so danes oblečeni, katera je njihova najljubša hrana, kako so prišli v šolo, 

katera je njihova najljubša dejavnost, kje stanujejo. Ko so vsi učenci s sličicami, ki sem jih 

predhodno pripravila, dopolnili miselni vzorec, smo naredili povzetek izbranih sličic. Pogovor 

sem navezala na to, kako menijo, da so otroci živeli včasih.  

Vprašala sem jih, kdo je pastir in kdo je pestrna. Odgovore otrok smo zapisali na papir. 

Učenci so izrazili svoja mnenja, nato pa sem jim interpretatitvno prebrala povzetek zgodbe 

Pastirci.  

Po prebrani zgodbi smo se pogovorili o neznanih besedah. Otrokom sem pokazala napis 

besede (skobec) in otroci so poskusili predmet opisati. Če niso vedeli odgovora, sem jim z 

opisom predmeta pomagala. Po prebrani zgodbi nismo izluščili bistva, temveč sem otrokom 

prepustila, da poskusijo povzetek in bistvene elemente zgodbe oblikovati v skupinah.  

Vsaka skupina je dobila miselni vzorec in 5 kuvert (hrana, bivališče, oblačila, prevoz, delo in 

šola). V kuverti so bile zapisane besede. Nekatere so se navezovale na življenje nekoč, druge 

ne (pr. cokle, malha, srajca, športni copati, bunda, verižica itd.). Učenci so morali iz besed 

izbrati le tiste, ki so se navezovale na življenje nekoč (Pastirce). Izbrane besede so nalepili v 

miselni vzorec, ostale pa izločili. Svojo izbiro so utemeljili in se med seboj posvetovali.  

V zaključnem delu smo se z učenci zopet zbrali v krogu. Skupine so poročale o svojem delu. 

Vsaka skupina je predstavila eno področje (hrana, oblačila itd.), ostale skupine so potrdile 

njihove ugotovitve, jih popravile in dopolnile. Miselne vzorce smo primerjali z miselnim 

vzorcem, ki smo ga oblikovali v uvodni motivaciji. Učenci so tako primerjali svoje življenje z 

življenjem otrok nekoč. Pozvala sem jih, da razmislijo, ali bi raje živeli tako, kot živijo danes, 

ali tako, kot so živeli pastirji.   

Kljub temu da sem posredovala učno temo zgolj s pomočjo pisnega vira in otrokom nisem 

ponudila dodatnih podkrepitev (gibalnih, vizualnih itd.), so bili učenci ves čas visoko 

motivirani za delo. Tudi med prebiranjem daljšega povzetka knjige motivacija otrok ni 

upadla.  
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Slika 18: Miselni vzorec skupine (učenje s pomočjo knjige) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.3. OBRAVNAVA TEME »BILO JE NEKOČ« S POMOČJO FILMA 

 

12.5.4. OPIS POTEKA UČNE URE (FILM) 

 

Učna tema: čas  

Učna enota: življenje ljudi v preteklosti  

Didaktično sredstvo: film Pastirci 

Učni pripomočki: sličice (bivališča, hrana, oblačila, prevozna sredstva, igre in ostale 

dejavnosti), miselni vzorci, lepila  

Cilji:  

- učenci spoznavajo različne vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, 

prehrana, obleka, delo)  

- učenci znajo opredeliti pojme, kot so: pastir, pestrna, gmajna, malha, skobec itd. 

 

Slika 36: Risbi pastirja predtest (knjiga) 
Slika 37: Risbi pastirja potest (knjiga) 
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Za izvedbo uvodne motivacije sem učence povabila v krog. Na sredino kroga sem postavila 

miselni vzorec (moje življenje). Učenci so dopolnili miselni vzorec tako, da so se predstavili 

ter povedali, kako so danes oblečeni, katera je njihova najljubša hrana, kako so prišli v šolo, 

katera je njihova najljubša dejavnost, kje stanujejo. Ko so vsi učenci s sličicami, ki sem jih 

predhodno pripravila, dopolnili miselni vzorec, smo naredili povzetek izbranih sličic. Pogovor 

sem navezala na to, kako menijo, da so otroci živeli včasih.  

Vprašala sem jih, kdo je pastir in kdo je pestrna. Odgovore otrok smo zapisali na list. Učenci 

so izrazili svoja mnenja, nato pa sem jim predvajala 15-minutni povzetek filma Pastirci.  

Po ogledu filma sem otrokom pokazala slike predmetov, ki so se pojavili v filmu (listnik, 

skobec itd.). 

 Otroci so poskusili predmet poimenovati in predstaviti, čemu je služil. Če niso vedeli 

odgovora, sem jim ponovno prikazala odlomek filma, v katerem se je predmet pojavil. Po 

ogledanem filmu nismo izluščili bistva, temveč sem otrokom prepustila, da poskusijo 

povzetek in bistvene elemente filma oblikovati v skupinah.  

Vsaka skupina je dobila miselni vzorec in 5 kuvert (hrana, bivališče, oblačila, prevoz, delo in 

šola). V kuverti so bile sličice. Nekatere so se navezovale na življenje nekoč, druge ne (npr. 

avto, voz, pešec, vlak itd.). Učenci so morali iz sličic izbrati le tiste, ki so se navezovale na 

življenje nekoč (Pastirce). Izbrane sličice so nalepili v miselni vzorec, ostale pa izločili. Svojo 

izbiro so utemeljili in se med seboj posvetovali.  

V zaključnem delu smo se z učenci zopet zbrali v krogu. Skupine so poročale o svojem delu. 

Vsaka skupina je predstavila eno področje (hrana, oblačila itd.), ostale skupine so potrdile 

njihove ugotovitve, jih popravile in dopolnile. Miselne vzorce smo primerjali z miselnim 

vzorcem, ki smo ga oblikovali v uvodni motivaciji. Učenci so tako primerjali svoje življenje z 

življenjem otrok nekoč. Pozvala sem jih, da razmislijo, ali bi raje živeli tako, kot živijo danes, 

ali tako, kot so živeli pastirji.   

Učenci so bili pri izvajanju uvodne motivacije ter izvajanju dela v skupini motivirani. 

Zanimivo je bilo, da je bila motivacija otrok ob ogledu filma nekoliko slabša kot pri tistih, ki 

sem jim učno snov posredovala s pomočjo odlomkov iz knjige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Miselni vzorec (uvodna motivacija) 
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Slika 20: Miselni vzorec skupine 1 (film) Slika 40: Miselni vzorec skupine 2  (film) 

Slika 41: Risbi pastirja predtest (film) Slika 42: Risbi pastirja potest (film) 
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13.  REZULTATI IN INTERPRETACIJA   

V nadaljevanju bom predstavila rezultate rešenih učnih listov učencev pred izvedbo učne ure 

z različnima učnima medijema in po njej.  

 

KDO JE PASTIR?  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

Učenec pravilno odgovori 

na vprašanje.  

7 18 13 15 

Učenec napačno odgovori 

na vprašanje.  

8 1 2 2 

Učenec ne odgovori na 

vprašanje.  

4 0 4 2 

Tabela 3: Pastir 
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Na vprašanje »Kdo je pastir?« je v kontrolni skupini (film) pred izvedbo učne ure navedlo 

pravilen odgovor 7 učencev, kar predstavlja 36,84 %. Napačen odgovor je navedlo 8 učencev, 

kar predstavlja 42,11 %. 4 učenci kontrolne skupine (21,05 %) na vprašanje niso odgovorili.   

V eksperimentalni skupini (knjiga) je na vprašanje v predtestu pravilno odgovorilo 13 

učencev (68,42 %), napačen odgovor sta navedla 2 učenca (10,53 %). Na vprašanje niso 

odgovorili 4 učenci (21,05 %).  

Po izvedeni učni uri v kontrolni skupini je na vprašanje pravilno odgovorilo 18 učencev 

(94,74 %). Napačen odgovor je navedel 1 učenec (5,26 %).  

V eksperimentalni skupini je po izvedeni učni uri na vprašanje pravilno odgovorilo 15 

učencev (78,95 %), napačen odgovor sta navedla 2 učenca (10,53 %), 2 učenca (10,53 %) še 

vedno nista odgovorila na vprašanje.  

Iz grafa je razvidno, da je po izvedbi učne ure v kontrolni skupini na vprašanje pravilno 

odgovorilo 11 učencev več kot pred izvedbo. V eksperimentalni skupini pa sta v potestu 

navedla pravilen odgovor  2  učenca več, kot v predtestu. Pred izvedbo učne ure je večje 

število učencev eksperimentalne skupine navedlo pravilen odgovor. Po izvedbi pa so bili 

uspešnejši učenci kontrolne skupine, saj so podali pravilen odgovor 3 učenci več kot v 

eksperimentalni skupini.  

