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POVZETEK 

»Moj vnuk, ki ima danes enajst let, je kot triletni fantič kar rad poslušal radijske igre. 

Ulegel se je na tla, gledal v strop in poslušal. Kakšno radijsko igro tudi večkrat zapored. 

Ko je čez nekaj časa odkril risanke, se je radijskim igram odpovedal. Poslušal jih je samo 

še, če je bil bolan in ni smel pred ekran« (Sajko, 1995: 737). 

 

Radijska igra je bila ljudem včasih zelo zanimiva in so jo zelo pogosto poslušali, danes 

pa smo na njo popolnoma pozabili. Vedno več otrok danes sploh ne ve, kaj je radijska 

igra, saj jo je, kot piše Rosanda Sajko, zelo zasenčila risanka. O razmerju med literaturo 

in risanko pa govori tudi M. Grosman (2006). Meni, da imajo otroci danes na voljo 

številne oblike digitalne zabave, s katerim lahko pridejo do užitka, zato se branju več ne 

posvečajo. Branje za njih ni več tako samoumevno in na nek način se ga celo sramujejo. 

Otroku so že od rojstva ponujene številne uvožene kulturne tvorbe: vizualno podprte 

pripovedi risank, računalniške igrice in igrače. V tridesetih letih 20. stoletja so risanke 

začele kritizirati družbene razmere in vrednote. Ker je bila to včasih naloga knjige, je tako 

prišlo do upada zanimanja za branje. Risanke ne spodbujajo k jezikovnemu delovanju, 

ampak le k pasivnemu sprejemanju, povzročajo jezikovne primanjkljaje, gledalcu ne 

dajejo na voljo več časa za razmislek, ampak ga spodbujajo k njegovi pasivnosti in 

onemogočajo ustvarjanje lastne predstave.  

 

V prvem delu magistrske naloge bom pisala o poslušanju, o radijski igri, njenem razvoju, 

značilnostih, vrstah, o njeni zgodovini, o radijski igri na Slovenskem. Omenila bom nekaj 

bolj uspešnih oz. znanih radijskih iger ter njihovih avtorjev na Slovenskem, nato pa se 

bom posvetila še Franetu Puntarju in radijski igri Vzorček. Raziskovala bom tudi, v 

kolikšni meri je danes radijska igra sploh še prisotna v učnem načrtu in katere cilje se z 

njo dosega. V raziskovalnem delu magistrske naloge bom opisala projekt, ki ga bom 

izvedla z učenci petega razreda devetletne osnovne šole. Z učenci bom opravila nekaj 

srečanj, v katerih bomo posneli radijsko igro Vzorček in jo nato predvajali na šolskem 

radiu. Pri tem projektu bom uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo in kvalitativni 

raziskovalni pristop. Način vzorčenja bo neslučajnostni namenski za potrebe raziskave. 

Obsegal bo približno 10 otrok iz 5. razreda osnovne šole, starih 10 ali 11 let. Cilj raziskave 

bo najprej ta, da bodo otroci spoznali in razumeli radijsko igro Vzorček, nato pa jo bomo 

posneli in jo predvajali na šolskem radiu. S tem bom skušala pri učencih in učiteljih ter 

učiteljicah na tej šoli zopet vzbuditi zanimanje za radijsko igro in projekte, ki bodo 

vključevali radijsko igro. 

 

 

Ključne besede: radijska igra, risanka, Frane Puntar, razredna stopnja, književnost. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

“My grandson, who is eleven years old now, liked to listen to radio plays. He lied down 

on the floor, stared at the ceiling and listened. He listened to some radio plays also several 

times in a row. When he discovered cartoons in a while, he didn’t listen to radio plays 

anymore. He listened to them only when he was sick and wasn’t allowed to be in front of 

the screen” (Sajko, 1995: 737). 

 

Radio plays were very interesting to the people once andhey listened to them very often. 

Today, we have completely forgotten about them. More and more children do not even 

know what a radio play is, because – as R. Sajko writes – it was left in the shade of the 

cartoon. M. Grosman (2006) also speaks about the relationship between the literature and 

the cartoon. She believes that children have numerous forms of digital entertainment at 

their disposal today. Thus, they achieve pleasure and are not dedicated to reading 

anymore. Reading is not taken for granted for them anymore and they are even ashamed 

of reading in a way. From the day of their birth, children are offered numerous cultural 

structures: visually supported narratives in cartoons, computer games, and toys. In the 

1930s, cartoons started to criticize social conditions and values. Before that, this had been 

the task of the book and, thus, the interested in reading declined. Cartoons do not induce 

linguistic action but only passive following. Thus, they cause linguistic deficits, they do 

not offer time to think to spectators and they only induce them to their passivity and they 

prevent the creation of one’s own imagination. 

 

In the first part of the master’s thesis, I will write about the listening, about the radio play, 

its development, characteristics, types, its history, and the radio play in Slovenia. I will 

mention some more successful, i.e. famous, radio plays and their authors in Slovenia. 

