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POVZETEK 

Magistrsko delo opozarja na pomembno vlogo slikanic in pozitivnega odnosa pri razvoju 

otroka. Hkrati poudarja ključno vlogo odraslih pri prvem seznanjanju otrok s knjigami in 

njihov pomen pri razvijanju motivacije za mladega bralca. Magistrsko delo zajema 

predstavitev slikanice kot posebne oblike literarnega dela, ki ni le skupek slikovnega in 

besednega, temveč v sebi skriva interakcijo omejenih delov in tvori povsem novo celoto. V 

magistrskem delu so v začetku predstavljena obdobja branja in recepcijskega razvoja otroka. 

Temeljito so predstavljene tudi zahtevnostne stopnje slikanice, ki pomagajo pri izbiri knjige 

za mladega bralca oziroma določajo posamezno stopnjo razvoja, ki pogojuje, kakšno 

slikanico bomo otroku ponudili. Našteti so tipi slikanice glede na ustvarjalne postopke in 

predstavljene prednosti oziroma slabosti v povezavi z njimi. Pri sestavi slikanic so pomembna 

tudi razmerja med besednimi in ilustrativnimi deli. Ta omogočajo nastanek slikanic brez 

besedila, ki od bralcev zahtevajo aktivno sodelovanje in jim omogočajo vlogo soavtorjev. 

Predstavljene so možnosti interakcij med besedo in sliko, ki za kakovostne slikanice tvorijo 

smiselne umetniške celote. V delu so predstavljene tudi funkcijske zmožnosti, ki jih slikanice 

ponujajo bralcem. Pomembni so različni kriteriji, ki slikanice razdelijo na kakovostne in tiste, 

ki to niso. V povezavi z njimi so predstavljene likovne sestavine kakovostnih ilustracij, ki 

gradijo kakovostna književna dela, ki bralcu omogočajo večplastno razumevanje sporočila. 

Predstavljene so pomembne literarne nagrade, ki jih prejmejo najbolj kakovostne slikanice, ki 

izidejo v slovenskem okolju. 

Raziskovalni del magistrskega dela zajema nagrajeno kakovostno slikanico brez besedila 

ilustratorja Damijana Stepančiča Zgodba o sidru v povezavi s pripovednimi odzivi različno 

starih bralcev nanjo. Odgovorjeno je na vprašanji, kako se različno stari »bralci« odzivajo na 

ilustrirano zgodbo in kakšne so razlike v pripovedovanjih. V ospredju so razmišljanja, 

vrednotenja in dojemanja bralcev, ponujene pa so jim tudi možnosti individualne 

ustvarjalnosti. Pri tem so poudarjeni pomen individuuma in možnosti različnih interpretacij. 

KLJUČNE BESEDE: slikanica, pripovedni odziv, slikanica brez besedila, ilustracija. 

 

 



ABSTRACT 

The master's thesis points out the important role of picture books and a positive attitude in the 

development of a child. At the same time it emphasises the key role of adults when children 

meet books for the first time and their significance in the development of the motivation for 

the young reader. The master's thesis presents picture books as a special form of literary work, 

which is not only a set of pictures and words, but in itself hides the interaction of both 

mentioned elements and forms a brand new entirety. At the beginning of the master's thesis 

are presented the reading periods and the perception development of the child. Thoroughly 

presented are also the degree levels of picture books that help in the selection of books for the 

young reader or indicate the individual's level of the child's development, which determine 

what picture books should be offered to the child. Then there are listed the types of picture 

books according to the creative processes and presented their advantages and disadvantages. 

In the composition of picture books are also important proportions between word and picture 

parts. They allow the formation of textless picture books, which require the active 

participation of the readers and allow them the role of the co-authors. Presented are the 

options of the interactions between words and pictures, which give rise to meaningful artistic 

whole for high quality picture books. The master's thesis also presents functional capabilities 

offered to readers by picture books. Important are different criteria, which divide picture 

books into those of a high-quality and those that are not. Related to them, visual elements of 

quality illustrations, which build high quality literary works, are presented, which enable the 

reader to understand the message in a multileveled way. Important literary prizes are 

presented, which are given to reward the best quality picture books that are published in the 

Slovene environment. The research part of the master's thesis includes an award-winning 

quality textless picture book Zgodba o sidru (The Story of the Anchor) by the illustrator 

Damijan Stepančič, together with the narrative responses of various old readers to it. It 

answers questions about how differently old »readers« respond to an illustrated story and 

what are the differences in narratives. At the forefront are the reflections, evaluations and 

perceptions of the readers, and they are also offered the possibilities of individual creativity. 

In this context, the importance of the individual and the possibilities of different 

interpretations are emphasized. 

 

KEYWORDS: picture book, narrative response, silent picture book, illustration. 
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1  UVOD 

                                                          »Kakovostna slikanica ni tako preprosta, kakor je videti.« 

                                                                                                                Rebecca J. Lukens 

Magistrsko delo je namenjeno slikanici, ki je posebna oblika literarnega dela in ni le skupek 

besednega in slikovnega, ampak se dopolnjujeta in tvorita novo celoto. Srečanje s slikanico je 

kot srečanje s človekom. V nekatere slikanice se lahko zaljubimo na prvi pogled, druge nam s 

časom prirastejo k srcu in v nas pustijo velik pečat, tretje pa gredo samo mimo nas in nam 

zavedno ostanejo tujke.  

Slikanica je prva knjiga, s katero se otrok sreča. S slikanico si krepi zavest o nečem lepem in s 

tem oblikuje svojo kulturno zavest. Prav tako si z njo širi likovna obzorja in ob njej doživlja 

različna čustva. Pomemben del v slikanici je besedilo, poleg besedila pa ima pomembno 

vlogo tudi ilustracija. Ilustracije so v slikanicah osmislitev sveta, ki ga otroci še niso doživeli, 

zato je ilustrator postavljen pred zahtevno nalogo. Njegova kreativna svoboda mu daje veliko 

možnosti, da izrazi svoj slikarski stil. »Upati smemo, da bodo literarno in likovno kakovostne 

slikanice, s katerimi so se otroci srečali v zgodnjem otroštvu, odskočna deska zanje, tako k 

branju dobrih knjig kot k uživanju likovne umetnosti in prepričljiva varovalka pred veliko 

odvisnostjo od pogosto agresivnih elektronskih medijev, ki z likovnim kičem, nasiljem in 

psevdorealnostjo privlačijo nekritične mlade« (Avguštin, 2009: 83). 

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljene faze obdobja branja in recepcijskega 

razvoja. Zajete so zahtevnostne stopnje slikanic, ki so namenjene bralcem različnih starosti v 

skladu z njihovo stopnjo razvoja, ki tudi pogojuje, katero slikanico otroku ponuditi. Našteti so 

tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek in predstavljene so prednosti oziroma slabosti v 

povezavi z njimi. Pri slikanici so pomembna razmerja med ilustrativnimi in besednimi deli. 

Slikanice brez besedila od bralcev zahtevajo aktivno sodelovanje in večplastno interpretacijo 

ter omogočajo vlogo soavtorjev. Predstavljene so možnosti interakcij med besedo in sliko, ki 

za kakovostne slikanice tvorijo smiselne umetniške celote. Predstavljeni so kriteriji, ki 

slikanice uvrščajo med kakovostne. V povezavi z njimi so predstavljene likovne sestavine 

kakovostnih ilustracij, ki so značilnost dobrih književnih del in bralcu omogočajo večplastno 

razumevanje sporočila v estetiki. Magistrsko delo opozarja na pomembno vlogo slikanic za 

otrokov razvoj. 

Slikanica brez besedila je posebna vrsta knjige, ki predstavlja poseben bralni izziv. Bralec je 

postavljen pred prav posebno in zahtevno nalogo, saj mora ob ilustratorjevih slikah sestaviti 

unikatno zgodbo. Pri tem vsak posameznik opazi drugačne podrobnosti iz ilustracij in tako 

nastane toliko novih zgodb, kot je bralcev. Prav zaradi tega sem se v magistrskem delu 

odločila za obravnavo kakovostne slikanice Damijana Stepančiča z naslovom Zgodba o sidru. 

Njegove ilustracije otroka in odraslega bralca spodbujajo k domišljiji in razmišljanju. Vsak 

bralec ima pri tem priložnost, da postane soavtor Zgodbe o sidru, v kateri prikazuje dragocen 

zaklad Ljubljane.  

Raziskovalni del magistrskega dela zajema nagrajeno kakovostno slikanico brez besedila 

ilustratorja Damijana Stepančiča Zgodba o sidru v povezavi s pripovednimi odzivi različno 

starih bralcev nanjo. Zanimalo me je, kako se različno stari »bralci« odzivajo na ilustrirano 

zgodbo in kakšne so razlike v pripovedovanjih. V ospredje raziskave sem postavila način 

oblikovanja zgodbe različno starih bralcev, vključevanje števila besed, števila enostavčnih in 

večstavčnih povedi, podobnosti in razlike, živost pripovedi in pripovedni ton posameznih 

pripovedi. S svojo raziskavo želim spodbuditi starše, učitelje in odrasle, da bi dali otrokom 
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možnost, da si isto slikanico ogledajo večkrat in ob tem vsakokrat ustvarijo novo zgodbo. 

Otroke je treba spodbujati, da opazijo čim več podrobnosti v slikanici in si na ta način 

bogatijo besedni zaklad ter razvijajo govor.  
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2  TEORETIČNI DEL 

2.1  OBDOBJA BRANJA IN RECEPCIJSKEGA RAZVOJA OTROK 

Otrokov recepcijski razvoj je odvisen in povezan z otrokovim kognitivnim, emocionalnim, 

moralnim, socialnim in jezikovnim razvojem. Pogojen je tudi z razvojem otrokove osebnosti. 

Če želimo ugotoviti recepcijski razvoj pri otroku, pri opazovanju in opisovanju uporabimo 

psihološko lestvico faz osebnostnega razvoja, ki jo delimo na (Kordigel Aberšek, 2008: 46):  

 senzomotorno obdobje (traja do konca 1. leta), 

 obdobje praktične inteligence (traja od 2. do 3. leta), 

 obdobje intuitivne inteligence (traja od 2. do 3. leta do 7. do 8. leta), 

 obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (traja od 7. do 8. leta do 12. leta), 

 obdobje abstraktne inteligence (začne se po 12. letu). 

2.1.1  Senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence 

Za to obdobje je značilno zaznavanje zvočne komponente literarnega besedila (beseda, ritem 

in melodija jezika). Otrok še ne razume poimenovalne vloge besed, da bi lahko s pomočjo 

jezika razmišljal o svetu, zato pa ima na razpolago sistem štirih tipov diferenciranih znakov in 

tako lahko na posreden način komunicira z okolico. Piaget je opisal naslednje diferencialne 

znake: 

 posnemanje, ponavljanje, 

 simbolno igro, 

 otroško risbo, 

 notranje slike in 

 jezik. 

Posnemanje, ponavljanje: Je predstopnja predstave. Otrok, ki ne pozna besed, s katerimi bi 

priklical pojav ali dogodek iz preteklosti, lahko to stori tako, da ponovi gib, položaj telesa, 

obrazno mimiko, ki je spremljala položaj ali pojav v preteklosti. Rezultat tega procesa je, da 

otrok v okviru svojih sposobnosti razume, kaj se mu je zgodilo. 

Simbolna igra: S simbolno igro otrok predeluje svoje podzavestne konflikte. Z igro vlog 

podoživlja preteklost, ki je ne razume in ga teži. To izraža z gibom, besedami in intonacijo ter 

tako o konfliktu neposredno razmišlja.  

Otroška risba: Otroška risba je medij, s katerim otrok izraža najgloblja čustva in predstave. 

Skozi risanje otroške risbe otrok podoživlja, kaj je videl in kaj se mu je v preteklosti zgodilo.  

Notranje slike: So miselne kopije slik, ki jih je otrok že videl v realnem svetu, ali pa je to 

montaža novih slik. Pri notranjih slikah se nič ne dogaja navzven, otrok o preteklih dogodkih 

samo premišljuje s pomočjo notranjih slik (Kordigel Aberšek, 2008: 47). 

V tem obdobju je otrokovo obvladovanje jezika zelo omejeno. Otrok se rad odziva na ritem v 

poeziji in tudi besedila začne povezovati z najprijetnejšimi občutki ugodja. Kmalu začne 

prepoznavati recepcijske situacije, kot so glas pripovedovalca in posebna vrsta stavčne 

intonacije. Otrok se v tem obdobju sreča z recepcijsko književnostjo, ki mu daje občutek 

varnosti in ugodja (Prav tam: 48). 
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2.1.2 Obdobje intuitivne inteligence 

Z vidika otrokove recepcijske zmožnosti ga delimo na dve fazi: 

 obdobje egocentrične recepcije in 

 naivno pravljično obdobje (prim. Kordigel, Aberšek, 2008). 

Obdobje egocentrične recepcije 

V dobi intuitivne inteligence začne otrok dojemati tudi vsebinski, ne le zvočni in čustveni 

segment književnosti. Da bi lahko sledil zgodbi, mora imeti že vrsto predstav, ki jih je 

kadarkoli pripravljen posedanjiti, si jih priklicati v spomin. Predstavo si prikliče v spomin s 

pomočjo besede, ki jo simbolizira. Prvih besed se otrok nauči alogično, po postopku 

asociacije med določenimi doživetji in »besedami«, ki jih spremljajo. Ko se to doživetje 

ponovi, se spomni tudi te besede. Sprva se otroku zdi, da so besede imena stvari. Šele po  

3. letu starosti dojame, da so besede znaki za skupino reči, ki imajo vsak eno skupno lastnost. 

Takrat torej uporablja besede v funkciji množinskih pojmov (Prav tam: 48−49). 

V obdobju egocentrične recepcije se otrok srečuje z dvema vrstama literarnih svetov: 

 z »realnimi« literarnimi svetovi in 

 z »nerealnimi, domišljijskimi svetovi. 

Realni literarni svetovi so urejeni po objektivni miselni shemi, kar pomeni, da literarni svet 

odslikava predmete, ljudi in dogodke v njihovi objektivni realnosti, ki bralcu posreduje 

stvarni in realni zunajbesedilni resnični svet v naravnem okolju.  

Domišljijski literarni svetovi so urejeni po subjektivni miselni shemi, ki prav tako zaznava 

področja resničnosti, a le v odnosu do lastnega jaza. S subjektivno miselno shemo pa otrok 

zaznava tudi tisto, kar se ne dogaja v resničnosti; zaznava velik del pravljičnega dogajanja. V 

fazi egocentrične recepcije otroci lažje predelujejo literarna besedila, katerih književni svetovi 

so urejeni po objektivni miselni shemi, v naivno pravljičnem obdobju pa zlahka procesirajo 

tudi besedila, ki so zgrajena na temelju subjektivne miselne sheme. Otrok iz književnosti 

izbira le tiste segmente, ki jih prepozna za svoje, drugih pa preprosto ne zazna (Prav tam: 

49−50). 

V tem obdobju se otrok nauči mladinsko literarno besedilo opazovati skozi dva psihološka 

mehanizma, in sicer: identifikacijo (poistovetenje) in projekcijo (impulze, potisnjene v 

podzavest, otrok projicira na drugo osebo) (Prav tam: 50−51). 

Naivno pravljično obdobje 

V tem obdobju otroci trdno verjamejo, da je pravljično dogajanje del njihovega realnega sveta 

in da se lahko tudi njim zgodijo čudeži. Naivno pravljično obdobje se začne takrat, ko otrok 

doseže prag zrelosti za recepcijo pravljice, kar pomeni, da je zmožen spremljati potek 

motivov, ki tvorijo pravljico kot zaključeno celoto. Naivno pravljično obdobje se zaključi 

takrat, ko otroci spoznajo, da obstaja neka meja med realnim svetom in med pravljično 

resničnostjo. To obdobje traja nekje do 7. leta, a ne pri vseh otrocih enako, zaključi pa se 

takrat, ko otroci že vedo, da obstaja meja med pravljično resničnostjo in realnim svetom, ter 

tudi to, kje je meja (Prav tam: 54−55). 
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Strukturni elementi recepcijske zmožnosti v naivnem pravljičnem obdobju so (Kordigel 

Aberšek, 2008: 55−60): 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe (otrok naprej zaznava književne 

osebe, ki so otroci kot on sam, šele kasneje pa je zmožen zaznati in doživeti živali, 

predmete, pravljična bitja); 

 zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo (otrok zna vstopiti v besedilni svet, 

podoživljati književno dogajanje in v njem čustveno sodelovati); 

 zmožnost ustvarjanja domišljijskočutnih podob književne osebe (če otrok oceni, da je 

književna oseba dobra, si jo predstavlja lepo, če pa je književna oseba hudobna, si jo 

predstavlja grdo); 

 zmožnost opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu (otrok besedilno 

stvarnost še vedno opazuje iz svojega zornega kota, še vedno je egocentričen); 

 zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb (otroci lahko zaznavajo le 

zelo močno izražena čustva, kot so ljubosumje, samovšečnost, užaljeni ponos in 

maščevalnost); 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora (otrok razume dogajalni 

prostor kot opis socialnega okolja, kot dogajalni čas in kot opis razmer v katerih 

delujejo pravljične osebe); 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa (otrok lahko sledi le 

kronološkemu poteku dogodkov); 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja (otrok lahko sledi 

zaporedju dogodkov glavne književne osebe). 