 

KDO JE PESTRNA?  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

Učenec pravilno odgovori 

na vprašanje. 

0 9 0 9 

Učenec napačno odgovori 

na vprašanje. 

1 5 1 8 

Učenec ne odgovori na 

vprašanje. 

18 5 18 2 

Tabela 4: Pestrna 
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Graf 5: Kdo je pestrna? 

Na vprašanje »Kdo je pestrna?« v kontrolni skupini nihče ni navedel pravilnega odgovora. 1 

učenec (5,26 %) je na vprašanje odgovoril napačno, 18 učencev (94,74 %) pa na vprašanje ni 

odgovorilo.  

Tudi v eksperimentalni skupini ni pred izvedbo učne ure nihče navedel pravilnega odgovora. 

Ravno tako je 1 učenec (5,26 %) na vprašanje odgovoril napačno. 18 učencev (94,74 %) na 

vprašanje ni odgovorilo.  

Po izvedeni učni uri v kontrolni skupini je na vprašanje pravilno odgovorilo 9 učencev (47,36 

%). Napačen odgovor je navedlo 5 učencev (26,32 %). 5 učencev pa na vprašanje ni 

odgovorilo (26,32 %).  

V eksperimentalni skupini je po izvedbi učne ure navedlo pravilen odgovor 9 učencev (47,37 

%). Napačen odgovor je navedlo 8 učencev (42,11 %). 2 učenca (10,53 %) na vprašanje nista 

odgovorila.   

Iz tabele je razvidno, da je tako v kontrolni kot eksperimetalni skupini po izvedeni učni uri 

navedlo pravilen odgovor 9 učencev več kot pred izvedbo. Pred izvedbo učne ure nihče ni 

navedel pravilnega odgovora. Po izvedbi pa sta bili enako uspešna oba oddelka, saj je enako 

število učencev navedlo pravilen odgovor.  
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MALHA  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

Učenec pravilno odgovori 

na vprašanje. 

0 15 0 9 

Učenec napačno odgovori 

na vprašanje. 

11 1 9 4 

Učenec ne odgovori na 

vprašanje. 

8 3 10 6 

Tabela 5: Malha 

 

 

           Graf 6: Malha 

Pri poimenovanju fotografije, ki prikazuje malho, ni v kontrolni skupini pred izvedbo učne 

ure nihče pravilno poimenoval predmeta. 11 učencev (57,89 %) je predmet poimenovalo 

napačno, 8 učencev (42,11 %) pa pod fotografijo ni navedlo odgovora.  

Tudi v eksperimentalni skupini ni bilo učenca, ki bi podal pravilen odgovor. 9 učencev (47,37 

%) je navedlo napačnega, 10 učencev (52,63 %)  pa ni navedlo poimenovanja predmeta.  

Po izvedeni učni uri je v kontrolni skupini 15 učencev (78,95 %) poimenovalo predmet na 

fotografiji. 1 učenec (5,26 %) je predmet poimenoval napačno, 3 učenci (15,79 %) pa 

predmeta na fotografiji niso poimenovali.  

V eksperimentalni skupini je 9 učencev (47,37 %) pravilno poimenovalo predmet na 

fotografiji, 4 učenci (21,05 %) so podali napačno poimenovanje, 6 učencev (31,58 %) pa 

predmeta ni poimenovalo.  
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Iz tabele je razvidno, da je po izvedeni učni uri v kontrolni skupini pravilno poimenovalo 

predmet na fotografiji 15 učencev več kot pred izvedbo. V eksperimentali skupini pa je 

podalo pravilen odgovor  9 učencev več kot pred izvedbo učne ure. Po izvedbi učne ure je bila 

uspešnejša kontrolna skupina, saj je navedlo pravilen odgovor 6 učencev več kot v 

eksperimentalni skupini.  

 

LISTNIK:  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

Učenec pravilno odgovori 

na vprašanje. 

4 14 8 13 

Učenec napačno odgovori 

na vprašanje. 

9 5 5 2 

Učenec ne odgovori na 

vprašanje. 

6 0 6 4 

Tabela 6: Listnik 

 

Graf 7: Listnik 

Pri poimenovanju fotografije, ki prikazuje listnik, so pred izvedbo učne ure v kontrolni 

skupini podali pravilen odgovor 4 učenci (21,05 %). 9 učencev (47,37 %) je zapisalo napačno 

poimenovanje, 6 učencev (31,58 %) pa ni poimenovalo predmeta na fotografiji.  

V eksperimentalni skupini je pred izvedbo učne ure pravilno poimenovalo predmet 8 učencev 

(42,10 %), 5 učencev (26,32 %) je navedlo napačen odgovor, 6 učencev (31,58 %) pa 

predmeta ni poimenovalo.  
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Po izvedbi učne ure je v kontrolni skupini podalo pravilen odgovor 14 učencev (73,68 %), 5 

učencev (26,32 %) pa je zapisalo napačen odgovor.  

V eksperimentalni skupini je po izvedbi učne ure navedlo pravilen odgovor 13 učencev (68,42 

%), 2 učenca (10,53 %) sta odgovorila napačno, 4 učenci (21,05 %) pa predmeta niso 

poimenovali. 

Iz tabele je razvidno, da je po izvedeni učni uri v kontrolni skupini pravilno poimenovalo 

predmet na fotografiji 10 učencev več kot pred izvedbo. V eksperimentalni skupini pa je 

pravilno poimenovalo predmet 5 učencev več kot pred izvedbo učne ure. Pred izvedbo učne 

ure je bila z navajanjem pravilnih odgovorov uspešnejša eksperimentalna skupina, saj so 

podali pravilen odgovor 4 učenci več kot v kontrolni skupini. Po izvedbi učne ure pa je bila 

uspešnejša kontrolna skupina, kjer je pravilen odgovor navedel 1 učenec več kot v 

eksperimentalni.  

 

SKOBEC 

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

Učenec pravilno odgovori 

na vprašanje. 

1 18 1 9 

Učenec napačno odgovori 

na vprašanje. 

10 1 8 4 

Učenec ne odgovori na 

vprašanje. 

8 0 10 6 

Tabela 7: Skobec 

 

           Graf 8: Skobec 
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Pri poimenovanju fotografije, ki prikazuje skobec (past za živali), je pred izvedbo učne ure v 

kontrolni skupini pravilno odgovoril na vprašanje 1 učenec (5,26 %). 10 učencev (52,63 %) je 

odgovorilo napačno, 8 učencev (42,11 %) pa ni poimenovalo predmeta na fotografiji.  

V eksperimentalni skupini je ravno tako 1 učenec (5,26 %) pravilno poimenoval predmet na 

fotografiji, 8 učencev (42,11 %) je podalo napačno poimenovanje, 10 učencev (52,63 %) pa 

predmeta ni poimenovalo.  

Po izvedeni učni uri je v kontrolni skupini 18 učencev (94,74 %) pravilno poimenovalo 

predmet na fotografiji, 1 učenec (5,26 %) pa je podal napačno poimenovanje.  

V eksperimentalni skupini je po izvedeni učni uri podalo pravilno poimenovanje 9 učencev 

(47,37 %), 4 učenci (21,05 %) so predmet poimenovali napačno, 6 učencev (31,58 %) pa 

predmeta ni poimenovalo.  

Iz tabele je razvidno, da je po izvedeni učni uri v kontrolni skupini podalo pravilno 

poimenovanje 17 učencev več kot pred izvedbo. V kontrolni skupini pa je po izvedbi učne ure 

pravilno poimenovalo predmet 8 učencev več kot pred izvedbo. Pred izvedbo učne ure sta bili 

pri poimenovanju predmeta enako uspešna oba oddelka, po izvedeni učni uri pa so bili 

uspešnejši učenci kontrolne skupine, saj je pravilno poimenovalo predmet 9 otrok več kot v 

eksperimentalni skupini.  

 

HRANA PASTIRJEV  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

 + - + - + - + - 

Banana 16 3 19 0 17 2 19 0 

Klobasa 10 9 17 2 12 7 19 0 

Hruška 8 11 18 1 6 13 17 2 

Kostanj 4 15 18 1 7 12 18 1 

Riž 11 8 18 1 11 8 15 4 

Krompir 7 12 17 2 6 13 17 2 

Potica 13 6 18 1 15 4 18 1 

Bel kruh 12 7 16 3 17 2 18 1 

Čokolada 19 0 19 0 19 0 19 0 

Črn kruh 18 1 19 0 16 3 19 0 

Orehi 10 9 11 8 11 8 13 6 
Tabela 8: Hrana pastirjev 

Legenda:   + pravilno, –  napačno 
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         Graf 9: Hrana pastirjev (film) 

 

 

          Graf 10: Hrana pastirjev (knjiga) 
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Učenci so morali izmed sličic izbrati tiste, ki predstavljajo hrano pastirjev (krompir, kostanj, 

črn kruh).  

