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POVZETEK
Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri knjiţevnem pouku v četrtem razredu
devetletne osnovne šole
Obdobja razvijanja ustvarjalnih sposobnosti so povezana z različnimi okoliščinami v ţivljenju
vsakega posameznika, zato se ta v različnih kulturah pojavljajo z različnimi časovnimi zamiki.
Drugo in hkrati najteţje obdobje se v slovenskem okolju pojavi, ko so učenci stari 11–12 let,
torej na prehodu iz četrtega v peti razred osnovne šole. Stopnja samoiniciativnosti glede
ustvarjalnosti je v omenjenem starostnem obdobju mnogo bolj omejena, toga kot v nekaterih
drugih obdobjih (Blaţić, 2000, str. 78).
Ustvarjalnost je mogoče spodbuditi z različnimi vajami, ki temeljijo na razvoju divergentnega
mišljenja. Divergentno mišljenje je J. P. Guilford opredelil kot večsmerno mišljenje, ki je
sestavljeno iz več komponent, ki se med seboj dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo. Te
komponente so: fluentnost, fleksibilnost, izvirnost in elaboracija. Sama ustvarjalnost
potrebuje za lasten razvoj tudi primerne pogoje. Ker se diplomsko delo posveča predvsem
sklepni fazi interpretacije knjiţevnega besedila – in sicer na stopnji poglabljanja doţivetja, ki
ga bodo učenci izraţali predvsem s pomočjo poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja na
podlagi obravnavanih knjiţevnih del – je velik poudarek namenjen predvsem branju in
pisnemu ustvarjanju ter različnim dejavnostim za širjenje besednega zaklada, ki so eden od
ključnih elementov pri razvijanju ustvarjalnosti. Teoretični del diplomskega dela se zaključi s
pregledom učnega načrta pri predmetu slovenščina za četrti razred devetletne osnovne šole,
kjer so izpostavljeni cilji, povezani z ustvarjalnostjo.
S pomočjo raziskave, v katero je bilo vključenih dvajset učenk in učencev četrtega razreda
osnovne šole, sem v diplomskem delu prišel do spoznanja, da vaje za poustvarjalno in
ustvarjalno pisanje v večini primerov motivirajo učence za delo pri knjiţevnem pouku.
Raziskave so pokazale tudi, da učenci v končnem stanju dosegajo več kriterijev vrednotenja
kot v začetnem stanju, pri čemer so vaje poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja ključen
dejavnik za take rezultate. Prav tako sem ugotovil, da so deklice v primerjavi z dečki
močnejše na področju divergentnega mišljenja, ki se tiče fluentnosti idej. Nazadnje pa so
rezultati pokazali, da s številom učnih ur knjiţevnega pouka, pri katerem se uporablja
poustvarjalno in ustvarjalno pisanje, narašča tudi fluentnost asociacij pri učencih.

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalnost, divergentno mišljenje, poustvarjalno pisanje, ustvarjalno
pisanje, knjiţevni pouk

ABSTRACT

Developing creative writing and teaching literature in fourth grade of primary school

Development of creative abilities depends on the way of live of every individual and that is
the reason, why there are some differences in their development among different cultures.
The second and at same time the hardest part of developing creativity in Slovenian
environment starts, when students are in transition from fourth to fifth grade of primary
school. Creative abilities are at that time at the lowest point of its development and much
more inflexible as in the other periods of lifetime (Blaţić, 2000, str. 78).

However, we can influence the development of creativity with different exercises that are
based on divergent thinking. The »father« of divergent thinking, J. P. Guilford, defined
divergent thinking as an ability to generate multiple solutions to a problem. Moreover, he
associated divergent thinking to creativity and appointed it with several characteristics:
fluency, flexibility, originality and elaboration. Although divergent thinking and creativity are
highly related, creativity needs appropriate conditions for its development. My thesis is
devoted to reading literature and exercises of creative and re-creative writing based on it that
foster vocabulary expansion, which is one of the key elements for developing creativity. In
the final theoretical part of my thesis I make a review of the national curriculum for the
subject Slovene in the fourth grade of primary school, with the main focus on the educational
goals that support creativity.

Results of my survey show that students are motivated for doing creative and re-creative
writing exercises in literature class. Furthermore, I found out that students achieved more
assessment criteria at the end of the survey in comparison to the beginning of it. Besides
that, the results show that girls have done better than the boys in fluency of ideas. In
addition, the fluency of associations among students expanded with the number of literature
lessons that offered creative and re-creative writing.
KEY WORDS: creativity, divergent thinking, creative writing, re-creative writing, teaching
literature
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I.

UVOD

Dandanes ustvarjalnosti na različnih področjih pripisujemo velik pomen. Pojem se največkrat
uporablja v pridevniški obliki in tako, po mojem mnenju, nehote vpliva na pomen mnogih
besednih zvez v katerih nastopa (npr. ustvarjalno pisanje), saj jim daje prizvok abstraktnosti.
Ta je včasih teţko razumljiva, kaj šele, da bi si jo lahko predstavljali. Moje razmišljanje v
pričujočem diplomskem delu je grajeno v povezavi s Slovarjem slovenskega knjiţnega
jezika, kjer se pomen besede ustvarjati v prvi vrsti dotika dejavnosti, ki prinaša neko
materialno ugodje ali dobrino (ustvarjalnost, n. d.). Pri strokovnjakih pa se pojavlja tudi
vprašanje, ali je ustvarjalnost privilegij znanstvenikov in umetnikov ali smo lahko ustvarjalni
prav vsi ljudje (Kompare in sod., 2002, str. 153).
Izbor teme diplomskega dela je temeljil na razmišljanju o uporabnosti samega dela v
prihodnosti moje profesionalne poti ter na neuresničeni ţelji o izboru izbirnega predmeta
Ustvarjalno pisanje na fakulteti pred leti. Poleg tega se mi zdi skrb za razvoj ustvarjalnosti, ne
glede na učni predmet, pri učencih1 v osnovnih šolah zelo pomembna. Še posebej bi
izpostavil pomembnost poustvarjalnih in ustvarjalnih aktivnosti v povezavi z vsemi štirimi
sporazumevalnimi dejavnostmi, saj raziskave kaţejo (Blaţić, 1992, str. 37), da povečujejo
besedni zaklad otrok. Prav temu pa bi morali kot učitelji in tudi kot starši nameniti velik del
svoje pozornosti, saj bomo s krepitvijo slovenskega jezika dosegli večjo suverenost šolskega
sistema in posledično še česa drugega tudi v prihodnosti.
Ker vaje poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja v večini primerov temeljijo na literarnih
delih, je vključenost dejavnosti v knjiţevni pouk nekako pričakovana. Poleg tega je
ustvarjalnost eden izmed splošnih ciljev učnega načrta za slovenščino v devetletni osnovni
šoli. Kot izhodišče za poučevanje so bila izbrana dela mladinskega avtorja Borisa A. Novaka.
Učni načrt sicer omenjenega avtorja uvršča med kanonske knjiţevnike in ga vključuje med
obravnavane avtorje v osnovni šoli, vendar sem se kljub temu odločil, da ga vključim v pouk.
Zakaj? Zato, ker so me njegova dela navdahnila za ustvarjalno pisanje, ker je avtor sam
strokovnjak na tem področju v svetovnem merilu (Ţagar, 1992, str. 86) in ker novi učni načrt
učiteljem dopušča avtonomnost pri izbiri in obravnavi literarnih del pri knjiţevnem pouku.
V teoretičnem delu je najprej predstavljen mladinski avtor Boris A. Novak in njegovo delo.
Sledi poglavje o ustvarjalnosti in kasneje še o ključnemu elementu, ki posamezniku omogoča
ustvarjalnost – divergentnemu mišljenju. Sledita poglavji o pomenu branja in pisanja v
1

Beseda učenec v celotnem diplomskem delu ponazarja tako učenke kot tudi učence.
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povezavi z razvojem ustvarjalnih sposobnosti in knjiţevnostjo ter poglavje o ustvarjalni
knjiţevni didaktiki v povezavi s kurikulumom. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati
raziskave, s pomočjo katerih je tvorjena podrobna interpretacija.
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II.

TEORETIČNI DEL

1 PREDSTAVITEV MLADINSKEGA AVTORJA IN NJEGOVEGA DELA
1.1 Boris A. Novak
Boris A. Novak se je kot prvorojenec slovenskih staršev rodil 3. 12. 1953 v Beogradu. Mama
Anica in oče Ante Novak sta si druţino ustvarila v Srbiji, kamor ju je pripeljal povojni čas in
moţnost za delo. Boris je tako osnovno šolo končal v Beogradu. Z izobraţevanjem je
nadaljeval v Sloveniji, kjer je obiskoval takrat II. gimnazijo v Ljubljani, kar je danes Gimnazija
Joţeta Plečnika, ki jo je uspešno zaključil z opravljeno maturo leta 1972. Po končani
gimnaziji se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je študiral primerjalno
knjiţevnost in literarno teorijo ter filozofijo. Diplomiral je leta 1978. V ţelji po študijskem
izpopolnjevanju je konec osemdesetih let dvajsetega stoletja obiskal tudi Zdruţene drţave
Amerike. Sprva je raziskoval sodobno ameriško knjiţevnost in gledališče na Univerzi
Minnesota v Minneapolisu, za kar je prejemal tudi mednarodno štipendijo. Kasneje je deloval
kot izredni predavatelj na Univerzi Tennessee, kjer je pridobil enega izmed najprestiţnejših
nazivov, in sicer nosilec Katedre odličnosti v humanističnih vedah. S svojo doktorsko
disertacijo Recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji je leta 1996 doktoriral na
Oddelku za primerjalno knjiţevnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od
takrat na fakulteti tudi predava, leta 2007 pa je dobil naziv rednega profesorja.
Boris A. Novak je v domačem okolju prepoznaven predvsem kot pisec poezije in dramskih
besedil tako za odrasle kot tudi za otroke, kot esejist in prevajalec. Širše okolje pa ga pozna
tudi kot podpredsednika svetovne pisateljske organizacije (PEN). Boris A. Novak je dobitnik
mnogih nagrad, med drugim nagrade Prešernovega sklada in Jenkove nagrade. Poleg
odlikovanj s področja njegovega avtorskega umetniškega dela, je pridobil Častni znak
svobode Republike Slovenije za prispevek k demokratizaciji, humanitarno dejavnost in
promocijo slovenske kulture v tujini ter bil s strani francoske vlade imenovan v poseben red
vitezov Akademskih palm, ki ga je pridobil zaradi zaslug pri promociji francoske kulture.
Njegova humanistična usmerjenost se kaţe v njegovih dejanjih, ko je v vojnem času
organiziral pomoč za begunce iz nekdanje skupne drţave in pomagal pisateljem iz Sarajeva
(Javornik, 1998, str. 2922; Uni-lj.si, 2011; Wikipedija.org, 2011).
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1.2 Bibliografija mladinske literature Borisa A. Novaka
PROZA:
1. Nebesno gledališče, 1990
2. Mala in velika Luna, 1994
3. Mini poetika, 2001

POEZIJA:
1. Prebesedimo besede, 1981
2. Domišljija je povsod doma, 1984
3. Periskop, 1989
4. Oblike sveta, 1991
5. Blabla. Pesmi in igre za male in velike tigre, 1995
6. Čarovnije sveta, 1999
7. Kako rastejo stvari, 2004
8. Dlaneno platno, 2006

DRAMATIKA (lutkovne in radijske igre za otroke):
1. Nebesno gledališče, 1978
2. V ozvezdju postelje, 1983
3. Mala in velika Luna, 1984
4. Prizori iz življenja stvari, 1991
5. Stotisočnoga in druge igre, 1993
6. Viteški turnir v Šiški, 1998

1.3 Obravnava del Borisa A. Novaka v devetletni osnovni šoli in kratka preglednica
Prvo vzgojno-izobraţevalno obdobje
V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju sta v novem učnem načrtu za slovenščino (2011)
na področju knjiţevnosti predlagani dve deli mladinskega avtorja Borisa A. Novaka, in sicer v
sklopu obravnave knjiţevnih zvrsti dramatike in poezije. Pri poeziji se obravnavata pesmi
Ljubezenska za dečke in Ljubezenska za deklice, pri dramatiki pa delo Mala in velika Luna.
V prvem triletju so vsa avtorjeva dela predlagana v tretjem razredu osnovne šole.
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Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje
V drugem vzgojno-izobraţevalnem obdobju so avtorjeva dela prav tako predlagana v sklopu
obravnavanja knjiţevnih zvrsti poezije in dramatike. Avtor se pojavlja v vseh razredih
drugega triletja. V četrtem razredu je v sklopu dramatike predlagano literarno delo V
ozvezdju postelje. Prav tako se v petem razredu osnovne šole v sklopu dramatike obravnava
delo Prizori iz življenja stvari. V šestem razredu osnovne šole sta v sklopu poezije predlagani
pesmi Zzzbudilka in Vogali besede hiša, obe iz zbirke Prebesedimo besede.
Tretje vzgojno-izobraţevalno obdobje
V tretjem vzgojno-izobraţevalnem obdobju je avtor predlagan samo na področju poezije. V
osmem razredu osnovne šole je za obravnavo predlagano delo Policaj je palicaj. V devetem
razredu pa sta predlagani deli s področja poezije, in sicer Hihiplimahaha ter Narcis in Eho.
Poleg del, ki so predlagana za šolsko obravnavo, se avtor v tretjem triletju pojavlja tudi kot
predlog na seznamu domačega branja. Predlagani sta literarni deli Pa da bi znal, bi vam
zapel ter Peti letni čas: 100 naj pesmi za mlade, obe iz zbirke Oblike sveta.

Tabela 1: Predlog učnega načrta za slovenščino (2011) za obravnavo del avtorja Borisa A. Novaka v
devetletni osnovni šoli
TRILETJE
RAZRED
KNJIŢEVNA
ZVRST
NASLOV
LITERARNEGA
DELA

1. triletje
1.

2.

2. triletje

3.

3. triletje

4.

5.

dramatika

dramatika

poezija

poezija

poezija

Ljubezenska

V

Prizori iz

Zzzbudila,

Policaj

Hihiplimahaha,

za dečke,

ozvezdju

ţivljenja

Vogali

je

Narcis in Eho

Ljubezenska

postelje

stvari

besede

palicaj

poezija,

6.

7.

8.

9.

dramatika

za deklice,

hiša

Mala in
velika Luna
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2 USTVARJALNOST

2.1 Opredelitev pojma

Ustvarjalnost je v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika definirana kot lastnost, značilnost
ustvarjalnega (ustvarjalnost, n. d.). Pridevnik ustvarjalen se nanaša na ustvarjanje.
Ustvarjanje je glagolnik od ustvarjati, ki pomeni s svojo dejavnostjo delati, da kaj nastane.
Torej lahko iz dane razlage sklepamo oziroma povzamemo, da je ustvarjalnost proces.
Besedi ustvarjalnost in kreativnost sta sopomenki.
Na kompleksnost pojmov ustvarjalnosti in ustvarjanja kaţejo tudi številne različne
interpretacije oziroma definicije teh pojmov, tako domačih kot tudi tujih strokovnjakov z
različnih področij. Za laţje razumevanje le-tega, bodo v nadaljevanju predstavljene definicije
nekaterih avtorjev.
Ustvarjalnost je v interakciji med zmoţnostjo, postopkom in okoljem, s katerim posameznik
ali skupina tvorijo zaznaven izdelek, ki je izviren in tudi uporaben v povezavi z druţbenim
kontekstom (Guilford, 1967, po Makel & Plucker, 2008, str. 248). Breda Kroflič (1999, str. 57)
opredeli ustvarjanje kot: »Delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju,
izvirno preoblikovanje informacij. Za ustvarjalni proces je značilna spontanost, ko naključne
zunanje spodbude učinkujejo na podzavest, se uskladiščijo v spominu in spontano
preoblikujejo v nove domislice in probleme«. Milena Blaţić (2000, str. 69) v svoji doktorski
disertaciji izpostavi, da je teţko definirati ustvarjalnost v eni sami povedi, vendar za
pojmovanje predlaga sledečo definicijo: »Ustvarjalnost je miselni proces ustvarjanja novih
idej ali poustvarjanje celote iz ţe obstoječih idej.«

Ustvarjalnost se pojavlja tudi v povezavi s pojmoma inteligenca in nadarjenost. Dejstvo je, da
sta ustvarjalnost in inteligenca v povezavi, pomembno pa je v kakšni (Plucker & Renzulli,
1999, po Makel & Plucker, 2008, str. 254). Sternberg poda zaključek, da imajo ustvarjalni
posamezniki običajno nadpovprečno visoko stopnjo inteligence (Sternberg, 1996, po Makel &
Plucker, 2008, str. 255), vendar se v psihologiji utrjuje spoznanje o tem, da inteligentnost ni
le ena sama, ampak je več različnih inteligentnosti oziroma talentov. Prav tako se
nadarjenost deli na specifično in splošno. Talenti oziroma talentiranost je odraz specifične
nadarjenosti, medtem ko so splošne intelektualne sposobnosti opredeljene kot nadarjenost.
Tovrstna opredelitev je definirana v konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v
6
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devetletni osnovni šoli.2 Ob tem je treba dodati še komentar Milene Blaţić (2000, str. 69) na
povezavo med nadarjenostjo, talentom in ustvarjalnostjo: »Samo ustvarjalnost pojmujem kot
dejansko lastnost, ki ni sposobnost le nadarjenih in talentiranih učencev, ampak je
sposobnost vseh učencev v osnovni šoli, ki jo izkazujejo s sodelovanjem v (poustvarjalnem
in ustvarjalnem) procesu in z doseţki tega procesa.«

Pomembno vlogo v zgodovini opredeljevanja ustvarjalnosti sta imela tudi J. P. Guilford in E.
P. Torrance. Prvi je razdelil mišljenje na dve komponenti, in sicer na konvergentno in
divergentno. Enosmerne rešitve, ki so običajno plod logično-matematičnih nalog, zahtevajo
od posameznika uporabo konvergentnega mišljenja. Naloge, ki dopuščajo več različnih
moţnosti oziroma poti do končne rešitve pa od posameznika zahtevajo uporabo
divergentnega mišljenja. Na podlagi te ugotovitve je Guilford sestavil teste, ki merijo
ustvarjalnost, ustvarjalno mišljenje (Blaţić, 2000, str. 76).
Torrance je nadgradil delo svojega predhodnika in ustvaril teste kreativnega mišljenja
(Torrance Tests of Creative Thinking – TTCT), ki so osnova psihometričnih doseţkov
ustvarjalnosti (Makel & Plucker, 2008, str. 249).

2.2 Spodbujanje ustvarjalnih sposobnosti posameznikov v osnovni šoli
J. P. Guilford je ustvarjalno mišljenje povezoval z zmoţnostjo večsmernega, divergentnega
mišljenja. Slednjega je razdelil na štiri osnovne komponente, in sicer: fluentnost, fleksibilnost,
izvirnost ter elaboracijo (Blaţić, 2003, str. 22). Vsaka izmed naštetih lastnosti divergentnega
mišljenja bo natančneje opisana v nadaljevanju diplomskega dela.
Guilford se je zavzemal za izboljšanje razvoja ustvarjalnih sposobnosti v šoli. Svoje
ugotovitve je zdruţil v sedem načel. Prvi element, ki po njegovem mnenju vpliva na
izboljšanje divergentnega mišljenja v šoli, je okolje. Posamezniki, ki so ţe od otroštva vajeni
reševati medosebne probleme, imajo večje moţnosti za razvoj oziroma uporabno
izkoriščanje lastnih ustvarjalnih sposobnosti. Poudarjal je tudi vpliv motivacije, saj je bil
mnenja, da brez nje ustvarjalne sposobnosti ne morejo biti uresničene. Motivacijo
posameznika je povezoval z njegovo splošno radovednostjo, ki temelji tudi na
samoiniciativnosti posameznika za srečevanje s problemi in z uspešnim reševanjem le-teh.
2

Pridobljeno s
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Odkri
vanje_in_delo_z_nadarjenimi_ucenci.pdf (13. 7. 2011).
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Poleg okolja in motivacije je za ustvarjalnost pomembno tudi znanje oziroma baza podatkov,
ki posamezniku omogoča doseganje ustvarjalnih zamisli. Kot četrto načelo Guilford izpostavi
prilagodljivost. To je lastnost ustvarjalnega posameznika, medtem ko je togost lastnost, ki
ustvarjalnost zavira. Na ustvarjalnost posameznikov vpliva skupinsko razmišljanje, ki ima
tako pozitiven vidik kot tudi negativnega. V pripravljalni fazi reševanja problemov lahko
skupinsko delo učence motivira za delo, lahko pa se izkaţe kot zaviralna metoda dela. Lahko
se zgodi, da so razlike v sposobnostih med posamezniki v skupinah velike in tako ne pride
do konstruktivnih ustvarjalnih rešitev, ki bi temeljile na homogenem delovanju znotraj
skupine, ker ustvarjalnejši posamezniki prevzamejo pobudo nad delom. Predzadnje načelo je
kritičnost. Kritičnost lahko v fazi ustvarjanja onemogoča posamezniku njegovo nadaljnje delo,
zato moramo paziti, na kakšen način kot učitelji komentiramo delo učencev. Kritičnost pride
na vrsto v fazi analize dela. Zadnje načelo se nanaša na obnašanje in čustva. Pri tem
Guilford poudarja, da ima za ustvarjalnost velik pomen lomljenje stereotipov, predvsem na
področju ustaljenih vlog spolov (Guilford, 1986, po Blaţić, 2000, str. 72–73).
Poleg načel pa Guilford omenja tudi sledeče sposobnosti, ki vplivajo na razvoj ustvarjalnosti
(Guilford, 1986, po Blaţić, 2000, str. 77):


občutljivost do problemov,



število idej,



proţnost (fleksibilnost) ali prilagodljivost,



izvirnost (ideja ali zamisli),



sposobnost sinteze,



analitične sposobnosti,



sposobnost ponovne definicije (redefinicija),



sposobnost hkratnega ravnanja s številnimi idejami,



sposobnost vrednotenja.