2.1.3  Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 

To obdobje traja od 7. do 12. leta. Zanj je značilno, da otrokovo ravnanje ni več vedno 

impulzivno, ampak je sposoben razmisliti, preden se odloči za kako dejanje. Otrok ponotranji 

vedenjske vzorce, ki se jih je naučil od drugih ljudi. Vse bolj postaja socialno bitje in je 

sposoben živeti v skupnosti. V tem obdobju ima literarne interese, ki so usmerjeni v 

razburljive dogodivščine, tudi s pomočjo čudežev. Njegov literarni okus preseže klasično 

pravljico. Lahko že sledi dokaj zapleteni zgodbi, v kateri nastopa več oseb in na več 

dogajalnih krajih. Rad ima tudi fantastične pripovedi, pustolovsko prozo in zgodbe, v katerih 

dobi občutek za pravičnost (slabo mora biti kaznovano) (Prav tam: 61−62). 

Recepcijske zmožnosti v dobi konkretnih, logičnih intelektualnih operacij so (Prav tam: 

61−71): 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književnih oseb (otroci podobe iz besedila 

dopolnijo s podobami iz vsakdanjega življenja in z domišljijskimi predstavami, ki 

izvirajo iz drugih literarnih del); 

 zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo (bralec se je zmožen zanimati še za koga ali 

kaj drugega kot zase); 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb (otroci 

zaznavajo samo ravnanje književnih oseb, ki jih poznajo iz lastnih izkušenj, njihovo 

socialno okolje se iz družine širi na šolo, vrstnike in odrasle osebe); 

 zmožnost privzemanja književnih perspektiv (otrok mora najprej znati razmišljati na 

ravni drugih oseb, šele nato se lahko vživi v razmišljanje drugih); 
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 zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora (v tem obdobju je bralec 

sposoben slediti dogajanju na več dogajalnih prostorih, saj si predstavo shrani v 

spomin in jo prikliče, ko se dogajanje preseli vanj); 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega časa (otrok v začetku obdobja misli, 

da je vse, kar je preteklo, enako, a drugačno kot danes); 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja (otroci so zmožni slediti 

književnemu dogajanju v več dogajalnih prostorih); 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja meje med resničnostjo in domišljijo (otrok je 

zmožen ločevati med pravljičnim in resničnim in z naraščajočo starostjo je pri tem vse 

bolj spreten). 

2.1.4  Obdobje abstraktne inteligence 

Obdobje abstraktne inteligence ali z drugo besedo adolescenca se prične nekje okoli 12. leta, z 

njo pa tudi puberteta. V tem obdobju se otrok zanima za pustolovske romane, ki so vezani 

predvsem na realni svet, in to zato, ker se hoče najstnik z junakom v romanu identificirati. 

Nekateri se v tem obdobju srečajo tudi s stripom, ki ima odraslo tematiko, zlasti z akcijskimi 

temami, ki je poln nepremagljivih junakov, ki si jih vzamejo za vzor. Najdemo pa tudi 

literaturo, ki je prepletena s prvimi ljubezenskimi čuti in z družbenim nerazumevanjem, kar 

pa se nahaja večinoma v literaturi za odrasle. Nekateri otroci se pri 12. letih prenehajo 

nekritično identificirati. Branje v identifikacijo krene v dve smeri: v nadomestitev, beg, 

mehanično ponavljanje (pot v trivialno literaturo) – ali v potrjevanje, v začetek invencij in v 

konfrontacijo s stvarnostjo (Kordigel, 1991: 17). 

Veliko otrok se na tej točki velikokrat izgubi. Torej lahko rečemo, da kriza nastopi takrat, ko 

otrok preraste določeno literaturo in jo zamenja za novo. Po mnenju M. Kordigel bi morale 

šolske institucije učencu posredovati primerno branje, npr. pravo knjigo pri obveznem 

domačem branju (prim. Kordigel, 1991). 

2.2  KAJ JE SLIKANICA 

Avtorici D. Haramija in J. Batič (2013) v knjigi Poetika slikanice menita, da je slikanica 

»posebna oblika knjige, ki združuje besedilo in ilustracijo v enovito celoto; slikanica ima torej 

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

ilustracijo. Ta odnos imenujemo interakcija, kajti besedilo vpliva na razbiranje pomena 

ilustracij in obratno, ilustracija spreminja ali dopolnjuje besedila« (Batič in Haramija, 2013: 

23). B. Hlevnjak v članku Kakva je to knjiga slikovnica? pravi, da že beseda slikanica pove, 

da je to knjiga ali skupina majhnih slik. Te majhne slike pa imenujemo ilustracije. Ravno te 

določajo slikanico in ji dajejo značaj ter vrednost (prim. Hlevnjak, 2000). Saksida meni, da je 

slikanica po strožji definiciji le tanka knjiga, pri kateri »besedilo sploh ne more obstajati 

neodvisno od slikovnega dela«; po ohlapnejši definiciji pa je slikanica »vsaka knjiga, ki jo 

določata bolj ali manj enakovredni plasti: likovna in besedilna; vsaka pa lahko obstaja tudi 

sama zase« (Saksida, 2000: 69). Pri tem pa M. Kobe opozarja, da slikanica »ni samo 'vsota' 

enakovrednih in enakomernih deležev likovnega in tekstovnega /…/. Gre za mnogo več, saj 

slika in beseda nista v nobeni drugi zvrsti tako magično neločljivo povezani in zato tudi na 

docela samosvoj način izžarevata svoje skupno estetsko sporočilo« (Kobe, 1987: 33). 

Slikanica na nek način odrašča z otrokom, saj »sledi« razvojnim obdobjem otroka v širokem 

razponu od zgodnjega predbralnega do zgodnjega šolskega obdobja« (Kobe, 1987: 29). 

Saksida meni, da je po strožji definiciji slikanica le tanka knjiga, pri kateri »besedilo sploh ne 

more obstajati neodvisno od slikovnega dela«, po ohlapnejši definiciji pa je slikanica »vsaka 

knjiga, ki jo določata dve ali manj enakovredni plasti: likovna in besedilna; vsaka pa seveda 



Kočevar, A. Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

7 

lahko obstaja sama zase« (Saksida, 2000: 69). M. Kobe pa slikanice ne poimenuje zgolj kot 

tanko ilustrirano knjigo, ne kot vsoto enakovrednih likovnih in tekstovnih deležev (prim. 

Kobe, 1976), temveč sta oba dela neločljivo povezana in izžarevata skupno estetsko 

sporočilo.  

Slikanice se od ostalih oblik pripovedi razlikujejo po načinu komuniciranja z bralcem, ki je 

verbalni in vizualni (Nikolajeva, 2003: 5). Vsem opredelitvam navedenih avtorjev je skupno, 

da je slikanica posebna književna zvrst, ki vključuje besedilni in likovni del sporočila kot 

estetski izdelek. 

2.3 ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANICE 

Slikanica je vrsta knjige, s katero se otrok sreča že zelo zgodaj v predbralnem obdobju in jo 

uporablja do zgodnjega šolskega obdobja. Slikanica tako na poseben način odrašča z otrokom, 

ker sledi njegovim razvojnim obdobjem (prim. Kobe, 1987). Slikanico razdelimo na tri 

zahtevnostne stopnje glede na zunanjo in notranjo obliko (Kobe, 1987: 30): 

- kartonska zgibanka ali leporello, 

- »prava« knjiga s trdimi kartonskimi listi in 

- knjiga s tankimi listi. 

Kartonska zgibanka ali leporello 

Prva kartonska zgibanka ali leporello je predhodna stopnja med igračo in knjigo. Ima obliko 

zložljive harmonike in ima doživljajsko preprosto obliko ter je namenjena otrokom do 2. ali  

3. leta starosti. Glede na tematiko in likovno besedno podobo jo razdelimo na tri podzvrsti 

(Prav tam: 30): 

 leporello brez leposlovnega besedila, 

 leporello s krajšim besedilom in 

 leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami. 

 

Leporello brez leposlovnega besedila 

Leporello brez leposlovnega besedila je prva stopnja kartonske zgibanke, ki je namenjena 

otrokom od okrog 2. do 3. leta starosti. Za to obliko leporella so značilne celostranske slike ali 

fotografije, ki otroku približujejo predmete in pojme iz domačega ter širšega znanega okolja, 

kot so rastline, živali, predmeti, števila in prizori, ki so otroku domači. Slike oziroma 

fotografije so zelo nazorne, niso pa nujno realistične. Otrok prepoznava in poimenuje 

predmete in pojme ter ob tem doživlja občutke ugodja (Prav tam). 

Leporello s krajšim besedilom 

Leporello s krajšim besedilom je druga stopnja kartonske zgibanke ali leporella in je 

doživljajsko razsežnejša, ker otroka postavlja v središče dogajanja. Vsebuje že krajša 

besedila, največkrat prigodniške verze, ki pojasnjujejo različne dogodke iz otrokovega 

življenja (praznovanje rojstnega dne, obisk zobozdravnika, ritual spanja, umivanje zob, 

otroška igra itd.). Odrasla oseba otroku posreduje besedilo in s tem otroku razvija sposobnost 

poimenovanja, prepoznavanja in pomnjenja. Otrok slikanico doživlja zelo intenzivno, saj ob 

slikah prepoznava dogodke iz svojega vsakdanjega življenja in se tako v upodobljenih 

prizorih poistoveti z njimi. V to skupino spada tudi leporello, ki s pripovednimi ilustracijami 
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skozi celotno kartonko oblikuje neko zgodbo ter spodbuja otroka in posrednika k smiselnemu 

sosledju dogodkov na osnovi likovne pisave (Prav tam). 

Leporello s kratkimi ljudskimi in umetnimi otroškimi pesmicami 

Ta zvrst leporella uvaja otroka med 2. in 3. letom v svet prave besedne umetnosti. V tem 

obdobju otrok zelo rad posluša verze in si jih tudi zelo hitro zapomni. Ni toliko pomembna 

vsebina pesmi, ampak je bolj pomembno veselje, ki ga občuti ob ritmu, rimah in zvočni 

barvitosti besed. Ilustracije so živih barv, tako da se otrok ob njih lahko likovno odziva (Prav 

tam). 

»Prava« knjiga s trdimi kartonskimi listi 

Harmonikasto zložljiv kartonski leporello je namenjen otrokom okrog 2., 3. leta starosti. Gre 

že za »pravo« knjigo z vzdržljivimi kartonastimi listi, čeprav se po svoji likovno-besedni 

vsebini ujema z leporellom s krajšimi besedili oz. z leporellom, ki vsebuje otroške pesmi 

(Prav tam). 

Knjiga s tankimi listi 

Knjigo s tankimi listi, ki predstavlja višjo stopnjo slikanice, lahko ponudimo otroku od 3. ali 

4. leta naprej. Slikanica zahtevnosti ne opravičuje le zaradi zunanjega videza, temveč 

predvsem zaradi zahtevnosti otroškega doživljanja (Prav tam). 

2.4 RAZPOREDITEV BESEDILA IN ILUSTRACIJ V SLIKANICI 

Slikanice se med seboj razlikujejo po tem, kako sta razporejena likovni in besedni del. Glede 

na notranjo urejenost besedila in ilustracij ločimo (prim. Kobe, 1987): 

 klasično slikanico, 

 slikanico, pri kateri se ilustracija razlije čez rob, in 

 slikanico, pri kateri je besedilo vključeno v ilustracijo. 

Klasična slikanica 

Klasična slikanica je oblikovana na način klasične knjižne ilustracije, v kateri sta besedilo in 

ilustracija dokaj samostojna elementa slikanice. Ločimo dve različici klasične slikanice, v 

kateri (Prav tam: 37): 

- se celostransko besedilo in celostranska ilustracija enakomerno izmenjujeta, 

- si besedni in likovni del stran v slikanici sorazmerno delita.  

Slikanica, pri kateri se ilustracija razlije čez rob 

Likovni del v tem delu slikanice zajema obe strani v knjigi, ilustracija se »razlije čez svoj 

rob«, tudi med besedilo. Besedilo je razdeljeno na manjše odlomke, ponekod so odlomki 

besedil vključeni kar v likovni del (Prav tam). 

Slikanica, pri kateri je besedilo vključeno v ilustracijo 

Pri tipu slikanice, pri kateri je besedilo vključeno v ilustracijo, ustvarjalec prozno ali verzno 

besedilo preoblikuje tako, da ga na novo uredi in ga vključi v ilustracijo. Tako preoblikovano 
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besedilo, vkomponirano v ilustracijo, ohrani skladnost. Za tip slikanice je značilno, da sta 

ilustracija in besedilo najbolj prepletena (Prav tam: 38). 

2.5 TIPI SLIKANICE GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 

Za slikanico sta značilna prepletenost besedila in ilustracij ter oblikovanje njenih delov v 

sozvočno celoto. Med njimi mora vladati harmonija, saj sta tako besedilni kot slikovni del 

enako pomembna. Glede na izhodišče pri ustvarjalnem postopku ločimo (prim. Kobe, 1987): 

 avtorsko slikanico, 

 slikanico, pri kateri sta soavtorja stalna sodelavca, in 

 slikanico, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca.  

Avtorska slikanica 

Likovni in besedni del avtorske slikanice pripadata le enemu ustvarjalcu. Ta oblika slikanice 

ima največ možnosti za »nastanek slikanice v njeni najčistejši avtentičnosti« (Kobe, 1987: 

34), saj ima posameznik najjasnejšo vizijo, kako bo prepletal besedni in likovni del in ju tako 

skladno združil v enovito celoto. Poznamo avtorsko slikanico brez besedila in avtorsko 

slikanico z besedilom (Prav tam: 35).  

Na Slovenskem je veliko pozornosti pritegnila kakovostna avtorska slikanica Damijana 

Stepančiča Zgodba o sidru (2010). 

Slikanica, pri kateri sta soavtorja stalna sodelavca 

Soavtorja slikanico lahko oblikujeta na tri različne načine (Prav tam: 35): 

 soavtorja slikanico soustvarjata hkrati in se medsebojno spodbujata in dopolnjujeta; 

 soavtor likovnega dela slikanice prejme že izoblikovano besedilo in po besedilu 

ustvari likovni del v sodelovanju z soavtorjem; 

 likovni sooblikovalec slikanice je pri svojem delu povsem samostojen in je stalen. 

Slikanica, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca 

Pri tej slikanici je primaren besedni del in ga nato likovni ustvarjalec ilustrira. Lahko pa je 

primaren tudi likovni del, ki ga šele nato obravnava pisec besedila in po ilustracijah napiše 

besedilo. 

Pri nastanku slikanice, ki nastane z nestalnim sodelovanjem dveh ustvarjalcev, lahko pride do 

nesporazuma in do neskladnosti likovnega in besednega dela, kar povzroči neharmonično 

celoto. Tako nastane le »navidezna« slikanica, ki ne ustreza značilnostim svoje literarne zvrsti 

oz. jih ne dosega v največji možni meri (Prav tam: 36−37). 

2.6  INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 

Obstajajo različne možnosti interakcij med besedo in sliko ter posledično več vrst 

komunikacije med bralci in slikanico. Najmlajši otroci bodo prvi »prebrali« zgodbo, ki jo 

prikazujejo slike oz. ilustracije. Drugo zgodbo v slikanici pripovedujejo besede. Tretji način 

pripovedovanja zgodbe nastane z interakcijo prvih dveh delov, ko ilustracije in besede 

pripovedujejo skupaj. Prav zato je interakcija med besednim in slikovnim delom pomembna 

za razumevanje celotne zgodbe. 
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M. Nikolajeva v članku Verbalno in vizualno: slikanica kot medij predstavi več vrst interakcij 

med besedo in sliko, in sicer (prim. Nikolajeva, 2003): 

 simetrično interakcijo, 

 komplementarno interakcijo in 

 nezdružljivo ali kontradiktorno interakcijo. 

 

Pri simetrični interakciji so slike in besede enotne v pripovedovanju zgodbe, enotna 

informacija se podaja v dveh različnih oblikah komunikacije. Dinamika v interakciji je 

komplementarna, kar pomeni, da si besede in slike zapolnjujejo medsebojne vrzeli. 

Interakcija, kjer slike presegajo pomen besednega dela ali obratno, je komplementarna 

interakcija. Zaradi razlike v sporočilnosti dveh komunikacij je dinamika pri komplementarni 

interakciji kompleksnejša.  

Pri zadnji kontradiktorni interakciji besedilo in slike tvorijo dvoumno sporočilo, ki bralca sili 

k razmišljanju o sporočilu vsebine slikanice. Tu se pojavlja protislovna dinamika, katere 

skupno sporočilo presega posamezne ravni komunikacije (Prav tam: 8). 

 

Besede in slike v slikanicah spodbujajo bralce k aktiviranju pričakovanj, znanja in izkustev, 

zato so možnosti za medsebojno vplivanje med njimi neskončne. Besede in slike zapolnjujejo 

vrzeli, prav tako pa jih zapolni tudi bralec, ki mu besede in slike vzbudijo različne povezave 

med posameznimi pojmi (Prav tam: 6). 

Popolna razmerja med ilustracijami in besedilom bralca ne spodbudijo k razmišljanju. Prav 

tako ga ne spodbudijo tiste slikanice, ki imajo enake vrzeli tako v ilustracijah kot v besedilu. 