Pred izvedbo učne ure so v kontrolni skupini podali pravilnen odgovor, da je kostanj prehrana 

pastirjev, 4 učenci (21,05 %), v eksperimentalni pa 7 učencev (36,84 %). Po izvedbi učne ure 

je v kontrolni in eksperimentalni skupini podalo pravilen odgovor 18 učencev (94,74 %).   

Pred izvedbo učne ure je v kontrolni skupini podalo pravilen odgovor, da sodi krompir med 

prehrano pastirjev, 7 učencev (36,84 %), v eksperimentalni pa 6 učencev (31,58 %). Po 

izvedeni učni uri je v vsaki skupini podalo pravilen odgovor 17 učencev (89,47 %).  

18 učencev (94,74 %) kontrolne in 16 učencev (84,21 %) eksperimentalne skupine je pred 

izvedbo učne ure podalo ustrezen odgovor, da med prehrano pastirjev sodi tudi črn kruh. Po 

izvedbi učne ure so vsi učenci obeh skupin podali pravilen odgovor.  

Iz grafa je razvidno, da so bili po izvedbi učne ure učenci obeh skupin uspešnejši. Pred 

izvedbo učne ure je kontrolna skupina podala večje število pravilnih odgovorov in izbrala 

ustrezno hrano (črn kruh in krompir), eksperimentalna skupina pa je v večjem številu izbrala 

kostanj kot ustrezno hrano pastirjev. Po izvedeni učni uri sta bila oddelka enako uspešna pri 

izbiri vseh pravilnih odgovorov.  

 

HRANA TEREZKE  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

 URO 

PO UČNI  

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI URI 

 + - + - + - + - 

Banana 10 9 16 3 6 13 17 2 

Klobasa 7 12 19 0 9 10 18 1 

Hruška 6 13 18 1 9 10 14 5 

Kostanj 9 10 16 3 6 13 18 1 

Riž 7 12 18 1 10 9 17 2 

Krompir 8 11 15 4 9 10 19 0 

Potica 10 9 19 0 14 5 18 1 

Bel kruh 11 8 18 1 13 6 18 1 

Čokolada 11 8 17 2 15 4 16 3 

Črn kruh 7 12 15 4 16 3 19 0 

Orehi 5 14 18 1 5 14 13 6 
Tabela 9: Hrana Terezke 

Legenda:   + pravilno, –  napačno 
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  Graf 11: Hrana Terezke (film) 

 

 

   Graf 12: Hrana Terezke (knjiga) 
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Učenci so morali izmed sličic izbrati tiste, ki predstavljajo hrano Terezke (premožnejšega 

sloja): klobasa, hruška, potica, bel kruh, orehi.   

Pred izvedbo učne ure v kontrolni skupini je podalo pravilen odgovor, da sodi klobasa med 

prehrano premožnejšega sloja, 7 učencev (36,84 %), po izvedeni učni uri pa vsi učenci. V 

eksperimentalni skupini je pred izvedbo učne ure podalo ustrezen odgovor 9 učencev (47,37  

%), po izvedbi učne ure pa 18 (94,74 %).  

Ustrezen odgovor za potico je pred izvedbo učne ure v kontrolni skupini podalo 10 učencev 

(52,63 %), v eksperimentalni pa 14 (73,68 %). Po izvedbi učne ure so vsi učenci kontrolne 

skupine podali pravilne odgovore, v eksperimentalni pa 18 učencev (94,74 %).  

Da med prehrano premožnega sloja sodi bel kruh, je pred izvedbo učne ure v kontrolni 

skupini ugotovilo 11 učencev (57,89 %), v eksperimentalni pa 13 (68,42 %). Po izvedbi učne 

ure je podalo pravilen odgovor 18 učencev (94,74 %) v obeh skupinah.  

Pred izvedbo učne ure je podalo pravilen odgovor, da med prehrano premožnejših sodijo 

orehi, 5 učencev (26,32 %) v obeh skupinah. Po izvedbi učne ure pa 18 učencev (94,74 %) 

kontrolne in 13 učencev (68,42 %) eksperimentalne skupine.  

Da med prehrano premožnejših sodijo tudi hruške, je pred izvedbo učne ure v kontrolni 

skupini ugotovilo 6 učencev (31,58 %), v eksperimentalni pa 9 učencev (47,37 %). Po 

izvedeni učni uri pa 18 učencev (94,74 %) kontrolne in 14 učencev (73,68 %) 

eksperimentalne skupine.  

Iz grafa je razvidno, da je bil uspeh v obeh skupinah večji po izvedeni učni uri. Učenci 

eksperimentalne skupine so bili pri izbiri pred izvedbo učne ure uspešnejši kot učenci 

kontrolne. Po izvedeni učni uri pa je bil večji uspeh učencev kontrolne skupine.  

 

IGRE  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

 URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

 URI 

 + - + - + - + - 

Hoja po rokah 8 11 18 1 6 13 19 0 

Barbike 19 0 19 0 18 1 19 0 

Hoja s hoduljami 1 18 13 6 2 17 13 6 

Guganje 3 16 19 0 6 13 18 1 

Igranje na piščal 12 7 16 3 6 13 19 0 

Lovljneje murnčkov 8 11 13 6 8 11 18 1 

Družabne igre 18 1 19 0 16 3 19 0 

Igre s kockami 19 0 19 0 17 2 19 0 

Vožnja s kolesom  18 1 19 0 17 2 19 0 

Igra z ovcami  17 2 19 0 2 17 17 2 
Tabela 10: Igre pastirjev 

Legenda:   + pravilno, –  napačno 
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Graf 13: Igre pastirjev (film) 

 

 

Graf 14: Igre pastirjev (knjiga) 
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Učenci so morali obkrožiti sličice, ki so predstavljale igre pastirjev. Izbirali so med 

naslednjimi: hoja po rokah, barbike, hodulje, guganje, igranje na piščal, lovljenje murnčkov, 

človek ne jezi se, igra s kockami, kolo, igra z ovcami (živalmi). Med njimi so morali obkrožiti 

6 ustreznih sličic (prikazane v tabeli).  

Za hojo pastirjev po rokah se je pred izvedbo učne ure v kontrolni skupini pravilno odločilo 8 

učencev (42,11 %). V eksperimentalni skupini pa je podalo pravilen odgovor 6 učencev 

(31,58 %). Po učni uri je v kontrolni skupini izbralo ustrezen odgovor 18 učencev (94,74 

%).V eksperimentalni skupini so vsi učenci odgovorili pravilno.  

Za hojo s hoduljami se je pred izvedboučne ure v kontrolni skupini pravilno odločil 1 učenec 

(5,26 %), v eksperimentalni pa 2 učenca (10,53 %). Po izvedbi učne ure je podalo pravilen 

odgovor 13 učencev (68,42 %) v obeh skupinah.  

Pravilen odgovor pri gugalnici so pred izvedbo učne ure izbrali 3 učenci (15,79 %) kontrolne 

in 6 učencev (31,58 %) eksperimentalne skupine. Po izvedbi učne ure pa so ga izbrali vsi 

učenci kontrolne in 18 učencev (94,47 %) eksperimentalne skupine.  

Ustrezen odgovor pri igranju na piščal je pred izvedbo učne ure podalo 12 učencev (63,16 %) 

kontrolne in 6 učencev (31,58 %) eksperimentalne skupine, po učni uri pa 16 učencev 

kontrolne (84,21 %) in vsi učenci eksperimentalne skupine.  

Za lovljenje murnčkov se je pred izvedbo učne ure pravilno odločilo 8 učencev kontrolne in 8 

učencev (42,11 %) eksperimentalne skupine, po učni uri pa 13 učencev (68,42 %) kontrolne 

in 18 učencev (94,74 %) eksperimentalne skupine.  

Za igro z ovcami se je pred izvedbo učne ure pravilno odločilo 17 učencev (89,47 %) 

kontrolne in 2 učenca (10,53 %) eksperimentalne skupine, po učni uri pa vsi učenci kontrolne 

in 17 učencev (89,47 %) eksperimentalne skupine.  