»Za razvoj ustvarjalnosti uporabljamo najprej divergentno mišljenje, šele nato so dobrodošle
tudi konvergentne rešitve, ki pa ne smejo prevladati. Za razvoj ustvarjalnega mišljenja so
nujne še osebnostne lastnosti učencev, npr.: motivacija za delo, tolerantnost do
dvosmiselnosti, nekonformizem, vedoţeljnost idr., ki ob ustreznih pogojih lahko pripeljejo do
ustvarjalnih doseţkov.« (Blaţić, 2000, str. 77)
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2.3 Primerni pogoji za ustvarjalnost
Poleg pomembnosti spodbujanja posameznikov pri razvoju njihovih ustvarjalnih sposobnosti,
imajo pri ustvarjanju velik pomen tudi primerni pogoji za ustvarjalnost.
Milena Blaţić v svojem delu Kreativno pisanje našteje naslednje primerne pogoje za
ustvarjalnost:


spodbujanje v vsakdanjem okolju, šolskem in domačem (brez podcenjevanja,
omalovaţevanja in precenjevanja dela),



osebnostne lastnosti otrok: notranja motivacija, interes, emocionalna trdnost,
ustvarjalni gon, vedoţeljnost, splošna inteligentnost,



ustvarjalni učitelj,



primernost prostora in časa (razumne časovne omejitve pri delu, primerna učilnica z
moţnostjo dostopnosti do dodatne literature, virov, do računalnika, medmreţja,
multimedijskih pripomočkov) (Blaţić, 1992, str. 13).

2.4 Ustvarjalnost in učitelj
Poleg omenjenih pogojev, ki pozitivno vplivajo na ustvarjanje oziroma na razvoj ustvarjalnosti
pri posamezniku, ima pomembno vlogo tudi učitelj. Mnogi avtorji poudarjajo učiteljev pomen
pri razvijanju ustvarjalnega posameznika oziroma njun odnos.
Blatnik (1996, str. 15) v svojem delu, ko govori o poučevanju ustvarjalnega pisanja, uporablja
termina mentor in mentorirani ter primerja njun odnos z odnosom med starši in otroki.
Poudarja, da otrok ni brez staršev in da starši otroke odločilno določajo tako v dobrem kot
tudi v slabem. Navaja, da se bodo pravi ustvarjalci v ključnih trenutkih znali upreti svojim
mentorjem in si znali izboriti svobodo, če jim bo ta s strani slednjih omejena oziroma kratena.
Temelj dobrega odnosa med ustvarjalcem in mentorjem je zmes ljubezni in sovraštva. To
pojasnjuje s primerom preveč skrbnih staršev, ki svojim otrokom ne omogočajo
samostojnosti in na tak način ustvarjajo nedoletne posameznike, ki se niso sposobni
osamosvojiti, postaviti na svoje noge. Prispodobo poveţe z mentorjem in na tak način
opredeli uspešnega mentorja. Cilj mentorja je izoblikovanje sebi različnih učencev. Slab
mentor oblikuje sebi enake učence in to ni vrlina dobrega učitelja.
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Breda Kroflič kot značilnosti ustvarjalnega učitelja navaja naslednje lastnosti:


fleksibilna naravnanost,



domiselnost pri iskanju novih gradiv in metod pri predstavljanju učne snovi učencem,



upoštevajoč divergentno-misleče učence,



nekonformna naravnanost in kritičnost v odnosih s kolegi,



kritičnost do sebe in do sistema, v katerem deluje.

Poudari pomembnost ustvarjalnega vzdušja v razredu in izpostavi naslednje dejavnike, ki jih
mora učitelj upoštevati pri vzpostavitvi takega stanja:


ukiniti negativne sankcije za divergentno misleče učence,



zmanjšati strah pred nepravilnimi odgovori,



premagati občutke nemoči in nezaţelenosti pri izrazito divergentno mislečih učencih,



preprečevati posmehovanje in zaničevanje med vrstniki,



zmanjšati nerazumevanje in celo obup pri starših.

Kot pomembne lastnosti, ki jih mora učitelj spodbujati pri učencih navaja:





občutljivost za lastna področja,



zanimanje za čutne izkušnje,



odprtost za nove zamisli,
spoštovanje do odprtega in novega (Mcleod & Cropley, 1992, po Kroflič, 1999, str.
109–110).

Pomembna je improvizacija učitelja, ki mora biti senzibilen glede učenčeve percepcije in
mora vedno znova odkrivati nove metode, ki učencem omogočajo laţje razumevanje snovi
(Kroflič, 1999, str. 110).
Milena Blaţić v svoji doktorski disertaciji navaja, da na ustvarjalnost, poleg sproščenega
vzdušja, pomembno vpliva tudi spodbudno razredno okolje. Okolje omogoča učencu
raziskovanje in domišljijsko igro brez neprimernih ovir. Učenec lahko na ta način vključuje
svoje zamisli v pouk (Blaţić, 2000, str. 72).
Opredeli lastnosti ustvarjalnega učitelja.
»Ustvarjalen učitelj, ki daje učencu občutek psihološke svobode in varnosti, spodbuja
ustvarjalno učenje, pomaga učencu pri premagovanju ustvarjalnih kriz, uvaja različne šolske
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(in

domače)

naloge

z

upoštevanjem

individualnih

razlik,

spodbuja

improvizacije,

dramatizacije, igranje vlog s predhodno pripravo ali brez« (prav tam, str. 17).

2.5 Kritična obdobja pri razvoju ustvarjalnosti
Ameriški psiholog E. P. Torrance je opredelil tri obdobja, ki so v razvoju ustvarjalnih
sposobnosti otroka najbolj kritična. Obdobja razvijanja ustvarjalnih sposobnosti so povezana
z različnimi okoliščinami v ţivljenju vsakega posameznika, zato se ta v različnih kulturah
pojavljajo z različnimi časovnimi zamiki. Prvo obdobje se pojavi okrog petega leta in sovpada
s prelomnico v otrokovem ţivljenju – z odhodom v šolo. Drugo in najteţje obdobje se v
slovenskem okolju pojavi, ko so učenci stari 11 ali 12 let, torej na prehodu iz četrtega v peti
razred osnovne šole. Stopnja samoiniciativnosti glede ustvarjalnosti je v omenjenem
starostnem obdobju mnogo bolj omejena in toga kot v nekaterih drugih obdobjih. Tretje
obdobje se pojavi okrog trinajstega leta, v slovenskem okolju je to prehod učenca iz razredne
na predmetno stopnjo. Zadnje, četrto krizno obdobje se pojavi okoli sedemnajstega leta. Po
tem obdobju zopet sledi razvoj ustvarjalnih sposobnosti, vendar ne v taki meri kot prej.
Ustvarjalnost je mogoče spodbuditi z različnimi vajami, ki temeljijo na razvoju divergentnega
mišljenja (Blaţić, 2000, str. 78–79).
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3 DIVERGENTNO MIŠLJENJE
3.1 Opredelitev pojma po J. P. Guilfordu
Joy Paul Guilford je mišljenje razdelil na dve komponenti, in sicer na divergentno in
konvergentno. Z uporabo konvergentnega mišljenja rešujemo naloge oziroma probleme, ki
od nas zahtevajo en sam, točno določen način reševanja za dosego cilja. Pri doseganju
ciljev z uporabo divergentnega mišljenja pa je nujno potrebno, da za reševanje nalog
oziroma problemov uporabimo več moţnih rešitev. Guilford je divergentno mišljenje opredelil
kot odprt način mišljenja oziroma večsmerno mišljenje, ki je sestavljeno iz različnih
sposobnosti,

kot

so:

fluentnost,

prilagodljivost,

izvirnost

ter

izdelava

(Blaţić, 2000, str. 77, 203).
3.2 Sposobnosti divergentnega mišljenja po J. P. Guilfordu3

FLUENTNOST
Opredeljena kot tekoče govorjenje, zgovornost. Sestavljajo jo štiri različne sestavine:
1. Besedna fluentnost
Temelji na kvantiteti in je namenjena tekočemu in lahkotnemu izraţanju. Pomembno je,
da učenci hitro in na sproščen način nizajo različne besede.

2. Fluentnost idej
Temelji na kvantiteti in na spontanem ustvarjanju. Fluentnost idej prinaša različne
moţnosti, ki omogočajo reševanje danega problema. Razvijamo nove ideje, zamisli,
teme, motive itd. Vaje, ki spodbujajo razvoj te sposobnosti so npr.: dodajanje čim več
naslovov zgodbam; pisanje zgodb z več različnimi konci; pisanje stavkov, v katerih je
omejeno število besed; pisanje dialogov med poosebljenimi predmeti; čim več različnih
opisov ilustracij …
3. Fluentnost izraţanja (sporočanja)
Nam omogoča, da nove zamisli za reševanje problemov izrazimo na primeren način.
Tako smiselno sestavljamo izbrane besede v zgodbo, pesem, dialog. Preko tovrstnih vaj
bogatimo besedišče, domišljijo …

3

Celotno poglavje temelji na literaturi: Blaţić, 1992, str. 70–72 in Blaţić, 2000, str. 77–78.
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4. Asociativna fluentnost
Naštevamo čim večje število besednih asociacij, z enakim ali različnim pomenom
(sinonimi, homonimi).

FLEKSIBILNOST (prilagodljivost)
S pomočjo fleksibilnosti odkrivamo različne, vendar smiselne ideje za reševanje problemov
oziroma nalog. Kriterij, ki je pomemben pri fleksibilnosti, je kakovost idej in ne zgolj
kvantiteta, kot je to značilno za fluentnost. Guilford govori o dveh vrstah fleksibilnosti.

1. Spontana fleksibilnost
V ospredju je posameznik s svojimi lastnosti, značilnostmi. Učenec se sam in spontano
odzove ter prilagaja zahtevam, ki jih prinašajo določeni problemi, naloge. Kot učitelji
moramo spodbujati učence k novim rešitvam v ţe znanih okoliščinah in na tak način
graditi na kakovosti. »Spontano fleksibilnost spodbuja tudi proces kreativnega branja, ko
spreminjamo lastno branje in iščemo nove interpretacije v ţe znanih literarnih delih«
(Blaţić, 1992, str. 70). Vaje v poustvarjalnem in izvirnem pisanju, vaje za prozo in
dramatiko in katalogi tem, snovi, motivov ipd. spodbujajo fleksibilnost.

2. Adaptivna fleksibilnost
Se od spontane fleksibilnosti razlikuje v tem, da je motivirana in določena ter zahtevana
preko navodil. Vaje za adaptivno fleksibilnost nas spodbujajo k aktivni uporabi mišljenja
in iskanju novih, ustvarjalnih rešitev. Ena izmed takih vaj je »zmešnjava pravljic«.
Obe vrsti fleksibilnosti sta namenjeni spodbujanju dejavnosti, kjer reakcije niso pričakovane
in se jim moramo sproti prilagajati, če jih ţelimo uspešno opraviti. Fleksibilnost se najbolj
odraţa pri dramatizaciji, socialnih igrah in improvizacijah. Pomembno je, da dejavnosti
vrednotimo, saj na ta način dosegamo kriterij kakovosti, ki je ključnega pomena pri
fleksibilnosti.

IZVIRNOST (originalnost)
»Izvirnost je sposobnost ustvarjanja izvirnih in samoniklih besed, besednih zvez, besedil ipd.
Ta namen imajo vaje za originalno dopolnjevanje pregovorov, rekov, grafitov, zgodb in
ilustracij, čeprav je izvirnost moţna in zaţelena v vseh fazah ter procesih divergentnega
mišljenja« (Blaţić, 1992, str. 71).
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Izvirni odgovori oziroma rešitve so tiste, ki so miselno oddaljene od ustaljenih in
pričakovanih, so redke ter nosijo v sebi duhovitost. Učenci ob tovrstnih dejavnostih med
seboj zdruţujejo nezdruţljive stvari, lastnosti, kontraste.

ELABORACIJA (izdelava)
Učenec v fazi izdelave svoje ideje in zamisli pretvori v izdelek. Izdelek je lahko posredovan v
vidnem ali slušnem prenosniku. »V testih ustvarjalnosti se elaboracija ugotavlja z določanjem
števila in primernosti rešitev, s katerimi je učenec pisno izrazil ali upovedil svojo idejo«
(Blaţić, 2000, str. 78).

Ustvarjalni proces od posameznika zahteva uporabo tako divergentnega kot tudi
konvergentnega mišljenja (prav tam, str. 78).
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4 BRANJE
Velik pomen pri usvajanju sposobnosti, ki vplivajo na razvoj ustvarjalnosti pri pisanju, ima
tudi samo branje, kajti branje in pisanje sta si dopolnjujoči sporazumevalni zmoţnosti
(Blaţić, 2000, str. 194). Povezano učenje branja in pisanja spodbuja učence k večji uporabi
različnih kognitivnih strategij, kot če bi ju poučevali ločeno (Tierney in sod., 1984, po Glenn,
2007, str. 10). Učenci bodo na tak način dosegali boljše rezultate tako na področju branja kot
tudi pisanja, poleg tega pa krepili oziroma razvijali kritično mišljenje, ki je pomembno pri
obravnavanju in analizi knjiţevnih besedil (Tierney in Shanahan, 1991, po Glenn, 2007, str.
10).

4.1 Vloga in pomen branja leposlovja pri razvoju ustvarjalnih sposobnosti
Branje leposlovja pozitivno vpliva na razvoj jezikovnih zmoţnosti ter na spoznavni in
osebnostni razvoj. Prav slednji v največji meri motivira učence za branje leposlovja.
Motivacija za branje je dandanes ključnega pomena pri učencih, saj mnogo učencev branje
dojema kot nekaj nezanimivega in dolgočasnega. Učencem, ki jim branje pomeni zgolj nujno
zlo in vse prej kot prijetno doţivetje, bi morali predstaviti posledice, ki jih s seboj nosi
nebranje (Grosman, 2004, str. 279).
Branje leposlovja omogoča otroku razvoj fantazijskih sposobnosti, ki pomembno vplivajo ne
le na razvoj bralne sposobnosti, temveč tudi na razvoj analitičnega mišljenja, sposobnosti
predvidevanja, kombinatornih sposobnosti, sposobnosti razumevanja samega sebe in
drugih, na katere močno vpliva poznavanje moţnosti za pripovedno urejanje, povezovanje
med različnimi osebami ter zdruţevanje na videz nezdruţljivih dogodkov ali oseb, ki se
pogosto pojavljajo v leposlovnih pripovedih. Ta sposobnost se zdi še posebej pomembna, saj
so informacije pogosto razkropljene in jih moramo znati oblikovati v ustrezno celoto, če
ţelimo priti do uspešne rešitve zastavljenega problema (Grosman, 1989, str. 29).
V šoli bi morali biti previdni pri obravnavanju leposlovnih del, saj je ključnega pomena, da
delo pri učencu spodbudi zanimanje in mu je v veselje. Med prebiranjem literarnih del naj
otrok doţivi čim manj neprijetnih občutkov in doţivetij (prav tam, str. 61).
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Branje leposlovja in bralna zmoţnost vplivata na otrokov skladen razvoj na različnih
področjih.


Na razvoj jezikovne zmoţnosti, ki vpliva na to, kako dobro lahko sodelujemo v
procesu sporazumevanja.



Na spoznavanje in razvoj zmoţnosti, ki se tičejo oblikovanja jezikovnega sporočila
lastnega spoznavanja in pripovednega urejanja.



Na kognitivni razvoj, ki poteka hkrati z jezikovnim razvojem. Oblikujejo se pojmi, nova
znanja ter zavest. Na ta način se razvija tudi kritično mišljenje.



Na osebnostni razvoj, na katerega vpliva branje in daje otroku sposobnost vpogleda v
ţivljenje, obnašanje in mišljenje drugih ljudi, v lastno kulturo ter kulturo drugih ljudi, na
različne poglede na ţivljenje soljudi in konec koncev na različna dojemanja sveta
(Grosman, 2004, str. 282–283).

Poleg razvijanja bralnih zmoţnosti je pomembno, da učenci razvijajo bralne strategije.
Nekatere izmed njih so:


ugotavljanje namena branja,



načrtovanje (kako usmeriti branje, kako označevati besedilo glede na namen branja),



predhodno pregledovanje besedila,



napovedovanje besedila in premislek, o čem bo tekla beseda,



pretvarjanje prvotnih napovedi,



spraševanje besedila,



iskanje odgovorov na zastavljena vprašanja,



povezava med besedilom in znanjem, ki je potrebno za razumevanje besedila,



povzemanje,



povezovanje različnih delov besedila,



opazovanje zgradbe besedila,



ponovno branje,



ugotavljanje pomena neznanih besed,



kritičnost pri obravnavanju del avtorja in besedila (Grabe & Stoller, 2002, po
Grosman, 2004, str. 284).
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4.2 Bralni razvoj otrok v obdobju prehoda iz prve v drugo triado devetletne osnovne
šole
V obdobju med osmim in desetim letom učenci razvijejo svoje lastne bralne in pisne interese,
ki se razlikujejo od interesov staršev in učiteljev. Večina učencev ţe tekoče bere in so
pripravljeni brati tudi daljša literarna dela. Pomen ilustracij se počasi umika s prvega mesta.
Mladi bralci se osredinjajo predvsem na zgodbo, pustolovščine, dogodivščine, potovanja,
zanimajo jih skrivnosti, čudeţi in znanstvena fantastika. Zato potrebujejo literarna dela, ki jih
dodatno izobraţujejo, spodbujajo in razvijajo njihov domišljijski svet in ustvarjalnost, jim
omogočajo poglede na ţivljenje z različnih perspektiv ter jih poleg tega čustveno privlačijo. V
tem obdobju se učenci zanimajo in tudi sledijo tehnološkemu napredku. Za to obdobje so
primerna literarna dela z daljšimi poglavji ali dela v nadaljevanjih. Pomembno je, da o
prebranem z učenci vodimo diskusijo. Velik pomen pri mladem bralcu ima priporočilo
literarnega dela s strani sovrstnika. Pogovor temelji na zgodbi, dogodivščinah, literarnem
junaku, ki naj bo podobne starosti, kot je bralec sam. Učenci berejo tako trivialno literaturo
kot tudi kanonizirane avtorje, prav tako jih zanima poljudnoznanstvena literatura, kot so:
atlasi, enciklopedije, leksikoni … Bralci v tem obdobju radi prebirajo stripe, revije in časopise
z zabavno vsebino (Blaţić, 2000, str. 197–198).
V obdobju med desetim in dvanajstim letom si učenci radi sami izbirajo knjige, ki jih bodo
brali. V izbranih delih iščejo predvsem informacije, ki se dotikajo za njih pomembnih tem, kot
so na primer medčloveški odnosi ali poljudnoznanstvena vprašanja. Učenci se še vedno
navdušujejo nad temami, v katerih je glavni poudarek na pustolovščini, dogodivščinah,
potovanjih, skrivnostih, čudeţih, raziskovanju ter odkrivanju. Zanimajo jih literarna dela, v
katerih so predstavljeni oddaljeni in skrivnostni kraji, ţivljenje v preteklosti in prihodnosti. Kot
pomembna elementa se v literaturi pojavljata humor in duhovitost. Mlade bralce pritegnejo
zanimive platnice knjig. Nekateri se navdušujejo nad kanoniziranimi avtorji, drugi ne. Za to
obdobje je značilno, da učenci prebirajo dela, v katerih se pojavlja vsebina v določenem
vrstnem redu, in sicer: 1. odhod od doma, 2. dogodivščina, 3. varna vrnitev domov. Učenci
tudi v svojem lastnem ustvarjanju uporabljajo podobno strukturo. Literarna dela v obdobju
postajajo zahtevnejša, pojavljajo se prehodi med različnimi svetovi, resničnimi in
domišljijskimi. Ti prehodi v zgodbi se lahko odvijajo tudi vzporedno. Za učence so zanimiva
dela, po katerih so posneti filmi. V takih primerih primerjamo zgodbo in junake v obeh
medijih. Učence še vedno zanima poljudnoznanstvena literatura, kot so enciklopedije, atlasi,
leksikoni ipd., v katerih najdejo zanimive ilustracije in slike. Prebiranje revij je namenjeno
17

Martinec, M. (2011). Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu
devetletne osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

iskanju odgovorov na vprašanja, ki se pogosto pojavljajo v obdobju odraščanja (prav tam, str.
198).
4.3 Procesi branja4

ZAZNAVANJE
Na zaznavanje močno vplivajo jezikovno izrazne zmoţnosti učencev. Bolj kot so te razvite,
večja je učenčeva senzibilnost za njihove učinke. Mlajši bralci v svojih pisnih izdelkih
pogostokrat nezavedno uporabljajo moţnosti, ki so jih obravnavali v sklopu knjiţevnega
pouka in jih navajajo kot lastne ideje pri preoblikovanju besedil. Bralci lahko doţivljajo
lastnosti besedila, npr. ritmične, vendar jih razumejo le, če poznajo izraze, ki oblikujejo
posamezno knjiţevno zvrst in so zanjo značilni. Poznavanje različnih oblikovnih značilnosti
literarnih del ne povečuje le bralčevega razumevanja, temveč veča njegovo veselje pri branju
(Grosman, 2004, str. 173–174).

RAZUMEVANJE
Ključno vlogo pri stopnji razumevanja nosi učitelj. Od njega je odvisno, na kakšen način bo
učenec povezoval besedilo, mu pripisoval določen pomen in bil miselno aktiven pri
ustvarjalnih predstavah obravnavanega literarnega dela. Pomembno je, da učenci med seboj
primerjajo različna branja in predstave o besedilu (prav tam, str. 175). Bralec mora biti
subjektivno naravnan ob doţivljanju literarnega besedila, saj to močno vpliva na njegove
predstave o realnosti (Grosman, 1989, str. 63).