Then, I will pay my attention to Frane Puntar and the radio play Vzorček. I will also 

research to what extent the radio play is still present in the curriculum today and which 

objectives are reached by it. In the research part of the master’s thesis, I will describe the 

project which I will perform with the students of the fifth grade of the nine-year 

elementary school. I will perform a few meetings with the students. In the process, we 

will record the radio play Vzorček. Then we will play it on the school radio. Within this 

project, I will use the causal non-experimental method and the qualitative research 

approach. The method of sampling for the needs of the research will be non-coincidental 

purposive. It will include approximately ten children from the fifth grade of the 

elementary school, aged ten or eleven years. The goal of the research will be for the 

children to learn and understand the radio play Vzorček. Then we will record it and play 

it on the school radio. Thus, I will try to induce an interest among the students and the 

teachers of the school again for the radio play and for the projects which will include a 

radio play. 

 

 

Keywords: radio play, cartoon, Frane Puntar, primary education, literature. 
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1 UVOD 
 

Otroci so zelo radovedna bitja, ki ves čas raziskujejo; predmete okrog sebe doživljajo kot 

živa bitja, pozorno jih opazujejo in spremljajo. »Za otroka stvari niso mrtvi predmeti – so 

živa bitja, ki ga obkrožajo, tako kot mama ali babica« (Novak, 1991: 61). 

 

V svojem otroštvu vse predmete, ki nas obdajajo, običajno poznamo do potankosti; 

sčasoma, ko ljudje odrastemo, se to spremeni. Predmetov v svoji okolici ne dojemamo 

več kot živih, nismo več tako radovedni in ne raziskujemo več v tolikšni meri, kot smo v 

otroštvu; lahko bi rekli, da se s predmeti v svoji okolici praktično več ne ukvarjamo. 

Čeprav se odrasli in otroci med seboj v številnih pogledih zelo razlikujemo, pa smo si 

vseeno enakovredni, zato moramo na enak način, kot obravnavamo odrasle, obravnavati 

tudi otroke. Do otrok lahko pristopimo preko literature, sem pa sodijo tudi dramske in 

radijske igre. »Zato se mi zdi tako dragocen radijski medij, slušna igra, ta umetnost čistega 

posluha, ki povsem izbriše telesnost podobe, zato da bi polno in popolno zaživela zvok in 

glas. Ker poslušalca ne omejuje likovna odrska podoba, ima njegova domišljija vso 

svobodo za lastno ustvarjalnost. Zvok je namreč sijajna odskočna deska za polet 

domišljije po brezkrajnih kozmičnih prostranstvih« (prav tam: 62). 

 

Radijski medij pa predvsem v zadnjem obdobju vse bolj izpodriva televizija, ki je dokaj 

mlad medij. Nekateri so jo poimenovali tudi osma umetnost, a V. Vuk (1977) se s tem 

poimenovanjem ne strinja: meni, da je namreč televizija v večini dokumentarni program, 

kar pa je čisto nekaj drugega kot umetnost. Danes je postala nekakšna razvada ljudi, 

prevzela je vodstvo med kulturnimi mediji, ljudje pa jo vse bolj spremljamo. Nekateri 

strokovnjaki menijo, da je za nas celo škodljiva. To velja še posebej za otroke, saj jih ta 

medij popolnoma pritegne in zato ne zmorejo razviti nekakšnega filtra – ne znajo izbrati, 

kaj si bodo ogledali in česa ne.  

 

O radijski igri je številne članke in knjige napisala Rosanda Sajko, ki je režirala kar nekaj 

slovenskih radijskih iger, pogosto pa je sodelovala tudi s Franetom Puntarjem. Ker 

radijska igra danes ni več tako »popularna«, se številni ljudje (predvsem mladi) sploh ne 

zavedamo njenih uspehov na našem ozemlju. Tudi njeni avtorji se posledično počutijo 

manjvredne, sploh po izumu televizije, in ravno to je razlog, da se je R. Sajko s to zvrstjo 

začela ukvarjati še bolj podrobno. Po njenih besedah je slovenska radijska igra v 

zgodovini »dosegla takšno kvalitetno raven, da ji nihče ne bi mogel odrekati mesta med 

najelitnejšimi stvaritvami nacionalne kulture« (Sajko, 2008: 7). 

 

Poleg radijske igre bom nekaj pozornosti namenila tudi sposobnosti poslušanja; samega 

poslušanja je v osnovni šoli zelo veliko. Poleg tega lahko trdim, da je to ena od 

najpomembnejših sposobnosti v obdobju otroštva, saj z njo posameznik pridobiva 

različna znanja – prav zato se mi zdi zelo pomembno, da bi poslušanje v osnovni šoli v 

čim večji meri zavestno razvijali tudi učitelji. Odrasli ljudje se zavedamo, da smo slabi 

poslušalci, a za izboljšanje tega stanja naredimo zelo malo. V svoji magistrski nalogi bom 

zato skušala predstaviti radijsko igro. Predstavila bom način, na kakršnega sem jo v pouk 

vključila sama, in tako skušala radijsko igro približati še drugim.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE 
 

Radijske oddajne postaje so se po svetu razširile zelo hitro: prva je nastala leta 1921 v 

ZDA; skoraj sočasno se jih je kar nekaj pojavilo tudi v Evropi. V istem desetletju smo jo 

dobili tudi v Sloveniji. Po letu 1930 skoraj ni bilo več mogoče najti države, ki še ne bi 

imela svoje radiooddajne mreže (Kmecl, 1996). 