Iz grafa je razvidno, da je bila uspešnost obeh skupin boljša po izvedbi učne ure. Učenci 

kontrolne skupine so bili po izvedbi učne ure s številom pravilnih odgovorov uspešnejši pri 

igrah, kot so hoja po rokah, guganje in igra z ovcami. Uspešnost učencev eksperimentalne 

skupine je bila večja pri igranju na piščal, lovljenju murnčkov. Enaka uspešnost pa je bila pri 

igri s hoduljami.  
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OBLAČILA  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI URI PRED UČNO 

URO 

PO UČNI URI 

 + - + - + - + - 

Klobuk  14 5 18 1 14 5 18 1 

Cokle/bos 12 7 18 1 13 6 19 0 

Malha 0 19 17 2 0 19 11 8 

Hlače z naramnicami 2 17 18 1 13 6 16 3 

Srajca in jopič 9 10 18 1 13 6 19 0 

Palica 9 10 14 4 15 4 17 2 

Barvna ustreznost 4 15 17 2 5 14 14 5 

 

 

 

 

Graf 15: Oblačila pastirjev (film) 
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Tabela 11: Oblačila pastirjev 

Legenda:   + pravilno, –  napačno 
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Graf 16: Oblačila pastirjev (knjiga) 

Naloga učencev je bila narisati in poimenovati oblačila pastirjev. Upoštevana oblačila in 

oprema pastirjev so bili klobuk, cokle, malha, hlače z naramnicami, srajca in jopič, pastirska 

palica.  

Klobuk je pred izvedbo učne ure v kontrolni in eksperimentalni skupini narisalo 14 učencev 

(73,68 %). Po izvedbi učne je ravno tako v obeh skupinah 18 učencev (94,74 %) pastirju 

dodelilo klobuk.  

Cokle je pred izvedbo učne ure v kontrolni skupini narisalo 12 učencev (63,16 %), v 

eksperimentalni pa 13 (68,42 %). Po izvedbi učne ure je 18 učencev (94,74 %) kontrolne 

skupine narisalo ustrezno obutev. V eksperimentalni skupini so vsi učenci izbrali ustrezno 

obutev. 

Pred izvedbo učne ure ni pastirju nihče narisal malhe. Po izvedbi učne ure pa jo je narisalo 17 

učencev (89,47 %) kontrolne skupine in 11 učencev (57,89 %) eksperimentalne.  

Hlače (z naramnicami) sta pastirju pred izvedbo učne ure narisala 2 učenca (10,53 %) 

kontrolne skupine in 13 učencev (68,42 %) eksperimentalne, po izvedbi učne ure pa 18 

učencev (94,74 %) kontrolne in 16 učencev (84,21 %) eksperimentalne skupine.  

Srajco in jopič je pred izvedbo učne ure narisalo pastirju 9 učencev (47,39 %) kontrolne 

skupine ter 13 učencev (68,42 %) eksperimentalne, po izvedbi učne ure pa 18 učencev 

kontrolne (94,74 %) in vsi učenci eksperimentalne skupine. 
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Pred izvedbo učne ure je pastirju narisalo palico 9 učencev kontrolne (47,39 %) in 15 učencev 

(78,95 %) eksperimentalne skupine, po učni uri pa 14 učencev (73,68 %) kontrolne in 17 

učencev (89,47 %) eksperimentalne skupine.  

Kot zanimivost sem upoštevala tudi barve, ki so jih otroci uporabljali pri risanju. Ugotovila 

sem, da so pred izvedbo učne ure v kontrolni skupini izbrali ustrezne barve le 4 učenci (21,05 

%). V eksperimentalni skupini je ustrezne barve izbralo 5 učencev (26,32 %). Po izvedbi učne 

ure je v kontrolni skupini izbralo ustrezne barve 17 učencev (89,47 %), v eksperimentalni pa 

14 učencev (73,68 %). 

Iz tabel je razvidno, da so bili učenci obeh skupin uspešnejši po izvedbi učne ure. Učenci 

kontrolne skupine so bili uspešnejši pri izbiri malhe, hlač in barvne ustreznosti, učenci 

eksperimentalne skupine pa pri obutvi, srajci, jopiču in palici. Enako število učencev obeh 

skupin je pastirju narisalo klobuk.  

 

TRDITVE IZ NALOGE 6  

 FILM KNJIGA 

 PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

PRED UČNO 

URO 

PO UČNI 

URI 

 + - + - + - + - 

Pastirji so pasli ovce od jutra do 

večera.  

16 3 18 1 17 2 19 0 

Pastirji so hodili v šolo.  15 4 19 0 15 4 19 0 

Pastirji so živeli pri svoji dužini.  3 16 15 4 5 14 14 5 

Pastirji so spali na senu.  16 3 19 0 15 4 19 0 

Pastirji so se na delo vozili z 

avtomobili.  

19 0 18 1 18 1 19 0 

 

Paša ovc 
Tabela 12: Trditve o pastirjih 

Legenda:   + pravilno, –  napačno 
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   Graf 17: Paša ovc 

Na trditev, da so pastirji pasli ovce od jutra do večera, je pred izvedbo učne ure v kontrolni 

skupini podalo pravilen odgovor 16 učencev (84,21 %), 3 učenci (15,79 %) pa so podali 

napačnega. V eksperimentalni skupini je pred izvedbo učne ure podalo pravilno odločitev 17 

učencev (89,47 %), 2 učenca (10,53 %) pa sta izbrala napačno odločitev.  

Po izvedbi učne ure je v kontrolni skupini podalo pravilen odgovor 18 učencev (94,74 %), 1 

učenec (5,26 %) je podal napačen odgovor. V eksperimentalni skupini pa je po izvedbi učne 

ure podalo pravilen odgovor 19 učencev (100 %).  

Iz tabele je razvidno, da sta po izvedbi učne ure v obeh skupinah podala pravilen odgovor 2 

učenca več, kot pred izvedbo učne ure. Pred izvedbo učne ure in po njej je bila uspešnejša 

eksperimentalna skupina, saj so pred izvedbo učne ure in po njej njeni učenci podali 1 

odgovor več kot učenci kontrolne skupine.  
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 Graf 18: Šolanje pastirjev 

Na trditev, da so pastirji hodili v šolo, je pred izvedbo učne ure tako v kontrolni kot 

eksperimentalni skupini podalo pravilen odgovor 15 učencev (78,95 %), 4 učenci (21,05 %) 

so odgovorili napačno.  

Po izvedbi učne ure je tako v kontrolni kot eksperimentalni skupini podalo pravilen odgovor 

19 učencev (100 %).  

Iz tabele je razvidno, da so po izvedbi učne ure v kontrolni in eksperimantalni skupini podali 

pravilen odgovor 4 učenci več kot pred izvedbo. Obe skupini sta bili enako uspešni.  
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 Graf 19: Družinsko življenje pastirjev 

Na trditev, da so pastirji živeli pri svoji družini, so pred izvedbo učne ure v kontrolni skupini 

navedli pravilen odgovor 3 učenci (15,79 %), 16 učencev (84,21 %) je izbralo napačen 

odgovor. V eksperimentalni skupini je navedlo pravilen odgovor 5 učencev (26,32 %), za 

napačnega pa se je odločilo 14 učencev (73,68 %).  

Po izvedbi učne ure je v kontrolni skupini podalo pravilen odgovor 15 učencev (78,95 %), 4 

učenci (21,05 %) so izbrali napačnega. Med učenci eksperimentalne skupine je 14 učencev 

(73,68 %) izbralo pravilen odgovor, 5 učencev (26,32 %) pa napačnega.  

Iz tabele je razvidno, da je po izvedbi učne ure v kontrolni skupini podalo pravilen odgovor 

12 učencev več kot pred izvedbo. V eksperimentalni skupini pa je podalo pravilen odgovor 9 

učencev več kot pred izvedbo učne ure. Pred izvedbo učne ure so bili z izbiro pravilnega 

odgovora uspešnejši učenci eksperimentalne skupine, saj sta podala pravilen odgovor 2 

učenca več kot v kontrolni skupini. Po izvedbi učne ure pa so bili uspešnejši učenci kontrolne 

skupine, ki so podali 1 uspešnejši odgovor kot učenci eksperimentalne.  
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        Graf 20: Spanje pastirjev 

Na trditev, da so pastirji spali na senu, je pred izvedbo učne ure v kontrolni skupini podalo 

pravilen odgovor 16 učencev (84,21 %), 3 učenci (15,79 %) so izbrali napačnega. V 

eksperimentalni skupini je podalo pravilen odgovor 15 učencev (78,95 %), 4 učenci (21,05 %) 

so izbrali napačnega.  