V primernih slikanicah se sporočilnost besed in ilustracij med seboj razlikuje. Ravno te 

slikanice ponujajo veliko interpretacij in razvijajo otroško domišljijo (Prav tam: 9). 

2.7  RAZMERJE MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 

V slikanicah je pomemben delež ilustracij, ki odločilno vpliva na obliko knjige. Avtorici J. 

Batič in D. Haramija menita, da »je v slikanicah pomemben delež ilustracij, zato so vmesna 

stopnja med stripom, v katerem so pomembnejši likovni elementi, in ilustrirano knjigo, v 

kateri je pomembnejše besedilo, skrajna oblika so knjige brez ilustracij« (Batič, Haramija, 

2013: 23). 

Tabela 1: Delež besedila in ilustracij v različnih tipih knjig (Batič, Haramija, 2013: 24) 

SLIKANICA BREZ BESEDILA 

(tiha knjiga) 

Vsebuje naslov, vsi drugi elementi zgodbe so 

izraženi z likovno-oblikovnimi elementi. 

STRIP Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, s 

stališča besedila je prisoten dialog med liki; 

uporabljena so posebna izrazna sredstva (vrste 

oblačkov, znaki …). 

SLIKANICA Vsebuje manj kot polovico besedila, a največ 

1.800 besed, ilustracija je povezana z besedilom in 

oblikovana v zgodbo. 

ILUSTRIRANA KNJIGA Vsebuje več kot polovico besedila, ki po dolžini ni 

omejeno, ilustrirani so posamezni prizori in ne 

zgodba.  

KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ Ne vsebuje ilustracij, temveč besedilo. 
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2.7.1  Slikanica brez besedila  

Praktični del mojega magistrskega dela zajema slikanico brez besedila avtorja Damijana 

Stepančiča Zgodba o Sidru (2010). »Slikanice brez besedila ali tako imenovane 'tihe knjige' 

(ang. wordless pictures book, silent books) so knjige, ki predstavijo zgodbo le z ilustracijo in 

so skrajna oblika slikanice. Od bralca zahtevajo aktivno sodelovanje v procesu ustvarjanja 

pomena« (Batič in Haramija, 2013: 24). Med bralcem in ilustracijami se zgradi dialog. Bralec 

ugotavlja zveze med posameznimi slikami in dogodki, ko se premika od ene strani do druge, 

medtem razbira barve, perspektivo, okvir in kompozicijo (Prav tam: 24).  

2.8  ILUSTRACIJE V SLIKANICI 

Ilustracije v slikanici so zelo pomembne, saj vemo, da otrok gleda in prepozna slike, preden 

zna govoriti (prim. Batič, 2013). 

»Ilustracija je sestavni del slikanice, ki ga lahko otrok sprejema brez posrednika, saj zmore 

otrok 'prebrati' slike prej, kot zna prebrati besedilo« (Batič in Haramija, 2013: 51).  

Likovna govorica je bolj univerzalna kot verbalna, saj lahko ilustracije interpretiramo brez 

poznavanja likovnega jezika, medtem ko se branja in govora moramo naučiti. Na 

interpretacijo ilustracij v slikanicah pa pomembno vplivajo izkušnje opazovalca in kulturno 

okolje v katerem se ta nahaja. Čeprav so vizualna sporočila univerzalna, bralca ne nagovorijo, 

če jih ne pozna (Prav tam: 53). 

Pri branju slik »obstajata dve ravni, in sicer raven prepoznavanja in raven razumevanja. 

Razumevanje je povezano z izkušnjami, okoljem in s časovnim obdobjem, v katerem se 

nahajamo« (Batič in Haramija, 2013: 53). Če ne poznamo jezika, v katerem so izražene slike 

in besede, potem nam te posredujejo zelo malo pomena. Otroci bodo razumeli slike šele, ko 

bodo razumeli jezik in kulturo.  

Na interpretacijo stvari, ki jih zaznamo, vpliva to, kar vemo o opazovani osebi ali predmetu in 

kontekstu, v katerem se oseba ali predmet nahajata. Poznavanje konteksta pri isti slikanici se 

pri odrasli osebi odraža drugače kot pri otroku, saj ima odrasla oseba veliko več splošnega 

znanja in zato slikanico vidi drugače kot otrok. Med otroki pa obstajajo tudi razlike, saj imajo 

različno znanje in izkušnje z umetnostjo glede na svojo razvojno stopnjo, socialno okolje in 

lastni interes (Prav tam: 54). 

2.8.1  Likovni jezik 

Da bi dobro razumeli govorico likovnega jezika, moramo dobro poznati zakonitosti likovnega 

oblikovanja (prim. Batič in Haramija, 2013). Tako kot vsak jezik ima tudi likovni jezik svoja 

pravila. Likovne elemente razdelimo v dve skupini, in sicer na orisne in orisane. Orisne 

likovne prvine so: barva, svetlo-temno, linija in točka. Orisane likovne prvine so: prostor, 

oblika in likovne spremenljivke (Prav tam: 55). 

2.8.1.1  Orisne likovne prvine 

Najmanjši orisni element je točka, z nizanjem točk nastane črta, ki jo ločimo po dolžini, legi, 

debelini, smeri in obliki. Poznamo tri oblike črt: aktivno črto (gibanje), medialno črto (oriše 

obliko) in pasivno črto (srečanje dveh različno svetlih ploskev) (Prav tam: 55). 
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Naslednja orisna prvina je barva, ki jo lahko proučujemo z vidika fizike, kemije, fiziologije 

in psihologije. Pomemben orisni likovni element je tudi svetlo-temno (razlike v svetlosti) 

(Prav tam: 56). 

2.8.1.2  Orisane likovne prvine 

Prvi orisani element je slikovni prostor, ki je »najprej dvodimenzionalni prostor slikovne 

ploskve, v katerem slikar lahko s primerno uporabo likovnih izrazil ustvari navidezno tretjo 

dimenzijo, globino« (Butina, 1995, v Batič in Haramija, 2013: 56). Likovnik pri oblikovanju 

prostora uporablja prostorske ključe ali globinska vodila, kot so: zbliževanje vzporednih črt v 

eno črto na obzorju, prekrivanje (bližnji predmeti prekrivajo tiste, ki so bolj oddaljeni), 

podrobnosti (več podrobnosti je na bližnjih predmetih), zračna perspektiva (bolj oddaljeni 

predmeti so bolj svetli) in barvna perspektiva (tople barve so bližje, hladne pa daleč) (Prav 

tam: 57). 

Drugi orisani element je oblika, ki se nanaša na »njene meje in na značilnosti njenih obrisnih 

linj ter njene likovne notranjosti, npr. barve, teksture, svetlosti itd.« (Butina, 1995, v Batič in 

Haramija, 2013: 57). Oblike lahko opredelimo kot organske oz. neorganske, abstraktne in 

geometrične, po doživljajski in ekspresivni vrednosti pa jih delimo na trde, mehke in ostre, 

razdeljene po njihovih otipnih lastnostih. Likovne spremenljivke vplivajo na obliko velikosti, 

teže, položaja, smeri, števila likovnih enot, njihovih enot in teksture (Prav tam: 57). 

Tretji orisani likovni element je kompozicija, ki je prisotna pri vsakem likovnem izdelku in 

pomeni temeljno obliko organizacije likovnega dela. Pri kompoziciji likovnega dela 

uporabljamo kompozicijske elemente, ki dajejo likovnemu delu ritem, ravnovesje, harmonijo 

in kontrast (Prav tam: 57). 

2.8.2  Razbiranje pomena slik (simboli, znaki) 

V slikanicah imajo veliko pripovedno moč simboli, ki posledično vplivajo na bralčevo 

razbiraje pomena slik. S simboli in z znaki se srečujemo v vsakdanjem življenju (zastava − 

nacionalni simbol, golob − simbol miru, križ − simbol trpljenja, srce − simbol ljubezni), zato 

jih otrok hitro razume (prim. Batič in Haramija, 2013). Simboli nas nagovorijo brez 

posrednika in so vezani na določeno kulturo (npr. zmaj na Kitajskem − simbol sreče, v 

zahodnih kulturah ima negativni pomen). Simbol je lahko predmet, podoba ali tudi gesta. 

Podobe v slikanicah razbiramo s pomočjo kodov ali znakov, ki temeljijo na kulturnih kodih, 

ki niso odvisni od simbola (npr. svetlobo prikazujemo z dobrim, temo pa s slabim) (Prav tam: 

69). 

2.8.3  Besedilo v sliki (intraikonično besedilo) 

Ilustratorji v svojih slikah uporabljajo tudi besedne zapise, na primer napis na majici, zapis 

vsebine na embalaži ali pa kot pripis pod določeno podobo. Velikokrat uporabijo zapis v 

oblačku, ki je element stripa. Ti besedni zapisi na nek način dopolnjujejo, komentirajo ali 

nasprotujejo primarni verbalni pripovedi. Tudi v slovenskih slikanicah imajo intraikonična 

besedila svoje mesto (predvsem v humornih slikanicah) in jih ilustratorji velikokrat vključijo 

za poimenovanja predmetov, imena likov in hišnih številk (Prav tam: 70).  
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Slika 1: Primer besedila v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

 
Slika 2: Primer besedila v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

2.9  OBLIKOVANJE SLIKANICE 

Slikanice so umetniško delo in imajo svoje značilnosti oblikovanja naslovnice, veznih listov, 

izbire formata, uporabljenih likovnih materialov in tehnik v ilustracijah (prim. Batič, 

Haramija, 2013).  

»Besedilo in ilustracije in parabesedilo sestavljajo celostno podobo slikanice« (Batič, 

Haramija, 2013: 58). Parabesedilo zajema naslovnico, vezne liste, notranjo naslovnico in 

dvostransko postavitev. Te štiri pomembne sestavine dajo zgodbi celostni pomen. 

Likovne tehnike in materiali: ilustrator oz. likovnik izbira gradivo glede na značaj, ki ustreza 

njegovim občutkom in idejam. Likovni materiali so tudi aktivni in odločujoči elementi izraza. 

Izbira materiala se povezuje z besedilom. Nodelman pravi, da je »medij tisti, ki ga izberejo 

ilustratorji za pripovedovanje in vpliva na pomen zgodbe. Črte na belem papirju ne izražajo 

razpoloženja barve, medtem ko lesorez težje prikaže teksturo. Kolaž zavira ustvarjanje 

globine in akvarel s prosojnostjo na lažji način ustvarja vtis svetlobe kakor tempera. Izkušnja 

s slikanico bo bogatejša, če bomo poznali medij in bili seznanjeni z njeno splošno uporabo« 

(Nodelman, 1996, v Batič in Haramija, 2013: 59). 

Format in oblika: materialne značilnosti knjige, velikost in oblika, vrsta papirja v nas 

vzbudijo velika pričakovanja. Za slikanico je značilno, da je običajno A4-formata, ki je lahko 

pokončen ali ležeč. Ležeči format je primeren za pripovedi, v katerih je vključeno veliko 

gibanja. Dvostransko postavitev pa umetnik uporabi za lažje ustvarjanje občutka pri širini 

prostora. Poznamo tudi različne oblike premičnih knjig, ki med branjem motivirajo bralca. 

Knjige vsebujejo vrtljive elemente (v slikanici se prikažejo nove podobe), različna kukala 

(skozi katera odkrivamo nove ilustracije), besedilo ima različne zavihke in okenca »povleci in 

poglej«. Bralcem so dostopne tudi elektronske slikanice, ki imajo multimedijske elemente 

(glasbo, animacijo, glasove in zvočne učinke). 
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Tipografija: pomemben del oblikovanja slikanice je tudi izbira oblike pisave. Najuspešnejša 

je takrat, ko je bralec ne opazi takoj.  

Naslovnica: je pomemben element, na katerem najdemo podatke o naslovu dela in avtorju. Je 

najpomembnejši vir našega pričakovanja. Pogosto je ilustrirana in na njej se velikokrat pojavi 

motiv. Naslovnica in hrbtna stran knjige sta največkrat povezani, hrbtna stran pa je namenjena 

povzetku vsebine in predstavitvi avtorja. 

Vezni listi: v knjigah zasledimo različne vezne liste, ki so lahko neilustrirani, identični spredaj 

in zadaj (pravilna izbira barve lahko prinese slikanici estetskost); neilustriran, različen spredaj 

in zadaj (pomembnost barvnega kontrasta in simboličen pomen izbranih barv); ilustriran, 

identičen spredaj in zadaj (ilustracije samo nakazujejo zgodbo, razumemo jih pa šele takrat, 

ko preberemo celotno zgodbo), in ilustriran, različen spredaj in zadaj (lahko je zrcaljena slika, 

lahko pa napoveduje spremembo prostora in občutij, ki se lahko zgodijo v zgodbi). 

Postavitev slike in besedila: glede na postavitev odnosa med besedilom in ilustracijo poznamo 

štiri skupine slikanic: klasične slikanice (kjer so strani namenjene besedilu ali ilustraciji); 

knjige, kjer je besedilo vključeno v ilustracijo; knjige, kjer je del besedila sestavni del 

ilustracije, in poučne slikanice, v katerih sta besedilo in ilustracija posamezne enote obdana z 

okvirjem. Če je slikanica dobro oblikovana, imamo, ko beremo, občutek ritma, ki ustreza 

pripovedi (Prav tam: 59−66). 

2.10  POMEN VIZUALNE PISMENOSTI  

V današnjem času je vizualna pismenost zelo pomembna pri razvoju bralne pismenosti in je 

tudi pogoj za celostno branje multimodalnih besedil, ki enakovredno vključujejo dve vrsti 

sporočanja, in sicer besedilni (verbalni) kod in sliko (vizualni kod). Branje multimodalnih 

besedil je drugačno od branja navadnih besedil in če ne znamo brati slik, to lahko v določenih 

okoliščinah pomeni, da smo delno nepismeni. Vizualne interpretativne sposobnosti otrok in 

učencev lahko razvijamo tako, da jim v branje ponudimo slikanice brez besedila, da jim 

ponudimo slikanice z enako ali podobno zgodbo z različnimi ilustracijami ter slikanice z 

različnimi besedili z istim ilustratorjem. Na ta način s pomočjo vizualnega konteksta 

ugotavljajo pomene in posledice z branjem podob in s sporočanjem njihovih idej (Batič, 2016: 

21). 

2.11  POSEBNOST BRANJA SLIKANIC BREZ BESEDILA 

Branje slikanic brez besedila je ena izmed možnosti razvijanja otrokovih vizualnih 

interpretativnih sposobnosti in s tem vizualne pismenosti ter je odvisno od razvojne stopnje 

otroka. Obstajajo štiri stopnje branja slikanic brez besedila (Renck Jalongo, Dragich, Conrad 

in Zangh, 2002 v Batič, 2016: 27): 

 rokovanje s knjigo (pravilno držanje knjige, gledanje slik), 

 označevanje slik (otrok pokaže poimenovani objekt na sliki, ob tem pokaže ustrezen 

gib ali poda zvok), 

 interpretacija slik in aktivnosti (otrok posnema odraslega pri interpretaciji slik), 

 izumljanje pripovedi (otrok samostojno pripoveduje zgodbo ob slikanici, lahko jo 

zapiše ali pa sam ustvari izvirno slikanico brez besedila). 

Pri branju slikanic brez besedila se mora bralec večkrat vračati k posameznim ilustracijam, da 

lahko razbere pomen dogodkov v slikanici. Mlajši otroci potrebujejo veliko časa, da lahko ob 
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poglobljenem branju slikanice ugotovijo in tudi verbalno izrazijo, kaj vidijo v slikanici, ter 

ugotavljajo pomembne elemente v slikanici, kot so podrobnosti, prostor, barva in uporaba 

simbolov (Prav tam). 

Ob branju slikanic brez besedila si otroci razvijajo vizualne interpretativne sposobnosti in 

pridobivajo izkušnje (Read in Smith, 1982, v Batič, 2016: 27): 

 z zaporedjem dogodkov (kako si dogodki v slikanici sledijo), 

 s prepoznavanjem podrobnosti (pomagajo si z vprašanji kdo, kaj, zakaj, kdaj, kako), 

 z določanjem glavne ideje, 

 s sklepanjem (ki je najzahtevnejše, saj mora otrok razbrati odnose med objekti in 

simboli), 

 z oblikovanjem zaključkov (na podlagi številnih dogodkov pridejo do novega 

spoznanja), 

 z določanjem vzroka in posledice in 

 s presojanjem oz. z vrednotenjem (otrok mora razmišljati o vrednotah nekega 

predmeta ali ideje). 

Ob vsem tem je zelo pomembno, da otroku ponudimo kakovostno slikanico brez besedila, ki 

se odlikuje po vizualnih referencah, številnih podrobnostih in skrivnostnem vzdušju. Pri tem 

imamo zelo pomembno vlogo odrasli profesionalni posredniki (učitelji, vzgojitelji in 

knjižničarji), ki pripravljamo izbor kakovostnih leposlovnih in poučnih besedil, prav tako pa 

moramo paziti tudi na izbor kakovostnih ilustracij (Prav tam). 