 

Nasprotno od rasti radijskih oddajnih postaj je število radijskih programov in lastnikov 

radijskih sprejemnikov naraščalo bolj počasi. Leta 1925 se je pojavila še televizija, za 

katero so v začetku menili, da bo radio popolnoma zasenčila, a to ni bilo čisto tako. 

Ugotovili so, da imata oba medija nekaj skupnega: pri obeh je bil publiki najbolj 

pomemben zvok. Kultura je sčasoma postajala vse bolj vizualna, a slušni medij je s 

svojimi proizvodi še vseeno močno oblikoval čustveni ustroj sveta. Mediji so se vmes 

razdelili v dve skupini: ena skupina je vključevala javne medije, ki so si prizadevali za 

raznolike vsebine in so si želeli, da bi v njihovem programu nekaj zanimivega lahko našel 

prav vsak. Druga skupina je bila skupina zasebnih medijev, ki so se osredotočali le na 

ciljne skupine občinstva (Gruden, 2001). 

 

Radio danes vedno pogosteje predstavlja sredstvo, ki ga uporabljamo za zakrivanje 

vsakdanjega »hrupa«. Tega hrupa oziroma različnih zvokov je v naši okolici vse več, to 

pa se je začelo pojavljati z razvojem tehnologije. Vedno več ljudi ga tako uporablja za 

zvočno kuliso, ali pa za to, da nam napolni prostor, ko pogrešamo še druge zvoke in se 

nam le-teh zdi premalo. »Takšna zelo pogosta uporaba radia kot zvočne kulise pa 

problematizira običajne programske cilje: informirati, vplivati, prodajati« (prav tam:17). 

 

Radio poleg glasbe, oglasov ipd. predvaja tudi kulturni program, v katerega sodi tudi 

radijska igra. R. Sajko (2000) opisuje, da je bila včasih ocenjena kot nekaj manjvrednega 

(navede tudi konkreten primer, ko je organizator kulturnega festivala za otroke dejal, da 

je v festival ne bodo vključili, saj je nihče več ne posluša). S pojavom televizije je njena 

vrednost postala še manjša, današnji položaj pa ustvarjalcem izgleda praktično brezupen; 

take turobne misli so pri R. Sajko spodbudile to, da ji je začela posvečati še več 

pozornosti. Najprej si je o njej začela delati zapiske, pozneje pa je začela sodelovati z 

Marjano Kobe, ki jo je spodbudila še k nadaljnjem raziskovanju. Velik del svoje 

pozornosti je namenila tudi radijski igri za otroke. Med to vrsto in med radijsko igro za 

odrasle večjih razlik sicer ni, saj gre pri obeh za ustvarjanje z zvoki in besedami. Zelo 

pomembno je, da pri radijskih igrah za otroke še bolj pazimo na jasnost in preglednost ter 

da upoštevamo njihove izkušnje in znanje.  

 

Radijska igra je zvrst, ki jo uvrščamo med dramske vrste, njena glavna značilnost, po 

kateri se loči od ostalih dramskih vrst, pa je njena nevizualnost. Po besedah M. Kmecla 

(1996) bi lahko rekli, da je na nek način obstala med branjem in med dramsko predstavo. 

Dogajanje zgodbe sicer spremljamo čutno, a izmed vseh vrst čutov pri tem uporabljamo 

le enega – to je sluh.  

 

»Pri radijski igri dojemamo izvedbo samo s sluhom: poslušamo razgovore dramskih oseb, 

njihove songe, spremno glasbo in razne zvočne učinke« (Kolarič, 2009: 89). Poleg tega 

meni, da so edini pripomočki, ki ustvarjajo vtis o kraju, kjer se zgodba iz radijske igre 

dogaja, zvoki in šumi. »Ker nekako nadomeščajo odrsko kuliso, jih imenujemo tudi 

‘zvočna kulisa’« (prav tam: 89). 
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Pomen zvokov pa je poudarjen v večini definicij radijske igre. »Radiofonska igra je 

pravzaprav igra glasov/zvokov in pomenov, ki poteka kot e-vociranje in domišljijsko 

izgrajevanje poetskih zvočnih ‘slik’ in njihovega smisla« (Likar, 2009: 72). 

 

I. Saksida (1996) piše, da se dramatika deli na mladinsko in nemladinsko. Mladinska 

dramatika se glede na uprizoritvena dela deli še na gledališke igre, lutkovne igre, radijske 

igre, televizijske igre in filmske scenarije. Tako radijska igra dobi prav posebno mesto 

med mladinsko dramatiko. 

 

Izrazno sredstvo radijske igre je zvok; težava tega je, da lahko hitro postane informativen 

(Gruden, 2001). V takem primeru bi radijska igra izgubila svojo literarno ali kulturno 

vrednost. 