Po izvedbi učne ure so vsi učenci kontrolne in eksperimentalne skupine izbrali pravilno 

trditev.  

Iz tabele je razvidno, da so po izvedbi učne ure v kontrolni skupini izbrali pravilno trditev 3 

učenci več kot pred izvedbo. V eksperimentalni skupnini pa so izbrali ustrezno trditev 4 

učenci več kot pred izvedbo učne ure.   
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 Graf 21: Prevoz pastirjev 

Na trditev, da so se pastirji na delo vozili z avtomobili, so v kontrolni skupini pred izvedbo 

učne ure podali pravilen odgovor vsi učenci. V eksperimentalni skupini pa je podalo pravilen 

odgovor 18 učencev (94,74 %) , 1 učenec (5,26 %) je izbral napačnega.  

Po izvedbi učne ure je v kontrolni skupini 18 učencev (94,74 %) izbralo pravilno trditev, 1 

učenec (5,26 %) je izbral napačno. V eksperimentalni skupini pa so vsi učenci izbrali pravilno 

trditev.  

Iz tabele je razvidno, da je v kontrolni skupini po izvedbi učne ure podal pravilno trditev 1 

učenec manj kot pred izvedbo, v kontrolni skupini pa 1 učenec več kot pred izvedbo učne ure. 

Pred izvedbo učne ure je bila s številom pravilnih odgovorov uspešnejša kontrolna skupina, 

po izvedbi pa eksperimentalna.  
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13.1. ANALIZA PODATKOV Z SPSS PROGRAMOM    

 N MIN MAX σ2 M SD 

FILM PRED 19 8 18,5 9,03 13,50 3,00 

FILM PO 19 17 25,5 5,22 23,18 2,28 

KNJIGA PRED 19 8 19,5 10,42 14,16 3,23 

KNJIGA PO  19 17 23,5 3,97 20,37 1,99 
Tabela 13: Primerjava oddelkov v povprečnem številu točk 

 

Poleg želje, da bi učenci obeh oddelkov pridobili znanje, sem želela ugotoviti tudi, ali se med 

oddelkoma pojavijo statistično pomembne spremenljivke. Primerjala sem število doseženih 

točk ob reševanju učnih listov posameznega učenca v oddelku. Dosežene točke učencev sem 

primerjala med seboj. V obeh oddelkih je reševalo učne liste 19 učencev. Ugotovila sem, da 

so učenci kontrolne skupine v predtestu v povprečju dosegli 13,50 točk (SD = 3,00). 

Najmanjše število doseženih točk je bilo 8, največje pa 18,5. V eksperimentalni skupini 

(poučevani s pomočjo knjige) pa so učenci v predtestu povprečju dosegli 14,16 točk (SD = 

3,23). Najnižje število točk je bilo 8, najvišje pa 19,5. Ugotovimo lahko, da so bili pri 

reševanju učnih listov pred izvedbo učne ure uspešnejši učenci eksperimentalne skupine. Pri 

reševanju učnih listov po izvedeni učni uri so učenci kontrolne skupine v povprečju dosegli 

23,18 točk (SD = 2,28). Najnižje število točk je bilo 17, najvišje pa 25,5, medtem ko je bilo 

povprečno število doseženih točk eksperimentalne skupine 20,37 (SD = 1,99). Najnižje 

število doseženih točk eksperimentalne skupine je bilo 17, najvišje pa 23,5. Iz slednjega lahko 

ugotovimo, da so bili po izvedeni učni uri pri reševanju učnih listov uspešnejši učenci, 

poučevani s pomočjo filma.  

Z uporabo T-testa smo preverili ali med učenci, poučevanimi s pomočjo filma, in učenci, 

poučevanimi s pomočjo knjige, pojavijo statistično pomembne razlike.  

V predtestu so rezultati Levene preizkusa (F= 0,297, p= 0,589) pokazali enako verjetnost 

varianc obeh skupin. Glede na vrednosti stopenj verjetnosti lahko sklepamo, da so razlike med 

skupinama nastale slučajno. T-preizkus (t= -0,578, p= 0,57) za neodvisne vzorce med 

skupinama ni pokazal statistično pomembnih razlik, 

Rezultat Levene preizkusa (F= 2,26, p= 0,14) je v potestu pokazal enako verjetnost varianc 

obeh skupin. T-preizkus (t= 5,07, p= 0,000) je pokazal, da je uspešnost učencev, poučevanih s 

pomočjo filma, večja kot uspešnost učencev, poučevanih s pomočjo knjige.   
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14.  SKLEP   

Pri poučevanju otrok je pomembno, da njihovo izkušnjo obogatimo z uporabo različnih učnih 

medijev. Zavedati se moramo, da določeni mediji (film) v šolah vse bolj izgubljajo pomen, 

zato je pomembno, da učence vzgajamo tudi ob njih in jih vodimo k aktivnemu gledanju. Pri 

posredovanju znanj pa je pomembno, da je tudi učitelj tisti, ki otroke spodbuja k uporabi 

različnih medijev in ima hkrati sam pozitiven odnos do njih. Izbrani film ustreza starostni 

dobi otrok ter potrebam njihovega osebnega in družbenega življenja, hkrati je otrokom umljiv 

in približan. Predstave v njem so jasne, logične ter ustrezne (Šimenc, 1968). 

Rezultati raziskave so pokazali naslednje odgovore na predhodno zastavljena raziskovalna 

vprašanja.   

 

Raziskovalno vprašanje 1:  

Ali učenci 2. razreda pri pouku spoznavanja okolja z uporabo elektronskih medijev (filma) 

usvojijo cilje učne ure? 

Učenci, ki so bili poučevani s pomočjo filma, so usvojili zastavljene cilje učne ure, kar 

dokazujejo rezultati testov znanja, ki so bili rešeni pred izvedbo učne ure in po njej. Testi 

znanja, ki so jih učenci reševali po izvedeni učni uri, kažejo večje znanje učencev o življenju 

ljudi nekoč. Iz pridobljenih podatkov so razvidne razlike v količini znanja, ki so se pokazale 

na vseh področjih (prehrana, prebivališče, oblačila, igre in prosti čas, prevoz). Največje 

odstopanje v uspehu učencev pri reševanju preizkusa znanja se je pokazalo pri nalogi, kjer so 

morali učenci poimenovati predmete na fotografiji, kar dokazuje, da je poučevanje s pomočjo 

vizualnega medija pripomoglo k boljšemu pomnjenju učencev. Iz raziskave lahko 

povzamemo, da je poučevanje s pomočjo filma kot učnega medija pri pouku pripomoglo k 

uresničitvi zastavljenih učnih ciljev in k boljšemu pomnjenju učencev.  

 

Raziskovalno vprašanje 2:  

Ali učenci 2. razreda pri pouku spoznavanja okolja z uporabo tiskanih medijev (knjige) pri 

pouku usvojijo cilje učne ure? 

Tudi učenci, poučevani s pomočjo knjige, so z reševanjem preizkusov znanja dokazali, da so 

usvojili zastavljene učne cilje. Njihova uspešnost pri reševanju testovje bila uspešnejša kot pri 

reševanju predtestov. Uspešnost učencev je bila po izvedeni učni uri večja predvsem pri 

nalogah izbirnega tipa, na področjih prehrane in iger ter pri poimenovanju, kdo je pastir in 

pestrna. Nekoliko manjši napredek so pokazali na področjih, ki zajemajo vizualizacijo (barva 

oblačil, poimenovanje predmetov). To lahko kaže na pomanjkljivost poučevanja, ki ne 

vključuje vizualizacije.  
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Raziskovalno vprašanje 3:  

Ali se med učenci, poučevanimi s pomočjo filma, in učenci, poučevanimi s pomočjo knjige, pri 

pouku pojavijo razlike v zapomnitvi podatkov in pojmov (prebivališče, prehrana, obleka, delo, 

prevoz)? 