INTERPRETACIJA
Učenci si pri lastni interpretaciji besedila najprej pomagajo z vprašanji, ki se nanašajo na
okoliščine dogajanja (kraj, čas, vzrok, način) ter na osebe, ki se pojavljajo v literarnem delu.
V primeru, da na zastavljena vprašanja učenci ne najdejo odgovorov, si pomagajo z lastno
domišljijo (Grosman, 2004, str. 180). Pouk mora biti strukturiran tako, da ne dopušča
nedejavnosti, kajti nedejavnost onemogoča razvoj sposobnosti, da bi učenci samostojno
doţivljali in razumeli leposlovje (prav tam, str. 181). Učitelj naj omogoča in spodbuja
učenčevo lastno interpretacijo besedila, saj s tem spodbuja branje leposlovja in ustvarja
zanimivejši ter bolj učinkovit pouk (prav tam, str. 218). Omogočanje izraţanja lastnega
mnenja pri učencih pozitivno vpliva na zmoţnost ubesedovanja njihovih mnenj, na branje in
kritično presojo prebranih del. Tovrsten način dela vodi k razvijanju ustvarjalnega branja
(prav tam, str. 230). Velik pomen pri interpretaciji besedil je, da dopustimo učencem pogovor
4

Grosman v svojih delih opredeli pojem kot temeljne stopnje branja.
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o besedilih, s katerimi se lahko, na podlagi lastnih ţivljenjskih izkušenj, poistovetijo in
izraţajo svoja mnenja. S tem omogočamo vpogled v različne perspektive mišljenja, ki krepijo
zanimanje za nadaljnje branje in poudarjajo pomen diskusije o umetnostnih besedilih.
Spodbujamo mlade bralce, da so lahko literarna dela zanimiva za ţivljenje in ne samo v
okviru razgovora med poukom (prav tam, str. 231).
»Ne glede na to, ali gre za začetno navajanje učenca k videnju ali spoznavanju posameznih
nadrobnosti, ali gre za zdruţevanje takih opaţanj in poskuse celovitejše interpretacije, je pri
vseh stopnjah pouka interpretacije v središču učiteljeve pozornosti učenec in njegovo
neposredno doţivljanje obravnavanega dela.« (Grosman, 1989, str. 68)
4.4 Ustvarjalno branje5,6
Učenci bolje razumejo in doţivljajo svoje dejavnosti v okviru knjiţevnega pouka, če učitelj
spodbuja in razvija ustvarjalno branje. Ustvarjalno branje je sposobnost, ki jo lahko
razvijamo, privzgajamo in z znanjem poglabljamo, torej ni prirojena sposobnost. Učitelj mora
spodbujati učence k vrednotenju literarnih besedil, saj se na tak način urijo v interpretaciji,
razumevanju in podoţivljanju besedila. To je mogoče doseči z visoko stopnjo tolerance,
obseţnim strokovnim znanjem ter z učiteljevo zmoţnostjo prilagajanja na različne situacije.
Poleg samostojnosti in odnosa do knjiţevnosti, ustvarjalno branje spodbuja še literarni okus
učencev in njihovo občutljivost ob obravnavanju različnih literarnih del. Izhodišče za
ustvarjalno branje je poznavanje emocionalnih in racionalnih elementov v knjiţevnem
besedilu. Učenci se odzivajo samo na določene plasti v literarnih besedilih, zato je
pomembna učiteljeva sposobnost, da omogoči učencem konkretizacijo tistih elementov, ki jih
sprva niso zaznali, prepoznali. »Učenec je ustvarjalec in subjekt, ţeli nova spoznanja in
širjenje obzorij, ţeli pa tudi izraziti svoj doţivljaj, spoznanje in mnenje o literarni umetnini«
(Blaţić, 1992, str. 26). Pri ustvarjalnem branju je nujno večkratno prebiranje istih del. Učenec
je ustvarjalec in ne sodeluje zgolj reproduktivno (prav tam, str. 27).
4.5 Kritično branje7
Ključen dejavnik za razvoj ustvarjalnosti je kritičnost. Učenci ob prebiranju kritiških ocen
pridobivajo občutek za primerjavo in analizo del. Kritično branje učencu omogoča pogled na

5

V svojih delih Blaţić in Grosman uporabljata termin kreativno branje.
Kreativno branje je del kreativnega inputa, ki ga v shemi kreativnega pisana navaja dr. Milena Blaţić.
7
Kritično branje je del kreativnega inputa, ki ga v shemi kreativnega pisana navaja dr. Milena Blaţić.
6
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prebrano besedilo z druge perspektive, in sicer perspektive presojevalca oziroma kritika.
Učenec se v takem poloţaju zaveda pomena lastnega mišljenja in ne teţi zgolj k
reproduktivnim dejavnostim in priklicu določenega znanja. Kritično branje je večplastna
dejavnost, skozi katero učenci spoznavajo in razvijajo zmoţnost analize besedila,
interpretacije, vrednotenja ter primerjanja interpretacij in besedil z ostalimi posamezniki.
Reševanje problemov literarnega besedila je naloga učitelja, ki jo mora uresničiti skupaj z
učenci. Učenci imajo moţnost raziskovanja, primerjanja med besedili in konstruktivnega
popravljanja svojih mnenj in rezultatov, ki so jih oblikovali ob prebranem delu
(Blaţić, 1992, str. 27).
4.6 Osebno branje8
Učitelj mora učence motivirati za branje in jim biti hkrati v zgled. Potrebno je spodbujati
učenčevo osebno, nekonformno presojo o literarnem delu, ki jo oblikuje na podlagi
samostojnega branja. Za razvoj in oblikovanje osebnega pogleda mora učenec delati na
lastni percepciji knjiţevnih del. Le na tak način bo razvil sposobnost oblikovati lastno, osebno
mnenje o knjiţevnem delu. Ob osebnem branju se učenec večkrat sreča s situacijami in
stvarmi, ki jih v svojih dosedanjih izkušnjah še ni srečal, vendar jih bo po vsej verjetnosti kdaj
v prihodnosti. To od učenca zahteva večjo zrelost, tako čustveno in socialno kot tudi
intelektualno (Blaţić, 1992, str. 27).

4.7 Pomen ustvarjalnega branja
Ustvarjalni odnos do leposlovja je prisoten na vseh šolskih stopnjah, kadar učitelj usmerja
učenca pri njegovem razumevanju in doţivljanju literarnih umetnin. Ustvarjalno branje
zahteva, če ţelimo doseči najboljše rezultate, neprekinjeno vzgojo in delo v smeri razvijanja
te sposobnosti, skozi celotno šolanje učencev. Tovrstna vzgoja ne bi nudila le boljšega
nadaljnjega razvoja, ampak bi napredovanje na tem področju omogočila večjemu številu
učencev, kar bi pomenilo tudi več potencialnih kandidatov za branje leposlovja. To je glavni
pomen ustvarjalnega branja in za dosego takih rezultatov bi bilo potrebno večje in bolj
sistematično prizadevanje za razvoj te sposobnosti na vseh stopnjah vzgoje in izobraţevanja
(Grosman, 1989, str. 67).

8

Osebno branje je del kreativnega inputa, ki ga v shemi kreativnega pisana navaja dr. Blaţić.
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5 PISANJE
Pisanje ni samo ena izmed sporazumevalnih zmoţnosti, pri kateri bi učenec zgolj prevajal
svoje misli in ideje v vidno obliko. Pisanje je spoznavni in ustvarjalni proces. Ta
sporazumevalna zmoţnost od učenca zahteva jasne cilje in namene, ne glede na to, kakšne
vrste besedilo tvori. Kot pisci se vedno odločamo, kakšne besede bomo izbrali, da bomo
lahko čim bolje izrazili svoj namen pisanja in naredili vtis na bralca. Ustvarjalna dejavnost pri
pisanju se kaţe v tem, da od učenca zahteva poseben pogled na dogodek, ki ga je doţivel.
Poleg tega učenec v procesu pisanja pretvarja misli, čustva in lastne izkušnje v vidno, pisno
obliko. Pomembno je, da napisano besedilo razume. Pri pisanju se učenci velikokrat
srečujejo s teţavami. Te se najpogosteje pojavljajo v obliki dvomov v lastne pisne
sposobnosti. Pri premagovanju teh teţav in teţav, ki se tičejo motivacije, pomaga čas
tvorjenja besedila. Več časa, ko učenci posvetijo pisanju, tem bolj se jim oblikujejo cilji
pisanja. Kakovost napisanega besedila je prav tako tesno povezana s časom, ki ga učenec
nameni ustvarjanju pisnega izdelka. Pisni proces od učenca zahteva poznavanje nekaterih
pisnih strategij in besedilotvornih metod. Učencem naj bodo ti elementi v pomoč in ne v
breme. Njihova naloga je, da uporabijo tiste, ki se jim zdijo smiselni oziroma tiste, ki
spodbujajo ustvarjalno mišljenje. Uspešnost pisanja je odvisna od ozračja, v katerem poteka
ter od lastnosti učencev. Dobre pisne navade vplivajo na boljše ozračje in spodbudno
delujejo na same pisce. Učenci morajo v svoji dejavnosti videti izzive in ne tegob, zato je
pomembno, da kritičnost do napisanega izrazimo po ustvarjalni fazi. Pisanje je proces, ki od
pisca zahteva odkrivanje, ponovno branje in ponovno pisanje. Je kroţni proces, pri katerem
se menjajo faze tvorjenja (Blaţić, 2000, str. 13–14).

5.1 Pisni proces
5.1.1 Kognitivno pojmovanje pisnega procesa9

Tradicionalno pojmovanje pisanja je bilo usmerjeno zgolj v produkt pisnega procesa, torej v
besedilo. Kognitivno pojmovanje pa se nanaša na miselni proces, ki ga je moţno razvijati.
Pisni proces je za vse pisce enak,10 ne glede na njihovo starost in spol. Sestavljen je iz faz
tvorjenja,11 ki si največkrat ne sledijo zaporedoma, temveč pisci prehajajo med različnimi
fazami in se vračajo nazaj. Gre za ponavljajočo se dejavnost. Pomembno je, da imajo pisci
9

Opredelitev pojma temelji na doktorski disertaciji Milene Blaţić z leta 2000.
Izjema so učenci na začetni stopnji opismenjevanja.
11
Faze tvorjenja so: načrtovanje, pretvarjanje in pregledovanje.
10
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do določene mere avtomatiziran pisni proces, saj jim to omogoča boljše ustvarjanje in
moţnost posvečanja pozornosti višjim pisnim dejavnostim, kot so tehnika pisanja, izbor
besed, besedilne vrste. Preden učenci avtomatizirajo pisanje, so v procesu pozorni na
pravopis, zunanjo obliko besedila, splošne cilje pisanja. To ovira njihovo ustvarjalnost in jih
moti pri priklicu lastnih misli, ki jih ţelijo pretvoriti v pisno obliko. Učencem moramo pomagati
spoznati primerne pisne strategije, ki jim bodo omogočale laţje načrtovanje dela. Na tak
način bodo tudi izdelki učencev kakovostnejši, seveda pod pogojem, da bodo učenci miselno
aktivni ob pisanju v različnih fazah tvorjenja in ob uporabi strategij (Blaţić, 2000, str. 14–15).
Vodilna in trenutno najbolj pomembna vloga pri opredelitvi pisnega procesa – v povezavi s
kognitivnim pojmovanjem – temelji na pisnem modelu, ki sta ga razvila Linda Flower in John
Hayes. Pisni proces sta razdelila na štiri elemente, in sicer: 1. dejavniki pisanja, 2. dolgoročni
spomin pisca, 3. faze tvorjenja ter podfaze, 4. spremljanje. Različne faze znotraj elementov
učencu dopuščajo veliko ustvarjalne svobode na različnih področjih, npr.: pri vsebini, času in
kraju pisanja, uporabi besed itd. (Blaţić, 2003, str. 38). Med dejavnike pisanja spadata pisna
naloga, ki zajema temo, naslovnika in navodila, ter nastajajoče besedilo. Vaţni so osebni cilji
pisca, ki se nanašajo na naslovnika, besedni jezik in na organizacijo besedila. Ti se
oblikujejo na podlagi pisnih sposobnosti učencev in ob pomoči učitelja, ki vodi učence skozi
pisni proces po metodi reševanja problemov.12 Linda Flower in John Hayes predlagata tri
strategije, ki izboljšujejo pisanje v fazi načrtovanja. Prva je izdelava miselnega vzorca, ki
omogoča boljši pregled zapisanih misli glede na izbrano temo. Druga se nanaša na
predvidevanje ovir, ki se lahko pojavijo pri pisanju. Tretja poudarja pomen osredinjanja pisca
na bralca in na njegovo razumevanje napisanega besedila. Poleg strategij moramo kot
učitelji upoštevati še razredno klimo in individualne učne sloge učencev. Pisci naj razvijajo
pisni proces v obliki metakognicije,13 v kolikor je to glede na spoznavni razvoj učencev od njih
smotrno pričakovati (Blaţić, 2000, str. 17–25). Razmišljanje o lastnem razmišljanju med
pisanjem se razvija skupaj z učencem, piscem. Na prehodu v abstraktno mišljenje (po
Piagetu) imajo učenci razvite metakognitivne sposobnosti za pregledovanje, branje in
urejanje besedila. V obdobju konkretnih operacij je po taksonomiji Benjamina Blooma pri
učencih smiselno spodbujati omenjene prvine na prvih treh stopnjah (Blaţić, 2003, str. 47).
Naslednji element je dolgoročni spomin pisca, ki vključuje poznavanje teme, naslovnika ter
besedilnih vrst. Pisanje od učenca zahteva uporabo ponotranjenega znanja. Tretji element
so faze tvorjenja besedila, ki so razdeljene na več različnih podfaz (Blaţić, 2000, str. 17–25).

12
13

Predlog Flowerjeve in Hayesa.
Metakognicija zajema procesno znanje, tematsko znanje in upoštevanje dejavnikov pisanja.
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5.1.2 Faze in podfaze tvorjenja besedila po Lindi Flower in Johnu Hayesu
Prva faza: Faza načrtovanja
Načrtovanje je v pisnem procesu vseskozi prisotno, vendar ni prevladujoče. Načrt pisca pred
pisanjem se lahko kaţe kot vizualna slika ali v obliki nebesednih prvin pisanja, kot so:
preglednice, miselni vzorci, risbe, asociogrami. Načrtovanje pri učencu aktivira priklic
informacij iz dolgoročnega spomina in tako razbremeni njegov spomin. Oblikujejo se osebni
cilji pisca, ki so zasnovani na podlagi njegove zamisli o nastajajočem besedilu. V fazi
načrtovanja so še tri podfaze. Prva izmed njih je produciranje, ki omogoča selekcijo
informacij, ki jih učenec črpa iz dolgoročnega spomina in obenem načrtuje pisni proces.
Produkcija vodi učenca v okviru smiselnih asociativnih povezav ter ga varuje pred mnoţico
zamisli, ki ga lahko zbegajo. Pisec izbira besede na podlagi primernosti glede teme,
naslovnika in pisnega vzorca. Podfazi produciranja sledi pretvarjanje misli v vidno obliko, v
pisni jezik. Druga podfaza je organizacija. Učenec razvršča informacije po kronološkem ali
hierarhičnem sistemu. Zadnja podfaza pri načrtovanju je postavljanje ciljev. Sluţi kot vodilo in
uravnava pisni proces (Blaţić, 2000, str. 25–28).

Druga faza: Faza pretvarjanja
Kot ţe samo ime faze pove, gre za pretvarjanje ponotranjenega znanja in zamisli v pisni jezik
oziroma v vidno obliko. Pretvarjanje velikokrat pomeni teţavo za učenca, saj mora uskladiti
osebne in splošne cilje. V kolikor se pojavijo teţave, se mora učenec vrniti nazaj v fazo
načrtovanja in popraviti oziroma dopolniti načrt dela. Prehajanje med fazami je običajno
dejanje, saj je pisni proces odprt proces. Ustvarjanje je osrednja vloga v fazi pretvarjanja.
Pojavljata se dve značilnosti pretvarjanja pri učencih, in sicer pisanje v celih povedih ter
refleksija poteka pisnega procesa in nastajanja besedila (prav tam, str. 29–31).

Tretja faza: Faza pregledovanja
Cilj faze je ocenjevanje napisnega. Učenec primerja zamišljeno in napisano besedilo in
ugotovi skladnost med njima. Če ne najde skladnega razmerja v fazi pregledovanja, se bo
vključil v podfazo popravljanja. Namen faze pregledovanja je izboljšanje kakovosti besedila,
nastalega v fazi pretvarjanja. Podfazi pregledovanja sta branje in urejanje, ki pripomoreta k
refleksiji učenčevega pisnega izdelka. Urejanje omogoča odkrivanje in popravljanje motečih
prvin in ocenjevanje napisanih prvin v okviru zastavljenih ciljev. Poteka lahko v obliki branja,
pisanja ali govorjenja. Pomanjkljivosti se običajno kaţejo v jezikovni pravilnosti, razumljivosti
pomena ter uresničitvi avtorjevega (učenčevega) namena. Urejanje poteka v vzročnoposledičnem modelu, kajti postopek za popravljanje napak se samodejno sproţi, ko učenec
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nove predloge za izboljšavo zdruţi na podlagi domneve in z občutkom za jezikovno
pravilnost. Branje in urejanje v fazi pregledovanja usmerjata pisca k zavedanju, da bralec
besedila nima enakih podatkov, kot jih ima sam. To ga spodbudi, da pregleduje, bere
besedilo s perspektive bralca. Podfaza urejanja se samodejno sproţi in lahko zmoti ostale
faze. Posledica tega je vračanje pisca k vsem fazam tvorjenja. Pregledovanje poteka kot
načrtno dejanje po fazi pretvarjanja (prav tam, str. 31–33).
V pisnem procesu se pojavljajo tudi teţave, ki sta jih Flower in Hayes razvrstila v tri skupine.
Ovire, ki se pojavljajo, vplivajo na temo ali vsebino in na način pisanja. Prva teţava je
problem vključevanja znanja, ki se kaţe v učenčevi nezmoţnosti organiziranja znanja v
smiselno, povezano in zaokroţeno celoto. Primerno ubesedovanje lastnih zamisli predstavlja
piscu zahtevno nalogo. Poleg tega na uspešnost učenca v fazah tvorjenja močno vplivajo
motivacija, pritisk, ocene, osebno zadovoljstvo in kakovost nastajajočega besedila, ki lahko
še dodatno oteţijo fazo pretvarjanja. Druga teţava se tiče jezikovne pravilnosti napisanega
besedila. Problem predstavlja predvsem učencem na začetku pisnega procesa. Njihova
pozornost je usmerjena na pravilno uporabo slovničnih zahtev in skladnje, zato jim velikokrat
zmanjka časa in pozornosti za tvorjenje besedila. Zadnja teţava je povezana s pisanjem
oziroma pisnimi problemi. To je sposobnost vsebinskega prilagajanja izbrane teme
dejavnikom pisanja. Učenec mora preoblikovati temo in jo ponotranjiti v besedilo. Za pisce
začetnike in tudi marsikatere druge je to prezahtevna naloga (Blaţić, 2000, str. 37–38).

5.1.3 Pisne strategije
V pisnem procesu se pogosto srečujemo z različnimi ovirami. V takih primerih so nam na
voljo pisne strategije,14 ki omogočajo premišljena dejanja ob srečanju z ovirami. Flower in
Hayes sta v ta namen oblikovala naslednje strategije:


Prva strategija daje prednost piščevemu ustvarjalnemu procesu, šele nato opozarja
na fazo pregledovanja. To pomeni, da se pisec zavestno odloči, da ne bo upošteval
faz tvorjenja in bo svojo pozornost usmeril v ustvarjalni proces, šele nato se bo srečal
z določenimi problemi pisanja (povezanost odstavkov, upoštevanje naslovnika ipd.) in
jih reševal naknadno.

14

»Pisne strategije so načrtovani načini vodenja pisnega procesa za niţanje miselnega pritiska na
kratkoročni spomin in zavestno pozornost, ki hkrati ovirata pisca.« (Blaţić, 2000, str. 39)
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Cilj uporabe druge strategije je delitev problemov pisanja na manjše enote. Sledi
reševanje manjših problemov, neodvisno od glavnega problema. Ne smemo pozabiti,
da so faze tvorjenja v procesu pisanja med seboj prepletene.



Tretja strategija je namenjena organizaciji uresničevanja ciljev. Kljub temu da se
pojavlja veliko čustvenih dejavnikov, je pisni proces odvisen od zavestnih dejavnosti.
Dober pisni izdelek nastane, če učenec upošteva fazo pregledovanja in nameni
pozornost izbiri ustreznih besed ter se ne zadovolji s prvimi rešitvami. Ta strategija se
pogosto dopolnjuje s strategijo delitve večjega problema na več manjših. Mlajšega
pisca moramo usmeriti na reševanje problemov pisanja in mu omejiti pozornost, ki jo
običajno nameni oceni pisnega izdelka, čas, ki omejuje pisni proces in strah pred
tem, kar napiše.



Predzadnja strategija ponotranji pisni postopek. Posledica ponotranjenja se kaţe kot
razbremenitev učenčevega kratkotrajnega spomina. Zmoţnost priklica vzorcev iz
spomina postane podzavestno dejanje, ki učencu omogoča uporabo zavestne
pozornosti za ubesedovanje zamisli.



Zadnja strategija je načrtovanje. Učenec lahko s pomočjo načrta vstavlja nove prvine
v besedilo, jih dodaja ali odvzema. Poleg tega deli večje probleme na manjše, ki so
laţje rešljivi. Načrt daje moţnost, da se pisec lahko osredini na bistvene podatke in
šele kasneje rešuje probleme pisanja. Lastnost načrtovanja je ta, da je se ga da
priučiti, vendar se skozi faze tvorjenja spreminja (Blaţić, 2000, str. 39–40).