2.12  KAKOVOSTNA SLIKANICA 

Za kakovostno slikanico je značilno, da ima »spoznavno, estetsko in etično« vrednost besedila 

in ilustracij (Batič, Haramija, 2013: 37). Pri izboru kakovostne slikanice je pomembno, da 

smo pozorni na besedilo in ilustracije, pri kateri ne ugotavljamo le njene sporočilnosti in 

vzgojnega cilja, ker lahko hitro zaidemo do moraliziranja. Pomembno je, da izberemo 

slikanico, ki jo otrok razume in ki bogati njegov besedni zaklad. Kakovostna slikanica naj ne 

bi vzbujala nestrpnosti zaradi verskih, rasnih, spolnih in drugih razlik med ljudmi (Prav tam: 

38). 

Kakovostna slikanica nudi različne metode branja (metodo večkratnega branja, metodo 

družinskega branja, metodo branja na deževen dan, metodo branja v nadaljevanjih in metodo 

žepne pravljice). Pri izboru kakovostne slikanice je tudi pomembno razmerje med branjem 

domače in prevedene literature. Prednost moramo dati domači oz. izvirni slovenski slikanici. 

Upoštevati moramo tudi razmerje med branjem klasične in sodobne literature, pri čemer naj bi 

se otroci seznanili s klasičnimi literarnimi liki (Zvezdica Zaspanka, Maček Muri, Muca 

Copatarica) in sodobnimi literarnimi liki (Jurij Muri, Pedenjped in Sapramiška). Pri vsem tem 

moramo upoštevati tudi primerno vsebino (tematiko), ki je odvisna od starosti otroka, pri 

čemer pa ni pomembno, kdo je glavni literarni lik (otrok, žival ali igrača), temveč je bolj 

pomembna tema besedila (medčloveški odnosi, prevozna sredstva, vsakdanji dogodki, humor 

itd.). Na ta način otroke navajamo na sposobnost razlikovanja leposlovnih in informativnih 

slikanic. Prav tako je pomembno, da pri izboru kakovostne slikanice upoštevamo raznolikost 

literarnih besedil glede na književne zvrsti, vrste in žanrsko pripadnost ter raznolikost slikanic 

glede ilustrativnih možnosti (Prav tam: 38). 
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2.12.1 Kriteriji za določanje kakovostnih ilustracij 

Zupančič (2012) je oblikoval dva različna kriterija za določanje kakovostne slikanice: 

Likovni kriterij:  

 dobra ilustracija: jasno, likovno urejeno, poudarjeno likovno bistvo, odsotnost 

nepotrebnega, anatomsko pravilna risba, upoštevani prostorski ključi, enovito 

upodobljen prostor, prisotna individualna nota, 

 slaba ilustracija: prenasičena, likovno neurejena, likovni klišeji, šablone, stereotipi, 

prisotno nebistvo, anatomsko zgrešena risba, neupoštevanje ali nekompatibilnost 

prostorskih ključev, nelogično upodobljen prostor. 

Vsebinski kriterij (Zupančič, 2012: 14): 

 dobra ilustracija: namenu ustrezna upodobitev (humorna, karikaturna, tragična, 

zlovešča in žalobna), brez vsebinskih nepotrebnosti, ustrezna vsebina: didaktično 

premišljena, poučna in razumljiva, 

 slaba ilustracija: kičasta, osladna upodobitev (solzavo, patetično, idealizirano), banalni 

vsebinski dodatki, sporna vsebina (poudarjeni družbeni, spolni in estetski stereotipi), 

žaljiva vsebina.  

»Kakovostna slikanica se lahko udejanji takrat, ko sta besedilo in ilustracija povezani v 

enovito celoto. To je mogoče le, ko ilustrator besedilo ponotranji« (Haramija in Batič, 2013: 

41). 

2.12.2 Slikanica z oznako zlata hruška – znak kakovosti 

Zlata hruška je znak kakovostne otroške in mladinske knjige, ki ga od leta 2010 vsako leto 

podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana – Pionirska, katere poslanstvo je, da spodbuja branje in 

opozarja na kakovostno produkcijo slovenskih knjig za otroke in mladino. Strokovnjaki na 

področju mladinske književnosti in knjižničarstva vsako leto pripravijo Priročnik za branje 

kakovostnih mladinskih knjig, ki je nepogrešljiv pri strokovnem delu, knjižnični vzgoji in 

namenjen posameznikom, ki jim ni vseeno, kaj njihovi otroci berejo (Mestna knjižnica 

Ljubljana, 2014a). 

V izbor kakovostnih knjig strokovnjaki, ki se v tekočem letu potegujejo za oznako zlata 

hruška, vključijo le tista književna dela, ki so izšla v slovenskem jeziku, imajo letnico izida 

obravnavanega leta in so v več kot eni knjižnici opredeljena kot knjige za mladino. Tako 

strokovnjaki vrednotijo vse nove izdaje, prenovljene izdaje ter vse ponatise in dotise, medtem 

ko pa ne vrednotijo učbenikov, didaktičnih pripomočkov, propagandnega in priloženega tiska, 

pobarvank in izdaj, ki so težko dostopne (Prav tam). 

Strokovnjaki s podelitvijo znaka zlata hruška širšo javnost seznanijo s kakovostjo izdanih 

otroških in mladinskih knjig in na ta način promovirajo slovenski jezik in slovenske ilustracije 

(Prav tam). 

Kriteriji, ki jih strokovnjaki uporabijo za vrednotenje književnih del, so: 

 ocena učinkovitosti ustvarjalnih postopkov (slog, zgradba, jezik, preprečljivost, 

likovnost), 
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 opredelitev osnovnih kakovosti (estetika, etika ali izvirnost, sporočilnost), 

 ocena založniško-obrtniške kakovosti (tisk, postavitev, lektura, prevod, berljivost, 

oblikovanje, oprema, strokovna korektnost), 

 ocena ustreznosti glede na ciljnega bralca. 

 

Na podlagi zgoraj naštetih kriterijev strokovnjaki ovrednotijo knjigo kot dobro, pomanjkljivo, 

pogrešljivo, zelo dobro ali odlično. Le knjiga z oceno odlično ima pravico do oznake zlata 

hruška. Izmed vseh knjig z oceno odlično pa strokovnjaki izberejo še tri najboljše knjige, ki 

poleg znaka kakovosti zlata hruška prejmejo tudi priznanje zlata hruška. Prvo priznanje gre 

izvirni slovenski mladinski leposlovni knjigi, drugo priznanje izvirni slovenski mladinski 

poučni knjigi in tretje priznanje prevedeni mladinski leposlovni knjigi (Prav tam). 

 

Slika 3: Zlata hruška – znak kakovostne knjige 

Oznako zlata hruška in z njo priznanje za kakovostno slikanico je v kategorije slovenske 

izvirne leposlovne knjige leta 2010 prejela tudi slikanica Damijana Stepančiča Zgodba o sidru 

(2010).  

Avtorica in strokovnjakinja na področju mladinske književnosti Ida Mlakar je v svoji anotaciji 

v Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig zapisala, da je Zgodba o sidru slikanica 

brez besedila in da je izvirna likovna zgodba o sidru, ki je poleg zmaja najbolj prepoznavni 

simbol mesta Ljubljane, ter da je slikanica naslovniško odprta in namenjena bralcem različnih 

starosti. V likovno zgodbo je vtkanih veliko možnih interpretacij, tako v likovnih detajlih, v 

nizanju prizorov in sooblikovanju zgodbe ali razreševanju ugank in skrivnosti, ki se skrivajo v 

pisavi, na starih zemljevidih, v zapletenih načrtih ulic in stavb. V simbolični slikanici so kot v 

sanjskem svetu združeni sedanjost in preteklost, čas in prostor, zunanje in notranje, hipno in 

večno (Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, 2011). 

http://www.mklj.si/item/451


Kočevar, A. Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

18 

 
Slika 4: Damijan Stepančič: Zgodba o sidru (2010) 

Leta 2011 je Damijan Stepančič prejel dve zlati hruški: priznanje za najboljšo izvirno 

slovensko mladinsko knjigo za ilustracije pesniške zbirke Saše Vegri Naročje kamenčkov in 

priznanje za najboljšo slovensko poučno knjigo za knjigo Kako so videli svet, ki sta jo 

ustvarila skupaj z Lucijo Stepančič (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014a). 

2.12.3 Literarne nagrade za otroke in mladino 

Nagrada Kristine Brenkove je nagrada za izvirno slovensko slikanico. Od leta 2004 jo 

vsako leto 22. oktobra, na dan rojstva slovenske pisateljice in prevajalke Kristine Brenk, 

podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK) pri Gospodarski zbornici 

Slovenije. Namen in poslanstvo nagrade je spodbujanje nastanka izvirnih slovenskih slikanic, 

izoblikovanje vrednostnih meril za pripravo in ocenjevanje slikanic, spodbujanje branja in 

bralnih navad ter spodbujanje navad nakupovanja dobrih slikanic. Leta 2012 je nagrado 

Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico prejel Damijan Stepančič za ilustracije 

knjige Vitomila Zupana Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo in prav tako leta 2013 za 

ilustracije v Prešernovi Zdravljici (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014b). 

 

Desetnica je slovenska literarna nagrada za otroško in mladinsko književnost. Podeljuje jo 

Društvo slovenskih pisateljev najboljšemu slovenskemu otroškemu ali mladinskemu 

knjižnemu delu, ki je izšlo v zadnjih treh letih in ga je napisal član društva. Namen te nagrade 

je širše uveljavljanje in priznavanje otroške in mladinske literature v stanovski organizaciji, 

literarno-kritiški stroki in javnosti (Prav tam.) 

Založba Mladinska knjiga podeljuje Levstikovo nagrado že od leta 1949 in je ena od 

najstarejših nagrad, ki se podeljujejo na tem področju v Sloveniji. Nagrajuje dosežke na 

področju otroške in mladinske književnosti avtorjev, ki ustvarjajo pri tej založbi. Do leta 1991 

so nagrado podeljevali enkrat letno, od tedaj naprej pa bienalno. Od leta 1999 se podeljuje 

tudi Levstikova nagrada za življenjsko delo. Ta nagrada se podeli dvema osebama: piscu 

literature za otroke in mladino ter ilustratorju. Ostale nagrade so še: Levstikova nagrada za 

izvirno ilustracijo, Levstikova nagrada za izvirno leposlovno delo in Levstikova nagrada za 

stvarno literaturo. Prejemnik Levstikovih nagrad je tudi Damijan Stepančič za knjigo Zgodba 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovenskih_mladinskih_literarnih_nagrad
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_slovenskih_pisateljev


Kočevar, A. Odzivi bralcev na sporočilnost slikanice brez besedila. 

Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

19 

o sidru (2011) in za ilustracije v delu Janje Vidmar Leteči krožnik na našem vrtu (2003) (Prav 

tam.)   

Nagrada Hinka Smrekarja je najvišje slovensko priznanje na področju ilustracije, ki jo 

podeljuje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov v okviru slovenskega bienala 

ilustracije ob robu slovenskega knjižnega sejma od leta 1993. Damijan Stepančič je prejel 

plaketo Hinka Smrekarja za ilustracije v slikanici Petra Svetine z naslovom Čudežni prstan 

(2011). 

Večernica je nagrada za najboljše izvirno leposlovno mladinsko delo, ki je izšlo v preteklem 

letu. Nagrado podeljuje časopisno-založniško podjetje Večer od leta 1997. Podelitev je na 

tradicionalnem srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti. 

Večernico je leta 2012 prejela knjiga avtorja Petra Svetine z naslovom Ropotarna, ilustriral jo  

je Damijan Stepančič (Prav tam). 

2.13  SLIKANICA ZGODBA O SIDRU (2010) 

Slikanica Zgodba o sidru je izšla pri založbi Mladinska knjiga. Gre za izjemno slikanico, saj 

je Damijan Stepančič zanjo prejel tudi nagrado Hinka Smrekarja, nagrado, ki je najvišje 

slovensko priznanje na področju ilustracije, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih likovnih 

umetnikov (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014č). 

Zgodba o sidru je v celoti avtorska, njena največja posebnost pa je, da nima besedila. Ker 

knjiga nima besedila, ima pa zelo sugestivne ilustracije, mora zgodbo pripovedovati otrok oz. 

gledalec sam. Slikanica Zgodba o sidru je nastala kmalu po tem, ko se je Damijan s sinom 

sprehajal po Ljubljani in v Parku Zvezda sta naletela na velikansko sidro. Tako se je rodila 

domišljijska zgodba o ladji, ki pluje po nebu in išče zmaje.  

Slikanica Zgodba o sidru je izvirna likovna zgodba o sidru, ki je prepoznaven simbol 

Ljubljane, tako kot zmaj. Slikanica je namenjena vsem bralcem različnih starosti in s svojo 

močno likovno simboliko prepriča slehernega bralca. V likovno zgodbo je vtkanih toliko 

možnih interpretacij, kolikor je bralcev. Kakšna bo zgodba, je odvisno predvsem od bralca oz. 

opazovalca ilustracij, saj  bo vsak posameznik opazil druge likovne detajle, drugače bo nizal 

prizore, drugače bo oblikoval zgodbo in drugače reševal uganke, ki se skrivajo v pisavi, na 

starih zemljevidih, v zapletenih načrtih ulic in stavb, kjer sta združeni sedanjost in preteklost. 

Nadrealistične podobe vstajajo kot iz sanj in so kažipoti v osebne sanjske svetove slehernega 

bralca. Slikanica je bila nominirana za nagrado izvirna slovenska slikanica 2011 (Priročnik za 

branje kakovostnih mladinskih knjig, 2011: 74). 

2.13.1 O ilustratorju slikanice Zgodba o sidru (2010) 

Damijan Stepančič je bil rojen leta 1969 in je svoj študij uspešno zaključil na Akademiji za 

likovno umetnost v Ljubljani, smer Oblikovanje. Kmalu zatem se je odločil za študij na 

slikarskem oddelku in tako leta 1996 diplomiral pri prof. Gustavu Gnamušu ter prof. Marku 

Uršiču (Knjižnica Prežihov Voranc, 2014a). 

Pri svojem delu se aktivno posveča mladinski knjižni ilustraciji, sodeluje s periodičnim 

mladinskim tiskom (PIL, PIL plus) in ostalim. Poleg slikarstva se ukvarja tudi s stripom, z 

lutkami in animacijo ter ima svoj prepoznaven način, v katerem se slikarstvo povezuje z 

ilustracijo (knjižnica Prežihov Voranc, 2014b). 

 

http://www.mklj.si/item/451
http://www.mklj.si/item/451
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Je avtor številnih samostojnih razstav in dobitnik pomembnih nagrad: 

 1999 – nagrada za izvirne zamisli na Bienalu ilustracije v Ljubljani, 

 2000 in 2002 – Smrekarjeva plaketa na Bienalu ilustracije v Ljubljani, 

 2003 in 2011 – Levstikova nagrada (Leteči krožnik na našem vrtu in Zgodba o sidru), 

 2010 – uvrstitev na častno listo IBBY, zlata hruška za ilustracije k pesniški antologiji 

Saše Vegri Naročje kamenčkov, urednik dr. Igor Saksida, 

 2011 – zlata hruška (Zgodba o sidru), 

 2012 – nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico (Zgodba o sidru), 

 2012 – priznanje zlata hruška za poučno knjigo (Kako so videli svet), 

 2012 – plaketa Hinka Smrekarja (Čudežni prstan), 

 2013 – nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico (Zdravljica), 

 2014 − Nominacija za Astrid Lindgren Memorial Award, 

 2016 − nagrada Hinka Smrekarja za ilustracije v knjigi Arsenije! (Lucija Stepančič), 

Založba Miš. 

2.13.2  O ilustracijah v slikanici Zgodba o sidru (2010) 

Slikanica Damijana Stepančiča Zgodba o sidru (2010) je na slovenskih tleh vzbudila veliko 

pozornosti (prim. Batič in Haramija, 2013). Osnova njegovega likovnega izražanja je risba, ki 

je bogata s črnimi ploskvami, teksturami in z rastri ter s črno črto na svetlem ozadju in z belo 

črto na temnem ozadju. Ilustrator z barvo poudarja razpoloženje in je podrejena risbi. Format 

slikanice je pokončen, zgodba pa se odvija na 15 dvostranskih upodobitvah. Avtor je idejo za 

to zgodbo dobil na sprehodu s svojim sinom, ki ga je zanimalo, zakaj sredi Kongresnega trga 

v Ljubljani stoji kip sidra (Prav tam: 253). 

Na naslovni in hrbtni strani slikanice je dvostranska ilustracija, na kateri so nanizani štirje 

vodoravni pasovi. Spodnji pas upodablja veduto Ljubljane – Kongresni trg z znamenitimi 

stavbami (kranjski deželni dvorec – Univerza v Ljubljani, Slovenska filharmonija, Kazina, 

zgradba Slovenske matice), glasbenim paviljonom in s sidrom, ki ima pretrgano verigo, v 

samem središču parka Zvezda. Nad Kongresnim trgom se dviga Ljubljanski grad, pod njim pa 

je velika kolona vozil. Če si jih podrobno ogledamo, vidimo, da so vozila starinskega videza. 