Po obdelanih podatkih sem prišla do ugotovitve, da so bili v predznanju uspešnejši učenci, ki 

so bili poučevani s pomočjo knjige kot učnega sredstva pri pouku. V večini pa so bili po 

izvedeni učni uri pri reševanju preizkusov znanja uspešnejši učenci, poučevani s pomočjo 

filma. Pri učencih, ki so bili poučevani s pomočjo filma, se kaže večja uspešnost pri reševanju 

nalog, ki so zahtevale poimenovanja predmetov na fotografijah, saj so te lahko videli že v 

filmu. Učenci, poučevani s pomočjo knjige, pa so lahko le slišali opis predmeta, niso pa ga 

videli, zato so si ga morali vizualizirati sami. Velika razlika med skupinama se je pokazala 

tudi pri risanju pastirja. Učenci obeh skupin so sicer uspešno narisali oblačila in opremo 

pastirja, vendar se je razlika pokazala v barvah. Učenci, poučevani s pomočjo filma, so pri 

risanju po učni uri uporabljali barve, ki so jih videli v filmu (bela, rjava itd.), pri učencih, 

poučevanih s pomočjo knjige, pa so se še vedno pojavljale barve, kot so: rdeča, rumena, 

oranžna, modra. V nalogah, ki so zahtevale povezovanje in logično sklepanje, pa lahko 

trdimo, da sta bili skupini enako uspešni.  

Kljub temu da sta obe skupini (kontrolna in eksperimentalna) usvojili zastavljene učne cilje, 

je raziskava pokazala večjo uspešnost učencev, poučevanih s pomočjo filma. Iz slednjega 

lahko sklepamo, da je pomnjenje učencev uspešnejše, če poučevano snov ne le slišijo, ampak 

tudi vidijo, kar jim omogoča pridobivanje informacij skozi več čutil.   

Zavedati se moramo, da so na rezultate lahko vplivali tako zunanji (drugi učitelj, hrup, ali je 

učitelj učence že predhodno poučil o predavani snovi), kot notranji dejavniki (motivacija 

učencev, predznanje). V oddelku je bil tudi učenec z avtističnimi motnjami, ki je na trenutke 

motil sošolce pri delu in potreboval veliko spodbud za osredotočenost na delo ter reševanje 

učnega lista. Zaradi majhnosti vzorca ne moremo posplošiti pridobljenih rezultatov. 

V prihodnje bi bilo dobro raziskati samostojno učenje učencev z uporabo filma in knjige pri 

pouku (oblike projektnega dela). Ker je bil v razredu učenec s posebnimi potrebami, pa bi 

lahko raziskali tudi napredek takih učencev pri poučevanju s pomočjo knjige. Raziskave bi 

tako potekale na individualnih primerih in jim bile prilagojene. Lahko pa bi primerjali njihov 

napredek z napredkom ostalih učencev. Ker film v šoli vse bolj izgublja pomen, bi lahko 

učenci izdelali svoj film, s katerim bi predstavili življenje ljudi v preteklosti.  
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15.  UČENCI PA VIDIJO PRETEKLOST TAKO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj je na fotografiji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pastir: 

»Je kekec.«, 

»Preganja ovce.« 

»Hodi na travnik.« 

»Človek, ki je reven, fant.« 

»Lovi murnčke, spi na senu.« 

 

Pestrna je: 

»Past za živali.« 

»Večji pastir.« 

»Premožna deklica.« 

»Oseba, ki pazi na ovce.« 

Malha: 

»Slika.« 

»Ples.« 

»Vrečka.« 

»Cula.« 

 

Skobec: 

»Ura.« 

»Zvonec.« 

»Lisica.« 

»Očala.« 

»Uzde.« 

»Hodulja.« 

»Pas.« 

»Vrv.« 

»Mišelovka.« 

 

Listnik: 

»Košara.« 

»Pestrna.« 
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17.  PRILOGE   
 

- preizkus znanja 

- učna priprava (film) 

- učna priprava (knjiga)  
  



 

 

 

 
 

PREIZKUS ZNANJA 

 

1. NAPIŠI POMEN BESED.  

 

PASTIR: _________________________________________________________________. 

PESTRNA: _______________________________________________________________. 

 

2. POIMENUJ PREDMETE. 

 

 

 

 

 

 

3. Z MODRO BARVO OBKROŽI HRANO, KI SO JO JEDLI PASTIRJI.  

Z RDEČO BARVO OBKROŽI HRANO, KI JO JE JEDLA TEREZKA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PREČRTAJ IGRE, S KATERIMI SE PASTIRJI NISO IGRALI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

5. NARIŠI PASTIRJA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PREBERI TRDITVE.  

POLJE PRED PRAVILNO TRDITVIJO POBARVAJ Z ZELENO BARVO.  

POLJE PRED NAPAČNO TRDITVIJO POBARVAJ Z RDEČO BARVO.  

 

PASTIRJI SO PASLI OVCE OD JUTRA DO VEČERA.  

PASTIRJI SO HODILI V ŠOLO.  

PASTIRJI SO ŽIVELI PRI SVOJI DRUŽINI.  

PASTIRJI SO SPALI NA SENU.  

      PASTIRJI SO SE NA DELO VOZILI Z AVTOMOBILI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UČNA PRIPRAVA (FILM)  

 

UČNA PRIPRAVA 

Izvajalka: Anita Jerman  

Datum: 5. 12. 2016  Št. ur: 2 

Razred: 2. B  

Predmet: spoznavanje okolja  

Učna tema:     ČAS  Učna enota: življenje ljudi 

(pastirjev) v preteklosti  

Učne metode: razlaga, pripovedovanje, poslušanje, pogovor, grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje, demonstracija, praktično delo 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni cilji: 

- Učenci spoznavajo različne vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, 

prehrana, obleka, delo).  

- Učenci znajo opredeliti pojme: pastir, pestrna, malha, listnik, skobec. 

Učna sredstva in učni pripomočki: fotografije za uvodno motivacijo, miselni vzorci (4 x), 

film »Pastirci«.   

 

Viri in literatura: 

Učni načrt. Spoznavanje okolja. Program osnovna šola. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 21. 9. 2016 s svetovnega spleta: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_

spoznavanje_okolja_pop.pdf  (dostopno 31. 9. 2015). 

film Pastirci.  

https://www.google.si/search?q=AVTO&biw=1184&bih=552&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwiE7dT5iMbPAhWHhywKHT5UDp8Q_AUIBigB#imgrc=-

IWN0PMm4_lkiM%3A (pridobljeno 21. 9. 2016) 

http://www.bokal-sport.si/oblacila/dolge-hlace  (pridobljeno 21. 9. 2016) 

http://www.figura-ms.si/katalog/9-zenske-srajce.html?p=4 (pridobljeno 21. 9. 2016) 

http://www.bam-music.com/sl/flight-c-100-na-3-4-klasicna-kitara.html (pridobljeno 21. 9. 

2016) 

http://www.bodieko.si/zakaj-je-dobro-jesti-riz (pridobljeno 21. 9. 2016) 

http://www.mldom.si/montazne-hise/hisa-tanya/ (pridobljeno 21. 9. 2016) 

 

 

Opombe: / 
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POTEK UČNE URE: 

 

Pred začetkom pouka na tablo oblikujem miselni vzorec (priloga 1) in pripravim sličice.  

 

UVODNA MOTIVACIJA  
 

Učence pozdravim, jih povabim v krog in  se jim predstavim. Ob predstavitvi dopolnimo 

miselni vzorec. 

»Sem Anita, na sebi imam (majico, hlače). Živim v hiši. V šolo sem se pripeljala z 

avtomobilom. V prostem času igram kitaro. Moja najljubša jed pa je riž z zelenjavo.« 

 

Na enak način se predstavijo tudi učenci. Ob predstavitvah dopolnjujemo miselni vzorec.  

Ko se vsi predstavijo, si ogledamo slike na miselnem vzorcu in se pogovorimo.  

 

Primeri vprašanj:  

»Kakšna oblačila nosimo?«  

»Kaj vse jemo?« 

»Kje živimo«?  

»Kje vse še lahko živimo?«  

»S čim smo se pripeljali v šolo?«  

» Katera prevozna sredstva še poznamo?« 

»Kaj vse delamo v prostem času?«  

»Ali otroci hodijo na delo?«  

 

Učencem povem, da bomo zavrteli čas nazaj in izvedeli, kako so živeli naši dedki, babice, 

pradedki in prababice. Izvedeli bomo, ali so imeli nekoč ljudje takšne domove, oblačila, 

prevozna sredstva, kot jih imamo danes; kaj so jedli, kako so preživljali prosti čas, kakšne igre 

so poznali.  

Povem jim, da si bomo ogledali film o pastirjih.  

Vprašam jih: »Kdo je pastir?« (Zapišem mnenja otrok.) 

 

Še enkrat jih usmerim k miselnemu vzorcu in jih opozorim, naj pozorno opazujejo, kako so 

bili pastirji oblečeni, kaj so jedli, kje so živeli, kako so preživljali svoj prosti čas itd.  

 

Predvajam film »Pastirci«.  

 

Po ogledu filma se pogovorimo o neznanih besedah (skobec, malha, listnik itd.). Otroci 

povzamejo zgodbo filma  (preverim razumevanje). 