5.1.4 Tri osnovne stopnje pisnega načrtovanja
Stopnje so med seboj povezane in razvrščene po pomembnosti.
Prvi načrt: Načrt dela pred pisanjem
Dobro zasnovan načrt dela je ključen faktor za uresničitev vseh elementov v fazi pisnih
dejavnikov. Načrt dela vodi in usmerja pisca in posledično poenostavlja njegovo pisanje ter
mu omogoča laţji prehod skozi faze tvorjenja besedila. Učenec je miselno bolj osredinjen na
bralca oziroma naslovnika, kar pripomore k razumevanju naslovnika. K razvoju pisnih
sposobnosti posameznikov lahko pripomoremo s pisanjem tematskih besedil, ki imajo v
izhodišču konkretnega, določenega naslovnika (Blaţić, 2003, str. 52).
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Drugi načrt: Načrt upovedovanja
Učenec razčleni temo in tako konkretizira vsebino. Načrt upovedovanja, ki je lahko
opredeljen tudi kot besedilotvorni načrt, je sestavljen iz dveh delov. Prvi je pisanje po
dispozicijah – ki se pogosto pojavlja v osnovni šoli in je ţe znan, drugi pa je vsebinski.
Oblikovanje omenjenega načrta prepušča učencu proste roke (hitro zapisovanje, skiciranje,
naštevanje ipd.) in je hkrati usmerjen na končno besedilo, zato se je v šolah velikokrat
pojavljal (prav tam, str. 52).
Tretji načrt. Načrt faz tvorjenja
Pisca vodi skozi vse faze tvorjenja in je usmerjen na proces. Temelji na znanju in poznavanju
pisnega procesa. Pisni načrti pripomorejo k tvorjenju idej,15 vendar je pri tem priporočljivo
razvijati pisne strategije (prav tam).
Pisni proces je proces, ki ga je mogoče spodbujati in razvijati. To zahteva sistematično,
strokovno, pedagoško in didaktično znanje v fazi poučevanja. Novodobne smernice so
oblikovale pisanje kot razvijanje pisnega procesa in ne več kot iskanje napak v pisnih izdelkih
učencev. V preteklosti so se pogosto pojavljali dejavniki (psihološko neprimerna tematika,
nepoznavanje pisnega procesa in pomanjkljivo branje literarnih besedil), ki so bili povod za
nekakovostne pisne izdelke učencev. Iz tega lahko posplošimo, da kakovostno poučevanje
pisanja v šoli vpliva na kakovostne pisne izdelke učencev in obratno. Tudi sestavine pisnega
procesa vplivajo na besedilo, pisni izdelek. Sodobno pojmovanje pisanja omogoča učencem,
da občutijo »moč« avtorstva besedil, izbirajo temo, besedilno vrsto, naslovnika in pišejo na
podlagi lastnih mnenj in izkušenj. Soodločanje pri izbiri teme, besedilne vrste, naslovnika in
sodelovanje med pisanjem, veča odgovornost piscev za učenje pisanja in zavest o avtorstvu
nastalega besedila (Blaţić, 2000, str. 42).

5.1.5 Kritično pisanje
Ustvarjalno in kritično mišljenje se razvijata na podlagi temeljnih miselnih operacij, kot so
kognitivno zaznavanje, spomin, konvergentno in divergentno mišljenje ter presojanje. Ob
boku razvoja ustvarjalnosti je pri učencih potrebno razvijati tudi kritičnost. Vedno moramo
nameniti prednost ustvarjalnosti, saj v obratnem vrstnem redu kritičnost zatira ustvarjanje.
Prav tako prezgodnje vrednotenje in ocenjevanje negativno vplivata na razvoj ustvarjalnega
procesa pri učencih. V fazi preparacije se učenec seznanja s problemom in zbira gradivo, ki
15

Tvorjenje idej lahko poimenujemo tudi invencija.
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mu bo v pomoč pri ustvarjanju. Refleksijo svojega dela in kritično vrednotenje uporablja v fazi
ubesediljenja.16 Kritično pisanje je pisanje neumetnostnih besedil, kot so kritika,
interpretativni esej, recenzija ipd. (Blaţić, 1992, str. 30).

5.1.6 Poustvarjalno pisanje
Poustvarjalno pisanje najbolje opišemo kot kreativno predelavo17 informacij. Asociativna
oddaljenost od izvirnika omogoča piscu tvorjenje posnetkov, ki so lahko celo boljši kot je
izvirnik sam. Učenci se preko poustvarjalnega pisanja učijo literarno teorijo in z lastno
ustvarjalnostjo prepoznavajo postopke in zgradbo ustvarjalnega procesa. Učenci morajo ob
poustvarjalnih dejavnostih imeti na voljo različne knjige, leksikone, slovarje ipd., da jim
iskanje osnovnih informacij ne omejuje njihove ustvarjalne predelave (prav tam, str. 29).

5.1.7 Ustvarjalno pisanje
Glavna elementa pri ustvarjalnem pisanju sta spodbujanje in razvijanje izvirnosti učencev. V
ospredju ustvarjalnega pisanja je divergentno mišljenje, ki od posameznika zahteva
zmoţnost prepoznavanja sorodnosti med različnimi pojavi, zmoţnost omejitve različnih
moţnosti,

zmoţnost

prilagajanja

in

preoblikovanja,

usklajevanja,

domišljijskega

predstavljanja, abstrakcije, posploševanja in tvorjenja. Poleg tega ustvarjalnost zahteva
fleksibilnost, miselno sproščenost in visoko stopnjo osebne svobode. Cilj ustvarjalnega
pisanja je spodbujanje posameznika k aktivni uporabi mišljenja in s tem razvijati bogato in
slikovito

izraţanje

učencev.

Vse

to

zahteva

zbranost

in

potrpeţljivost

–

čas

(prav tam, str. 30).
»Resnično ustvarjanje je dejansko povezano s sistematičnim trdim delom in nobena vaja ne
naredi umetnika, če ni talenta, pa tudi noben talent brez vaje ne postane umetnik.«
(prav tam, str. 28)

16
17

Faze sporočanja po Bešter in sod., 2000, 42.
Eno izmed poustvarjalnih del je delo Andreja Rozmana Roze z naslovom Urška.
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5.1.8 Značilnosti literarne ustvarjalnosti med desetim in dvanajstim letom
Učence v obdobju pred puberteto zanimajo literarna dela, v katerih je veliko pustolovščin,
senzacij in akcije. Nekateri učenci v fazi tvorjenja ţe iščejo primerne besede, s katerimi bi
najbolje opisali svoje zamisli. Pojavlja se tudi uporaba metafor, na kar moramo biti pozorni in
tovrsten način izraţanja tudi spodbujati. Pri prebiranju literarnih del sta v ospredju zgodba in
junak, ki naj ima junaške lastnosti. Učence začnejo zanimati gledališče, film, mladinski
časopisi. Poezija je v omenjenem obdobju manj zanimiva, ker naj bi se v njej pojavljala zgolj
ljubezenska tematika. Prav tako jih zanima uporaba interesnih neknjiţnih zvrsti slovenskega
jezika, kot sta sleng in ţargon. Uporaba ţargona in slenga oţivlja učenčeve literarne junake
in to jim moramo kot učitelji dopuščati. V skladu z razvojno stopnjo začnejo učenci razmišljati
o sebi in o svetu ter na podlagi tega sklepajo o motivih, ki se pojavljajo v knjiţevnih delih.
Ustvarjanje naj poteka na podlagi opisovanj različnih pričakovanj, razpoloţenja, stanj. Pri tem
spodbujamo iskanje navadnih in nenavadnih besednih zvez in pomenskih druţin, s katerimi
bi lahko najbolje izrazili svoja doţivetja (Blaţić, 1992, str. 37–38).

5.1.9 Poučevanje ustvarjalnega pisanja
Ustvarjalno in poustvarjalno pisanje sta dejavnosti, ki potekata v skladu z didaktičnim
modelom pouka knjiţevnosti v Sloveniji. Ustvarjalni proces poteka v štirih različnih fazah, ki
jih učenec tekom učne ure doseţe.

1. Preparacija
Prva sestavina miselnega procesa je preparacija oziroma priprava. Faza je namenjena
spoznavanju problema in zbiranju podatkov o njem. Učenec v prvi fazi preko igre,
različnih vaj, ustvarjalnega branja ali ustnega izraţanja spozna temo, obliko, snov, motiv
literarnega dela. Preparacija je nujna faza v vsakem mišljenju.

2. Inkubacija
Pomeni »zorenje podatkov«, ki so bili zbrani v fazi priprave. Posameznik navidezno
odloţi problem in ta ni več v ospredju njegovega mišljenja. Učenec nezavedno obdeluje
snov, temo in daje videz, da je miselno odsoten. Res je, da inkubacija ne poteka nujno v
vsakem ustvarjalnem procesu, vendar ji moramo kot učitelji nameniti pozornost in jo
učencem omogočiti, saj jim prinaša občutek psihološke varnosti in samostojnosti.
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3. Iluminacija
Pri iluminaciji pride do nenadnega pojava ideje za rešitev določenega problema. Faza
inkubacije je v trenutku prekinjena. Spoznanje se kot plod iluminacije pojavi po krajšem
ali daljšem odmoru in ne kot posledica močne miselne aktivnosti, ki stremi k iskanju
pravilnega odgovora. Učenci največkrat prihajajo do ustreznih rešitev v zunajšolskem
okolju, npr. na igrišču, med gledanjem filma ipd.

4. Verifikacija
Sledi fazi iluminacije in gre za preverjanje rešitev in idej. Pravo delo se prične šele s to
fazo, saj začnejo učenci pregledovati svoj izdelek. Prisotno mora biti kritično mišljenje,
vendar ne na začetku ustvarjanja, saj na tak način zavira spontanost in ustvarjalnost.
Učenec se sooči s samokritiko, samozavedanjem, ustreznim ubesedovanjem in
popravljanjem ţe ubesedenega (Pečjak, 1975, str. 314–315; Blaţič, 1992, str. 49–50).

5.1.10 Pomen spodbujanja ustvarjalnosti pri učencih
Učenec se v procesu ustvarjanja sooči tudi s t. i. ustvarjalno krizo. To je povsem običajen
dogodek, saj je zanj resnično teţko, da v sklopu knjiţevnega pouka vedno in v celoti izkoristi
svoje zamisli in jih na najboljši moţen način tudi izrazi. Pomembno je, da ima učenec
ustvarjalec svobodno moţnost pri izbiri motivov, tem, stilnih posebnosti, neologizmov in tudi
svobodo pri preoblikovanju in uporabi znanih tem in vsebin. K najpopolnejši stvaritvi besedil
učenca zagotovo pripelje lastna umetniška svoboda – licentia poetica in spodbude.
Popravljanje in izboljševanje ţe ustvarjenih izdelkov sta procesa, ki se pojavljata pri vseh
ustvarjalcih. Zato moramo učencem pojasniti, da le redko kdo od ustvarjalcev ţe takoj odda
dokončan izdelek, ki ne potrebuje nobenih popravkov več. Izboljševanje izdelka ni nekaj
slabega, temveč soočanje z ustvarjalnim procesom in posledično izboljšanjem le-tega in tudi
končnega izdelka, to pa je odlika vseh pravih ustvarjalcev. Učitelj mora jasno in dovolj zgodaj
učencem predstaviti temo, jim zagotoviti dovolj časa za proces inkubacije (zorenja) ter jim
omogočiti ustvarjanje v za njih ugodnih okoljih, lahko tudi doma. Poleg omenjene (pesniške)
svobode – licentie poetice, je pomembno, da se učenci zavedajo avtorstva nastalih besedil in
odgovornosti za svoje spise. To pri učencih spodbudi uporaba umetniških imen, ki jim dajejo
občutek psihološke varnosti in svobode. Učenci bodo tako laţje prehajali k aktivnemu
mišljenju in uporabi lastnega kritičnega mnenja pri tvorjenju in sprejemanju besedil. Na koncu
pa je naloga učiteljev, da podajo utemeljeno in konstruktivno povratno informacijo
(Blaţić, 1992, str. 52–53).
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5.1.11 Primeri vaj za razvijanje divergentnega mišljenja18

1. Vaje za poimenovanje
S pomočjo vaj za poimenovanje se učenci učijo ustreznih besed in spoznavajo njihove
pomene (Ţagar, 1996, str. 76). Na ta način razvijajo svoje besedišče, govorne in pisne
sposobnosti ter spoznavno vlogo. Vaje se po navadi pojavljajo v uvodni fazi in ne
ponazarjajo samostojne pisne dejavnosti. Poleg razvijanja otrokovega besedišča je cilj
poimenovalnih vaj še spoznavanje pomena besed, odnosov med besedami, domačih in
tujih besed, frazemov; spoznavanje pomenskega razmerja med besedami; opazovanje
vloge in pomena besed v besedilu; spoznavanje besednih vrst; izbor primernega
besedišča; uporaba ustreznega izraţanja glede na okoliščine sporočanja; izraţanje
razmerij do naslovnika in predmetnosti (Blaţić, 2000, str. 179).

Primeri:


Napiši čim več besed, ki se začnejo z naslednjimi začetnicami: G, H, L.



Povej z drugimi besedami. Sam si lahko izmisliš tudi nove besede (gusar, ţlampanje,
rad te imam, zaklan, brţ).



Napiši čim več besed, ki se začnejo s prvo črko tvojega imena.



Zamisli si, da si pesnik. Napiši čim več različnih naslovov za pesem Marjetične
meditacije.

2. Vaje za upovedovanje
Kot ţe samo ime nakazuje, je cilj teh vaj tvorjenje povedi oziroma ponazarjanje
poimenovalnih vaj v povedih. Omeniti velja, da ima velik pomen pri tovrstnih vajah
motivacija učencev, ki jo lahko doseţemo z upoštevanjem njihovega doţivljajskega in
domišljijskega sveta in z izbiro teme in motivov, ki so jim blizu (prav tam, str. 180).

Primeri:


Uporabi dane besede tako, da boš z njimi napisal pogovor med gusarjema. Vsako
besedo lahko uporabiš le enkrat. Besede: velik, majhen, prijazen, nesramen, glasen,
tih, resničen, izmišljen, pijan, trezen, vesel, ţalosten.



Na podlagi obravnavane pesmi oblikuj lastno likovno pesem. Oblika pesmi naj
ustreza temi, ki si jo boš izbral.

18

V poglavju so navedene nekatere vaje, ki so bile oblikovane na podlagi strokovne literature in sem
jih uporabil pri knjiţevnem pouku v četrtem razredu devetletne osnovne šole.
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Predstavljaj si, da si lesena noga. Razmisli, kakšne lastnosti imaš kot lesena noga in
napiši kratko zgodbo o dogajanju na gusarski ladji iz zornega kota lesene noge.



Sestavi dramsko besedilo, v katerem se bodo različna bitja, stvari, ki se lahko
znajdejo v vesolju, pogovarjala med seboj o tem, kaj vse so danes doţivela.

3. Besedilotvorne vaje
Zajemajo vaje v poustvarjalnem in ustvarjalnem pisanju. Učenci ob tem načrtujejo,
opazujejo, razčlenjujejo in upovedujejo svoje zamisli in pri tem uporabljajo analitično in
sintetično metodo. V svojem ustvarjanju lahko uporabljajo tudi nebesedne spremljevalce
jezika in dramatizacijo. Učenci največkrat uporabljajo besedilne vrste, kot so opis in
domišljijski ter doţivljajski spis (prav tam, str. 180–181).

Primeri:


Napiši recept za neskončno ţivljenje. Pomisli, kaj vse bi moral zmešati skupaj, da bi
bil recept učinkovit.



Napiši, kako Tina Maze smuča slalom med vesoljskimi kamni. Ne pozabi, da je Tina
zelo dobra smučarka.



Opiši pot, ki vodi do konca sveta. Kako prideš tja s kolesom, kako z avtomobilom,
kako z najhitrejšim vesoljskim plovilom …



Predstavljaj si, kako se počutiš, ko ti da učitelj veliko naloge za čez počitnice. V
zvezek napiši, kako to novico poveš staršem in kako jo poveš najboljšemu
prijatelju/prijateljici.



Napiši novo kitico Gusarske himne.



Predstavljaj si, da si nevihta. Razmisli, kakšne lastnosti imaš kot nevihta in napiši
kratko zgodbo o dogajanju na gusarski ladji iz zornega kota nevihte.

5.1.12 Pomen ustvarjalnega pisanja
Pomen ustvarjalnega pisanja lahko ponazorim s pomočjo Gardnerjeve teorije raznoterih
inteligentnosti.


Jezikovna inteligentnost je sposobnost besednega izraţanja, ki se pojavlja v vseh
štirih sporazumevalnih dejavnostih. Učenci ob tvorjenju ustvarjalnih in poustvarjalnih
besedil razvijajo občutljivost za pomen besed, njihov zven in rimo.
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Logično-matematična inteligentnost je sposobnost logičnega razmišljanja, analiziranja
in

razumevanja

vzročnih

odnosov.

Učenec

razvija

sposobnosti

sklepanja,

posploševanja, kritičnega in ustvarjalnega reševanja problemov.


Prostorska inteligentnost se tiče vizualnih predstav. Učenec razvija svoje domišljijske
predstave o stvareh, knjiţevnem prostoru, laţje ubeseduje knjiţevne osebe.



Glasbena inteligentnost se kaţe kot sposobnost zaznavanja besednega in
nebesednega jezika. Učenec prepoznava zvočne izraze in zvočne prvine jezika ter jih
tvori (onomatopeje, rime, asonance, aliteracije).



Telesno-gibalna inteligenca se izraţa v usklajenem delovanju telesa. Učenci razvijajo
telesno-gibalno inteligenco v improvizacijah, dramatizaciji in uporabi nebesednega
sporočanja.



Medosebna (interpersonalna) inteligenca je sposobnost razumevanja medčloveških
odnosov in drugih ljudi. Pri knjiţevnem pouku se učenci vţivljajo v perspektive drugih
oseb (literarnih in neliterarnih), komunicirajo z besedilom in tudi drugimi udeleţenci v
pisnem procesu (sošolci, učitelji, starši), besedno in nebesedno sporočajo, se
identificirajo, delujejo v parih in skupinah.



Avtorefleksivna (intrapersonalna) inteligenca je močno razvita pri tistih učencih, ki
razumejo vzročno-posledične odnose lastnega doţivljanja, vedenja in odnosov.
Ustvarjalno pisanje razvija sposobnosti izraţanja sebe, dojemanja sebe, gledanje na
sebe z druge perspektive, sklepanje, uporabo višjih miselnih procesov, metakognicijo,
mišljenje, razmišljanje, pozornost (Kompare in sod., 2000, str. 284; Blaţić, 2000, str.
70–71).

5.1.13. Vrednotenje poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil učencev

Vrednotenje ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil, ki jih tvorijo učenci, zahteva od učitelja
veliko skrbno načrtovanega in prilagodljivega dela. K pisnim izdelkom moramo pristopati
neposredno, spontano, doţivljajsko in osebno. Znotraj literarne aksiologije, discipline, ki se v
okviru literarne teorije ukvarja z vrednotenjem, so splošni in objektivni kriteriji, ki v sklopu
literarne kritike – ta sodeluje pri vrednotenju – postanejo konkretni in subjektivni. Vrednotenje
pisnih izdelkov je plod tako strokovnega kot tudi intuitivnega dela. Pomembno je, da ne
vrednotimo osebe, temveč njeno delo. Merila, ki si jih postavimo, morajo biti lastna in ne
vzeta z drugih področij. Prav tako ne smemo prilagajati spisov kriterijem, temveč obratno.
Pomembna je pozitivna naravnanost pri vrednotenju pisnih izdelkov. Učitelji moramo podati
konstruktivno povratno informacijo in pohvaliti, kar je pohvale vredno. Izpostavljanje
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negativnih vrednot zatira ustvarjalnost. Posebej pozorni moramo biti na vrednotenje
slovničnih napak. Te v ustvarjalnih spisih ne smejo biti v ospredju, čeprav so oprijemljive in
pri vrednotenju so večkrat pred ostalimi kriteriji. Bojazen pred slovničnimi napakami
onemogoča prosto pot njihovim idejam, zato moramo učencem nuditi primerno okolje za
ustvarjanje. Učiteljevo mnenje mora biti utemeljeno in odprto za popravke učenca
(Blaţić, 1992, str. 41–44).
Pri vrednotenju ustvarjalnih in poustvarjalnih pisnih izdelkov učencev se največkrat pojavljajo
kriteriji, ki se nanašajo na vsebino, zgradbo oziroma obliko ter slog. Pomemben člen
vrednotenja besedil je tudi individualni kriterij, ki je usmerjen na posameznega učenca.
Učitelj z individualnim kriterijem upošteva in vrednoti pisni izdelek učenca v primerjavi z
njegovim znanjem, stanjem, trudom in lastnim prizadevanjem pri reševanju problema.
Potrebna je učiteljeva občutljivost glede okoliščin, v katerih se učenec nahaja, upoštevanje
truda, ki ga pokaţe ter sposobnosti, ki jih posameznik ima (Blaţić, 2000, str. 242–243).
Kriteriji, ki se nanašajo na vsebino:


vsebinska izvirnost, ki se nanaša na pomen zapisanega, tehtnost vsebine in na
izvirnost,19



humornost in duhovitost, ki se lahko odraţata v obliki besed ali besednih zvez ali v
obliki izvirnih zamisli, nenavadnih idej, duhovitih vsebinskih rešitev,



nove ideje, ki prinašajo asociativno oddaljenost od obravnavanega knjiţevnega
besedila,



odličnost celotnega besedila, ki vsebuje pestre misli, spodbudne vsebinske rešitve,
vsebinsko domiselnost in izvirnost (prav tam, str. 240–241).

Kriteriji, ki se nanašajo na zgradbo oziroma obliko:


členjenje besedila na uvod, jedro in zaključek,



učinkovitost in izvirnost uvoda ter zaključka,



stopnjevanje dogajanja v besedilu,

19

»Izvirni spisi imajo daljšo latenco. Izvirnost ni enodimezionalna lastnost, nekateri ustvarjalci
učinkujejo s snovjo, drugi z zgodbo, tretji s stilom, četrti s poanto, peti s kombinacijo ali z novimi odkritji
znotraj literarnega izraţanja.« (Blaţić, 1992, str. 44)
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upoštevanje zgradbe določene besedilne vrste, kar velja predvsem za poustvarjalna
besedila,



vsebinska povezanost in zaključenost besedila (prav tam, str. 241–242).