 

M. Kmecl (1996) trdi, da je za radijsko igro pomembno, da v njej nastopa malo oseb, ki 

morajo biti značajsko in glasovno izrazite. Zgodba mora biti pregledna in hkrati dogajalno 

napeta, saj bo le tako vzdrževala zanimanje poslušalcev. Radijska igra poleg omenjenega 

zahteva tudi nazoren govor, ki omogoči, da bodo poslušalci radijski igri lažje sledili. 

 

Podobno pojasnjuje tudi J. Kolarič (2009): dramskih oseb mora biti hkrati v prizoru čim 

manj, saj tako igra ostane pregledna in ne zmede poslušalca. Med seboj se morajo jasno 

razlikovati, da jih poslušalec ne bo pomešal. To lahko dosežemo tudi z raznoliko 

govorico. Poleg števila oseb moramo biti pozorni tudi na količino podatkov, ki jih 

ponudimo poslušalcu, ter na količino zvokov. Med zvoki naj bojo prisotni samo tisti, ki 

ilustrirajo okolje, kjer se zgodba odvija, drugi pa so večinoma odveč. Te zvoke so včasih 

tvorili s konkretnimi predmeti, danes pa pri tem uporabljajo arhiv zvočnih efektov.  

 

I. Saksida (1996) trdi, da so za sodobno radijsko igro značilni tudi številni šumi in glasba, 

kar pa je tudi posebnost samega radijskega medija. Tudi dela Franeta Puntarja dokončno 

zaživijo šele v radijskih izvedbah, kjer se vsi delci povežejo v celoto in njegovo delo tako 

zaživi – prav zato Frane Puntar svojih del ni dovolil natisniti, saj je trdil, da so napisane 

za predvajanje na radiu in ne za branje.  
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2.1 POSLUŠANJE  
 

Ljudje smo bitja, ki se med seboj sporazumevamo; tega sporazumevanja ali 

komuniciranja se naučimo že v zgodnjem otroštvu in sposobnost komuniciranja potem 

uporabljamo skozi celo življenje. To lahko delamo na dva načina: prvi način je besedni 

(deli se še na govornega in pisnega, njegova naloga pa je prenos podatkov), drugi pa 

nebesedni (njegova naloga je prenašanje medosebnih odnosov ali pa nadomeščanje 

besednih sporočil). To, kar nam nekdo sporoča z govorjenjem ali s pisanjem, moramo mi 

sprejeti s poslušanjem ali z branjem.  

 

Ena izmed oblik sprejemanja sporočil je torej tudi poslušanje: to je dejavnost, na katero 

smo izmed vseh najmanj pozorni, saj smo večinoma mnenja, da se razvije kar spontano 

oziroma sama od sebe. To pa ni tako. Razvoj poslušanja je sicer odvisen od številnih 

dejavnikov, a poudariti je potrebno, da poslušanje in slišanje nista ista stvar. »Slišanje je 

funkcija ušesa. Je fiziološki proces prenosa živčnih impulzov v možgane, kjer se jih 

zavemo. Starši smo zelo pozorni na to, ali otrok dobro sliši. Enako učitelji« (Mravlje, 

1999: 15). 

 

Iz tega lahko sklepamo, da odrasli ljudje (tako starši kot tudi učitelji) na slišanje damo 

veliko poudarka – če otrok ne sliši dobro, to hitro opazimo in tudi ukrepamo, da bi težavo 

tako čim prej rešili; nekoliko drugače pa je pri poslušanju. »Poslušanje je sestavljena 

dejavnost. Vključuje kognitivno in emocionalno aktivnost. Je proces sprejemanja, 

selekcioniranja, interpretiranja in vrednotenja informacij iz okolja« (prav tam: 15). 

 

Nekateri trdijo, da poslušajo vsa živa bitja, tudi živali in celo rastline. »Poslušanje je 

proces, pri katerem človek sprejema slušne dražljaje in jim daje pomen« (Plut-Pregelj, 

1990: 24). 

 

Poslušanje lahko opredelimo tudi kot miselno in ustvarjalno dejavnost: miselna dejavnost 

je zato, ker ne moremo poslušati, ne da bi ob tem tudi razmišljali o informacijah, ki jih 

sprejemamo, ustvarjalna pa je zato, ker sporočilo vsak posameznik interpretira po svoje 

oz. na svoj način (poslušamo namreč z določenim namenom). Prav tako za poslušanje 

velja, da je dinamičen proces, saj vključuje različne miselne procese (prav tam). 

 

Pomen poslušanja se kaže tudi v definiciji uspešne komunikacije: za komunikacijo lahko 

rečemo, da je uspešna, kadar je informacija, ki jo poslušalec sprejme in razume, čim bolj 

podobna tisti, ki jo je posredoval govorec. Pri komunikaciji se lahko pojavijo tudi različne 

motnje (pri govorcu in poslušalcu ali pa pri samem prenosnem kanalu). Prisotne so v vsaki 

komunikaciji, zato je to, da bi bila posredovana informacija popolnoma enaka prejeti, 

možno samo v teoriji. Posredovane informacije se lahko delijo na dve skupini: na 

kognitivne (podatki in ideje) in na emocionalne (tiste, ki izražajo čustva). Glede na to 

delitev lahko radijsko igro umestimo med emocionalna sporočila (prav tam).  