Na hrbtni strani slikanice je upodobljena pusta pokrajina brez življenja. Sledi temen pas 

morskega dna, v njem plava velika rdeča riba s črtastimi vzorci na plavutih in z mrkim 

pogledom. V tem pasu vidimo tudi ročno napisan naslov slikanice. Tretji pas predstavlja 

razburkano morje, ki je naslikano v modro-zelenih odtenkih. Na naslovni strani slikanice je 

narisana ladja, ki pluje po razburkanem morju in ima verigo, za katero se zdi, da je pretrgana 

in da je velik kos manjka. Zadnji pas predstavlja nebo, upodobljeno v zemeljskih odtenkih 

barv, na katerem lebdijo temnejši oblaki. Pri pogledu na naslovnico našo pozornost pritegne 

sidro z odtrganim delom verige. Kip sidra je spomenik priključitve Primorske k matični 

domovini (prim. Batič in Haramija, 2013).  
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Slika 5: Naslovna in hrbtna stran v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Sprednji in zadnji vezni listi v slikanici so ilustrirani. Na toniranem papirju so upodobljeni 

štirje zmaji, ki verjetno predstavljajo bitko med tremi zmaji na levi in zmajem na desni strani, 

ki stoji znotraj kamnitega obzidja in gleda v smeri proti trem zmajem (Prav tam). 

 
Slika 6: Vezni listi v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Notranja naslovnica ne vsebuje ilustracij, z ročno pisavo sta na desni strani slikanice izpisana 

avtor in naslov slikanice. Na levi strani pa je zapisan CIP – kataložni zapis o publikaciji. 

 
Slika 7: Notranja naslovnica v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Na naslednji strani je upodobljen manjši zmaj s sidrom na hrbtu, na desni strani pa zapis 

avtorja Edgarja Allana Poea: »Je to, kar vidim in zaznam, zares le sanja znotraj sanj?« (Prav 

tam). 
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Slika 8: Notranja stran v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

2.13.3  Zaporedje ilustracij in njihov pomen v slikanici Zgodba o sidru (2010) 

Ilustrator je v vsaki ilustraciji v slikanici uporabil veliko podrobnosti, zato je vsaka ilustracija 

zelo pripovedno bogata. Upodobljeni prizori predstavljajo določeno zaporedje prizorov in 

njihovih medsebojnih odnosov (prim. Batič in Haramija, 2013). 

Prva ilustracija je uvod v zgodbo in prikazuje enonadstropno hišo. V prvem nadstropju hiše 

sta dve okni. Skozi levo okno vidimo posteljo in nad njo sliko s portretom. Skozi desno okno 

pa vidimo dečka, ki sedi za mizo in gleda slikanico. Med obema oknoma je kamnit grb, ki 

prikazuje sidro. Na desni strani hiše je kamnito obzidje, za katerim se v daljavi nahaja podoba 

mesta, ki spominja na veduto našega glavnega mesta Ljubljane (Ljubljanski Grad, stolna 

cerkev, Nebotičnik). Na levi strani hiše je upodobljena silhueta moškega, ki kadi pipo. V 

pritličju hiše je izložba, v kateri so različni predmeti, kot jih je mogoče videti v pomorskih 

muzejih (daljnogled, ladja, mornarski suknjič, oprema za potapljanje …).  

 
Slika 9: Prva ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Druga ilustracija prikazuje povečano podobo iz drobne slikanice, ki jo opazuje deček v prvi. 

Na levi strani dvostranske ilustracije vidimo ogromen svetilnik, za katerim se razkriva majhno 

obmorsko mestece, ki spominja na Piran (cerkev sv. Jurija, obzidje). Na desni strani slikanice 

vidimo ladjo, ki leti visoko med oblaki nad pusto pokrajino s posameznimi drevesi.  
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Slika 10: Druga ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru  

Tretja ilustracija prikazuje ladjo, ki potuje visoko med oblaki, pod njo pa se razprostira 

pogled na fantazijsko pokrajino – pozornost pritegneta večji in manjši hrib, katerih oblika 

spominja na dva človeška obraza (oči, obrvi, nos). Pod njima pa je veliko jezero z ribo 

velikanko z majhno primorsko hišo na hrbtu. Pokrajina je ponekod porasla z gozdom, 

ponekod pa je pusta brez dreves. Na ilustraciji opazimo tri različne hiše. Ena spominja na 

cerkev, druga na svetilnik in tretja na solinarsko hišo. Nebo je temno in oblačno, kot da se 

pripravlja na nevihto. 

 
Slika 11: Tretja ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Četrta dvostranska ilustracija prikazuje notranjost ladje, v kateri najprej opazimo kapitana, 

ki stoji na palubi ladje in skozi daljnogled opazuje morje. Oblečen je v belo uniformo in belo 

mornarsko kapo. Za njegovih hrbtom opazimo krmilo in različne merilne naprave, velik 

zemljevid in v predalu na mizi tri stare knjige, zložene na kup. Knjiga ima na vrhu 

naslovnico, ki prikazuje zmaja. Nad zmajem je napis »DRACO«, pod njim pa je zapisana 

rimska številka »MCMXXXXVII« (letnica 1947). Pred mizo se nahaja lesen rdeče oblazinjen 

stol. 
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Slika 12: Četrta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Peta ilustracija prikazuje pogled na prvo nadstropje hiše. Ponovi se slika, ki je povečana 

podoba s prve ilustracije. Skozi prvo okno vidimo dečka, ki spi. Skozi drugo okno pa vidimo 

slikanico, ki je odprta in prikazuje isto podobo, kot jo opazimo na četrti ilustraciji. Videti je, 

da zunaj divja veter, saj skozi to okno plapola rdeča zavesa. Nad tem oknom je tudi črna 

mačka, ki mogoče napoveduje nesrečo.  

 
Slika 13: Peta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Šesta ilustracija prikazuje ladjo, ki po jasnem nebu, obsijanem s polno luno, leti tik nad 

Ljubljanskih gradom. Pod ladjo vidimo trg z Robbovim vodnjakom in na desni strani 

Magistrat. Na tleh, sredi trga opazimo silhueti dveh upodobljenih človeških obrazov, ki 

predstavljata moškega in žensko. Mesto je mirno in na ulici ni opaziti nikogar. 
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Slika 14: Šesta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Sedma ilustracija prikazuje ladjo s sidrom, ki leti tik nad Tromostovjem. Prikazuje stari del 

Ljubljane s Prešernovim trgom s kipom Franceta Prešerna in Primicove Julije, Frančiškansko 

cerkev Marijinega oznanjenja, Hauptmanovo hišo in stavbo centralne lekarne. V Ljubljanici, 

ki teče pod Tromostovjem, opazimo odseve hiš. 

 
Slika 15: Sedma ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Osma ilustracija prikazuje ladjo s kapitanom tik nad Kongresnim trgom. Kapitan stoji na 

razglednem stolpu in opazuje trg. Odpira se mu pogled na Slovensko filharmonijo, na stavbo 

Univerze v Ljubljani, na glasbeni paviljon in na Uršulinsko cerkev.   
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Slika 16: Osma ilustracija slikanice D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Deveta ilustracija prikazuje ladjo, ki lebdi tik nad Kongresnim trgom. Sidro je spuščeno, 

prav tako tudi lestev, po kateri se je spustil kapitan in z dvema svitkoma v rokah koraka stran 

od ladje. Na ilustraciji je v ozadju upodobljen Ljubljanski grad, v ospredju pa vidimo zgradbe 

in drevored, ki obkrožajo Kongresni trg. 

 
Slika 17: Deveta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Deseta ilustracija prikazuje pogled skozi levo okno prvega nadstropja hiše, ki se nahaja v 

prvi in peti ilustraciji slikanice. Na levi strani okna opazimo dečka in kapitana, ki sedita na 

postelji in skupaj opazujeta zemljevid. Mornar dečku s kazalcem kaže po zemljevidu. Desna 

stran okna je zagrnjena z rdečo zaveso. 
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Slika 18: Deseta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Enajsta ilustracija prikazuje povečan zemljevid in kapitanov prst, ki kaže na Ljubljanski 

grad. Na zemljevidu vidimo prikaz poti z zanimivimi napisi, ki jo je opravila ladja. Na 

zemljevidu so narisani štirje zmaji, ki imajo imena (fig. 1, fig. 2, fig. 3 in fig. 4). V manjšem 

jezeru na levi strani se nahaja riba, na desni strani pa gromozanska pošast. Na sliki opazimo 

tudi kompas, različne hiše, jadrnico na kolesih, grad na hribu in manjše mestece, skozi katero 

pelje pot v obliki sidra. 

 
Slika 19: Enajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Dvanajsta ilustracija prikazuje spremenjen zorni kot. Upodobljen je pogled skozi okno na 

Zmajski most. Deček stoji pri oknu in zaskrbljeno gleda nekam proti desni, kapitan pa s 

svitkom v roki prav tako prestrašeno gleda proti desni in obrnjen v levo stran steče proti svoji 

ladji. Na Zmajskem mostu so samo trije od štirih zmajev, saj je eden odletel. 
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Slika 20: Dvanajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Trinajsta ilustracija prikazuje ladjo, ki se je že odlepila od tal. Zmaj je namreč pregriznil 

verigo s sidrom in kapitan se je še zadnji čas uspel vkrcati na ladjo. Ladja se je s sprednjim 

koncem dvignila v nebo in odletela nad mestom. 

 
Slika 21: Trinajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Štirinajsta ilustracija prikazuje velik del središča mesta Ljubljane iz ptičje perspektive. Med 

množico hiš opazimo majhnega dečka, ki hiti proti Tromostovju.  

 
Slika 22: Štirinajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 
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Petnajsta ilustracija je zadnja in prikazuje dečka ob velikem sidru na Kongresnem trgu. Na 

cesti je kolona vozil, v parku pa vidimo motorista in deklico, ki sprehaja psa. Ob robu parka 

opazimo hiše, glasbeni paviljon, drevored in spodnji del Uršulinske cerkve.  

 
Slika 23: Petnajsta ilustracija v slikanici D. Stepančiča: Zgodba o sidru 

Zgodba o sidru je preplet avtorjeve domišljije, zgodovinskega dogodka in mita, ki govori o 

boju Jazona z zmajem. Jazon je kralju Ajetu ukradel zlato runo, ki je kraljestvo varovalo pred 

zlom. Skupaj s kraljevo hčerjo Medejo je z ladjo Argo pobegnil in z njo plul tudi po 

slovenskih rekah, tako naj bi blizu izvira Ljubljanice tudi prezimil. Tu se je spopadel z 

zmajem in ga premagal (prim. Batič in Haramija, 2013). 
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3  RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI 

Raziskovalni del magistrskega dela zajema kakovostno slikanico brez besedila ilustratorja 

Damijana Stepančiča Zgodba o sidru v povezavi s pripovednimi odzivi različno starih bralcev 

nanjo. Podobno raziskavo sem zasledila pri študentki, ki je imela drugačen postopek pri 

raziskavi omenjene slikanice. Učenci so izbrano knjigo odnesli domov in po njej napisali vsak 

svojo zgodbo, sama pa sem se odločila za drugačno metodo, in sicer za metodo 

pripovedovanja ob slikanici. Vsako pripoved učenca in odraslih oseb sem posnela z 

diktafonom in pridobljene posnetke najprej zapisala, nato pa primerjala in ugotavljala 

različnosti in podobnosti pripovedovanih zgodb. Na podlagi pripovedovanih zgodb sem 

ugotovila njihove vizualne, interpretativne sposobnosti. Namen praktičnega dela magistrskega 

dela je bil ugotoviti, kako se različno stari bralci odzivajo na ilustrirano zgodbo in kakšne so 

razlike v pripovedovanju. 

V skladu s predmetom in problemom raziskovanja sem si postavila več ciljev. Raziskati želim 

pripovedne odzive različno starih bralcev na »prebrano« slikanico. Analizirati želim pripovedi 

ter ugotoviti morebitne podobnosti in razlike med pripovedmi različno starih bralcev (število 

besed, število povedi, živost interpretacije, pripovedni ton posameznih pripovedi, 

prepoznavanje podrobnosti ob ilustracijah in vključevanje domišljije).   
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4  HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje raziskave sem opredelila naslednje hipoteze: 

1. Odzivi različno starih bralcev na »prebrano« slikanico bodo pripovedno obsežnejši in 

razširjeni v primerjavi s splošno ilustrativno pripovedjo. 

2. Pripovedi bralcev nižjih razredov bodo bolj interpretativno podprte, imele bodo večje 

število besed in število povedi. 

3. Bralci bodo svobodno prepuščeni svoji domišljiji in se vživeli v zgodbo ob 

ilustracijah.  

4. Posamezne pripovedi različno starih bralcev ob izbrani slikanici bodo imele različne 

značilnosti/podobnosti. 
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5  METODA DELA 

V magistrskem delu sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop z elementi akcijske 

raziskave. Zaradi lažje analize pripovedi različno starih bralcev za izbrano slikanico brez 

besedila sem vse elemente raziskave zvočno posnela z diktafonom in pripravila zvočne 

posnetke, ki sem jih uporabila le za individualno rabo analize rezultatov, o tem pa sem 

predhodno obvestila učence in starše. Raziskovalna metoda, ki sem jo uporabila, je bila ustna 

pripoved posameznega učenca in odrasle osebe. 

Izbrani vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V raziskavo pripovednih odzivov na 

kakovostno slikanico Damijana Stepančiča Zgodba o sidru so bili vključeni naključni trije 

učenci iz Podružnične šole Griblje (učenka prvega razreda, učenka tretjega razreda, učenec 

petega razreda) in en naključno izbran učenec sedmega razreda Osnovne šole Loka Črnomelj. 

Pri pripovedovanju ob ilustracijah sta poleg omenjenih učencev sodelovali tudi dve odrasli 

osebi. Od staršev izbranih učencev smo pridobili dovoljenje, da njihov otrok lahko sodeluje v 

raziskavi in pri snemanju zvočnega posnetka. Sodelovanje v raziskavi in pri snemanju 

zvočnega posnetka je potekalo v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. 

Po predhodnem dogovoru me je učiteljica v razredu predstavila učencem, jaz pa sem jih 

seznanila s cilji svoje raziskave. Dobili so natančna navodila. Pokazala sem jim slikanico in 

jih povabila k poustvarjanju. Naključno sem izbrala enega učenca ali učenko iz razreda, ki je 

po mojih natančnih navodilih opravil nalogo, ki sem si jo zastavila. Skupaj s posameznim 

učencem sem odšla iz učilnice v poseben prostor, kjer sem mu pokazala slikanico Damijana 

Stepančiča Zgodba o sidru. Vsakemu učencu sem še pred začetkom njegovega 

pripovedovanja zastavila nekaj vprašanj. Zastavila sem jim vprašanja, kateri predmet jim je v 

šoli najbolj všeč, ali radi berejo knjige in ali so že kdaj prebrali kakšno slikanico brez 

besedila. Na to sem navezala vprašanje, ali poznajo slikanico Damijana Stepančiča Zgodba o 

sidru. Vsakemu izmed učencev sem predhodno dala na razpolago 10 minut, da so si lahko 

ogledali to slikanico – vse od naslovnice do zadnje platnice slikaniške knjige. Med 

opazovanjem različno starih učencev so si mnogi ilustracije ogledovali po vrstnem redu in se 

na kateri strani zadržali dalj časa, da so si lahko ogledali vse podrobnosti ilustrativne 

pripovedi. Pomikali so se naprej po slikanici in v mislih ustvarjali zgodbe, ki so jih 

pripovedovale ilustracije. Ko so knjigo zaprli tako, da je bila vidna prva stran naslovnice, sem 

vedela, da so pripravljeni na pripovedno potovanje, na pripoved svoje Zgodbe o sidru.  

Ker sem želela, da se zgodbe ne bi ponavljale in bi bile plod lastne domišljije učenca, sem 

slikanico obravnavala posamezno – z vsakim učencem posebej v odmaknjenem prostoru. Če 

sem pri nekaterih učencih pred pripovedovanjem začutila strah in da niso predvsem prepričani 

v svoje sposobnosti tvorjenja zgodbe, sem jih dodatno spodbudila. Učenci so svoje zgodbe 

pripovedovali s pomočjo »branja« ilustracij, in sicer na dva načina – ilustracije so brali 

posamezno in zaporedoma. Učenci so bili torej postavljeni pred zelo zahtevno nalogo, saj so 

morali odkrivati zveze med posameznimi ilustracijami, jih v mislih pripovedno oblikovati in 

jih uresničiti. 

Delo z dvema naključno izbranima odraslima osebama sem izvedla na podoben način. 

Pripovedi sem prav tako obravnavala z vsakim posamezno v odmaknjenem prostoru. Ker 

predvidevam, da so že izkušeni bralci in bolj vajeni pripovedovanja zgodb ob slikah, sem jim 

pustila, da sledijo svojih občutkom, in dala prosto pot v domišljiji med pripovedovanjem.  