Kriteriji, ki se nanašajo na slog besedila:


bogato besedišče in raznoliko izraţanje,



uporaba znanja pri tvorjenju novih besed, besednih zvez, povedi in besedil,



zgradba povedi,



pravopisne in slovnične napake (prav tam, str. 240, 242).
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6 USTVARJALNA KNJIŢEVNA DIDAKTIKA
Sodoben knjiţevni pouk, tako imenovan komunikacijski pouk, temelji na razvijanju celovitega
doţivetja ter na spoznavanju in povezovanju čim več sestavin, ki jih leposlovno besedilo
omogoča učencem. Branje knjiţevnosti je dialog med knjiţevnim besedilom, učencem in tudi
učiteljem (Saksida, 2008, str. 52). Dober učitelj knjiţevnosti ima veliko strokovnega znanja,
didaktičnih

sposobnosti

in

dobro

razvito

pedagoško

komunikacijo

(Krakar-Vogel, 1991, str. 7).
Krakar-Vogel v svojem delu izpostavi tri glavne smotre knjiţevnega pouka. Prvi se tiče
razvijanja bralne sposobnosti. Učenec razvija sposobnost za doţivljanje, razumevanje in
vrednotenje literarnih besedil. Poleg tega se razvijajo še knjiţevno-raziskovalna sposobnost,
sposobnost ustvarjalnega pisanja ter sporočanja nasploh. Drugi smoter je razvoj bralne
kulture, ki spada med vzgojne smotre, saj je branje leposlovja ena izmed človeških vrednot.
Tretji smoter pa je izobraţevalne narave, saj gre za pridobivanje knjiţevnega znanja
(prav tam, str. 9).
Boţa Krakar-Vogel navaja ključna dejavnika, ki govorita v prid pouku ustvarjalnega pisanja.
Učenec ob ustvarjalnem pisanju razvija samozavest za sporočanje, občutek smiselnosti
tvorjenja besedil oziroma izraţanja lastnih zamislih in premaguje strah pred slovničnimi
napakami v besedilu. Gre za odpravljanje psiholoških zavor pri mladem piscu. Drugi dejavnik
se tiče ozaveščanja upovedovalnega procesa. To poteka tako, da učenec razčlenjuje
priznana literarna dela in jih predeluje ter popravlja in spreminja svoje pisne izdelke
(prav tam, str. 28).

Saksida pa opozarja, da mora biti ustvarjalno pisanje strokovno utemeljeno ter smiselno
povezano s knjiţevnim besedilom (Saksida, 2006, str. 70).

6.1 Ustvarjalne in poustvarjalne dejavnosti pri književnem pouku in učni načrt
Novi učni načrt za slovenščino (2011) vsebuje cilje, tako pri jezikovnem kot tudi knjiţevnem
pouku, ki so oblikovani na podlagi vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti: govorjenja,
poslušanja, branja, pisanja. Cilji knjiţevnega pouka, poleg razvijanja sporazumevalnih
zmoţnosti učencev preko umetnostnih besedil, so še razvijanje doţivljajske, domišljijskoustvarjalne, vrednotenjske ter intelektualne zmoţnosti. Besedna umetnost utrjuje kulturno,
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domovinsko in drţavljansko vzgojo ter krepi medkulturno in širšo socialno zmoţnost
(Poznanovič Jezeršek in sod., 2011, str. 4).
V nadaljevanju bodo navedeni splošni in operativni cilji za drugo triletje posodobljenega
učnega načrta,20 ki so v povezavi s knjiţevnim poukom ter vključujejo ustvarjalne in
poustvarjalne dejavnosti za učence oziroma ob ciljih doţivljajo ustvarjalni proces.

6.2 Splošni cilji učnega načrta v povezavi z ustvarjalnostjo
Eden izmed splošnih ciljev je razvijanje ustvarjalnosti učencev, ki je opredeljen v sklopu
razvijanja ključnih zmoţnosti vseţivljenjskega učenja. V povezavi z ustvarjanjem in
poustvarjanjem se pojavljajo še drugi splošni cilji.


Učenci

ob

razvijanju

pripravljenosti

za

pogovarjanje,

dopisovanje,

govorno

nastopanje in pisanje, izraţajo svoje znanje, misli, stališča, hotenja, čustva in izkušnje
ter na miroljuben način rešujejo vprašanja v različnih ţivljenjskih poloţajih, tvorijo
praktičnosporazumevalna, uradovalna in strokovna besedila (tudi o knjiţevnosti) in
(po)ustvarjalna besedila. Razvijajo kulturno, estetsko in socialno zmoţnost. Zmoţnost
tvorjenja besedil ter usvajanje in urjenje strategij in načel za tvorjenje razumljivih,
ustreznih, učinkovitih in pravilnih besedil, spodbuja razvijanje zmoţnosti metaučenja.


Učenci varno, ustvarjalno, kritično pridobivajo in uporabljajo podatke/informacije, ki jih
pridobijo s pomočjo digitalne tehnologije in so v povezavi z (ne)umetnostnimi besedili
ter z razvijanjem sporazumevalnih zmoţnosti.



Ob sprejemanju umetnostnih besedil učenci razvijajo sporazumevalno zmoţnost in
pridobivajo

knjiţevno

znanje.

Literarnoestetsko

doţivetje,

ki

je

podprto

z

literarnovednim znanjem, omogoča temeljito spoznavanje besedne umetnosti in
estetskih izraznih moţnosti, veča uţitek ob branju in razvija pozitivni odnos do
besedne umetnosti (branja), ustvarjalnosti ter (samo)izraţanja v različnih medijih.

6.3 Operativni cilji učnega načrta v povezavi z ustvarjalnostjo
Poleg splošnih ciljev v drugem triletju se v zvezi z ustvarjalnostjo pojavljajo tudi operativni
cilji, ki so navedeni spodaj in razdeljeni po razvijanju recepcijskih zmoţnosti z branjem,
poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih ter

20

Pri ciljih in vsebinah učnega načrta moramo upoštevati razvojno in spoznavno stopnjo otrok.
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po razvijanju recepcijske zmoţnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih
(pisanje, interpretativno branje, govorjenje), tako kot si sledijo v učnem načrtu za slovenščino
v osnovni šoli v drugem triletju.
Drugo triletje
Razvijanje recepcijske zmoţnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev
umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanjem o njih.
Knjiţevna besedila
Učenci:


razvijajo zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja knjiţevnih besedil.

Prvine knjiţevnega besedila
1. Knjiţevna oseba
Učenci:


sestavljajo čutnodomišljijsko predstavo knjiţevnih oseb,



oblikujejo in utemeljijo lastna stališča do knjiţevnih oseb,



opazujejo perspektivo glavne in najmanj ene stranske osebe ter ju primerjajo,



poiščejo lastno razlago za pojasnitev ravnanja knjiţevnih oseb; tudi tistih, ki so v
nasprotju z ravnanjem, ki bi ga v enakih okoliščinah izbrali učenci.

2. Knjiţevni prostor in čas
Učenci:


oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa.

3. Dogajanje, tema, sporočilo
Učenci:


obnavljajo in povzemajo bistvene dogodke.

Knjiţevne zvrsti in vrste
Učenci:


doţivljajo, razumevajo in vrednotijo pesemska, prozna in dramska besedila.

1. Poezija
Učenci:


opazujejo svoje čustvene odzive v povezavi z zaznavo menjavanja ritma v pesmi,
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razvijajo asociativne zmoţnosti glede na besedilno stvarnost,



opazujejo in pojasnijo rabo sopomenk glede na čustvene plasti besedila,

 zaznavajo in doţivljajo rabo nenavadnih besednih zvez in jih povezujejo s
sporočilnostjo besedil,


tvorijo nenavadne besedne zveze in na podlagi teh tvorijo krajša besedila.

2. Proza
V učnem načrtu ni navedenih ustvarjalnih dejavnosti ob tej knjiţevni zvrsti.

3. Dramatika
Učenci:


improvizirajo igro vlog.

Gledališče, radijska igra in film


Doţivljajo, razumejo in vrednotijo gledališke predstave, radijske igre, film in to izraţajo
v pisni ali govorni obliki.

1. Gledališka, lutkovna predstava
Učenci:


zaznavajo lastnosti in čustvena stanja glavnih in stranskih oseb,



opazujejo prvine gledališke/lutkovne predstave in svoja opaţanja primerjajo in
utemeljujejo.

2. Radijska igra
Učenci:


oblikujejo čutnodomišljijske predstave knjiţevnih oseb na podlagi zvočnih informacij,



vrednotijo radijske igre.

3. Filmska predstava
Učenci:


doţivljajo, razumejo in vrednotijo trivialni oziroma zabavni in estetski film.

4. Primerjanje gledališke/filmske izraznosti s knjiţevnim besedilom
Učenci:


svojo domišljijskočutno predstavo primerjajo z osebami, sceno, kostumi v predstavi,
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izpostavljajo motive za ravnanje knjiţevnih oseb.

Razvijanje recepcijske zmoţnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih
besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje)
Učenci:


Razvijajo recepcijsko zmoţnost (doţivljanje, razumevanje in vrednotenje knjiţevnih
besedil), tako da govorno (po)ustvarjalno in/ali se »strokovno« (govorni nastop)
odzivajo na knjiţevna besedila oziroma pišejo (po)ustvarjalna besedila, ki vključujejo
prvine umetnostnega jezika in/ali druge značilnosti knjiţevnega besedila.

1. Pisanje
Učenci lahko izbirajo med naslednjimi moţnostmi, če ne najdejo lastnih:


Razvijajo zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja knjiţevne osebe:
-

upovedujejo svojo čutnodomišljijsko predstavo knjiţevnih oseb, tudi takih, pri
katerih je ena značajska lastnost v nasprotju s splošno značajsko oznako,

-

pišejo zgodbe »kaj bi bilo, če bi jaz enkrat …« (glavna oseba ravna v nasprotju z
njihovim pričakovanjem),

-

zapisujejo manjkajoči del zgodbe, racionalno razlago ali dopolnitev avtorjeve
zgodbe z upoštevanjem logike dogajanja, predzgodbe, nadaljevanja zgodbe,



prestavljajo osebe iz enega knjiţevnega besedila v drugega.

Razvijajo zmoţnost doţivljanja in razumevanja knjiţevnega prostora in časa:
-

upovedujejo dogajalni prostor in čas (avtorjev opis – predmeti, okoliščine,
domišljija, izkušnje, znanje idr. – neposredni in posredni besedilni podatki),

-

tvorijo nove domišljijske svetove s podobnima dogajalnim prostorom in časom, kot
je v knjiţevnem besedilu.



Razvijajo zmoţnost razumevanja dogajanja in teme v knjiţevnem besedilu:
-

upovedujejo zgodbo tudi s perspektive tistih knjiţevnih oseb, ki jim niso blizu,

-

upovedujejo zgodbo, vsakdo s perspektive druge knjiţevne osebe in utemeljijo
svoje videnje na podlagi primerov iz besedila.

Zmoţnost razumevanja besedil (recepcijsko zmoţnost) dokazujejo tako, da tvorijo
(po)ustvarjalna besedila oziroma fragmente besedil. Upoštevajo znane značilnosti zvrsti
oziroma vrst.
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Poezija
Učenci:


ustvarjajo zvočno učinkovite, zanimive kombinacije besed (onomatopeja, zvočno
slikanje),



ustvarjajo rime, rimane verze,



likovno oblikujejo tematski besedni asociogram, razporejajo besede na papirju v
likovno pesem, posnemajo likovnost konkretne pesmi,



nizajo asociacije, prilastke ob opazni besedi (tematskem jedru),



tvorijo sopomenske nize, nenavadne besedne zveze, pomanjševalnice, metafore,
primere, besedne zveze z okrasnim pridevkom.

Proza
Učenci:


pišejo realistične, fantastične in nesmiselne zgodbe,



spreminjajo knjiţevna besedila – predzgodbe, novi konci, manjkajoča poglavja,



preoblikujejo krajše knjiţevno besedilo v strip ali obratno,



pišejo različne knjiţevne vrste znotraj proze (pravljica, tipična slovenska pravljica,
fantastične pripovedi, realistične zgodbe …).

Dramatika
Učenci imajo na izbiro naslednje moţnosti, oziroma najdejo lastne:


pišejo dramske prizore,



dramatizirajo krajše prozno besedilo,



ustvarjajo radijsko igro.

2. Interpretativno branje knjiţevnega besedila
Učenci:


izraţajo doţivljanje in razumevanje knjiţevnega besedila z glasnim branjem, pri
čemer z glasom (so)oblikujejo besedilno stvarnost.

Poezija
Učenci:


razumljivo in doţiveto glasno berejo/recitirajo/deklamirajo.
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Proza
Učenci:


glasno, razumljivo in interpretativno berejo knjiţevna besedila.

Dramatika
Učenci:


glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov in po vlogah – izraţanje
spremembe razpoloţenja oseb, čim bolj naravno govorjenje,



v igri vlog improvizirajo dramske fragmente (dialoge),



v razrednem gledališču uprizorijo odlomek, krajše dramsko delo, lastno dramatizacijo
proze, odrsko postavitev mladinske gledališke igre po skupinah.

3. Govorni nastopi
Učenci v vsakem razredu opravijo en govorni nastop.
Predstavitev

knjiţevne

osebe,

dogajanja,

dogajalnega

prostora

in

časa

v

šoli

neobravnavanega besedila.


Poezija: recitacija, deklamacija pesmi, navajanje nekaj knjiţevnih besedil na isto
temo, predstavitev najopaznejših pesniških sredstev in njihove vloge v besedilu.



Proza: predstavitev (lastne) pravljice, nadaljevanja pravljic, predzgodbe, narobe
pravljice, primerjave med dvema pravljicama, besedila, v katerih so različni dogajalni
svetovi, realistične zgodbe, nesmiselne zgodbe.



Dramatika:

uprizoritev

odlomka

iz

dramskega

dela/krajšega

dramskega

dela/dramatizirane proze (skupinsko ali individualno delo).
Drugo vzgojno-izobraţevalno obdobje učnega načrta temelji na komunikacijskem modelu
knjiţevne vzgoje, pri čemer je osrednji cilj pouka ohranjanje interesov učencev za branje in
poslušanje umetniških besedil ter razvoj ustvarjalnega dialoga z besedilom. Prav s slednjim
ciljem se v učnem načrtu pojavlja največ ustvarjalnih dejavnosti, ki jih lahko opredelimo kot
razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri knjiţevnem pouku. Ustvarjalnost se pri knjiţevnem
pouku pojavlja v okviru razvijanja učenčevih recepcijskih zmoţnosti ter tudi v procesu šolske
interpretacije besedila.
Sam sem se v pripravah na poučevanje knjiţevnega pouka drţal predlagane sheme oziroma
predlaganih dejavnosti pri šolski interpretaciji umetnostnega besedila, vendar sem jih
večkrat, ob upoštevanju razredne klime, prilagodil svojemu načinu poučevanja. Zdelo se mi
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je prav, da učni načrt omogoča proste roke učiteljem pri izboru knjiţevnih del, ki jih bodo
obravnavali v sklopu knjiţevnega pouka. Menim, da ta način omogoča in hkrati spodbuja
učitelja k ustvarjalnemu pristopu pri obravnavi literarnih del znotraj pouka knjiţevnosti.21

21

Raziskovalni del diplomskega dela je temeljil na poučevanju knjiţevnega pouka v četrtem razredu
devetletne osnovne šole, ki sem ga izvajal samostojno.
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III.

EMPIRIČNI DEL

S pomočjo vaj poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja, ki spodbujajo posameznika k
razvijanju divergentnega mišljenja, ţelimo omejiti upadanje ustvarjalnih zmoţnosti oziroma
pomagati posameznikom preseči inertno stanje ustvarjalnosti, ki je značilno za obdobje
otroka, ki je v četrtem razredu osnovne šole.

7 CILJI IN HIPOTEZE
7.1 Cilji raziskovanja


Ugotoviti, ali vaje za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje učence motivirajo za delo pri
knjiţevnem pouku.



Ugotoviti, katere izmed zadanih kriterijev za vrednotenje poustvarjalnih in ustvarjalnih
besedil dosegajo in izpolnjujejo učenci v izbranem četrtem razredu osnovne šole.



Ugotoviti in primerjati podobnosti in razlike, ki nastanejo pri vajah za preverjanje prve
sposobnosti divergentnega mišljenja (fluentnost) glede na spol učencev.



Ugotoviti, ali knjiţevni pouk, pri katerem se uporabljata dejavnosti poustvarjalnega in
ustvarjalnega pisanja v več zaporednih izvajanjih, poveča fluentnost asociacij pri
posameznih učencih.

7.2 Hipoteze


H1: Vaje za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje v večini primerov motivirajo učence
za delo pri knjiţevnem pouku.



H2: Učenci v končnem stanju raziskave dosegajo več kriterijev vrednotenja kot v
začetnem.



H3: Dečki imajo bolj razvito prvo sposobnost divergentnega mišljenja – fluentnost.



H4: S številom učnih ur knjiţevnega pouka, pri katerem se uporablja poustvarjalno in
ustvarjalno pisanje, narašča tudi fluentnost asociacij pri učencih.
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8 RAZISKOVALNA METODA
8.1 Vzorec
V raziskovanje je bilo vključenih dvajset učencev četrtega razreda Osnovne šole Toneta
Čufarja v Ljubljani. Vzorec22 je sestavljen iz desetih učenk in desetih učencev.

8.2 Instrumenti za merjenje raziskovanja



Anketna vprašalnika zaprtega tipa o motivaciji učencev pri reševanju vaj
poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja (H1).



Kontrolna lista, ki temelji na točno določenih kriterijih za vrednotenje izdelkov
posameznih vaj poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja, ki so jih reševali učenci
(H2).



Analiza materiala, ki temelji na strukturiranem zbiranju oziroma beleţenju učenčevih
asociacij ob določenih fazah učnih ur knjiţevnega pouka (H3, H4).

8.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Podatke sem zbiral v okviru knjiţevnega pouka, ki je sem ga vodil. Pouk je potekal od 14. 4.
2011 do 5. 5. 2011, in sicer skupno v šestih šolskih urah. Pouk knjiţevnosti je bil na urniku
ob četrtkih in je trajal dve šolski uri, in sicer od 8.30 do 10.15. Za obdelavo podatkov sem
uporabil kvantitativno pedagoško raziskavo.

22

Dopuščam moţnost, da se lahko vzorec tekom raziskovanja spreminja.
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
HIPOTEZA 1: Vaje za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje v večini primerov motivirajo
učence za delo pri knjiţevnem pouku.
Z anketnima vprašalnikoma23 zaprtega tipa sem ugotavljal motivacijo učencev ob reševanju
nalog poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja. Vsak anketni vprašalnik je bil sestavljen iz
dveh vprašanj. Prvo se je nanašalo na motiviranost učencev pri reševanju nalog
ustvarjalnega in poustvarjalnega pisanja, drugo pa na njihovo počutje pri reševanju tovrstnih
nalog. Poleg teh vprašanj sta bila zastavljena še dva, ki sta učence spraševala, kakšne so
njihove ţelje za nadaljnje izvajanje podobnih nalog.
Vzorec anketirancev je bil nekoliko manjši od pričakovanega, saj je bilo v dnevih anket v šoli
prisotnih le osemnajst učencev. Anketne vprašalnike sem razdelil med učence in jim pojasnil
način reševanja. To je bilo storjeno dvakrat, in sicer ob uvodnem srečanju 14. 4. 2011 ter ob
zaključku, ki je bil izpeljan 5. 5. 2011. Uvodno srečanje je v spodnjih grafih ponazorjeno z
modro barvo in prikazuje začetno stanje. Končno srečanje je prikazano z rdečo barvo in
ponazarja končno stanje.
Izmed vseh izpolnjenih anketnih vprašalnikov sem tako v začetnem kot tudi v končnem
srečanju izločil po dva vprašalnika, saj jih anketiranca nista ustrezno izpolnila in bi tako lahko
vplivala na rezultate raziskave. V raziskovanje je bilo tako vključenih šestnajst učencev.

23

Anketna vprašalnika zaprtega tipa sta navedena kot prilogi.
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Graf 1: Mnenja učencev glede zanimivosti nalog poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja
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Kot je prikazano v grafu, so bili učenci enotni pri podajanju odgovorov tako pri začetnem
vprašalniku kot tudi pri končnem. V obeh primerih se je enako število učencev (14) opredelilo
za pritrdilen odgovor na prvo vprašanje. Prav tako je na drugo in tretje vprašanje odgovorilo
enako število učencev (obakrat po eden).
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Graf 2: Motiviranost učencev za reševanje nalog
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Drugi graf prikazuje odgovore učencev na drugo vprašanje anketnega vprašalnika, ki jih je
spraševalo, če si v prihodnje še kdaj ţelijo reševati podobne naloge, ki temeljijo na
poustvarjalnih in ustvarjalnih dejavnostih znotraj knjiţevnega pouka. V začetnem stanju je z
»Da« odgovorilo štirinajst učencev, dva učenca sta na vprašanje odgovorila z »Ne«.
Končno stanje prikazuje večjo ţeljo po reševanju tovrstnih nalog, saj je pritrdilno odgovorilo
petnajst učencev. Proti reševanju podobnih nalog v prihodnosti je bil en učenec.
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Graf 3: Interes učencev pri reševanju in predstavljanju nalog
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Tretji graf prikazuje interes učencev pri reševanju in predstavljanju nalog poustvarjalnega in
ustvarjalnega pisanja. V začetnem stanju se je največ učencev odločilo za odgovor
»Zabaval/-a sem se«, teh je bilo 12. Za odgovor »Ni mi bilo dolgčas in tudi zabaval/-a se
nisem« so se opredelili štirje učenci, medtem ko odgovora »Bilo mi je dolgčas« ni izbral
noben učenec.
Končno stanje ponazarja nekoliko drugačne rezultate. Največ anketirancev (11) se je odločilo
za odgovor »Zabaval/-a sem se«, na drugem mestu sledi odgovor »Ni mi bilo dolgčas in tudi
zabaval/-a se nisem«, za katerega so se odločili štirje učenci, eden se je opredelil za
odgovor »Bilo mi je dolgčas«.
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Graf 4: Ţelje učencev po izvajanju podobnih dejavnosti v prihodnosti
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Zadnji graf prikazuje ţelje učencev po izvajanju podobnih dejavnosti v prihodnosti. Kot
prikazuje graf, je v začetnem stanju pritrdilno odgovorilo štirinajst učencev. Proti reševanju
podobnih nalog v prihodnosti sta bila dva učenca.
Končno stanje podaja nekoliko drugačne rezultate. Skoraj vsi anketirani učenci (15), razen
enega, so na vprašanje o ţelji po reševanju podobnih nalog odgovorili pritrdilno.