 

Slišanje in poslušanje sta torej zelo različna pojma, a se krati povezujeta. Poslušalec 

sporočilo, ki pride do njega, najprej prepozna, pozneje mu določi pomen oz. mu pripiše 

določeno čustveno vrednost. Šele takrat lahko rečemo, da poslušalec res posluša. 

Poslušanje je učinkovito takrat, »kadar je sprejeto sporočilo čimbolj enako oddanemu« 

(Mravlje, 1999: 16). 
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Poslušanja je v šoli zelo veliko, pri tem pa je ključnega pomena to, da učence za samo 

poslušanje čim bolj motiviramo. To lahko naredimo na številne načine, zelo pomembni 

pa sta pozornost in koncentracija poslušalca. »Pozornost lahko opredelimo kot sposobnost 

osredotočenja na nek zunanji ali notranji dražljaj. Koncentracija pa je sposobnost 

zbranega dela ali drugače, sposobnost vztrajanja na nekem dražljaju, ki je pritegnil našo 

pozornost« (prav tam: 26). 

 

Otroke lahko za sprejemanje besedil motiviramo na različne načine. Motivacije so lahko 

nejezikovne (likovne, glasbene/zvokovne ali gibale) ali jezikovne (domišljijske in 

izkušenjske) (Kordigel Aberšek, 2008). 

 

»Pouk književnosti omogoča veliko možnosti za razvijanje sposobnosti poslušanja, saj 

ponuja razvijanje poslušanja tako pri enogovornem (nesodelovalnem) sporočanju ob 

razlagi kot tudi pri večgovornem (sodelovalnem) sporočanju v pogovorih z učiteljem in 

sošolci. Pouk književnosti omogoča tudi razvijanje različnih vrst poslušanja« (Podbevšek, 

2006: 78). Radijska igra lahko učiteljem služi kot pripomoček, s katerim bomo pri učencih 

skušali razvijati sposobnost poslušanja. Pri tem je pomembno, da poznamo in upoštevamo 

tudi to, da sta za uspešno poslušanje pomembna koncentracija in pozornost pri učencih, 

ki jo lahko učitelji na različne načine ali z različnimi tehnikami skušamo pridobiti.  
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2.2 RADIJSKA IGRA 
 

I. Likar (2009) radijsko igro utemeljuje kot zvrst, ki temelji na nekakšnem notranjem 

gledanju – kot primer navaja Ojdipa, ki so mu izkopali oči, in je tako postal obsojen na 

gledanje v svoje sramotno dejanje in krivdo. Za radijsko igro uporabi še dva drugačna 

izraza: to sta radiofonska igra in igra glasov. Pojasnjuje tudi, da se v scenografiji radijskih 

iger lahko najdemo vsi, saj ta temelji na domišljiji slehernega poslušalca. »Domišljija v 

poslušalcu je čarobni oder, obdan s sceno, ki lahko deluje tako čvrsto, da imamo enkrat 

občutek, da bi si lahko ob njej razbili glavo, spet drugič pa se razblini v čisto nematerialno 

atmosfero ali abstrakcijo« (prav tam: 65). 

 

Glede na ekskluzivnost zvrsti je tudi radijska igra del radijskega programskega toka. Od 

ostalih elementov radijskega programa jo loči »najvišja stopnja avtorstva in izviren 

produkcijski proces« (Gruden, 2001: 7). 

 

Pisci radijske igre razmišljajo o tem, da morajo ustvariti zapleteno zgodbo; poigravajo se 

lahko tudi s poigravanjem s časom in krajem – v radijski igri se lahko namreč selimo iz 

enega prostora v drugega ter tudi iz enega časovnega obdobja v drugega (Likar, 2009). 

Avtorjem je ustvarjanje radijske igre verjetno precej velik izziv: publika je namreč precej 

zahtevna, saj je današnja družba zelo navezana na televizijo. Poleg tega ima radijski medij 

na razpolago samo eno izrazno sredstvo – to sredstvo je zvok. Vsaka radijska igra je 

popolnoma nova kreacija; pri vsaki radijski igri se mora avtor domisliti nove zgodbe, 

domisliti se mora novih oseb, novega kraja, novega dogajanja ipd. (Gruden, 2001). 

 

Največjo prednost radijske igre I. Likar (2009) vidi v tem, da neposredno in najbolj 

direktno nagovarja domišljijo poslušalca. Radijske igre sicer ne gledamo (saj pri tem 

uporabljamo le sluh), a kljub temu v njej vidimo – to nam omogoči naša domišljija. Tudi 

on meni, da so za radijsko igro najbolj primerne intimne pripovedi in dogajanja v 

človekovi podzavesti in zavesti.  