 

DELO PO SKUPINAH:  

Otroke razdelim v štiri skupine. Vsaka skupina dobi miselni vzorec (priloga 3).  

Vsak učenec izžreba listek (priloga 2). Sede za mizo, na kateri se nahaja enaka sličica.  

Vsaka skupina potuje po vseh štirih postajah. Na vsaki postaji izpolni miselni vzorec en 

učenec, ostali mu pomagajo.  

 

1. POSTAJA:  

Na mizi so sličice odlomkov iz filma, ki prikazujejo prehrano ljudi.  

Skupina si še enkrat ogleda odlomek in dopolnijo miselni vzorec (narišejo, napišejo), kaj so 

jedli nekoč.  

 



 

 

 

2. POSTAJA 

Na mizi so sličice odlomkov iz filma, ki prikazujejo oblačila.  

Učenci si ogledajo slike in dopolnijo miselni vzorec.  

 

3. POSTAJA  

Na mizi so slike odomkov iz filma, ki prikazujejo prebivališča ter prevoz.  

Učenci si ogledajo slike in dopolnijo miselni vzorec.  

 

4. POSTAJA  

Na mizi so slike odlomkov iz filma, ki prikazujejo delo pastirjev, prosti čas in igre.  

Učenci si ogledajo slike in dopolnijo miselni vzorec.  

 

*Slike ne razkrivajo vseh odgovorov (npr. prikazujejo le 3 igre). Ostalo morajo učenci 

ugotoviti sami.   

 

 

Ko skupine zaključijo z delom, se zopet zberemo v krogu. Skupine poročajo o ugotovitvah. 

Med seboj se dopolnjujejo.  

 

Ugotovitve (o življenju ljudi nekoč) primerjamo z miselnim vzorcem, ki smo ga oblikovali v 

uvodni motivaciji.  

 



 

 

 

PRILOGA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 2 

 

DELITEV V SKUPINE:  
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PRILOGA 3  

(Velikost lista: A3)  
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UČNA PRIPRAVA (KNJIGA)  

 

UČNA PRIPRAVA 

Izvajalka: Anita Jerman  

Datum: 5. 12. 2016  Št. ur: 2 

Razred: 2. B  

Predmet: spoznavanje okolja  

Učna tema:     ČAS  Učna enota: življenje ljudi v 

preteklosti (pastirjev) 

Učne metode: razlaga, pripovedovanje, poslušanje, pogovor, grafično delo, branje, pisanje, 

opazovanje, demonstracija, praktično delo 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni cilji: 

- Učenci spoznavajo različne vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, 

prehrana, obleka, delo). 

- Učenci znajo opredeliti pojme, kot so:  pastir, gmajna, malha, skobec. 

Učna sredstva in učni pripomočki: fotografije za uvodno motivacijo, miselni vzorec (4 x), 

povzetek zgodbe iz knjige »Pastirci«. 

Viri in literatura: 

Bevk, F. (2001). Grivarjevi otroci; Pastirci. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Učni načrt. Spoznavanje okolja. Program osnovna šola. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 21. 9. 2016 s svetovnega spleta: 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_

spoznavanje_okolja_pop.pdf  (dostopno 31. 9. 2015). 

https://www.google.si/search?q=AVTO&biw=1184&bih=552&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwiE7dT5iMbPAhWHhywKHT5UDp8Q_AUIBigB#imgrc=-

IWN0PMm4_lkiM%3A (pridobljeno, 21. 9. 2016) 

http://www.bokal-sport.si/oblacila/dolge-hlace  (pridobljeno 21. 9. 2016) 

http://www.figura-ms.si/katalog/9-zenske-srajce.html?p=4 (pridobljeno 21. 9. 2016) 

http://www.bam-music.com/sl/flight-c-100-na-3-4-klasicna-kitara.html (pridobljeno 21. 9. 

2016) 

http://www.bodieko.si/zakaj-je-dobro-jesti-riz (pridobljeno 21. 9. 2016) 

http://www.mldom.si/montazne-hise/hisa-tanya/ (pridobljeno 21. 9. 2016) 
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POTEK UČNE URE: 

 

Pred začetkom pouka na tablo oblikujem miselni vzorec (priloga 1) in pripravim sličice.  

 

UVODNA MOTIVACIJA  
 

Učence pozdravim, jih povabim v krog in  se jim predstavim. Ob predstavitvi dopolnim 

miselni vzorec s sličicami.  

»Sem Anita, na sebi imam (majico, hlače). Živim v hiši. V šolo sem se pripeljala z 

avtomobilom. V prostem času igram kitaro. Moja najljubša jed pa je riž z zelenjavo.« 

 

Na enak način se predstavijo tudi učenci. Ob njihovih predstavitvah dopolnjujemo miselni 

vzorec. Ko se vsi predstavijo, si ogledamo slike na miselnem vzorcu in se pogovorimo.  

 

Primeri vprašanj:  

»Kakšna oblačila nosimo?«  

»Kaj vse jemo?« 

»Kje živimo«?  

»Kje vse še lahko živimo?«  

»S čim smo se pripeljali v šolo?«  

» Katera prevozna sredstva še poznamo?« 

»Kaj vse delamo v prostem času?«  

»Ali otroci hodijo na delo?«  

 

Učencem povem, da bomo zavrteli čas nazaj in izvedeli, kako so živeli naši dedki, babice, 

pradedki in prababice. Izvedeli bomo, ali so imeli nekoč ljudje takšne domove, oblačila, 

prevozna sredstva, kot jih imamo danes; kaj so jedli, kako so preživljali prosti čas, kakšne igre 

so poznali.  

Povem jim, da jim bom prebrala zgodbo o treh pastirjih.  

Vprašam jih: »Kdo je pastir?« (Zapišem mnenja otrok.) 

Še enkrat jih opozorim, naj pozorno poslušajo, kako so bili pastirji oblečeni, kaj so jedli, kje 

so živeli, kako so preživljali svoj prosti čas itd.  

Preberem povzetek zgodbe »Pastirci« (priloga 2).  

 

Po prebranem odlomku se pogovorimo o neznanih besedah. Otroci povzamejo zgodbo 

(preverim razumevanje). 

 

DELO PO SKUPINAH:  

Otroke razdelim v štiri skupine.  

Vsak učenec izžreba listek (priloga 3). Sede za mizo, na kateri se nahaja enaka sličica.  

Vsaka skupina dobi miselni vzorec. Z njim potuje po vseh štirih postajah.  

 

1. POSTAJA:  

Na mizi so napisane besede, ki poimenujejo prehrano ljudi.  

Skupina prebere besede in jih nalepi na miselni vzorec. O izbranih besedah se pogovorijo.  

 

2. POSTAJA 

Na mizi so napisane besede, ki poimenujejo oblačila pastirjev ter ostalih knjižnih likov.  

Učenci preberejo besede in ugotovijo, katera oblačila so nosili pastirji. Besede nalepijo na 



 

 

 

miselni vzorec.   

 

3. POSTAJA  

Na mizi so napisane besede, ki poimenujejo prebivališča ter prevoz.  

Učenci z njimi dopolnijo miselni vzorec. Besede, ki ne sodijo zraven, izločijo.  

 

4. POSTAJA  

Na mizi so napisane besede, ki opisujejo delo pastirjev, prosti čas in igre. 

Učenci z njimi dopolnijo miselni vzorec. Besede, ki ne sodijo zraven, izločijo.  

 

Ko skupine zaključijo z delom, se zopet zberemo v krogu. Skupine poročajo o ugotovitvah. 

Med seboj se dopolnjujejo.  

Ugotovitve (o življenju ljudi nekoč) primerjamo z miselnim vzorcem, ki smo ga oblikovali v 

uvodni motivaciji.  

 

PRILOGA 1  
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PRILOGA 2 

 

 
PASTIRCI 

 

Nekaj o pastirci  

Pastirci (Ferjanč, Lenart in Blaže) so bili bajtarski sinovi. Vsi tije so preživeli skoraj enako 

otroštvo, ki ni bilo zmeraj sončno in sladko. Bili so za pestrne: varovati in pestovati so morali 

svoje mlajše bratce in sestrice. Pogosto so prejeli šibo namesto kruha. Ko so nekoliko odrasli 

so morali v službo. 