Odgovori učencev, ki so prikazani v grafih in so rezultat rešenih anketnih vprašalnikov,
prikazujejo povezanost med motivacijo in vajami za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje
znotraj pouka knjiţevnosti.
Zastavljeno hipotezo, da vaje za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje v večini primerov
motivirajo učence za delo pri knjiţevnem pouku, lahko potrdim. Rezultati anketnih
vprašalnikov prikazujejo zanimanje oziroma interese učencev pri reševanju tovrstnih nalog.
Učenci so radi reševali naloge, ki sem jih pripravil za zaključni del pouka knjiţevnosti, vendar
sem dobil občutek, da so se jih nekaterih lotili z večjo vnemo kot drugih. To se je pokazalo
predvsem pri nalogah, ki so jih izvajali oziroma pripravljali po skupinah in jih na koncu kot
skupina tudi predstavili. To je bilo v uvodni uri, ko so tvorili Gusarsko himno in na zaključnem
srečanju, ko so sestavili dramsko besedilo in ga predstavili pred ostalimi učenci. Na podlagi
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opazovanja dejavnosti učencev se lahko naveţem na teoretični del, v katerem je bil
predstavljen bralni razvoj otrok na prehodu iz prve v drugo triado devetletne osnovne šole.
Bralni razvoj učencev, ki so zajeti v vzorcu, ustreza starostnim okvirjem in posledično
bralnemu razvoju otrok ter njihovim ţeljam in interesom pri spoznavanju literarnih del.
Literarni deli V ozvezdju postelje in Mala in velika Luna po svoji temi in motivih sovpadata z
bralnim razvojem četrtošolcev. Na podlagi tega lahko sklepam, da so bile dejavnosti pri
knjiţevnem pouku, ki so se dotikale pustolovščin ter domišljijskega sveta, bliţje učencem kot
ostale teme, npr.: ljubezenska (Blaţić, 2000, str. 197–199). Tem ugotovitvam posledično
sledijo tudi odgovori o motivaciji učencev pri reševanju nalog.
Nekoliko drugačno sliko kaţejo rezultati na tretjem grafu, pri katerem se končno stanje
razlikuje od pričakovanega. Počutje učencev ob zadnjih dejavnostih knjiţevnega pouka je
bilo opredeljeno kot »slabše« v primerjavi z začetnim. Razloge za to bi lahko iskali tako v
samih nalogah, ki so bile sestavljene za učence, kot tudi v popočitniškemu času, saj smo
zadnjo uro knjiţevnosti z učenci opravili takoj po prvomajskih počitnicah. Čeprav so učenci
prvo in zadnjo uro knjiţevnosti delali po skupinah, menim, da je bila zadnja naloga –
dramska uprizoritev sestavljenega besedila – za učence nekoliko abstraktnejša za razliko od
prve ure, ko so tvorili Gusarsko himno. Delovanje v skupinah je bilo po mojem mnenju ob
zadnjem srečanju manj homogeno kot pri prvem, saj so nekateri členi znotraj skupine
prevzeli vlogo vodij in organizatorjev dela. To je po mojem mnenju tudi razlog, zakaj se je
več učencev, v primerjavi z uvodnim anketnim vprašalnikom, opredelilo za odgovor »Bilo mi
je dolgčas« in manj za odgovor »Zabaval/-a sem se«. Na počutje ob reševanju in
predstavljanju nalog pri zadnji uri knjiţevnega pouka bi lahko vplivala tudi časovna omejitev,
ki so jo imeli učenci na razpolago za sestavo in uprizoritev dramskega besedila. Ta časovna
omejitev je zagotovo vplivala na pogoje, ki so primerni za ustvarjalnost ter posledično na
počutje nekaterih učencev, ki so jim časovne omejitve onemogočale ustvarjalno izraţanje v
največji

moţni

meri

in

tako

vplivale

na

njihovo

počutje

pri predstavitvi

nalog

(Blaţić, 1992, str. 13).
Da vaje za poustvarjalno in ustvarjalno pisanje v večini primerov motivirajo učence za delo
pri knjiţevnem pouku, lahko potrdim tudi na podlagi rezultatov zadnjega vprašanja, ki ga
ponazarja četrti graf. Čeprav počutje učencev ob končnem stanju izraţa manjšo naklonjenost
za reševanje in predstavljanje nalog,24 je končen rezultat pri vprašanju o ţelji po izvajanju

24

Rezultati, ki jih prikazuje graf št. 3.
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podobnih nalog25 v prihodnosti pozitivnejši kot v začetnem stanju. To ponazarja, da so bili
učenci motivirani za reševanje oziroma izvajanje tovrstnih nalog.

HIPOTEZA 2: Učenci v končnem stanju raziskave dosegajo več kriterijev vrednotenja kot v
začetnem.
Na podlagi sestavljenih kriterijev, ki temeljijo na vsebini, zgradbi in slogu, sem delo učencev
ovrednotil in s tem preveril, katere izmed zadanih kriterijev dosegajo ob začetnem in katere
ob končnem srečanju. Kriterije sem oblikoval na podlagi strokovne literature26 in jih razvrstil v
tri glavne skupine. Znotraj vsebine sem vrednotil duhovitost, nove ideje in domiselnost
vsebine. Znotraj zgradbe oziroma oblike besedila sem vrednotil zaključenost besedila,
zanimiv uvod ter stopnjevanje. Pri slogu sem upošteval izvirna poimenovanja, različnost
besed (navezovanje) in slikovito izraţanje. Kriteriji vrednotenja so podrobneje razloţeni in
pojasnjeni v teoretičnem delu, natančneje v poglavju Vrednotenje poustvarjalnih in
ustvarjalnih besedil učencev.
Vzorec je bil tudi pri tem cilju raziskovanja drugačen, kot je bil pričakovan na začetku, saj so
bili lahko upoštevani le izdelki, ki so jih učenci naredili po prvem in po zadnjem srečanju. Na
ta način sem oblikoval mnoţico pisnih nalog, ki sem jih lahko vrednotil. Vzorec je bil tako
sestavljen iz dvanajstih učencev. Izdelki učencev, ki so bili upoštevani, so nastali 14. 4. 2011
in 5. 5. 2011. Učenci so pri podpisovanju izdelkov uporabljali vzdevke, ki so si jih nadeli pri
prvi uri knjiţevnega pouka in enake uporabljali pri vseh nadaljnjih urah.

25
26

Mišljene so naloge poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja.
Blaţić, 2000, str. 240–243.
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Tabela 2: Kriteriji vrednotenja poustvarjalnih in ustvarjalnih nalog
Um.

VSEBINA

ZGRADBA/OBLIKA

SZ

SLOG

SK

imena

Uletova

DUHOV.

NOVE.

•

••

tiger
Ţanos
lailerios

ZAKLJU.

ZANI.

STOP.

•

•

•

••

•

•

•• ••

••

•• •

•

•

••

•• ••

•

••

•• ••

•

Zlati

•

Keber

DOMIS.

•

Obo

•

•

Kriki

•

•• ••

••

•• ••

Sofija

•

•• ••

••

•• ••

Puma

•

•• •

•

•• •

Eli

•

•

Črni

•

Grošelca

Vsi

RAZL.

SLIK.

•

5

2

•

•• •

4

6

•

•

8

5

3

5

•• •

4

8

•

8

5

6

6

6

3

1

0

4

8

5

6

••

4

7

7,3

4,2 58 61

•

•

•
•

•

Ladi

panter

IZVIR.

3,5

•

••

•• ••

•• ••

••

•• ••

•

••

•

12,9

8,11 11,7 1,4

••

6,11 6,9

••

•

•

•

•

skupaj
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Legenda okrajšav:

Legenda znakov:

DUHOV. – duhovitost

• začetno stanje

NOVE. – nove ideje
DOMIS. – domiselnost vsebine

• končno stanje

ZAKLJU. – zaključenost besedila
ZANI. – zanimiv uvod

5 začetno število

STOP. – stopnjevanje

doseţenih kriterijev

IZVIR. – izvirna poimenovanja
RAZL. – različnost besed

2 končno število
doseţenih kriterijev

SLIK. – slikovito izraţanje
Um. imena – umetniška imena
SZ – skupni začetni kriteriji
SK – skupni končni kriteriji

Tabela št. 2 prikazuje kriterije, ki so jih učenci dosegli s svojimi pisnimi izdelki. Ti so nastali
kot posledica njihovega samostojnega dela pri vajah poustvarjalnega in ustvarjalnega
pisanja. V tabeli so prikazani kriteriji, ki so jih učenci dosegli na začetku oziroma s svojim
prvim pisnim izdelkom – ti so ponazorjeni z modrim krogom, ter kriteriji, ki so jih dosegli z
zadnjim pisnim izdelkom – ti so prikazani z rdečim krogom. Razvidno je, da so učenci dosegli
največ kriterijev tako s svojimi začetnimi kot tudi s končnimi izdelki, ki se tičejo zgradbe
oziroma oblike; 31 ob začetku ter 27 ob zaključku. S tabele je mogoče razbrati tudi, da so vsi
učenci, skupaj s svojimi prvimi pisnimi izdelki, dosegli 58 kriterijev, ob končnem vrednotenju
pa 61 postavljenih kriterijev. Najmanj kriterijev ob začetnem ter tudi ob končnem vrednotenju
so učenci izpolnili pri slogu, in sicer 21. Od teh kriterijev so jih učenci ob začetni nalogi
dosegli 12, ob končni pa 9. Za razliko od tega so bili učenci s končnim pisnim izdelkom
najbolj uspešni pri izpolnjevanju kriterijev, ki so se navezovali na vsebino (25), medtem ko so
ob uvodni nalogi dosegli le 15 kriterijev pri vsebinskem vrednotenju. Razberemo lahko tudi,
da se je število doseţenih kriterijev, ki so vrednotili duhovitost, nove ideje, domiselnost,
zanimiv uvod ter izvirna poimenovanja, skozi pisne izdelke učencev povečevalo od
uvodnega k zaključnemu srečanju. Kriteriji, ki so zajemali zaključenost besedila,
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stopnjevanje, različnost besed in slikovito poimenovanje pa so od uvodnega k zaključnemu
srečanju pri pisnih nalogah učencev upadali.
Iz tabele lahko še razberemo, da je 6 učencev ob zaključnem vrednotenju izpolnjevalo več
kriterijev kot ob uvodnem, medtem ko je 5 učencev ob koncu izpolnjevalo manj kriterijev kot
ob začetku. En učenec je dosegel enako število kriterijev z obema pisnima nalogama.
Zanimiv je podatek, da so trije učenci izpolnili pet od devetih kriterijev tako ob začetnem kot
tudi ob končnem vrednotenju. Od tega sta bili dve učenki in en učenec. Največ kriterijev ob
uvodnem vrednotenju (8) sta dosegla dva učenca. Prav tako sta osem kriterijev dosegla dva
učenca ob končnem vrednotenju. Noben učenec ni dosegel tolikšnega števila kriterijev v
začetnem in končnem stanju hkrati.
Na podlagi dobljenih rezultatov, ki so prikazani v tabeli št. 2, lahko potrdim zastavljeno
hipotezo, da učenci v končnem stanju raziskave dosegajo več kriterijev vrednotenja kot v
začetnem. Glede na dobljene rezultate lahko sklepam, da so vaje poustvarjalnega in
ustvarjalnega pisanja pozitivno vplivale na povečano število doseţenih kriterijev. Prav tako
bi rad izpostavil, da se je število izpolnjenih kriterijev v končnem stanju in vrednotenju, za
razliko od začetnega stanja, v celoti povečalo le na področju vsebine, kjer sem vrednotil
duhovitost, nove ideje ter domiselnost vsebine. Pri ostalih kriterijih so se doseţeni kriteriji v
primerjavi z uvodnim vrednotenjem na posameznih področjih nekoliko zmanjšali. Kot razlog
za to bi lahko navedel kritično obdobje ustvarjalnosti, v katerem so bili učenci v vzorcu.
Učenci se na prehodu iz razredne stopnje na predmetno znajdejo v ustvarjalni krizi, ki vpliva
na njihovo ustvarjalnost (Blaţić, 2000, str. 78–79). Morda je prav to razlog za nepričakovan
upad doseţenih končnih kriterijev pri vrednotenju pisnih izdelkov učencev. Prav tako bi rad
poudaril, da sem imel pri samem vrednotenju pisnih izdelkov učencev kar nekaj teţav. Pri
tem sem se kar najbolj drţal osnovnega navodila, ki stremi k pozitivni naravnanosti pri
vrednotenju (Blaţić, 1992, str. 41–42). Pri oblikovanju kriterijev sem načrtno izvzel
individualni

kriterij,

čeprav

je

pomemben

člen

vrednotenja

besedil

(Blaţić, 2000, str. 242–243), saj nisem imel celovitega vpogleda v predznanja učencev. Tudi
oblikovanje konstruktivnega mnenja o njihovem trudu, prizadevanju pri reševanju problema
in njihovem stanju, se mi v tako kratkem času raziskovanja ni zdelo smiselno, predvsem pa
ne verodostojno. Smiselno se mi zdi omeniti tudi, da bi dolgotrajnejše delo lahko prineslo
boljše rezultate, saj bi to pomenilo, da bi se lahko z učenci tekom učnih ur dotaknili
spoznavanja različnih pisnih strategij ter spoznali proces pisanja kot proces različnih faz. O
tovrstnem znanju učencev nisem bil seznanjeni. Menim, da je na izboljšanje rezultatov pri
vsebinskem delu pisnih izdelkov učencev zagotovo pripomoglo delo, ki sem ga izvajal v
sklopu knjiţevnega pouka, saj sem velik poudarek namenil spodbujanju učencev k aktivni
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uporabi mišljenja, k iskanju primernega načina za izraţanje njihovih doţivetij in upoštevanju
faz ustvarjalnega procesa ter vzbujanju pomena avtorstva učencev in njihove licentie poetice
(Blaţić, 1992, str. 29–50). To so nekateri ključni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost
ustvarjalnega pisanja.
Kljub temu, da je mogoče spodbujati pisni proces vseh učencev in ga skozi čas izboljšati
(Blaţić, 2000, str. 42), menim, da se ustvarjalnost pisnih izdelkov povezuje tudi z osebnimi
sposobnostmi posameznikov, ki jih po Gardnerju navaja dr. Milena Blaţić in so predstavljeni
v teoretičnem delu. To prikazujejo tudi rezultati drugega cilja raziskovanja, saj so učenci, ki
so bili pri doseganju kriterijev najbolj uspešni, pokazali tudi na stalnost doseganja
zastavljenih kriterijev skozi ves raziskovalni proces. Poudariti moram še, da sem učencem ob
pregledovanju pisnih izdelkov vedno podal povratno informacijo in pri popravljanju pisnih
nalog opozoril tudi na slovnične napake, vendar jih zaradi narave ustvarjalnega pisnega
procesa nisem postavljal v ospredje (Blaţić, 1992, str. 41–44).

HIPOTEZA 3: Dečki imajo bolj razvito prvo sposobnost divergentnega mišljenja – fluentnost.
HIPOTEZA 4: S številom učnih ur knjiţevnega pouka, pri katerem se uporablja poustvarjalno
in ustvarjalno pisanje, narašča tudi fluentnost asociacij pri učencih.

Hipotezi št. 3 in 4 navajam skupaj, ker sta bili preverjeni z istim instrumentom za
raziskovanje, in sicer z analizo materiala, ki je temeljila na strukturiranem zbiranju oziroma
beleţenju učenčevih asociacij ob določenih fazah učnih ur knjiţevnega pouka.
Tokratni raziskovalni vzorec je zajemal 19 učencev, od tega 9 dečkov in 10 deklic. Učencem
je bila v uvodnem delu uvodne ure predstavljena naloga, ki so jo morali rešiti na pripravljene
liste. Imeli so dve minuti časa, da so na list zapisali kar se da največ lastnih asociacij na
besedo sonce. Enako nalogo so učenci izvajali tudi v uvodnem delu zaključnega srečanja.
Dobljene rezultate sem nato med seboj primerjal. Znotraj raziskovanja me je zanimala tako
fluentnost asociacij, to je število vseh idej, ter izvirnost oziroma originalnost, ki se kaţe v
besedah, ki so najmanj pogosto uporabljene in so miselno oddaljene od drugih ter duhovite
(Blaţić, 1992, str. 70–72; Blaţić, 2000, str. 77–78).
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Graf 5: Število asociacij učencev
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Graf št. 5 prikazuje število asociacij učencev ob uvodnem in zaključnem srečanju. Modra
premica prikazuje število asociacij dečkov, rdeča pa število asociacij deklic. Kot je razvidno z
grafa, so deklice tako v uvodnem srečanju, ki je bilo izpeljano 14. 4. 2011, kot tudi ob
zaključnem srečanju, to je bilo 5. 5. 2011, zapisale več asociacij v primerjavi z dečki. Slednji
so prvič besedo sonce povezali z 39-imi asociacijami, ob zadnji nalogi pa s 65-imi. Deklice
so bile ob uvodni nalogi uspešnejše in so zapisale 4 asociacije več kot dečki. Prav tako so
bile uspešnejše ob zaključni nalogi, saj so napisale kar 12 asociacij več v primerjavi z dečki.
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Tabela 3: Asociacije učencev v povezavi s statističnimi vrednostmi

Začetno stanje

Končno stanje

Začetno stanje

Končno stanje

(dečki)

(dečki)

(deklice)

(deklice)

4,3

7,2

4,3

7,7

4

7

4

7,5

Modus (Mo)

0; 3; 6

4; 7; 8

2; 5

6; 8

Standardni

3,6

2,5

2,1

2,6

Minimum

0

4

2

4

Maksimum

12

12

8

12

Stanje
Vrednosti
Aritmetična
sredina (M)
Mediana (Me)

odklon (SD)

Največkrat

Toplota

(5), Toplota

(7), Toplota

(6), Svetloba

naštete

svetloba

(4), vročina

(5), ţarki

(4), toplota (7), ţarki

asociacije

rumena

(3).

svetloba
rumena

(4), vročina
(4).

(4).

(4),

(9),

rumena

(4).

Najbolj izvirne UV-ţarki,

Sprehod,

Bleščica, ogenj, Hrana

(originalne)

ţaromet,

ţivljenje,

sladoled.

asociacije27

pesem.

mamica,

masa, elektrika,

pomaga pri rasti

nasprotje

roţ, rumeni jeţ.

lune, japonke.

27

rastlin,

peklensko vroča

od

Dobesedni navedki asociacij učencev.
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Tabela 4: Asociacije dečkov

Tabela 5: Asociacije deklic

Začetno stanje

Končno stanje

Začetno stanje

Končno stanje

(14. 4. 2011)

(5. 5. 2011)

(14. 4. 2011)

(5. 5. 2011)

št.

št.

št.

št.

št.

št.

št.