 

O radijski igri je pisal tudi B. Gombač (2009). Literarna teorija radijsko igro pogosto le 

bežno omenja. Zaradi pomanjkanja znanja jo tako pogosto primerjamo z gledališko igro, 

a številni teoretiki se strinjajo, da je v tesnejšem sorodstvu z liriko. Za pisano besedo je 

značilno, da je javna in da si jo lahko preberemo kadar koli želimo, pri govorjenih besedah 

pa to ni tako. Govorjene besede so last samega avtorja, vezane pa so na točno določen 

kraj in čas. V radijski igri tako nimamo neomejenih količin časa za razmišljanje o 

posameznih besedah, kot nam to omogoča tiskana beseda. Radijske igre so si zelo 

različne. Nekatere so povsem podobne glasbeni kompoziciji, druge pa dokumentarnosti.  

 

Kot sem že zapisala, radijsko igro umeščamo med dramska besedila. »Ugotovitvi, da je 

to edina avtohtona umetniška zvrst, ki jo je izoblikoval radijski medij, ne bo nihče 

oporekal. Vendar pa se začnejo težave, ko je treba določiti, s katerim umetniškim 

področjem je radijska igra v tesnejši zvezi« (Sajko, 2000: 24). Ker sam pojem v imenu 

vsebuje besedo igra, jo sprva lahko povežemo z dramsko ali gledališko igro. Ta povezava 

se je včasih pojavljala tudi pri samih avtorjih in tako so se pri radijski igri pojavljali 

določeni pristopi, ki so bolj značilni za dramsko ali gledališko igro. Nekateri so jih 

uprizarjali na odru, postavili so kulise, dodali so pohištvo, rekvizite, kostume, maske ipd. 

Z vsem omenjenim so skušali prikazati resnične zvoke (npr. šumenje blaga, premikanje 

pohištva, hoja …). Menili so, da uprizoritev radijske igre brez gledališkega ambienta na 

radiju ni mogoča, saj naj bi ambient poslušalcu omogočil lažje razumevanje dogajanja. 
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Takih poskusov sicer ni bilo veliko, a tudi danes najdemo posameznike, ki si radijsko igro 

kljub vsemu še vedno predstavljajo na tak način (Sajko, 2006). 

 

Po besedah B. Gombača se radijska igra »za razliko od gledališke igre ali filma dogaja na 

odru poslušalčeve notranjosti« (2009: 75), poslušalec pa zaradi svoje domišljije postane 

soustvarjalec dela.  

 

Kmalu po tem se je pojavila teorija, da gre pri radijski igri za zvočno-besedno umetnino, 

kjer se pojavi povezava med besedami in tehnično elektroakustičnimi sredstvi. Prizorišče 

več ni fizično ustvarjeno, ampak si ga vsak poslušalec ustvari s pomočjo svoje domišljije. 

Sledilo je mnenje, da za radijsko igro niso primerni množični prizori in gibanje človeka, 

ampak morajo prevladovati intimne pripovedi in gibanje v človeku. Mnenja 

strokovnjakov so bila še vedno deljena: nekateri so ji pripisali lirski značaj, drugi epskega, 

tretji dramskega. Vsi pa so bili sklepčni v tem, da je njena glavna lastnost radiofonskost.  

  

Besedo radiofonski lahko najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000). V 

njem piše, da se »radiofonski« nanaša na radiofonijo. Radiofonija pa po SSKJ pomeni 

»prenašanje zvokov, spremenjenih v električne impulze, signale, z radijskimi valovi: 

izumiti radiofonijo; razvoj radiofonije«. Druga definicija trdi, da je radiofonija 

»dejavnost, ki se ukvarja s takim prenašanjem: področja radiofonije, tednik za 

radiofonijo.«  

  

Našli so tudi nekaj razlik med radijsko igro in gledališčem: za radijsko igro je značilno, 

da si mora poslušalec sam ustvariti svoje domišljijsko prizorišče. Poleg tega se jim je 

radijska igra zdela bolj intimna od dramske predstave, saj je za njo značilno, da so jo 

večinoma spremljali po radijskih sprejemnikih, ki so bili majhni, postavljeni pa so bili v 

domačem in intimnem okolju. Iz tega se je torej razvilo, da so bile zgodbe bolj intimne, 

da ni šlo za množične prizore. Vedno več je bilo zapletenih dogajanj iz človekove 

podzavesti in zavesti, posvečali pa so se gibanjem v človeku in ne samim gibanjem 

človeka. »Abstrakten glas, brez materialnih priveskov, pospremljen le z glasbo in šumi, 

zmore najčistejše izraziti človekove misli, čustva, doživetja, strahove, želje, stremljenja, 

upanja, njegove sanje, spomine in vizije« (Sajko, 2006: 10). 

 

»Radijski medij s svojimi mehkimi zvočnimi prelivi, možnostmi odmeva in drugimi 

popačenji realnega zvoka je pravzaprav idealen za prikazovanje vsakršnih psiholoških 

pojavov in dogajanja v glavi (tako normalnega kot patološkega). To je področje, kjer 

ustaljeni recepti ne obstajajo, ker velja pravilo, da je dovoljeno vse. Bolj je neko izrazno 

sredstvo ‘odštekano’, nenavadno, čudno, eksperimentalno …, boljše je. Radijska igra je 

skratka področje širokih, skoraj neomejenih možnosti« (Kolarič, 2009: 94). 