Na začetku magistrskega dela sem vseh šest posnetih govorjenih pripovedi najprej zapisala in 

jih tudi sama slovnično uredila. Nato sem vsako pripoved prebrala in jo analizirala tako, da 
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sem iz nje razbrala število povedi, število besed in uporabo enostavčnih in večstavčnih 

povedi. Nato sem se osredotočila na posebne podrobnosti, ki so jih pripovedovalci razbrali iz 

ilustracij, na živost pripovedi ter na to, kdo od bralcev je najbolj interpretativno pripovedoval 

slikanico Damijana Stepančiča Zgodba o sidru. Rezultate sem zbrala in jih uredila v 

preglednice oziroma tabele. S tem sem primerjala podatke o razlikah in podobnostih med 

pripovednimi odzivi bralcev na »prebrano« slikanico, hkrati pa sem dobila informacije o 

njihovih vizualnih interpretativnih sposobnostih, vživetjih v slikaniške podobe, podrobnostih, 

ki so jih vnesli iz vsakdanjega sveta, domišljijskih svetov in značajskih karakterizacij, ki so 

jih pripisali likom. 
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6  REZULTATI  

6.1  PRIPOVEDI ZGODB RAZLIČNO STARIH BRALCEV 

6.1.1  Deklica iz prvega razreda 

Bila je zelo stara vas in notri je bila ena ladja. Pri poti je bil ogromen svetilnik. Pri morju pa 

so bile velike hiše. V močvirnati vodi je bila gromozanska riba in na njej ena hiša. V ladji pa 

je bil kapitan in gledal, kakšno ribo bi ujel. Deček mu je pomagal pri lovu. Bile so zelo velike 

hiše in nekaj po cesti je bilo tudi porisano. A obstajala je ena zelo gromozanska ladja z 

velikim sidrom. Ta ladja je bila od kapitana in tako veliko sidro je bilo, da noben človek ni bil 

tako velik. Vlekli so ga na ladjo. Pripovedoval je dečku o dosti krajih, ki so jih obiskali. 

»Tukaj je grad,« je rekel, »in tam je tista ogromna riba in še gromozanska pošast.« A deček 

se je začudil. Sidro se je strgalo iz verige. Zmaj je pomagal, a ni ga mogel odvleči. Mesto pa 

je bilo še vedno tiho. A ujeli so sidro in deček je rekel: »Kako gromozansko sidro.« 

Tabela 2: Zunanja zgradba in analiza zgodbe deklice iz 1. razreda 

ZUNANJA ZGRADBA 

Deklica iz 1. razreda 

 Št. povedi Št. besed Enostavčna poved Večstavčna poved 

Deklica 1. r. 17 163 8 9 

  

ANALIZA ZGODBE 

Deklica iz 1. razreda 

Podrobnosti iz 

ilustracij 

Dopolnjevanje ilustracij, dodajanje Živost pripoved (ocena 1−5) 

vas  stara - Zgodbe predhodno ne 

pozna, 

- ne pove avtorja in 

naslova, 

- uporaba medmetov, 

- pokašljevanje, 

- predolgi premori med 

stavki, 

- pravljični ton srednje 

izrazit, 

- hitro listanje, 

- tempo pripovedi zelo 

počasen, 

- nima izkušenj v 

pripovedovanju, 

- živost pripovedovanja 

slabša, 

- je imela tremo. 

ladja ena 

gromozanska 

od kapitana 

svetilnik  ogromen 

morje / 

hiša ena 

hiše velike 

voda močvirnata 

riba ogromna 

gromozanska 

deček / 

cesta 

 

porisana 

sidro 

 

veliko 

da noben človek ni bil tako velik 

se je strgalo 

grad  

pošast gromozanska 

veriga  / 

zmaj / 
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ANALIZA ZGODBE 

Deklica iz 1. razreda 

mesto tiho 

16 16  3 

 

Deklica iz 1. razreda slikanice ni poznala. V začetku pripovedi ni povedala avtorja in naslova 

slikanice. V pripovedi je uporabila 17 povedi, od tega 8 enostavčnih in 9 večstavčnih. V 

pripovedi je uporabila 163 besed. Pri pripovedovanju zgodbe je opazila 16 podrobnosti iz 

ilustracij. Večini opaženih podrobnosti iz ilustracij je dodala pridevnike oz. števnike, 

nekaterim tudi več (npr. ena ladja, gromozanska ladja, ladja od kapitana). Nekaterim 

opaženim podrobnostim iz ilustracij ni dodala nič pridevnikov oz. števnikov (npr. morje, 

deček, veriga, zmaj). Kot vidimo v tabeli, je velikokrat uporabila pridevnik gromozanska: 

gromozanska ladja, gromozanska riba, gromozanska pošast.  

Njeno živost pripovedi bi ocenila z oceno 3. Imela je hudo tremo in se je težko zbrala. Glede 

na to, da je bila deklica iz 1. razreda, se je dobro vživela v svojo pripoved in vključila lasten 

plod domišljije na zanimiv in svojstven način. Njena zgodba je na svojevrsten način posebna, 

saj je v svojem pripovedovanju vključila, kot vidimo, veliko večstavčnih povedi. Zanimivo se 

mi zdi, da je med zgodbo uporabljala medmete, kot so oh, joj ipd., in besedne zveze kot npr. 

hm, kaj naj povem ter delala premore med stavki, ki so se mi zdeli predolgi. Vmes je tudi 

pokašljevala, kar je bilo edino moteče. Pridevnike, ki jih je največkrat uporabila, je govorila z 

zanimivim poudarkom (npr. gromozanska). Deklici se je vse v zgodbi zdelo gromozansko. 

Njen pravljični ton je bil srednje izrazit. Zgodbo je pripovedovala zelo počasi, a kar hitro z 

listanjem šla skozi ilustracije, saj je ob vsaki sliki povedala zgolj en stavek ali dva. Skozi 

pripoved se je osredotočala na posamezne podrobnosti iz ilustracij in jih nizala od strani do 

strani, ni pa se toliko ukvarjala z zgradbo zgodbe, saj še nima toliko izkušenj v 

pripovedovanju. Bila pa je bogata v svojem izražanju in ustvarila svojo, unikatno zgodbo. 

6.1.2  Deklica iz tretjega razreda 

Bila je trgovina, kjer je bila noter lepa, svetlikajoča ladja. In potem je prišel trgovec, ki je 

kupil to ladjo in ko je odšel noter, je ladja kar zletela v zrak, v nebo. Odletela je daleč stran 

od tega mesta, kjer je živel. Potoval je skozi gozd in skozi vasi, ki so bile zelo lepe. Notri v tej 

ladji je bil pa kapitan, ki se mu reče Janko. Potem je bil en fantek, ki je sanjal zelo lepe sanje. 

Ladja je pa vedno in vedno naprej letela in odhajala od mesta do mesta in od vasi do vasi. Ta 

ladja je prišla v veliko mesto in tam je ostala. Ko je ta kapitan Janko ustavil ladjo, je spustil 

sidro in odšel dol. Odšel je z zemljevidi, ki so bili načrt za trgovca, ki je kupil to ladjo in tega 

Janka. Potem sta skupaj to pregledala in sta rekla: »Tukaj je grad, ampak morava se paziti 

grozne zveri kače Grozilde.« Potem sta kar skočila v zrak in nekdo je bil pri ladji, ki je 

odtrgal sidro in ladja je zletela. Kapitan Janko več ni mogel gor. Potem so ostali v mestu in 

so se imeli lepo, kot je bilo doma, čeprav Janko ni mogel nazaj domov. Potem so pomagali 

sidru in vsi ljudje so ga pomagali odnesti stran s ceste, ampak ga niso mogli in potem so 

poklicali vse ljudi okoli mesta in vasi in so dvignili sidro in ga dali stran. Potem so spet lahko 

avtomobili vozili povsod in se sprehajali ljudje in pešci. 
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Tabela 3: Zunanja zgradba in analiza zgodbe deklice iz 3. razreda 

ZUNANJA ZGRADBA 

Deklica iz 3. razreda 

 Št. 

povedi 

Št. besed Enostavčna 

poved 

Večstavčna poved 

Deklica 3. r. 16 255 1 15 

 

ANALIZA ZGODBE 

Deklica iz 3. razreda 

Podrobnosti iz 

ilustracij 

Dopolnjevanje ilustracij, dodajanje Živost pripoved (ocena 1−5) 

trgovina / 

 

- Zgodbe predhodno ne 

pozna, 

- ne pove avtorja in 

naslova, 

- ne uporabi medmetov, 

- ustrezni premori med 

stavki, 

- pravljični ton zelo izrazit 

in vesel, s poudarki, 

- počasno listanje, 

- tempo pripovedi je 

zmerno počasen, 

- ima že nekaj izkušenj v 

pripovedovanju, 

- živost pripovedovanja 

odlična,  

- manjša trema. 

 

ladja lepa 

svetlikajoča 

zletela v zrak, v nebo 

odletela daleč stran 

trgovec / 

 

mesto odletela je daleč stran od mesta 

veliko 

gozd / 

vasi lepe 

kapitan Janko 

ustavil ladjo 

fantek en 

sanjal zelo lepe sanje 

 

sidro  

/ 

zemljevidi načrt za trgovca 

načrt / 

grad / 

kača 

 

grozna zver, Grozilda 

zrak / 

cesta / 

avtomobili vozili povsod 

pešci se sprehajali 

ljudje se sprehajali 

18 16  5 

 

Deklica iz 3. razreda slikanice ni poznala. V začetku pripovedi ni povedala avtorja in naslova 

slikanice. V pripovedi je uporabila 16 povedi, od tega samo 1 enostavčno in 14 večstavčnih. 

V pripovedi je uporabila 255 besed. Pri pripovedovanju zgodbe je opazila 18 podrobnosti iz 

ilustracij. Večini opaženih podrobnosti iz ilustracij je dodala pridevnike (npr. lepa, 
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svetlikajoča ladja). Osmim opaženim podrobnostim iz ilustracij ni dodala nič pridevnikov oz. 

števnikov (npr. trgovina, grad, cesta). Zanimivo in ustvarjalno se mi zdi, da je v svoji 

pripovedi osebam dodala imena (kapitan Janko in kača Grozilda). Deklica se je zelo dobro 

vživela v svojo pripoved. Na začetku se ji je nekoliko zatikalo, potem pa je pripoved tekla 

gladko. Pripovedovala je s pravim tempom, ni delala prevelikih premorov med stavki in ni 

uporabljala medmetov. Od strani do strani se je pomikala zmerno počasi. Videlo se je, da si je 

deklica že v mislih pred tem ustvarila svojo zgodbo. Njen pravljični ton je bil zelo izrazit in 

vesel, govorila je s poudarkom. Pripovedovala je razumljivo in tekoče, z manjšo tremo. Na 

koncu pripovedi se je nekoliko zmedla, ker je mislila, da pripoveduje ob zadnji ilustraciji v 

slikanici. Nato je opazila, da se zgodba nadaljuje, in pri pripovedovanju prevečkrat uporabila 

besedo potem. Med pripovedovanjem se mi je nasmehnila, zato predvidevam, da ji je bila 

slikanica všeč. Čutila sem, da je uživala v svojem pripovedovanju, v svoji zgodbi. Glede na 

to, da deklica obiskuje 3. razred, jo bi rada pohvalila, ker je v svoji zgodbi uporabila 

večinoma večstavčne povedi. V zgodbo je vključila veliko zanimivih pridevnikov, ki so dali 

njeni zgodbi smisel in značaj. Zato bi njeno živost pripovedi ocenila z oceno 5. 

6.1.3  Deček iz petega razreda 

Zgodba o sidru 

Nekoč je en otrok sanjaril, da je hotel leteti z letečo ladjo. En mornar pa je imel letečo ladjo 

in letel, letel in letel po različnih krajih in gledal, kje je ta otrok, da bi lahko z njim letel. 

Otrok je ponoči sanjaril, da bo leteča ladja jutri zjutraj prišla. Ladja je bila že čisto blizu in 

letela nad tromostovjem in voznik ladje je opazil njegovo hišico in se odpravil k njemu noter. 

Pokazal mu je, kam bosta odletela. Otrok je komaj čakal, da bosta odletela vse do gradu. 

Potem je opazil voznik ladje, da mu je zmaj odrezal sidro, in je hitro stekel do ladje, da mu ne 

bi odletela. Ko jo je ravnokar ujel, je otrok po celem mestu hodil in gledal, kje je ladja. Potem 

je našel v središču mesta sidro, kjer je bila zapečatena ladja. 

Tabela 4: Zunanja zgradba in analiza zgodbe dečka iz 5. razreda 

ZUNANJA ZGRADBA 

Deček iz 5. razreda 

 Št. 

povedi 

Št. besed Enostavčna 

poved 

Večstavčna poved 

Deček 5. r. 9 139 1 8 

 

ANALIZA ZGODBE 

Deček iz 5. razreda 

Podrobnosti iz 

ilustracij 

Dopolnjevanje ilustracij, dodajanje 

 

Živost pripoved (ocena 1−5) 

otrok En 

ta 

hotel leteti 

ponoči je sanjaril 

je po celem mestu hodil 

- Zgodbe predhodno ne 

pozna, 

- pove  naslov zgodbe, 

avtorja ne, 

- ne uporabi medmetov, 

- skoraj ni premorov med 

stavki, 

- pravljični ton neizrazit,    

- počasno listanje, 

ladja leteča 

zapečatena 

bo zjutraj prišla 

je bila že čisto blizu 
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ANALIZA ZGODBE 

Deček iz 5. razreda 

mornar En 

je letel, letel in letel po različnih krajih 

- tempo pripovedi je 

zmerno počasen, 

- nima izkušenj v 

pripovedovanju, 

- živost pripovedovanja 

slabša, 

- izrazita trema. 

 

kraji različni 

voznik ladje 

je opazil 

odpravil 

pokazal 

grad / 

zmaj odrezal sidro 

sidro / 

mesto središče 

hišica 

 

/ 

Tromostovje / 

11 13 2 

 

Deček iz 5. razreda je na začetku pripovedi povedal naslov zgodbe. V pripovedi je uporabil 9 

povedi, od tega 1 enostavčno in 8 večstavčnih. V pripovedi je uporabil 139 besed. Pri 

pripovedovanju zgodbe je opazil 11 podrobnosti iz ilustracij. Večini opaženih podrobnosti iz 

ilustracij je dodal nekaj podrobnosti, med temi je bilo zelo malo pridevnikov (leteča, 

zapečatena ladja). Nekaterim opaženim podrobnostim ni dodal nič pridevnikov (npr. grad, 

sidro, hišica in Tromostovje). Pojavlja se zanimivo ponavljanje (je letel, letel in letel).  

Osebam ni dodal imen in značaja. Veliko besed je skozi celotno zgodbo ponavljal (npr. en 

otrok, en mornar). Pripoved dečka je bila zelo kratka, brez posebnosti. Njegovo pomikanje od 

strani do strani je bilo hitro, zato ni opazil zanimivih ilustracij v slikanici. Predvidevam, da je 

imel deček tremo in je svojo zgodbo zaradi tega tudi hitro zaključil. Glede na to, da deček 

obiskuje 5. razred, sem pričakovala, da bo zgodba daljša in da bo branje bolj interpretativno. 

Pripovedni ton je bil ves čas enak, brez dodajanja interpretativnega poudarka. Iz pripovedi ni 

razviden besedni zaklad. Na podlagi tega ga bi ocenila z oceno 2. 

6.1.4  Deček iz sedmega razreda 

V Ljubljani je živel deček, ki je imel trgovino. V tej trgovini je bila tudi ladja. Ladja je odplula 

po zraku po mestnih ulicah. Šla je tudi čez griče in gozdove pa tudi čez morja in reke. V tej 

ladji je bil mornar, ki si je ogledoval okolico. V hiši je spal deček in veter je močno pihal. 

Ladja je letela mimo Ljubljane in mimo gradu. Prišla je do Tromostovja, kjer se je tudi 

zasidrala. Mornar je šel iz ladje in šel na pohod do dečka. Ko je prišel do dečkove hiše, mu je 

pokazal zemljevid in skupaj sta se pogovarjala ob njem. Na zemljevidu je pokazal zmaja in mu 

povedal, da je ta zmaj najstrašnejši zmaj v deželi. Mornar je pobegnil, deček pa je gledal, kje 

bi ta zmaj lahko bil. Mornar je zagledal velikega zmaja, ki je odgriznil sidro. Mornar je hitro 

stekel v ladjo. Deček se je odločil, da poišče mornarja, toda nikjer ga ni našel, zato je 

nadaljeval svoj pohod. Prišel je do trga, na katerem je našel veliko sidro. Mislil je, da je to od 

tega mornarja.  
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Tabela 5: Zunanja zgradba in analiza zgodbe dečka iz 7. razreda 

ZUNANJA ZGRADBA 

Deček 7. razreda 

 Št. 

povedi 

Št. besed Enostavčna 

poved 

Večstavčna poved 

Učenec 7. r. 17 182 7 10 

 

ANALIZA ZGODBE 

Dečka 7. razreda 

Podrobnosti iz 

ilustracij 

Dopolnjevanje ilustracij, dodajanje 

 

Živost pripoved (ocena 1−5) 

Ljubljana / - Zgodbe predhodno ne 

pozna, 

- ne pove avtorja in naslov, 

- ne uporabi medmetov, 

- pravi premori med stavki, 

- pravljični ton neizrazit,    

- počasno listanje, 

- tempo pripovedi je 

zmerno počasen, 

- ima nekaj izkušenj v 

pripovedovanju, 

- živost pripovedovanja 

srednje dobra, 

- trema neizrazita. 

 

deček / 

trgovina / 

ladja odplula po zraku 

čez griče in gozdove 

čez morja in reke 

zasidrala 

je letela 

griči / 

gozdovi / 

morja / 

reke / 

okolica / 

deček / 

ulica mestna 

mornar ogledoval okolico 

je šel iz ladje na pohod 

stekel 

hiša spal deček 

veter močno pihal 

grad / 

Tromostovje 

 

/ 

zemljevid / 

zmaj najstrašnejši v deželi 

velik 

trg / 

dežela / 

sidro veliko 

21 14 4 

 

Deček iz 7. razreda slikanice ni poznal. Na začetku pripovedi ni povedal avtorja in naslova 

slikanice. V pripovedi je uporabil 17 povedi, od tega 7 enostavčnih in 10 večstavčnih. V 
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pripovedi je uporabil 182 besed. Pri pripovedovanju zgodbe je opazil 21 podrobnosti iz 

ilustracij. Večini opaženih podrobnosti iz ilustracij ni dodajal pridevnikov. Izjemi sta zmaj 

(velik, najstrašnejši v deželi) in sidro (veliko). Osebam ni dodal imen.   