št.

asociacij

dečkov

asociacij

dečkov

asociacij

deklic

asociacij

deklic

0

2

4

2

2

3

4

1

3

2

6

1

3

1

5

1

4

1

7

2

4

1

6

2

5

1

8

2

5

3

7

1

6

2

9

1

7

1

8

2

12

1

12

1

8

1

10

1

11

1

12

1

Tabela št. 3 prikazuje nekatere statistične vrednosti v povezavi z asociacijami učencev ter
najbolj izvirne oziroma originalne besede in besede, ki so se med asociacijami pri učencih
največkrat pojavljale. Kot je razvidno iz tabele, so tako dečki kot tudi deklice dosegli enako
število asociacij ob končnem preverjanju, tako pri najmanjšem številu napisanih asociacij (4)
kot tudi pri največjemu številu različnih asociacij (12). Tudi v uvodnem srečanju je en deček
napisal dvanajst različnih asociacij na dano besedo, medtem ko je največje število asociacij,
in sicer osem, v uvodu zapisala ena deklica. Dva dečka v uvodnem srečanju na dano besedo
nista našla nobene asociacije, medtem ko so najmanjše število asociacij ob uvodnem
srečanju (2) zapisale tri deklice. V naštetih asociacijah so učenci in učenke v uvodnem
srečanju dosegli enako povprečje (M = 4,3), medtem ko so imele deklice ob koncu nekoliko
boljše povprečje (M = 7,7) kot dečki (M = 7,2). Srednja vrednost (Me) se ne razlikuje bistveno
od aritmetične sredine (M). Modus (Mo) pa se skozi različna stanja in beleţenje rezultatov
odgovorov učencev kar precej spreminja. Največja razpršenost rezultatov se v omenjenem
vzorcu pojavi v začetnem stanju pri dečkih (SD = 3,6). Standardni odklon se v prikazanem
raziskovanju nanaša na opisan vzorec in ne posplošuje rezultatov na celotno populacijo.
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Tabeli št. 4 in 5 prikazujeta število asociacij in število učencev in učenk, ki so dosegli te
asociacije v začetnem in končnem srečanju.
Hipotezo, da imajo dečki bolj razvito prvo sposobnost divergentnega mišljenja – fluentnost,
lahko na podlagi raziskave ovrţem. Pri tvorjenju le-te sem izhajal iz lastnih izkušenj
poučevanja, ki sem jih tekom študija pridobil v okviru pedagoških praks, saj so bili dečki pri
različnih učnih urah v večini primerov tisti, ki so prvi podali svoje mnenje oziroma zamisli in
predloge o reševanju kakšnega problema. Na podlagi narave učencev, ki so zajeti v vzorec,
sem bil prepričan, da bodo naloge z asociacijami bolj pisane na koţo dečkom, ki bodo
posledično dosegli tudi boljše rezultate. Vendar temu ni bilo tako. Na tem mestu bi se rad
navezal na stroko, ki s svojimi raziskavami potrjuje ugotovitve mojega raziskovalnega cilja, ki
se nanaša na predzadnjo hipotezo. Razlog, zakaj so bila dekleta boljša pri naštevanju
asociacij, lahko najdemo v biološkem razvoju moţganov. Timothy Burns v intervjuju za
dnevni slovenski časopis razlaga, zakaj je jezikovni razvoj pri dekletih ob enakih pogojih
štirikrat hitrejši kot pri fantih. Vzrok za to je boljša prekrvavljenost njihovih moţganov. Poleg
tega imajo dekleta bolje razvito fino motoriko, kar vpliva na laţje pisanje. Imajo tudi za
dvajset odstotkov večji snop ţivčnih vlaken (corpus callussum), ki vpliva na laţje učenje v
obeh moţganskih hemisferah, kar pomembno vpliva na branje, pisanje in druge
komunikacijske veščine (Ivelja, 2011). Vsa ta dejstva pomembno vplivajo na rezultate
predstavljene raziskave, saj je bilo tvorjenje asociacij pisna dejavnost, pri kateri se je
preverjala besedna fluentnost. Da se razvoj besedne fluentnosti in branja med dekleti in fanti
razlikuje, navaja v svojem delu tudi dr. Ljubica Marjanovič Umek (Marjanovič Umek, 2007,
str. 108–127). Ob naštetih dejstvih bi se navezal še na podobno raziskavo, ki temelji na
večjem vzorcu (n = 377) in zajema učence in učenke v času osnovnošolskega izobraţevanja
ter preverja razlike pri besedni ustvarjalnosti glede na spol. Rezultati so pokazali, da so
deklice, na podlagi sestavljenih kriterijev za preverjanje besedne ustvarjalnosti, od povprečja
boljše za dobre 0,6 točke, medtem ko so dečki dosegli rezultate, ki so bili za okrog 0,25
točke slabši od povprečja (Pirc, 2011, str. 131). Vsa ta dejstva govorijo v prid ovrţbe
zastavljene hipoteze.
Zadnjo, četrto hipotezo, ki pravi, da s številom učnih ur, pri katerih se uporablja poustvarjalno
in ustvarjalno pisanje, narašča tudi fluentnost asociacij pri učencih, na podlagi opravljene
raziskave potrjujem. Čeprav so bila dekleta pri naštevanju asociacij boljša od fantov, je pri
obeh skupinah mogoče opaziti kar precejšen napredek pri podajanju asociacij, če
primerjamo začetno in končno stanje. Na tem mestu bi se navezal na teoretični del
diplomske naloge, ki govori o ustvarjalnem učitelju. Na ustvarjalno vzdušje v razredu
zagotovo vpliva ustvarjalni učitelj. Naloga ustvarjalnega učitelja je, da zmanjšuje strah
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učencev pred nepravilnimi odgovori, spodbuja njihovo zanimanje za čutne izkušnje in
sprejema nove zamisli ter jih upošteva in spoštuje (Mcleod & Cropley, 1992, po Kroflič, 1999,
str. 109–110). Vseh teh napotkov sem se skozi učne ure knjiţevnosti drţal in jih upošteval.
Naloge in dejavnosti, ki sem jih pripravil za učence, so temeljile na urjenju v nastopanju in na
uporabi vseh štirih sporazumevalnih zmoţnosti. Preko vseh dejavnosti znotraj knjiţevnega
pouka so učenci tekom tega laţje oblikovali ustvarjalno vzdušje v razredu, ki je zagotovo
pripomoglo k izboljšanju rezultatov na področju fluentnosti. Poleg tega, menim, da tvorjenje
in zapis asociacij nista dejavnosti, ki bi ju lahko v celoti primerjali s pisnim procesom in ju
zato tudi učenci niso obravnavali na tak način, ampak prej kot neke vrste igro. To je v njih
povečalo motivacijo za reševanje naloge in omejilo strah pred slovničnimi, pravopisnimi in
podobnimi teţavami, ki se lahko pojavljajo pri učencih med samim pisnim procesom (Blaţić,
2000, str. 37–38). Ob tem bi se navezal še na ugotovitev, ki pravi, da vaje za fluentnost
bogatijo besedni zaklad učencev (Blaţić, 2000, str. 205), in jo primerjal z rezultati tretje
tabele, kjer so prikazane tudi najbolj izvirne (originalne) asociacije učencev. Opaziti je
mogoče, da se število izvirnejših asociacij pojavlja v končnem stanju. Na podlagi tega bi
lahko sklepali, da na izvirnejše asociacije vpliva čas, ki ga imajo učenci na razpolago za
tvorjenje le-teh. Poleg časa je vzrok tudi v motivaciji ter povečani občutljivosti učencev za
problem (Blaţić, 2000, str. 82). Ob koncu je treba še dodati, da je na povečano število
asociacij ob končnem preverjanju po vsej verjetnosti vplivalo tudi dejstvo, da so učenci, v
primerjavi s prvim reševanjem naloge, vedeli, kaj naloga od njih zahteva. Tako so energijo, ki
so jo sprva porabili za razumevanje naloge, ob koncu preusmerili v iskanje novih asociacij.
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IV.

ZAKLJUČEK

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako vaje poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja
vplivajo na razvoj ustvarjalnih sposobnosti pri knjiţevnem pouku v četrtem razredu
devetletne osnovne šole. Poleg konkretnega cilja diplomske naloge sem z ustvarjalnim
pristopom h knjiţevnemu pouku ţelel vplivati na razvoj divergentnega mišljenja učencev,
oziroma ga spodbuditi, saj se učenci v tem starostnem obdobju nahajajo v stanju mirovanja
razvoja ustvarjalnosti.
S pomočjo instrumentov za merjenje raziskovanja sem dobljene rezultate analiziral in jih v
interpretaciji povezal z zadanimi hipotezami. Z njihovo potrditvijo ali ovrţbo sem dosegel
zastavljene cilje raziskovanja diplomskega dela.
Analiza anketnega vprašalnika in prva hipoteza nista predstavljali posebnih teţav. Nekaj se
jih je pojavilo pri razdeljevanju anketnega vprašalnika učencem, saj so pri izpolnjevanju zelo
hiteli. Tako sem moral paziti, da so vsi prejeli točno dva vprašalnika in jih toliko tudi vrnili. Ob
analiziranju instrumenta je bilo treba nekaj neustrezno izpolnjenih vprašalnikov izvzeti iz
nadaljnjega raziskovanja, saj bi drugače lahko vplivali na realne rezultate raziskave.
Največ teţav pri dotičnem raziskovalnem delu je povezanih z drugo hipotezo. Kot ţe
omenjeno v interpretaciji, so se teţave pojavljale pri določanju kriterijev za preverjanje pisnih
izdelkov učencev. Kriteriji so bili dokončno oblikovani šele po uvodnem večkratnem preletu
pisnih izdelkov in ob pomoči strokovne literature. Teţave so se pojavljale tudi pri vrednotenju
izdelkov učencev. Trudil sem se, da so bili kriteriji prilagojeni posameznemu izdelku in
njegovi vsebini. Izdelki med seboj niso bili primerjani.
Pri obdelavi podatkov, ki so se navezovali na tretjo hipotezo, se je pojavilo nekaj teţav le pri
računanju statističnih vrednosti. Pri obdelavi podatkov, ki se nanašajo na zadnjo hipotezo,
teţav ni bilo.
Z raziskovalnim delom so bili uresničeni zastavljeni cilji diplomskega dela, vendar se hkrati
zavedam nekaterih dejstev. Vzorec, ki je bil vključen v raziskovanje, je zelo majhen, zato
menim, da rezultatov raziskave ne moremo in ne smemo posploševati na celotno populacijo
učencev četrtih razredov. Poleg tega je bil za raziskovalni del naloge določen čas izvajanja
knjiţevnega pouka, pri katerem je bilo uporabljeno poustvarjalno in ustvarjalno pisanje.
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Dolgotrajnejše delo znotraj knjiţevnega pouka bi dalo verodostojnejše podatke. Kljub vsemu
menim, da je raziskava uspela in so cilji raziskovanja doseţeni.
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PRILOGA 1: Učna priprava Mala in velika Luna
UČNA PRIPRAVA

14. 4. 2011

Študent: Matija Martinec
Šola: OŠ Tone Čufar, Ljubljana
Mentorica: Simona Grbac, učiteljica
Predmet: Slovenščina
Razred: 4.
Enota: Knjiţevnost (2 šolski uri)
Tema: Boris A. Novak: Mala in velika Luna (ilustrator: Danijel Demšar)
Učni cilji:
-

Učenci ohranjajo in razvijajo zanimanje za poslušanje in branje proze, poezije;

-

se seznanijo z literarnim delom slovenskega mladinskega avtorja;

-

spoznajo osnovne značilnosti te literarne zvrsti (fantastična pripoved);

-

se seznanijo s knjiţevnimi osebami in jih opišejo;

-

glasno in tiho berejo;

-

razvijajo zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja knjiţevnih besedil
(razvijajo recepcijsko zmoţnost);

-

ločijo domišljijski in realni svet;

-

oblikujejo čutnodomišljijske predstave knjiţevnih oseb, literarnega prostora in
časa;

-

zaznavajo in doţivljajo rabo nenavadnih besednih zvez in jih povezujejo s
sporočilnostjo besedil;

-

opazujejo in pojasnijo rabo sopomenk glede na čustvene plasti besedila;

-

obnovijo in povzemajo bistvene dogodke;

-

spoznajo in razumejo nove, neznane besede, ki se pojavljajo v literarnem delu;

-

se urijo v poustvarjalnem in ustvarjalnem pisanju.

Učne metode: Razgovor, pogovor, delo z besedilom, poustvarjalno pisanje.
Učne oblike: Skupinska, individualna, frontalna.
Učna sredstva in pripomočki: Literarno delo, fotokopija odlomka, delovni list, SSKJ.
Viri in literatura:
-

http://sl.wikipedia.org/wiki/Boris_A._Novak (11.4.2011)

-

Blaţić, M. (2000). Skrivni bralni zakladi. Didaktični priročnik za učitelje k SDUB
od 2 do 9 (od 1 do 8). Ljubljana: Rokus.

-

Grosman, M. (1989). Bralec in književnost. Ljubljana: DZS.
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Novak, B. A. (1994). Mala in velika Luna. Ljubljana: DZS.

Potek učne ure:
Pokončna pisava ponazarja učiteljevo vlogo.
Poševna pisava predstavlja vlogo učencev.
UVODNI DEL (20 min):
Učencem se najprej predstavim in jim na kratko povem pravila, ki se jih bomo drţali skozi
naše ure knjiţevnega pouka in bodo enaka za vse.
SEZNANJANJE S KNJIŢEVNIM BESEDILOM:


Učencem najprej predstavim vlogo umetniških imen, ki jih bodo uporabljali pri pouku
knjiţevnosti. Nato jim dam nalogo, naj na listke zapišejo čim več asociacij, ki se jih
spomnijo ob besedi sonce. Imajo dve minuti časa, da zapišejo vse svoje asociacije in
jih oddajo v škatlo. Pri tem na liste napišejo svoj spol (M/Ţ)* in umetniško ime.

Učenci povejo nekatere svoje asociacije.
* - v namen raziskovalnega vprašanja

NAJAVA BESEDILA IN NJEGOVA LOKALIZACIJA:


Pogovor napeljem na lutkovno predstavo z naslovom Mala in velika Luna avtorja
Borisa A. Novaka, ki smo si jo prejšnji teden ogledali v Lutkovnem gledališču
Ljubljana.



Na kratko predstavim avtorja Borisa A. Novaka in vprašam učence, če so ţe brali
kakšno njegovo delo.



Z učenci kronološko obnovimo gledano predstavo. Pogovor vodim z dodatnimi
vprašanji in učence na ta način usmerjam skozi zgodbo. Preverim tudi njihovo znanje
o knjiţevni vrsti – dramatika.

Učenci pripovedujejo/obnavljajo zgodbo in opredelijo dogajalni čas, prostor, osebe, ki so v
predstavi nastopale, razvijajo odnos do določenih oseb, komentirajo njihovo ravnanje in se v
izbrane like vživljajo. Svoja mnenja argumentirajo. Obnovijo svoje znanje o dramskem delu.
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MOTIVACIJA:


Naključno izbrane učence pokličem pred tablo in jim razloţim navodila za pantomimo.
Pokazati morajo različne stvari, npr: papigo, zaklad, sabljo, top, rum, biti pijan, ruto.
Ko ostali učenci ugotovijo iskane besede, jih zapišem na tablo.

Učenci sodelujejo v pantomimi in s pomočjo rešitev pantomime sklepajo, katero osebo
(osebe) v gledani predstavi bi omenjeni predmeti,lastnosti, dejanja lahko ponazarjala.


Opisane lastnosti ponazarjajo gusarje. Sledi uvod v branje odlomka iz knjige.
Učencem pokaţem knjigo in povem tudi, kdo je ilustrator.

PREMOR PRED BRANJEM:


Učence pripravim na branje in usmerim njihovo pozornost na branje odlomka.

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE BESEDILA:


Doţiveto preberem odlomek iz knjige.

PREMOR PO BRANJU:
Učenci uredijo svoje vtise ob prebranem besedilu in o njem razmišljajo.
IZRAŢANJE DOŢIVETIJ:
Učenci izrazijo svoje vtise (besedne/nebesedne), ki jih doživljajo oz. so jih doživeli.

OSREDNJI DEL (35 min):
ŠOLSKA ANALIZA KNJIŢEVNEGA BESEDILA:


Učencem razdelim fotokopije odlomka iz besedila.

Učenci samostojno, tiho preberejo odlomek in si podčrtajo neznane besede.


Razloţim neznane besede, ki jih z učenci umestimo v zgodbo.

GLASNO BRANJE, BRANJE PO VLOGAH:


Določim nekaj učencev, ki preberejo odlomek. Spodbujam jih, da doţiveto berejo.



Učencem postavljam vprašanja, ki se nanašajo na tematološke sestavine in zgradbo
besedila: Kje se zgodba dogaja? Kdo vse nastopa v zgodbi? Kdaj se zgodba odvija?
Kakšne so literarne osebe, ki nastopajo v zgodbi? Kako bi opisali literarne junake?
Kaj mislite, kakšnega videza so ti junaki? Kaj se jim je zgodilo? Kakšna mislite, da bo
njihova usoda? Kakšna bi lahko bila? Kako bi vi ravnali v takem poloţaju? Kako bi se
iii
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obnašali? Kakšen je kapitan? Kakšen je krmar? Kaj mislite, kako sta se počutila
gusarja? Na koga se vi obrnete, ko ne veste, kako bi rešili svoj problem? Kako se
drugi v takih primerih obnašajo do vas? Kako se počutite, če je kdo do vas nesramen,
ko potrebujete njegovo pomoč? Ali se na takega človeka še kdaj obrnete? Kaj bi vi
svetovali gusarjema v njunem poloţaju?


Vprašanja, ki se nanašajo na slog besedila: Kaj pomeni vsemirje, vsenemirje? Kaj
pomeni: Je pridno uničeval ţivalske količine ruma? Kaj pomeni: Na smrt pijan? Kaj
pomeni: Premetavati ladjo, kakor da je orehova lupina? Ali je to, kar smo prebrali
dramsko besedilo? Kakšne so značilnosti dramskega besedila? Kako bi lahko rekli
prebrani knjiţevni zvrsti (fantastična pripoved)? Ali ste brali kakšno podobno zgodbo,
kjer so bili dogodki izmišljeni (Drejček in trije marsovčki)? V čem se odlomek razlikuje
od pravljice? Ali je v odlomku kaj posebnega? Kako je sestavljen odlomek? Se v
odlomku pojavlja samo zgodba, ali še kaj drugega (poleg proznega besedila je še
poezija, in sicer himna)? Kakšna pesem se pojavi? Kakšen naslov ima? Kaj je
himna? Ali poznate kakšno himno? Poznate še kakšno tujo himno? Koliko vrstic,
verzov, kitic ima himna v odlomku? Ali se kakšen del himne ponovi? Kako pravimo
takemu delu v poeziji, ki se ponovi (refren)? Se v pesmi/himni pojavljajo rime? Kje se
pojavljajo? Preberite kakšno rimo? Kakšen je ritem himne? Kako bi vi zapeli to
himno? Kaj pomeni morij in morij (označen je poudarjen glas)? Kaj nam sporoča
himna? Ali lahko najdemo podobnosti med lastnostmi, ki smo jih mi pripisali gusarjem
in med lastnostmi oziroma njihovim opisom v himni? Kako se pesem konča? Zakaj so
na koncu tri pike?

Učenci sodelujejo v pogovoru. Izražajo svoja mnenja in ponavljajo že znane termine
književnega pouka, prav tako pa spoznavajo nove in jih uporabljajo pri analizi besedila. V
svoje sodelovanje vključujejo znanje, razumevanje, uporabo novih in že znanih besed,
analizirajo besedilo, povzemajo, sintetizirajo zgodbo in jo primerjajo s predstavo ter na
podlagi utemeljevanja vrednotijo besedilo.

SKLEPNI POSTOPKI PRI INTERPRETACIJI:
Učenci povzemajo, obnavljajo, razlagajo z analizo pridobljena spoznanja.

VREDNOTENJE IN PRIMERJANJE:


Učence spodbudim, da izrazijo svoje mnenje o prebranem literarnem delu in svoje
odločitve argumentirajo. Naročim jim, naj primerjajo prebran odlomek s predstavo,
ki smo si jo ogledali. Vprašam jih ali je predstava močno vplivala na njihove
predstave o literarnih junakih ali so si sami izoblikovali mnenje o njih?
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Učenci primerjajo svoja doživljanja ob branju besedila in ob gledanju predstave.
ZAKLJUČNI DEL (35 min) :

NOVE NALOGE:


Učenci delajo v skupinah po štiri učence. Vsaka izmed petih skupin ima nalogo,
da napiše novo kitico Gusarske himne. Besedilo pesmi mora biti v povezavi z ţe
znano tematiko. Vsaka skupina mora na koncu skupaj predstaviti svojo himno.

Učenci v skupinah oblikujejo novo kitico Gusarske himne.


Učencem razdelim naloge z vajami poustvarjalnega in ustvarjalnega pisanja.

Učenci rešujejo vaje poustvarjalnega pisanja. Svoje izdelke tudi predstavijo ter
komentirajo.
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GUSARSKA HIMNA

Gusarji/gusarke:
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Delovni list:
1. Naloga
NAŠA GUSARSKA HIMNA
(vzorec podlage, glej prejšnjo stran)
2. Naloga
Napiši čim več besed, ki se začnejo z naslednjimi začetnicami:
G:
H:
L:

3. Naloga
Povej z drugimi besedami. Sam si lahko izmisliš tudi nove besede.
Gusar: Pirat,
Ţlampanje:
Rad te imam:
Zaklan:
Brţ:
4. Naloga
Uporabi dane besede tako, da boš s pomočjo njih napisal pogovor med gusarjema. Vsako besedo lahko
uporabiš le enkrat.
Besede: Velik, majhen, prijazen, nesramen, glasen, tih, resničen, izmišljen, pijan, trezen, vesel,
ţalosten.
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5. Naloga
Sam izberi, katero nalogo boš rešil.
Predstavljaj si, da si zvezda Severnica. Razmisli kakšne lastnosti imaš kot zvezda severnica in napiši
kratko zgodbo o dogajanju na gusarski ladji.
Predstavljaj si, da si lesena noga. Razmisli kakšne lastnosti imaš kot lesena noga in napiši kratko
zgodbo o dogajanju na gusarski ladji.
Predstavljaj si, da si nevihta. Razmisli kakšne lastnosti imaš kot nevihta in napiši kratko zgodbo o
dogajanju na gusarski ladji.
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PRILOGA 2: Učna priprava Marjetične meditacije
UČNA PRIPRAVA

21. 4. 2011

Študent: Matija Martinec
Šola: OŠ Tone Čufar, Ljubljana
Mentorica: Simona Grbac, učiteljica
Predmet: Slovenščina
Razred: 4.
Enota: Knjiţevnost (2 šolski uri)
Tema: Boris A. Novak: Marjetične meditacije (iz knjige: Kako rastejo stvari; ilustrator: Marjan
Manček)
Učni cilji:
-

Učenci ohranjajo in razvijajo zanimanje za poslušanje in branje poezije;

-

se seznanijo z literarnim delom slovenskega mladinskega avtorja;

-

glasno in tiho berejo;

-

razvijajo zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja knjiţevnih besedil
(razvijajo recepcijsko zmoţnost);

-

oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo knjiţevnih oseb, literarnega prostora in
dogajanja;

-

ustvarjajo rime, rimane verze;

-

nizajo asociacije, prilastke ob opazni besedi (tematskem jedru);

-

zaznavajo in doţivljajo rabo nenavadnih besednih zvez in jih povezujejo s
sporočilnostjo besedil;

-

opazujejo svoje čustvene odzive v povezavi z zaznavo menjavanja ritma v
pesmi;

-

se urijo v poustvarjalnem in ustvarjalnem pisanju.

Učne metode: Razgovor, pogovor, delo z besedilom, poustvarjalno pisanje.
Učne oblike: Frontalna, individualna.
Učna sredstva in pripomočki: Literarno delo, fotokopija odlomka, delovni list, slike čustev,
SSKJ.
Viri in literatura:
-

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html (17. 4. 2011).

-

Blaţić, M. (2000). Skrivni bralni zakladi. Didaktični priročnik za učitelje k SDUB
od 2 do 9 (od 1 do 8). Ljubljana: Rokus.

-

Grosman, M. (1989). Bralec in književnost. Ljubljana: Drţavna zaloţba
Slovenije.
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-

Neţmah, B. (1997). Kletvice in psovke. Ljubljana: Nova revija.

-

Novak, B. A. (2004). Kako rastejo stvari. Ljubljana: Prešernova druţba.