 

Poleg takih radijskih iger so se pojavili tudi različni eksperimenti, ki so več pozornosti 

namenili akustično-tehničnim izraznim možnostim – za njih je značilno, da so v tej obliki 

radijske igre bili glasba, šum in govor popolnoma enakovredni. Tako bi lahko rekli, da se 

je radijska igra (tako pri nas kot tudi v tujini) delila na klasično radijsko igro in na 

eksperimentalno radijsko igro (Sajko, 2000). 

 

Kmalu po začetkih radijske igre so si ljudje ustvarili mnenje, da je to »zvočno-besedna 

umetnina, torej nekakšna književna zvrst, ki se sicer oblikuje z govorjeno besedo, a brez 

tehničnih elektroakustičnih sredstev nebi mogla zaživeti v vseh odtenkih« (Sajko, 2006: 

9).  
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2.3 ZNAČILNOSTI RADIJSKE IGRE 
 

Radijski in televizijski program morata ves čas pridobivati pozornost poslušalca oz. 

gledalca, če želita, da ljudje spremljajo njun program. Poleg tega poslušalec oz. gledalec 

ne sme imeti občutka, da je ob priklopu na medij kaj zelo pomembnega zamudil. Za oba 

medija je namreč značilno, da ločevanje na dele oz. segmentacija ni možna, saj pri obeh 

gre za zaokroženo celoto, ki se je na dele ne da ločiti; radijska igra je narejena tako, da 

upošteva tudi omenjeni lastnosti. Ker se ustvarjalci radijske igre zavedajo, kako 

pomembni in odločilni sta segmentacija radijskega programa in pozornost poslušalcev, so 

radijsko igro zgostili na 30–50 minut (Gruden, 2001). 

 

Poleg radijske igre obstaja tudi radijska drama. Čeprav sta si po imenu zelo podobni, sta 

si v marsikaterih lastnostih različni: radijska igra se od radijske drame razlikuje v tem, da 

»vključuje zvočno svobodnejše, z dramskim besedilom manj opredeljene igrane radijske 

kompozicije. Igra pa se v širše pojmovani radijski igri ne nanaša več predvsem na igro – 

človeško dejavnost, temveč tudi na igro vseh drugih zvočnih oblik« (prav tam: 75). 

 

Radijsko igro glede na njene lastnosti ločimo na dve vrsti – o njima je veliko pisala R. 

Sajko (1981). Za prvo obliko bi lahko rekli, da gre zgolj za vrsto dramske književnosti, 

ki jo lahko tudi natisnemo in preberemo. Druga vrsta radijske igre je od književne 

umetnosti popolnoma ločena – pri njej gre namreč za igro z zvoki.  

 

Naslednja lastnost radijske igre je, da v njej ne moremo prikazati scene, lahko pa jo 

predstavimo v opisnem dialogu. Poleg tega lahko uporabimo tudi pripovedovalca, ki bo 

pripovedoval, opisoval okolje, pripovedoval o osebah, dogodkih … Pri tem morajo 

ustvarjalci radijske igre paziti, da pripovedovalca ne vključijo prepogosto; če bi bilo 

pripovedovanje preobširno, bi delo namreč lahko razglasili za pripovedno. To 

pripovedovanje mora tako biti razkropljeno (prav tam). 

 

Igra z zvoki je vrsta radijske igre, ki jo je uporabljal tudi Frane Puntar in jo na tak način 

prirejal za otroke. Ker so njegove radijske igre bile igre z zvoki, jih ni dovolil tiskati; 

prilagojene so bile namreč ravno radijskemu mediju: dogajale so se v izmišljenih 

prostorih, sanjski in resnični svetovi se v njih prelivajo … Tudi osebe, ki so v njegovih 

radijskih igrah nastopale, so bile prilagojene tako, da bi v drugih medijih težko zaživele. 

Vsaka je imela namreč posebno lastnost, ki je do izraza prišla le na radiju. Poleg tega so 

v njegovih radijskih igrah vse njegove misli take, da jih lahko razumejo tudi otroci. 

»Izmislil si je akustičen barvni vzorec, spleten iz človeških glasov in zvenov 

instrumentov, torej iz besednih in glasbenih fraz, ki ponazarjajo barve in barvne vzorčke 

v velikem šalu, ki ga plete prehlajeni Glas« (prav tam: 7). 
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2.4 VRSTE RADIJSKE IGRE 
 

Mnenja o tem, ali ima radijska igra dramski, lirski ali epski značaj, so se na začetku zelo 

delila, a kmalu je prevladalo mnenje, da ima radijska igra poteze vseh treh. Strinjali so se 

tudi o tem, da je njena bistvena značilnost radiofonskost. »Spoznanje o »intimnem« 

mediju, ki zmore, kot noben drug, posredovati najbolj senzibilne notranje vzgibe 

človekove duše, je izoblikovalo specifično vrsto radijske igre, ki je v Evropi, zlasti v 

Nemčiji, doživela v petdesetih letih nesluten razcvet. Skoraj vsi priznani pisatelji so ji 

posvečali veliko pozornost in pisali izjemne radijske tekst« (Sajko, 2006: 10). 