Pripoved ni bila interpretativna. Skozi celotno pripoved je uporabljal enak pravljični ton glasu 

in ni uporabljal medmetov. Zanimivo se mi zdi, da dečki ne pripovedujejo tako čustveno in 

doživeto kot deklice. Deček je v slikanici kot posebnost prepoznal mesto Ljubljano in 

Tromostovje. Pri pripovedovanju se mu ni zatikalo, slikanico si je že na začetku dobro 

ogledal. Opaziti je, da ima že več izkušenj s pripovedovanjem, saj je v višjem razredu in ima 

dober besedni zaklad. Na podlagi tega bi ga ocenila z oceno 4. 

6.1.5  Odrasla oseba 

Damjan Stepančič: Zgodba o sidru 

Nekoč v nekem mestu je živel deček, ki je živel v svoji trgovini z ladjami. Sanjal je o leteči 

ladji in nenehno bral čarobno knjigo. Knjiga ga je ponesla v daljne kraje, v neznane kraje, 

med hribe in doline, kjer je videl mnogo čudovitih stvari. Ampak na tej ladji je živel kapitan, 

ki je tudi iskal tega dečka. Iskal ga je nenehno in neprestano. Ko je šel deček spat, je čarobna 

knjiga začela delovati in s tem je kapitana vodila do dečka. Ko je padla noč, je ladja letela 

čez mesta, oceane in doline. Ko je kapitan našel dečka, je ladjo pustil na Tromostovju in 

gledal, v kateri hiši živi deček. Ladjo je zasidral s sidrom, da ne bi ušla. Kapitan se je 

odpravil proti dečku. Zbudil je dečka in mu začel pripovedovati o skrivnih zakladih, o skrivnih 

morjih in mu pokazal tudi, kje sta zdaj, v Ljubljani, in od kod je pripotoval, da je prišel do 

njega. Naenkrat se je zgodilo nekaj strašnega. Deček ni mogel verjeti. Kapitan pa je stekel 

proti svoji ladji. Zmaj mu je pretrgal sidro in ladja je začela pluti stran. Kapitan je hitro 

stekel na ladjo in odšel za vedno stran, ker se ni mogel ustaviti, ker ni imel sidra. Deček ga je 

nenehno iskal po mestu, vendar ni bilo uspeha. Vendar vedno se ga spominja, ker je na tem 

mestu ostalo sidro, zelo veliko sidro sredi mesta. In deček se bo vedno spominjal ladje s 

sidrom. Konec. 

Tabela 6: Zunanja zgradba in analiza zgodbe odrasle osebe 

ZUNANJA ZGRADBA 

Odrasla oseba 

 Št. 

povedi 

Št. besed Enostavčna 

poved 

Večstavčna poved 

Odrasla oseba 19 250 6 13 

 

ANALIZA ZGODBE 

Odrasla oseba 

Podrobnosti iz 

ilustracij 

Dopolnjevanje ilustracij, dodajanje 

 

Živost pripoved (ocena 1−5) 

mesto neko - Zgodbe predhodno ne 

pozna, 

- pove avtorja in naslov 

zgodbe, 

- ne uporabi medmetov, 

- preveliki premori med 

stavki, 

deček živel 

nenehno iskal 

sanjal o leteči ladji 

trgovina z ladjami 

ladja leteča 

plula stran 
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s sidrom - pravljični ton neizrazit,    

- počasno listanje, 

- tempo pripovedi je zelo 

počasen, 

- nima izkušenj v 

pripovedovanju, 

- živost pripovedovanja 

slaba, 

- trema izrazita, 

- uporabljanje mašil. 

 

knjiga čarobna 

  

kraji daljni 

neznani 

hribi    / 

doline / 

stvari čudovite 

noč je padla 

kapitan  / 

mesta / 

oceani / 

Tromostovje /  

hiša / 

zakladi skrivni 

morja skrivna 

sidro zelo veliko 

Ljubljana / 

zmaj / 

20 16 2 

 

Odrasla oseba slikanice ni poznala. Na začetku pripovedi je povedala avtorja in naslov 

slikanice. Odrasla oseba je v pripovedi uporabila 19 povedi, od tega 6 enostavčnih in 13 

večstavčnih. V pripovedi je uporabila je 250 besed. Pri pripovedovanju zgodbe je opazila 16 

podrobnosti iz ilustracij. Malo več kot polovici opaženih podrobnosti iz ilustracij je dodala 

nekaj zanimivih pridevnikov (čarobna knjiga, skrivni zaklad). Od odrasle osebe sem 

pričakovala, da bo zgodba daljša in da bo opazila veliko več podrobnosti iz ilustracij kot 

učenci nižjih stopenj. Pred pripovedovanjem Zgodbe o sidru mi je bilo všeč, ker je odrasla 

oseba povedala naslov in avtorja izbrane slikanice. Tega ni naredil nobeden od učencev. Pred 

ogledovanjem slikanice si je odrasla oseba dobro ogledala slikanico. Pri pripovedovanju 

celotne zgodbe se ji je pa že od začetka zatikalo. Uporabljala je veliko mašil in stokajoč iskala 

besede. Posnetek pripovedi sem morala večkrat poslušati, da sem jo lahko zapisala.   

Pripovedni ton odrasle osebe je bil tih in skozi celotno pripovedovanje monoton, ponekod tudi 

nerazumljiv. 

6.1.6  Odrasla oseba, ki dela v knjižnici 

Zgodba o sidru 

Zgodilo se je nekoč. Sredi mesta je stala hiša. In ta hiša je imela grb, na katerem je bilo sidro. 

In v tej hiši je živel deček, ki je bral svojo knjigo. To je bilo na vrhu hiše. Je bila njegova 

soba. Spodaj v hiši pa je bila izložba, v kateri je bila velika ladja in veliko mornarskih 

rekvizitov. Tukaj je bil velik daljnogled, potem je bil skafander, mornarska obleka. In tako je 

deček bral to knjigo. In potem se je zgodilo, da je ta ladja iz izložbe − se je kar naenkrat 

dvignila nad mesto. Ni šla v morje, ampak je šla visoko v zrak nad svetilnik, kajti to je bilo 

mesto ob morju in ladja se je dvignila in zaplula visoko nad oblaki, nad celim mestom in je 
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plavala in plula po zraku kar naprej. Dvignila se je visoko, nad hribe, nad majhne vasice, nad 

jezero, v katerem je bila velika riba, ki je bila tako velika, da je zavzemala celo jezero, in je ta 

ladja plula kar naprej, naprej. O, in ta ladja ni bila prazna! V njej je bil čisto pravi kapitan, 

oblečen v belo obleko in v belo kapo. In ta kapitan je imel v svoji kabini veliko stvari. Imel je 

tudi velik zemljevid. In nato je kapitan vzel daljnogled in pogledal skozi. In zagledal je prav 

tisto hišo, v kateri je malo prej deček bral knjigo, zdaj pa je v sosednji sobi spal. Sladko je 

spal in zavesa v sobi, v kateri je bila knjiga, je plapolala. Prav gotovo je pihal veter. In ladja 

je še kar naprej plula in plula in prispela v mesto. Najbrž je prispela v Ljubljano, kajti na sliki 

vidim Ljubljanski grad, in ta ladja je plula nad Ljubljanskim gradom in potem si je sredi trga 

nad reko našla prostor in verjetno bo pristala. In res. Ladja je pristala sredi trga. Tukaj v 

mestu je bila noč, kajti ulice so bile prazne. In ladja je pristala. Kapitan je po sidru splezal 

dol z ladje in veselo zakorakal po mestu. V rokah pa je držal zemljevid in je šel skozi ulico 

sam. In šel je naravnost k dečku, ki ga je malo prej videl skozi daljnogled. Ga je zbudil, sedel 

k njemu in mu pokazal zemljevid. Ta deček si je prav gotovo želel postati mornar, kajti na 

steni v sobi je imel sliko in on je bil na sliki v mornarski opravi. In tako sta skupaj gledala 

zemljevid. Joj, in potem je mornar pokazal dečku, na kateri otoček bosta skupaj odplula z 

njegovo ladjo. To je bil čisto majhen otoček sredi morja. Toda tedaj se je nekaj zgodilo. 

Mornar je prestrašeno pogledal, zavesa je zaplapolala in skozi okno sta nekaj opazila. Kaj sta 

opazila? Joj, sredi trga, tam, kjer je bila ladja, se je zgodilo to, da je prišel zmaj in je 

pregriznil vrv, na kateri je bilo sidro, in ladja se je že skoraj vzpela v nebo. Kapitan je še 

komaj uspel splezati na ladjo in ladja se je skupaj s kapitanom dvignila visoko nad mesto. 

Deček je stekel po ulicah in skušal ujeti in doseči ladjo, ampak je ni mogel, kajti ladja je bila 

že visoko v zraku. In poglej, poglej! Še dandanes sredi Ljubljane leži to sidro. V spomin na to 

zgodbo. In tudi Ljubljančani in drugi Slovenci rečemo: »Poslušaj, jutri se dobiva ob treh pri 

sidru.« Počil je lonec in pravljice je konec. 

Tabela 7: Zunanja zgradba in analiza zgodbe odrasle osebe, ki dela v knjižnici 

ZUNANJA ZGRADBA 

Odrasla oseba, ki dela v knjižnici 

 Št. 

povedi 

Št. besed Enostavčna 

poved 

Večstavčna poved 

Odrasla oseba, 

ki dela v 

knjižnici 

45 569 16 29 

 

ANALIZA ZGODBE 

Odrasla oseba, ki dela v knjižnici 

Podrobnosti iz 

ilustracij 

Dopolnjevanje ilustracij, dodajanje 

 

Živost pripoved (ocena 1−5) 

nekoč /  

mesto sredi mesta - Zgodbo predhodno 

pozna, 

- pove naslov zgodbe, ne 

pa avtorja, 

- veliko uporablja 

medmete, 

- ravno pravi premori med 

stavki, 

- pravljični ton zelo 

hiša tista 

na vrhu hiše 

spodaj v hiši 

grb / 

sidro / 

deček / 

knjiga / 
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ANALIZA ZGODBE 

Odrasla oseba, ki dela v knjižnici 

soba /  izrazit,  

- počasno listanje, 

- tempo pripovedi je 

počasen, a se skozi 

pripoved spreminja, 

- ima veliko izkušenj v 

pripovedovanju, 

- izredna živost 

pripovedovanja,   

- treme ni, 

- pripoved je tekoča in 

gladka, 

- presenetljiv in humoren 

zaključek zgodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izložba / 

ladja ni bila prazna 

rekviziti mornarski 

daljnogled velik 

obleka mornarska 

skafander / 

morje / 

zrak visoko v zrak 

svetilnik / 

hribi / 

vasice majhne 

riba velika 

tako velika, da je zavzemala celo jezero 

zemljevid / 

otoček majhen 

sredi morja 

jezero / 

kapitan čisto pravi 

obleka bela 

kapa bela 

stvari veliko 

kabina / 

zemljevid velik  

soba sosednja 

okno / 

zavesa je zaplapolala 

veter  / 

nebo / 

Ljubljana / 

grad ljubljanski 

trg sredi trga 

noč / 

prostor / 

ulice prazne 

mornar / 

slika / 

sidro / 

oprava mornarska 

otok / 
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ANALIZA ZGODBE 

Odrasla oseba, ki dela v knjižnici 

zmaj / 

vrv  

spomin  

Ljubljančani / 

Slovenci / 

lonec / 

pravljica / 

konec / 

53 26 5 

 

Odrasla oseba, ki dela v knjižnici, je na začetku povedala naslov slikanice, ne pa avtorja. V 

pripovedi je uporabila 45 povedi, od tega 16 enostavčnih in 29 večstavčnih. V pripovedi je 

uporabila največje število besed, in sicer kar 545. Njena pripoved je bila najdaljša. Pri 

pripovedovanju zgodbe je opazila 53 podrobnosti iz ilustracij, manj kot polovici je dodala 

pridevnike. Odrasla oseba se je v pripoved vživela in opazila veliko podrobnosti v slikanici 

ter oblikovala tekočo in zanimivo pripoved. Pripovedovala je počasi in vključila 

interpretativni ton. Glede na to, da odrasla oseba dela v knjižnici, menim, da je navajena 

pripovedovanja zgodb. Menim, da imamo odrasli bistveno več ozaveščenih recepcijskih in 

spoznavnih elementov kot otroci, zato ilustracije »beremo« nekoliko drugače. Odrasla oseba 

je na podlagi svojega znanja, ki ga je dobila prek vizualnih transferjev, prepoznala slovensko 

mesto Ljubljano. Po njeni pripovedi sodeč, sklepam, da se je že srečala s to posebno obliko 

slikanice brez besedila. V slikanici ni opazila samo elementov, kot so hiša, sidro, deček, soba 

itd., ampak je opazila tudi izložbo, svetilnik, kabino, Ljubljanski grad, Tromostovje – 

znamenitosti Ljubljane. Njej pripovedni ton je bil prijeten, zgodbo je pripovedovala počasi in 

s poudarkom. Ritem pripovedi se je spreminjal in vmes so bili tudi odmori, ki so dajali 

pripovedi napetost in zanimivost. Pred pripovedovanjem je prebrala samo naslov slikanice in 

ne avtorja. Glede na to, da se ukvarja s pripovedovanjem, bi to od osebe, ki dela v knjižnici, 

pričakovala. Vsako stran ilustracije si je podrobno pogledala in opazovala ilustracije ter s tem 

svoji zgodbi dodajala smisel. V pripovedi je uživala in nisem opazila treme. Zelo presenetljiv 

in humoren se mi zdi njen zaključek zgodbe. Pripoved me je navdušila in bi ji dala oceno 5.  

6.2 SKUPNA PRIMERJAVA ZUNANJE ZGRADBE IN ANALIZE ZGODB 

RAZLIČNO STARIH PRIPOVEDOVALCEV 

ZUNANJA ZGRADBA  

Tabela 8: Skupna primerjava zunanje zgradbe pripovedi različno starih pripovedovalcev 

Pripovedovalci Št. povedi Št. besed Enostavčna 

poved 

Večstavčna 

poved 

Deklica 1. r. 17 163 8 9 

Deklica 3. r. 16 255 1 15 

Deček 5. r. 9 139 1 8 

Deček 7. r. 17 182 7 10 

Odrasla oseba 19 250 6 13 

Odrasla oseba, 

ki dela v 

knjižnici 

45 569 16 29 
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V pripovednih odzivih na prebrano slikanico brez besedila Damijana Stepančiča Zgodba o 

sidru je sodelovalo 6 različno starih bralcev.  

Pri zunanji zgradbi zgodbe je največje število povedi (45) in število besed (569) dosegla 

odrasla oseba, ki dela v knjižnici. Prav tako je imela največ enostavčnih (16) in večstavčnih 

povedi (29). Takoj za njo se je uvrstila druga odrasla oseba v številu povedi (19) in v številu 

besed (250). Uporabila je 6 enostavčnih povedi in 13 večstavčnih povedi. Med učenci je 

največje število besed pri pripovedi dosegla deklica iz 3. razreda (255) in uporabila 16 povedi, 

od tega 1 enostavčno in 15 večstavčnih. Takoj za njo se je uvrstil deček iz 7. razreda, ki je pri 

pripovedi uporabil 182 besed, uporabil je 17 povedi, od tega 7 enostavčnih in 10 večstavčnih. 

Deklica iz 1. razreda je pri pripovedi uporabila 163 besed. V pripoved je vključila 17 povedi, 

od tega 8 enostavčnih in 9 večstavčnih. Deček iz 5. razreda je imel najkrajšo pripoved. 

Uporabil je 139 besed, vključil 9 povedi, od tega 1 enostavčno in 8 večstavčnih. 

ANALIZA ZGODBE 

Tabela 9: Skupna primerjava analize zgodbe pripovedi različno starih pripovedovalcev 

Pripovedovalci Podrobnosti iz 

ilustracij 

Dopolnjevanje 

ilustracij, dodajanje 

Živost pripoved 

(ocena 1−5) 

Deklica 1. r. 18 16  3 

Deklica 3. r. 18 16  5 

Deček 5. r. 11 13 2 

Deček 7. r. 21 14 4 

Odrasla oseba 20 16 2 

Odrasla oseba, ki 

dela v knjižnici 

53 26 5 

 

Pri analizi zgodbe je največ podrobnosti iz ilustracij opazila oseba, ki dela v knjižnici (53). 

Takoj za njo se je uvrstil deček iz 7. razreda, ki je opazil 21 podrobnosti iz ilustracij. Na  

3. mesto se je uvrstila odrasla oseba, ki je opazila 20 podrobnosti iz ilustracij. Deklici iz 1. in 

3. razreda sta opazili enako število podrobnosti iz ilustracij (18). Najmanj podrobnosti iz 

ilustracij je opazil deček iz 7. razreda (11).  