Potek učne ure:
Pokončna pisava ponazarja učiteljevo vlogo.
Poševna pisava predstavlja vlogo učencev.

UVODNI DEL (20 min):
V uvodnem delu z učenci ponovimo pojme in nove besede, ki smo jih obravnavali prejšnjo
uro. Nekateri izmed učencev preberejo rešitve na delovnih listih.
MOTIVACIJA:


Učencem pokaţem slike, na katerih so ljudje, ki kaţejo različna čustva.



Vprašam jih, katera čustva po njihovem mnenju ljudje prikazujejo in zakaj tako
mislijo.

Učenci prepoznavajo čustva, ki jih kažejo osebe na slikah. Pojasnjujejo svoja mnenja in jih
argumentirajo.
NAJAVA BESEDILA IN NJEGOVA LOKALIZACIJA:


Učence vprašam, na kakšen način in v kakšnih okoliščinah kaţejo določena čustva.
Kako se ob določenih čustvih počutijo in kako nastale situacije rešujejo; kako ravnajo
oni/kako ravnajo drugi ljudje, ko so: jezni, veseli, uţaljeni, srečni, zaljubljeni, ko jim je
vseeno...



Pogovor napeljem na meditacijo. Na kratko razloţim ta pojem in ga naveţem na
pesem. Predstavim knjigo, v kateri se nahaja pesem in predstavim ilustratorja.
Ponovimo znanje o Borisu A. Novaku in se pogovorimo o Marjanu Mančku,
ilustratorju omenjene knjige.

Učenci sodelujejo v razgovoru in vključujejo svoja mnenja.
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PREMOR PRED BRANJEM:


Učence pripravim na branje in usmerim njihovo pozornost na branje poezije.

INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE BESEDILA:


Doţiveto preberem pesem iz knjige.

PREMOR PO BRANJU:
Učenci uredijo svoje vtise ob prebrani pesmi in o njej razmišljajo.
IZRAŢANJE DOŢIVETIJ:
Učenci izrazijo svoje vtise (besedne/nebesedne), ki jih doživljajo oz. so jih doživeli.

OSREDNJI DEL (35 min):
ŠOLSKA ANALIZA KNJIŢEVNEGA BESEDILA:


Učencem razdelim fotokopije odlomka iz besedila.



Učenci samostojno, tiho preberejo odlomek in si podčrtajo neznane besede.



Razloţim neznane besede.

GLASNO BRANJE, BRANJE PO VLOGAH:


Določim nekaj učencev, ki preberejo pesem. Spodbujam doţiveto branje. Učence
razdelim v dve skupini. Vsaka skupina prebere eno vrstico, zaključek pa preberemo
skupaj.



Postavim jasna pravila o uporabi besed skozi uro knjiţevnosti, kjer pri analizi
knjiţevnega besedila ne bomo izrekali kletvic, psovk in vulgarnih besed.



Učencem postavljam vprašanja, ki se nanašajo na tematološke sestavine in zgradbo
besedila: O čem govori pesem? Kdo nastopa v pesmi? Koliko oseb nastopa? Kje se
pesem odvija/dogaja? Kdo pesem pripoveduje? Kdo vse bi jo lahko pripovedoval?
Kaj mislite, kakšne volje je pripovedovalec pesmi? Kaj mislite, kakšne volje bi lahko
bil pripovedovalec? Zakaj mislite, da je takšne volje? Ali bi pesem lahko prebrali na
različne načine? Na kakšne načine bi jo prebrali? Kakšen ritem ima pesem? Kako bi
vi prebrali pesem? Je pesem ţalostna,vesela? Kako bi pesem zvenela, če bi bil
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pripovedovalec neučakan, jezen, vesel...? Preberi pesem tako, kakor bi jo, če bi bil
vesel, ţalosten...?


Vprašanja, ki se nanašajo na slog besedila: Koliko kitic ima pesem, koliko verzov,
vrstic? Ali ima pesem kakšne rime? Kaj se v pesmi ponavlja? Kolikokrat se ponavljajo
določene besede? Kaj mislite, zakaj se te besede ponavljajo? Kaj mislite, zakaj se
tolikokrat ponovijo? Kakšne oblike je pesem? Se vam zdi zgradba pesmi v čem
nenavadna (likovna pesem)? Ali pesmi kaj manjka (pesem je brez ločil)? Zakaj
mislite, da je pesem napisana brez ločil? Na kaj vas spominja oblika pesmi? Se
spomnite še kakšne pesmi, ki je imela nenavadno obliko (pogovor naveţem na
slovensko himno)? Kaj mislite, zakaj ima pesem tak naslov? Kaj pomeni, da
meditiraš? Ali bi se dalo pesem povedati tudi s kakšnimi drugimi besedami? Bi pesmi
lahko kakšno besedo odvzeli/dodali, pa bi imela še vedno enako sporočilo? Kakšne
konec bi pesem še lahko imela? Kako bi kletvico na koncu pesmi povedali drugače?
S katero besedo bi zamenjali besedo “jebi ga”? Ali pesem z drugačnim zaključkom
sporoča kaj drugega? Kdaj uporabljamo kletvice (...”ko nam zmanjka drugih besed,
ko smo torej obupani”...(Neţmah, 1997, str. 81))? Kaj ţelimo z njimi sporočiti? Kaj
sporočamo z njimi? Zakaj ne uporabimo kakšne druge besedne zveze? Kako se
počutimo ob uporabi kletvic? Kako nas vidijo drugi, ko uporabljamo kletvice? Zakaj ni
primerno uporabljati kletvice.

Učenci sodelujejo v pogovoru. Izražajo svoja mnenja in ponavljajo že znane termine
književnega pouka, prav tako pa spoznavajo nove in jih uporabljajo pri analizi besedila. V
svoje sodelovanje vključujejo znanje, razumevanje, uporabo novih in že znanih besed,
analizirajo besedilo, povzemajo, sintetizirajo ter na podlagi utemeljevanja vrednotijo besedilo.
SKLEPNI POSTOPKI PRI INTERPRETACIJI:
Učenci povzemajo, obnavljajo, razlagajo z analizo pridobljena spoznanja.
VREDNOTENJE IN PRIMERJANJE:


Učence spodbudim, da izrazijo svoje mnenje o prebrani knjiţevni zvrsti in svoje
odločitve argumentirajo. Učence spodbujam k aktualizaciji besedila. Vprašam jih,
v kakšnih okoliščinah bi sami razmišljali podobno kot avtor pesmi.

Učenci primerjajo svoja doživljanja ob branju pesmi in se vživljajo v samo pesem. Na podlagi
pesmi sklepajo o situacijah, ko so bili sami v dvomljivih položajih. Vlečejo vzporednice med
lastnimi izkušnjami in med pesmijo.

xii

Martinec, M. (2011). Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri književnem pouku v četrtem razredu
devetletne osnovne šole. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

ZAKLJUČNI DEL (35 min):
NOVE NALOGE:


Učenci rešujejo delovne liste, na katerih so naloge za razvijanje divergentnega
mišljenja.



Učencem razdelim delovne liste in jim naročim, da jih obreţejo v obliki lista marjetice.
Njihova naloga je, da oblikujejo likovno pesem s podobno temo, kot smo jo
obravnavali. Pogovorimo se o tem, v kakšnih okoliščinah prihajamo do dvomov ali bi
nekaj naredili ali ne ter na kakšen način se v tovrstnih okoliščinah odzovemo.
Učencem pomagam z dodatnimi primeri (npr: kako odgovorite staršem, ko vam
rečejo, da morate pospraviti za seboj...). Povem tudi pravilo, da v svoji pesmi lahko
uporabijo le pet različnih besed. Dogovorimo se, da v pesmi ne bomo uporabljali
kletvic.

Učenci rešujejo vaje poustvarjalnega pisanja. Svoje izdelke tudi predstavijo ter komentirajo.
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NAdLOGE
1) Napiši čim več besed, ki se začnejo s prvo črko tvojega imena.

2) Zamisli si, da si pesnik. Napiši čem več različnih naslovov za pesem
Marjetične meditacije. Naslove lahko zapišeš tudi na list, kjer je pesem
napisana.

3) Tole nalogo naredi v zvezek. Predstavljaj si, kako se počutiš, ko ti učitelj da veliko naloge čez
počitnice. V zvezek napiši, kako to novico poveš staršem in kako jo poveš najboljšemu
prijatelju/prijateljici. Napiši, kolikor ţeliš.

Ţelim ti prijetne počitnice

Pripravil: Matija Martinec, absolvent RP
Viri: http://www.drunkenfist.com/art/black-and-white/beat-poet-rob-larsen.php, http://www.mrsmillersclass.org/html/homework.html, http://muslimmatters.org/2011/04/09/mm-arts-poetry-day
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PRILOGA 3: Učna priprava V ozvezdju postelje
UČNA PRIPRAVA

5. 5. 2011

Študent: Matija Martinec
Šola: OŠ Tone Čufar, Ljubljana
Mentorica: Simona Grbac, učiteljica
Predmet: Slovenščina
Razred: 4.
Enota: Knjiţevnost (2 šolski uri)
Tema: Boris A. Novak: V ozvezdju postelje
Učni cilji (učenci):
-

Se seznanijo z literarnim delom slovenskega mladinskega avtorja;

-

spoznajo osnovne značilnosti te literarne vrste;

-

se seznanijo s knjiţevnimi osebami in jih opišejo;

-

razvijajo zmoţnost doţivljanja, razumevanja in vrednotenja knjiţevnih besedil
(razvijajo recepcijsko zmoţnost);

-

ločijo domišljijski in realni svet;

-

oblikujejo čutnodomišljijsko predstavo knjiţevnih oseb, literarnega prostora in
dogajanja;

-

tvorijo nove domišljijske svetove s podobnima dogajalnim prostorom in časom,
kot je v knjiţevnem besedilu;

-

pišejo dramske prizore in jih uprizorijo;

-

glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov in po vlogah – izraţanje
spremembe razpoloţenja oseb, čim bolj naravno govorjenje;

-

obnavljajo in povzemajo bistvene dogodke;

-

spoznajo in razumejo nove, neznane besede, ki se pojavljajo v literarnem delu;

-

se urijo v poustvarjalnem in ustvarjalnem pisanju.

Učne metode: Razgovor, pogovor, delo z besedilom, poustvarjalno pisanje.
Učne oblike: Skupinska, individualna, frontalna.
Učna sredstva in pripomočki: Literarno delo, berilo, delovni list, SSKJ.
Viri in literatura:
-

Blaţić, M. (2000). Skrivni bralni zakladi. Didaktični priročnik za učitelje k SDUB
od 2 do 9 (od 1 do 8). Ljubljana: Rokus.
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-

Golob, B., Kordigel, M., Saksida, I. (2002). Babica, ti loviš!. Berilo za četrti
razred 9-letne in tretji razred 8-letne osnovne šole. Ljubljana: Zaloţba
Mladinska knjiga.

-

Grosman, M. (1989). Bralec in knjiţevnost. Ljubljana: Drţavna zaloţba
Slovenije.

-

Novak, B. A. (1995). Stotisočnoga in druge igre. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Potek učne ure:
Pokončna pisava ponazarja učiteljevo vlogo.
Poševna pisava predstavlja vlogo učencev.

UVODNI DEL (20 min):

MOTIVACIJA:
-

V uvodni motivaciji poskušam v učencih vzbuditi tako čustveno, predstavno kot
tudi jezikovno motivacijo. Učence najprej umirim. Vprašam jih kaj mislijo, kaj se
dogaja, ko zaspijo. Po kratkem razgovoru naročim učencem, naj v manjših
skupinah predstavijo svoje zamisli o dogajanju med njihovim spanjem ostalim.
Učencem povem, da se bomo igrali razredno gledališče. Skupaj postavimo
pravila, ki bodo veljala v našem gledališču.
Učence vprašam, če si ţelijo kdaj sanjati o posebnostih, ki so se jim zgodile čez
dan.

Sodelujejo v razgovoru in uprizorijo improvizirano gledališče v razredu.

NAJAVA BESEDILA IN NJEGOVA LOKALIZACIJA:
-

Uvodno motivacijo nadaljujem in napeljujem k predstavitvi odlomka. Učence
vprašam, kaj mislijo, kje se sanje dogajajo, kje se sanje začnejo in kje končajo.
Pogovor naveţem na predstavitev odlomka in napovem besedilo. Z učenci
ponovimo znanje o dramskem besedilu in o radijski ter gledališki igri.
Predstavim knjigo, v kateri se nahaja odlomek.

Učenci domišljijsko in miselno sodelujejo v pogovoru, v katerega vključujejo svoje
že usvojeno znanje.

PREMOR PRED BRANJEM:
-

Učence pripravim na branje in usmerim njihovo pozornost na branje odlomka.
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INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŢIVLJANJE BESEDILA:
-

Doţiveto preberem odlomek iz knjige.

PREMOR PO BRANJU:
Učenci uredijo svoje vtise ob prebranem besedilu in o njem razmišljajo.
IZRAŢANJE DOŢIVETIJ:
Učenci izrazijo svoje vtise (besedne/nebesedne), ki jih doživljajo, so jih doživeli.
OSREDNJI DEL (35 min):
ŠOLSKA ANALIZA KNJIŢEVNEGA BESEDILA:
-

Naročim, naj odprejo svoja berila na strani 82 in preberejo odlomek.

Učenci samostojno, tiho preberejo odlomek in si podčrtajo neznane besede.
-

Razloţimo neznane besede, ki jih z učenci umestimo v zgodbo.

GLASNO BRANJE, BRANJE PO VLOGAH:
-

Razdelim vloge in določim nekaj učencev, ki bodo prebrali zgodbo. Spodbudim
doţiveto branje.

-

Učencem postavljam vprašanja, ki se nanašajo na tematološke sestavine in
zgradbo besedila: Kje se zgodba dogaja? Kdo vse nastopa v zgodbi? Kdaj se
zgodba odvija? Kakšne so literarne osebe, ki nastopajo v zgodbi? Kako bi
opisali literarne junake? Kaj mislite, kakšni so videti ti junaki? Kaj se jim je
zgodilo? Kaj mislite, kdaj se ta dogodek odvija? Kdaj bi se lahko odvijal? Zakaj
ima igra tak naslov? Kdo vse bi lahko v tem odlomku še nastopal?

-

Vprašanja, ki se nanašajo na slog besedila: Kaj pomeni vsemirje? Kaj si ti
predstavljaš pod to besedo? Kaj je neskončnost? Zakaj je neskončnost lepa?
Povej kdaj še uporabljamo besedo neskončno? Kakšna je tema? Kako bi se
počutil/-a, če bi se kopal/-a v bazenu luči? Kako bi se počutil/-a ob slalomu med
vesoljnimi kamni? Kako se oglasi komet, če ga povlečeš za rep? Kako se
obnašajo vaţiči? Zakaj misliš, da smo ljudje kdaj vaţni? Zakaj so odrasli vedno
resni in pametni? Kaj pomeni biti pameten? Zakaj so pred besedilom vedno
napisane osebe? Zakaj so določene besede zapisane v oklepajih? Ali ste ţe
kdaj srečali s kakšnim takim besedilom, s katerim?

Učenci sodelujejo v pogovoru. Izražajo svoja mnenja in ponavljajo že znane
termine književnega pouka, prav tako pa spoznavajo nove in jih uporabljajo pri
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analizi besedila. V svoje sodelovanje vključujejo znanje, razumevanje, uporabo
novih in že znanih besed, analizirajo besedilo, povzemajo, sintetizirajo zgodbo in jo
primerjajo s predstavo, ter na podlagi utemeljevanja vrednotijo besedilo.

SKLEPNI POSTOPKI PRI INTERPRETACIJI:
Učenci povzemajo, obnavljajo, razlagajo z analizo pridobljena spoznanja.

VREDNOTENJE IN PRIMERJANJE:


Učence spodbudim, da izrazijo svoje mnenje o prebranem literarnem delu in
svoje odločitve argumentirajo.

Učenci primerjajo svoja doživljanja ob branju besedila in ob gledanju predstave.
ZAKLJUČNI DEL (35 min) :

NOVE NALOGE:


Učenci delajo po skupinah. Pogovor napeljem na vesolje. Z učenci se
pogovarjamo, kaj vse lahko srečamo v vesolju (zvezde, planete, komete,
vesoljsko ladjo…). Naloga vsake skupine je, da sestavi dramsko besedilo, v
kateri se bodo različna bitja, stvari, ki se lahko znajdejo v vesolju, pogovarjala
med seboj o tem, kaj vse so danes doţivela. Učence spomnim na dramsko
obliko besedila.

Učenci tvorijo dramsko besedilo in mu dajo ustrezen naslov. Naključno izbrano
dramsko besedilo tudi uprizorimo.

Dodatne naloge:


Napiši, kako Tina Maze smuča slalom med vesoljskimi kamni. Ne pozabi, da
je Tina zelo dobra smučarka.



Napiši recept za neskončno ţivljenje. Pomisli, kaj vse bi moral zmešati skupaj,
da bi bil recept učinkovit.



Opiši pot, ki vodi do konca sveta. Kako prideš tja s kolesom, kako z
avtomobilom, kako z najhitrejšim vesoljskim plovilom…
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PRILOGA 4: Primeri poustvarjalnih in ustvarjalnih pisnih del učencev
Primeri poustvarjalnih in ustvarjalnih pisnih del učencev28:

LESENA NOGA
Če bi bil jaz lesena noga, bi se počutil grozno. Na ladji je bil kapitan, ki je veliko pil in se
natakal s pivom. Nekega dne sem videla na lastne oči, ko je prišel kapitanov pomočnik v
sobo. Rekel je: »Oprostite kapitan, prinašam slabe novice.« Kapitan je rekel naj ga
naslednjič ne moti, če ga bo zmotil, ga bo dal bičati. Kapitan je zelo fušal gusarsko himno.
No potem me je kapitan vrgel v morje in nisem nič več videla kaj se dogaja. Upam, da sem
vam dobro povedal zgodbo.
Hvala!!!
Kriki
NEVIHTIN POGLED
Moja lastnost je, da treskam s strelami v hiše. Ko sem videl gusarsko ladjo sem na njej opazil
krmarja, ki je vstopal v krmarjevo kabino. Povedal je, da se nevihta vse bolj razširja. Kapitan
pa se je razburil. »Kaj je ţe spet?« Povedal je kaj se je zgodilo. Mornar pa se je še bolj
razburil in zavpil: »ven mrcina z ribjimi moţgani!« Krmar se je ustrašil in zbeţal ven.. Mornar
pa je še naprej pil vino in fušal gusarsko himno.
Ţanos Lailerios
ZVEZDA SEVERNICA
Ko sem peljala malo luno na mlečno cesto, sem zaslišala znan glas gusarske himne.
Pogledala sem navzdol in se zasmejala. Slišala pa sem tole:
Čisto vsak pirat…
Ker imam ga rad…
brš prereţem vrat!

28

Poustvarjalna in ustvarjalna dela učencev so v prvotni obliki, torej nelektorirana in tudi
nepopravljena.
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Zdruţite se, …
Strašni kapitan…
Ker če kapitan…
je takoj zaklan!

Zdruţite se, …
Valovi so bili preglasni, zato sem slišala le malo besedila. Mala luna se je med tem časom ţe
najedla, zato sem jo odnesla nazaj na njeno mesto na nebu.
Grošelca

Premišljevanje

bom pospravila
ne bom pospravila

bom pospravila
ne bom pospravila

bom pospravila
ne bom pospravila

bom pospravila

A morem?
Črni panter
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Prijateljske meditacije

Ema
Lucija
Ema
Lucija
Ema…
Kaj pa vem?!
Uletova

UL 1 NAL
In začelo se je vesoljsko tekmovanje v smučanju. Prva se spusti Tina Maze. Šviga mimo
kamnov in nato jo dvigne gravitacija. Neverjetno! Sedaj je to pravi freestyle. In sedaj je ţe
spodaj. Premagala je zadnje kamne in prevzela vodstvo. Njen čas je 59 sec in 59 stotink.
kako neverjetno.
Eli
KAKO JE NASTALA GALAXIJA ŢABE
Osebe: Vesoljska ţaba, luna, zvezdica, črna lukna.
V. ŢABA: Kaj, ko bi se preselili v vesolje, saj je na zemlji tako smotano. Samo še spakiram in
grem na agencijo velike zvezde.
ZVEZDICA: Dobro došli v katero galaksijo bi radi odpotovali?
V: ŢABA: V Vesolje ampak ali imate kakšno galaksijo brez imena, zato ker se ne morem
odločiti.
Č. LUKNA: Ha, ha, ha ta dalnogled je pa res kul. Vse vidim tudi vas. Ha, ha, ha.
ZVEZDICA: Tako teleportirali smo se v galaksijo brez imena.
LUNA: Dobrodošli pri nas, upam da ne ostanete le za kratek čas.
V. ŢABA: U kaj pa je za tistim hribom kar vleče me tja.
PREGOVOR:

Nekateri mislijo, da ţabe več
ni a srečno ţivi v drugi
ţabji dimenziji (vsi).
Sara, Grošelca, Uletova in Gagi
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PRILOGA 5: Anketna vprašalnika

Anketni vprašalnik 1:
Anketa
Spol: M / Ţ (Obkroţi)
Umetniško ime: _________________________________________________________________
1) Ali so se ti zdele naloge, ki si jih reševal/-a na delovnem listu zanimive? Izberi samo eno moţnost.
a) Da
b) Ne
c) Ne vem

2) Bi si ţelel/-a podobne naloge še kdaj reševati? Obkroţi en odgovor.
a) Da
b) Ne

Hvala za pomoč
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Anketni vprašalnik 2:
Anketa
Spol: M / Ţ (Obkroţi)
Umetniško ime: ____________________________________________________________

1) Kako si se počutil/-a pri reševanju in predstavljanju nalog, ki si jih delal/-a? Obkroţi en odgovor.
a) Bilo mi je dolgčas.
b) Zabaval sem se
c) Ni mi bilo dolgčas in tudi zabaval se nisem.

2) Bi si ţelel/-a kaj podobnega še početi? Obkroţi en odgovor.
a) Da
b) Ne

Hvala za pomoč
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