 

ZGODBA:  

Nastalo je jesensko jutro. Petelini so že odpeli, na gore je posijalo sonce. Prebudili so se ljudje 

in živali. Iz kmetij, se je razlegnilo blejanje ovc, petje zvoncev, vpitje pastirjev in lajanje 

psov. Vsako jutro so se pastirci kosali, kdo bo prvi na razpotju. »HO-O-OJ!« - »ho-o-oj!« so 

se oglašali drug drugemu. Ovce so se pomešale med seboj in tekle proti gmajni. Pastirci so se 

pozdravili s krikom in smehom. Bili so skoraj enako oblečeni. Srajce, hlače z eno naramnico 

in jopič. Pa klobuk, ki jim je tičal na uhljih. Za klobukom petelinje ali sračje pero. V rokah so 

vihteli dolge šibe. Čez ramena so jim visele platnene malhe. V njih so nosili pastirsko kosilo. 

Kos ječmenovega kruha, prgišče hrušk in nekaj surovih krompirjem. Bose noge so jim bile 

črne do kolen, kakor da nosijo nogavice.  

Pastirci radi pojejo in vriskajo. Kadar jočejo, je nadvse žalostno.  

Igre! To je pastirsko življenje. Pastirci so znali stvari, o katerih se drugim otrokom niti sanjalo 

ni. Sekati grmovje, kuriti ognje, lučati kamenje, skakati po eni nogi, hoditi po rokah. Rezljali 

škatlice za čmrlje in murenčke, hišice in kozolce, mlinčke, piščalke, lovli ribe in murne, se 

gugali, ... 

Včasih so pastirji odšli po kostanj. (Najslajši je bil tisti pri Matevževi hiši. Matevž je bil 

»lovec«, katerega so se pastirji bali).  Ko so se vrnili na gmajno so zakurili ogenj. Oluščili so 

kostanj in stežka dočakali, da je nastala žerjavica. Ferjanč jih je zagrebel pod žerjavico. Blaže 

in Lenart sta mu pomagala. Blaže se je tiho pomaknil k bližnjemu grmu. Od ondod je 

mežikalLenartu, naj mu sledi. Ta ga je ubogal. Ferjanč se je ves nagibal nad žerjavico.Tedaj je 

počilo. Počilo je v drugo, v tretje .. močneje kot prej. Žareči oglji so leteli v zrak, Ferjanču v 

obraz, na glavo, za srajco. Deček je planil kvišku in se naglo, divje otepal, kakor da so ga 

napadle ose. Ferjanč je kričal, poskakoval, se vrtel. Ta ples je bil tako smešen, da se je Lenart 

zakrohotal. Ferjanč se je razrezil. Ni se več zmenil za kostanj. Pobral je palico in klobuk ter 

odšel. Sklenil je, da bo nekaj dni hodil svoja pota. Stopal je po ozki, kozji stezi, ki se je vila 

med kamenjem in nenadoma je obstal, pogled se mu je uprl pod noge. Sredi steze pred njim je 

ležal kupček listja. Izpod listja se je prikazalo železo. Uprl je oči v smer, od koder je prihajal 

Lenartov krik. Z Blažetom sta skakala čez palico. »Lenart!« je zakričal. »Lenart, hitro pridi! 

Ujel sem zajčka... živega zajčka...« Blaže je pomislil, da je Ferjamč morda res ujel živega 

zajčka. »Ne verjamem mu, laže!« mu je rekel Lenart. Toda on je tekel, kar so ga nesle noge. 

»Blaže, stoj!« je zakričal Ferjanč. Bilo je prepozno. V tistem trenutku je Blažeta nekaj 

zgrabilo za desno nogo. »O joj, o joj!« je zajavkal. Tičal je v Matevževem skobcu, ki je bil 

nastavljen lisicam. Ferjanč je bil takoj pri tovarišu. Hotel ga je rešiti. Toda skobec je bil 



 

 

 

močan, Ferjanč je bil prešibek. Na Blažetovo obupno stokanje je pritekel Lenart. Počepnil je k 

Blažetu. Hotel mu je pomagati, a ni vedel, kako. Ferjanč se je najhitreje zavedel. »Po Matevža 

pojdem,« je rekel. In že ga ni bilo. Matevž je Blažeta rešil skobeca.  

Drugo jutro sta Ferjanč in Lenart sama odgnala na pašo. Ves čas sta se ozirala proti Brdarju. 

Ali se bodo prikazale ovce? Ni jih bilo. Prejšnji dan je Blažetu vedno huje zatekala noga. 

Lenart ga je odvedel domov. Ponj je prišel oče in Blaže ni bil več Brdarjev pastir. Namesto 

Blažeta se je Ferjanču in Lenatru pri paši pridružila Terezka. Terezka je v rokah nosila šibo, a 

čez rame platneno malho. Nosila je čižme – ne cokle, čižme! – in zelen predpasnik. Ruto si je 

bila tako trdo zavezala pod brado, da skoraj ni mogla odpreti ust.  

Ferjanč in Lenart sta bila očitno razočarana. Deklic samo marala nista, poleg tega je bila 

Terezka še razvajena kmetiška hči (Spala je v topli postelji.). To ju je nehote zbližalo. Ferjanč 

je pozabil na žerjavico, a Lenart na zajčka in na skobec.  

Zakurila sta ogenj in pekla krompir. Terezka je opazovala, a se jima ni upala približati. »Ali 

pečeta krompir?« ju je vprašala. »Ne, žabe,« ji je odgovoril Ferjanč. Ko sta pastirca jedla, je 

tudi ona odpela svojo malho. Grizla je velik kos belega kruha in klobaso. To sta ji pastirca 

zavidala.  

Ko je Lenart odšel navračat drobnico, je trezka Ferjanču ponudila orehe. Ko je Ferjanč strl 

zadnji oreh je Terezko povabil na gugalnico. Ker pa Ferjanč na gugalnico ni dovolil Lenartu, 

je ta pričel kuhati jezo.  

Ferjanč si je izmišljal nagajivko, s katero bi ponagajal Lenartu. Ukradel mu je hlače in jih 

obesil na palico, da jih Lenart ni mogel doseči, nato pa jih je vrgel na grm. Lenart se je skril 

za grm. Ko sta Ferjanč in Terezka odgnala ovce z gmajne, si je Lenart upal iz grma in sklatil 

hlače z robide. Ferjanču se je maščeval tako, da mu je prerezal gugalnico, nato pa odgnal olce 

domov.  

Doma ga je pred hlevom pričakal gospodar »Kod pa hodiš tako dolgo?«  

»Saj ni pozno.« je izjecljal.  

»Kaj ni pozno! Človeka pa skrbi, da se ti je kaj zgodilo.« Lenart je stiskal ustnice in 

molčal.Odšel je na skedenj. Nakar je slišal, da je Ferjanč izginil, saj je izgubil ovco. To pa je 

razrezilo njegovega gospodarja. Lenarta je pekla vest, saj je menil, da je kriv za Ferjančevo 

izginotje. Legel je na seno in zaspal.   

Lenart je naslednje jutro gnal na gmajno in razmišljal o Ferjanču.  Kje je Ferjanč? Prav on ga 

mora  najti. 

 (A Ferjanča ni bilo). Na enkrat je zagledal dečka. Bil je Ferjanč Lenart ni mogel več 

zadrževati svojih občutkov. »Ferjanč!« je planil proti njemu in ga objel.  

Ferjanč je privlekel na dan, kar je prej skrival pod jopičem. Bila je stara stenska ura.Lenartu 

se je zdel Ferjanč vse drugačen kot kdajkoli poprej. Lenartu je legla nova skrb na srce. (Kaj 

bo kadar pojde Ferjanč h gugalnici? Ferjanč se je dvignil in odšel proti gugalnici. »Nikar!« je 

zakričal lenart. Tovariš se ni zmenil za to. Sedel je v gugalnico. Preden jo je zagnal, je nekaj 

hresnilo. Ferjanč je zakrilil z rokama. Cepnil je na plot in se prevrnil na gmajno. Okrenil se je 

do Lenarta, ki je stal kot okamnel, bled v lica. »Kdo mi je zarezal gugalnico?« Lenart je 

molčal. »Kdo je to naredil?« »Jaz,« je dahnil Lenart komaj slišno. Ferjanč je iz nenada planil 

na Lenarta in ga podrl na tla.  



 

 

 

Med tem pa se je v uri se je nekaj zganilo, zapelo: tek – tek! »Glej, Lenart, ura teče!« Kmalu 

na to so vsi trije stiskali glave in gledali v uro. Ferjanč in Lenart nista zapodila pastirice. Za 

naprej je bila brez ugovora sprejeta v njuno družbo. (Ostali so prijatelji) 

 

PRILOGA 3  

 

DELITEV V SKUPINE:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA 4  

(Velikost lista: A3)  
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