Pri dopolnjevanju ilustracij je največje število dosegla odrasla oseba, ki dela v knjižnici (26). 

Odrasla oseba in deklici iz 1. in 3. razreda so dosegle enako število dopolnjevanja ilustracij 

(16). Deček iz 7. razreda je dodal in dopolnil 14 ilustracij. Tudi pri dopolnjevanju ilustracij je 

najmanjše število dosegel deček iz 5. razreda (13).  

Šest različno starih pripovedovalcev sem ocenila na podlagi živosti pripovedi od 1 do 5. 

Najbolj všeč sta mi bili pripovedi odrasle osebe, ki dela v knjižnici, in deklice iz 3. razreda. 

Njuno živost pripovedi sem ocenila z oceno 5.  

Pri odrasli osebi, ki dela v knjižnici, mi je bilo všeč, da je pripovedovala počasi in vključila 

izrazit interpretativni ton. Njej pripovedni ton je bil skozi celotno zgodbo prijeten, 

pripovedovala je počasi in s poudarkom. Ritem pripovedi se je spreminjal in vmes so bili tudi 

odmori, ki so pripovedi dajali napetost in zanimivost. Vsako stran ilustracije si je podrobno 
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pogledala in opazovala ilustracije ter svoji zgodbi s tem dodajala smisel. V pripovedi je 

uživala in nisem opazila treme. Zelo presenetljiv in humoren se mi zdi njen zaključek zgodbe.  

Deklica iz 3. razreda se je zelo dobro vživela v svojo pripoved. Pripovedovala je s pravim 

tempom, ni delala prevelikih premorov med stavki in ni uporabljala medmetov. Od strani do 

strani se je pomikala zmerno počasi. Videlo se je, da si je deklica že v mislih pred tem 

ustvarila svojo zgodbo. Njen pravljični ton je bil zelo izrazit in vesel, govorila je s 

poudarkom. Pripovedovala je razumljivo in tekoče, z manjšo tremo. Med pripovedovanjem se 

mi je nasmehnila, zato predvidevam, da ji je bila slikanica všeč. Čutila sem, da je uživala v 

svojem pripovedovanju, v svoji zgodbi. Glede na to, da deklica obiskuje 3. razred, jo bi rada 

pohvalila, ker je v svoji zgodbi uporabila večinoma večstavčne povedi. V zgodbo je vključila 

veliko zanimivih pridevnikov, ki so dali njeni zgodbi smisel in značaj. 

Všeč mi je bila tudi pripoved dečka iz 7. razreda, ki sem ga ocenila z oceno 4. Pripoved ni 

bila interpretativna. Skozi celotno pripoved je uporabljal enak pravljični ton glasu, ki ni bil 

tako izrazit. V svojo pripoved ni vključil toliko čustev kot deklice. Deček je v slikanici kot 

posebnost prepoznal Ljubljano in Tromostovje. Pri pripovedovanju se mu ni zatikalo, 

slikanico si je že na začetku dobro pogledal. Dečku se vidi, da ima že več izkušenj v 

pripovedovanju, saj je v višjem razredu in ima dober besedni zaklad.  

Deklici iz 1. razreda sem dodelila oceno 3, saj je glede na svojo starost in bralne izkušnje 

srednje dobro pripovedovala. Imela je hudo tremo in se je težko zbrala. Zanimivo se mi zdi, 

da je med zgodbo uporabljala medmete, kot so oh, joj ipd., in besedne zveze kot npr. hm, kaj 

naj povem ter delala premore med stavki, ki so se mi zdeli predolgi. Vmes je tudi 

pokašljevala, kar je bilo edino moteče. Njen pravljični ton je bil srednje izrazit. Zgodbo je 

pripovedovala zelo počasi, a kar hitro z listanjem šla skozi ilustracije, saj je ob vsaki sliki 

povedala zgolj en stavek ali dva. Skozi pripoved se je osredotočala na posamezne podrobnosti 

iz ilustracij in jih nizala od strani do strani, ni pa se toliko ukvarjala z zgradbo zgodbe, saj še 

nima toliko izkušenj v pripovedovanju. Bila pa je bogata v svojem izražanju in je ustvarila 

svojo, unikatno zgodbo. 

Živost pripovedi dečka iz 5. razreda in odrasle osebe sem ocenila z oceno 2. Glede na njuno 

starost in bralne izkušnje bi od njiju pričakovala bolj interpretativno pripoved.  

Deček iz 5. razreda je v svoji pripovedi preveč ponavljal besede. To se mi je zdelo moteče 

(npr. je letel, letel in letel, en otrok, en mornar). Osebam ni dodal imen in značaja. Njegova 

pripoved je bila zelo kratka, monotona, brez posebnosti. Skozi pripoved se je pomikal od 

strani do strani zelo hitro, zato ni opazil zanimivih ilustracij, ki mu jih je nudila slikanica. Na 

podlagi njegovega hitrega pripovedovanja predvidevam, da je imel deček veliko tremo in da 

je želel zgodbo čimprej zaključiti. Zdi se mi, da v pripovedovanju ni užival. Glede na to, da 

deček obiskuje 5. razred, sem pričakovala, da bo zgodba daljša in da bo branje bolj 

interpretativno. Pripovedni ton je bil ves čas enak, brez dodajanja interpretativnega poudarka. 

Iz pripovedi nista bila razvidna besedni zaklad in smisel zgodbe. 

Od odrasle osebe sem pričakovala, da bo zgodba daljša in da bo opazila veliko več 

podrobnosti iz ilustracij kot učenci. Pred pripovedovanjem Zgodbe o sidru mi je bilo všeč, ker 

je edina omenila naslov in avtorja izbrane slikanice. Tega ni naredil nobeden od učencev niti 

odrasla oseba, ki dela v knjižnici. Pri pripovedovanju celotne zgodbe se je odrasli osebi že od 

začetka pripovedi zatikalo. Odrasla oseba se je zelo trudila, ampak je svoje misli s težavo 

oblikovala v povedi. Uporabljala je veliko mašil in stokajoč iskala besede. Posnetek pripovedi 
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sem morala večkrat poslušati, da sem jo lahko zapisala. Pripovedni ton odrasle osebe je bil tih 

in skozi celotno pripovedovanje monoton, ponekod tudi nerazumljiv. 
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7  RAZPRAVA 

Predmet in problem mojega raziskovalnega dela so bili odzivi bralcev na sporočilnost 

slikanice brez besedila Damijana Stepančiča Zgodba o sidru. Raziskati sem želela pripovedne 

odzive različno starih bralcev na »prebrano« slikanico. Pri tem sem se osredotočila predvsem 

na to, kakšne bodo podobnosti in razlike med pripovedmi različno starih bralcev (število 

besed, število povedi,  živost interpretacije, prepoznavanje podobnostih ob ilustracijah in 

vključevanje domišljije). 

Pripovedi različno starih bralcev so se med seboj razlikovale. Bile so različno dolge oz. 

kratke, hkrati pa tudi podobne. Nekateri bralci so posameznim ilustracijam namenili veliko 

več pozornosti in se jim pripovedno bolj posvetili. Odrasla oseba, ki dela v knjižnici, se je 

največ časa zadržala na posameznih straneh in opazila največ podrobnosti. Vsi bralci so 

izhajali iz lastnega izkušenjskega sveta, v pripoved so vključevali svojo domišljijo in likom so 

pripisali različen, a hkrati zanimiv značaj. Zelo zanimivo se mi zdi, da je deklica prvega 

razreda veliko uporabljala pridevnik gromozanska. Vse v slikanici se ji je zdelo zelo veliko 

(npr. v močvirnati vodi je bila gromozanska riba in na njej ena hiša). Pripovedi deklice iz  

1. razreda in dečka iz 5. razreda sta bili najkrajši. Pripovedovala sta le o tistem, kar sta videla 

na posameznih ilustriranih straneh, in nista preveč mislila na to, da bi vsebino posameznih 

ilustracij že vnaprej povezala v logično zaporedje. Deček iz 5. razreda je v svoji pripovedi 

preveč ponavljal besede. To se mi je zdelo moteče (npr. je letel, letel in letel, en otrok, en 

mornar). Osebam ni dodal imen in značaja. Njegova pripoved je bila zelo kratka, monotona, 

brez posebnosti. Skozi pripoved se je pomikal od strani do strani zelo hitro, zato ni opazil 

zanimivih podrobnost iz ilustracij, ki mu jih je nudila slikanica. Glede na to, da deček 

obiskuje 5. razred, sem pričakovala, da bo zgodba daljša in da bo branje bolj interpretativno. 

Pripovedni ton je bil ves čas enak, brez dodajanja interpretativnega poudarka. Iz pripovedi 

nisem zasledila bogatega besednega zaklada in smisla zgodbe. Posebni pripovedni ton 

oziroma živost pripovedovanja sem zasledila pri deklici iz 3. razreda in pri odrasli osebi, ki 

dela v knjižnici. Deklica se je v pripoved tako vživela in v svojo zgodbo vključila veliko 

domišljije. Svojo zgodbo je pripovedovala veselo in s poudarkom. Všeč mi je bilo, ko je med 

pripovedovanjem prišla do ilustracije, kjer je bil naslikan kapitan, takrat me je pogledala, se 

mi lepo nasmehnila in rekla: »Notri v tej ladji je bil pa kapitan, ki se mu reče Janko.« Njen 

pravljični ton je bil vesel in v svojo zgodbo je vključila živost pripovedovanja.  

Deček iz 7. razreda je v slikanici kot posebnost prepoznal mesto Ljubljano in Tromostovje. 

Pri pripovedovanju se mu ni zatikalo, slikanico si je že na začetku dobro pogledal. Videlo se 

je, da ima že več izkušenj v pripovedovanju, saj je v višjem razredu in ima dober besedni 

zaklad.  

Pri prvi odrasli osebi sem pri pripovedovanju opazila zelo veliko tremo, česar nisem 

pričakovala. Že na začetku pripovedovanja se ji je zatikalo, večkrat je ponovila eno in isto 

besedo in uporabljala veliko mašil ter dolge odmore med posameznimi stavki. Opazila sem, 

da oseba nima veliko besednega zaklada in da se zelo trudi pri iskanju besed in besednih zvez. 

Odrasla oseba se je zelo trudila, ampak je svoje misli s težavo oblikovala v povedi.  

Druga odrasla oseba se je v svojo pripoved bolj vživela, njena pripoved je bila najdaljša in 

hkrati posebna. Opazila je zelo veliko podrobnosti iz ilustracij in oblikovala tekočo in 

zanimivo pripoved. Glede na to, da odrasla oseba dela v knjižnici, menim, da je navajena 

pripovedovanja zgodb. Po pripovedi sodeč, sklepam, da se je že srečala s to posebno obliko 

slikanice brez besedila. V slikanici ni opazila samo elementov, kot so hiša, sidro, deček, soba 

itd., ampak je opazila tudi izložbo, svetilnik, kabino, Ljubljanski grad, Ljubljano in 
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Tromostovje. Zelo presenetljiv in humoren se mi zdi njen zaključek zgodbe, ko je pripoved 

zaključila s stavkom: »Deček je stekel po ulicah in skušal ujeti in doseči ladjo, ampak je ni 

mogel, kajti ladja je bila že visoko v zraku. In poglej, poglej, še dandanes sredi Ljubljane leži 

sidro v spomin na to zgodbo in tudi Ljubljančani in drugi Slovenci rečemo: 'Poslušaj, jutri se 

dobiva ob treh pri sidru!'« 

Zaključki pripovedi različno starih bralcev so bili med seboj zelo različni glede na število 

povedi, število besed, živost interpretacije, v prepoznavanju podrobnosti ob ilustracijah in 

vključevanju domišljije. Nekateri so zgodbo zaključili na humoren način, drugi so pripovedi 

pripisali srečen konec.  

Pripovedni odzivi različno starih bralcev in čas, preživet z vsakim posameznikom na poseben 

način ob kakovostni slikanici, so bili zame prijetna in hkrati nova izkušnja, saj sem se prvič 

srečala s kvalitativno raziskavo. Imela sem veliko dela, ampak menim, da se je splačalo. Ob 

poslušanju zgodb sem imela pri učencih nižje stopnje občutek, da imajo kar veliko tremo in 

občutek, da ne bodo zmogli prebrati slikanice brez besedila. Z mojo spodbudo in s pozitivnim 

pristopom, da bo vse, o čemer bodo pripovedovali, pravilno in nezmotljivo, jim je uspelo. 

Menim, da so ob moji pozitivni spodbudi dobili dober občutek o sebi in potrditev, da lahko 

zaupajo vase. Verjamem, da si je vsak od njih štel pripoved svoje Zgodbe o sidru za velik 

dosežek in uspeh. Navsezadnje je bil za vse bralce kot tudi zame to velik uspeh, saj so vsi 

postali pravi mali soavtorji zgodb ob posebnih ilustracijah Damijana Stepančiča, ki v slikanici 

Zgodba o sidru prikazujejo dragocen zaklad Ljubljane.  
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8  SKLEP 

Hipotezo o odzivih različno starih bralcev na »prebrano« kakovostno slikanico Damijana 

Stepančiča, ki trdi, da bodo pripovedi obsežnejše in razširjene v primerjavi s splošno 

ilustrativno pripovedjo, lahko potrdim. Različno stari bralci so različno spretno in samostojno 

zapolnili svojo pripoved na humoren način, jo domišljijsko podprli in človeškim likom 

dodelili značajske karakterne značilnosti, ponekod tudi z imeni. 

Naslednja hipoteza, da bodo pripovedi bralcev nižjih razredov bolj interpretativno podprte, da 

bodo imele večje število besed in število povedi, se je uresničila le delno. Kot sem že 

omenila, sta bili najbolj interpretativno podprti pripovedi deklice iz 3. razreda ter odrasle 

osebe, ki dela v knjižnici. Večje število besed in povedi sta imeli odrasla oseba in odrasla 

oseba, ki dela v knjižnici.  

Tretjo hipotezo, ki pravi, da bodo bralci svobodno prepuščeni svoji domišljiji in se vživeli v 

zgodbo ob ilustracijah, lahko potrdim. Nekateri so zgodbo pripovedovali z večjo živostjo in se 

vanjo lažje vživeli. Menim, da imamo odrasli bistveno več ozaveščenih recepcijskih in 

spoznavnih elementov kot otroci, zato ilustracije »beremo« nekoliko drugače. Odrasli osebi in 

tudi deček iz 7. razreda so na podlagi svojega znanja, ki so ga dobili z ogledom ilustracij v 

slikanici, prepoznali slovensko mesto Ljubljano. 

Zadnjo hipotezo, da bodo imele posamezne pripovedi različno starih bralcev ob izbrani 

slikanici različne značilnosti/podobnosti, lahko potrdimo. Vsaka pripoved različno starih 

bralcev je bila različna, a hkrati podobna in na svoj način svojevrstna. Najbolj posebna je bila 

tista pripoved, v kateri je bila živost pripovedovanja izrazita, v kateri je bilo opaženih veliko 

ilustracij iz slikanice in v kateri je bil uporabljen pravljični ton.  

 

Raziskava bi dala še bolj natančne in vidne rezultate, če bi vanjo vključila več oseb iste 

starosti. Lahko bi vključila 3 naključno izbrane učence iz 1. razreda, 3 naključno izbrane 

učence iz 3. razreda, 3 naključno izbrane učence iz 5. razreda in 3 naključno izbrane učence iz 

7. razreda ter 3 naključno izbrane odrasle osebe. Prepričana sem, da bi bila vsaka pripoved 

različna, z drugačno interpretacijo in da bi osebe iste starosti pripovedovale različno, v skladu 

s svojimi bralnimi sposobnostmi. Na podlagi njihovih pripovedi bi ugotavljala razlike v 

njihovih bralnih izkušnjah in jih primerjala med seboj. 

 

Pripovedi vseh 6 različno starih bralcev so si zelo podobne, a so hkrati različne, vsaka 

pripoved pa je bila zase posebna in domišljijsko podprta. Vsak bralec je v svoji zgodbi razkril 

svoje razmišljanje, stališče dojemanja in vrednotenja ob vsaki ilustraciji. Poslušanje različno 

starih bralcev je bilo zame izziv, saj je bila vsaka zgodba nekaj posebnega. Vsak bralec je 

pripovedi s svojim različnim pripovednim tonom dodal drugačno zgodbo. Slikanica Zgodba o 

sidru je bila spodbuda za miselni in jezikovni razvoj, ustvarjalnost, sproščenost in gradnjo 

samozavesti. Tudi na takšen način mlajši kot tudi starejši bralci premagujemo tremo. 

Pripovedni odzivi različno starih bralcev so bili spoznavna nit med menoj (poslušalcem) in 

»bralcem« (učenci in odrasli osebi), saj sem skozi njihove svojevrstne pripovedi ugotovila 

posebnosti v njihovi domišljiji in izražanju ter hkrati njihove značajske lastnosti. 

Otroci kot tudi odrasli potrebujemo vedno nove izzive in cilje za razvijanje novega znanja. 

Naloga učiteljev je, da jim to omogočimo, smo jim v oporo, jih usmerjamo in jim pokažemo 

nove poti, ki bodo zagotavljale uspeh. Ponudimo jim kakovostna dela ter seznanimo tudi 

starše, da bodo na ta način z motivacijskim pristopom prispevali k razvoju mladih bralcev. 
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