 

Poleg takih radijskih iger pa R. Sajko (prav tam) pojasnjuje, da so obstajali tudi primeri 

radijskih iger, ki jih poimenuje kar »akustično-literarno igračkanje« (str. 10). Pri teh 

radijskih igrah so bile bolj kot besede pomembne akustično-tehnične izrazne možnosti – 

nekateri zagovorniki radijske igre so jim odrekli vsako umetniško vrednost in jih niso 

jemali resno. Njihova najbolj pomembna lastnost je, da so si glasba, šum in govor 

enakovredni. V Nemčiji se je razvila sredi šestdesetih let, nato pa je vplivala tudi na 

avtorje drugod po Evropi. Te vrste radijskih iger radijske postaje niso sprejele v programe, 

raziskovanje pa se je kljub temu nadaljevalo. Pozneje se je v Nemčiji popolnoma 

uveljavila, nato pa so jo priznali tudi v drugih državah po Evropi. Medtem sta se razvila 

dva izraza za omenjeni vrsti radijskih iger: 

- tradicionalna radijska igra in 

- nova radijska igra. 

 

Izraza glede na lastnosti obeh vrst radijskih iger nista najbolj primerna. Na primeru 

Slovenije ne moremo govoriti o bogati tradiciji radijske igre, saj je nimamo: ko je bil v 

Sloveniji ustanovljen šele prvi radio, je bila v Nemčiji radijska igra že zelo razvita. Ko so 

v Nemčiji izhajale razprave o radijski igri, smo pri nas predvajali šele dialoška besedila, 

ki jih še ne moremo uvrščati k pravim radijskim igram. Izraz eksperimentalna radijska 

igra prav tako kot tradicionalna radijska igra ni ravno ustrezen: pri eksperimentu gre 

namreč običajno za nekaj nedokončanega ali pa za nek postopek. Ta oblika radijske igre 

to zagotovo ni, saj gre pri njej ravno za nasprotno – lahko rečemo, da gre za dokončano 

umetnino. Te oblike pri nas ni bilo veliko, saj je večinoma šlo za zvočne izdelke, ki so jih 

opremili z akustičnimi izraznimi delci. Omenjena avtorica je tako za te dve obliki radijske 

igre (glede na razmere na Slovenskem) našla dva nova, bolj ustrezna izraza: 

- klasična radijska igra in  

- nova radijska igra (prav tam).  
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Tabela 1: Temeljne razlike med klasično in novo radijsko igro 

 Klasična (tradicionalna) radijska igra: Eksperimentalna (nova) radijska 

igra 

 

1. 

 

Ena najpomembnejših komponent 

klasične radijske igre je igra s časom. 

 

Čas ni pomemben, ni določljiv, 

dogodki se odvijajo kjerkoli in 

kadarkoli. 

 

 

2. 

 

Igra ustvarja s pomočjo avdio tehnike 

zvočne prostore, ki so realni ali irealni, 

stvarni ali domišljijski, vendar so 

razpoznavni. 

 

Prostori dogajanja so ali zavestni, 

naturalistični povzetki življenja, ali 

avtonomna, umetno preoblikovana 

prizorišča, ki nimajo realnega 

ozadja. 

 

 

3. 

 

Klasična radijska igra je igra z glasovi, ki 

predstavlja stvarne osebe iz resničnosti 

ali domišljijsko oblikovane like iz 

nerealnega/irealnega/fantazijskega 

sveta, vendar pa so tudi ti zadnji 

utemeljeni v psihološki verjetnosti oseb 

iz stvarnega sveta. 

 

V novi radijski igri ne nastopajo 

psihološko oblikovani liki. Osebe so 

popolnoma tipizirane. Izpovedna 

funkcija človeškega individuuma je 

nična, pogovor ni sredstvo za 

komunikacijo: glasovi govorijo sam 

zase in drug mimo drugega. 

 

 

4. 

 

Klasična radijska igra je fikcija, iluzija. 

Noče posnemati dogajanj resnične 

stvarnosti, marveč ji gre za to, da bi 

poslušalcu prikazala bistvene, velike 

probleme človekove biti in razkrivala 

idejno ozadje, ki se odraža v svetu. S 

pomočjo prispodob skuša odgovoriti na 

vprašanje o smislu življenja. 

 

Nova radijska igra odklanja 

iluzionistično prikazovanje sveta. 

Čeprav ne zanika socialne in 

ontološke razsežnosti človeškega 

žitja in bitja, noče prikazovati 

problemov iz resničnosti v 

zaokroženi celoti. Ne ponuja 

metafizične razlage sveta, marveč 

sooča poslušalca z realnostjo tako, 

da si s pomočjo koscev zvočne (tudi 

avtentične, tj. dokumentarne) 

tvarine sam ustvari svoje mnenje. 

 

 

5. 

 

Je besedna umetnina, je torej specifična 

zvrst literature, ki poleg besedne 

izpovednosti eksplicitno upošteva 

lastnost medija, iz katerega izhaja, in to 

je sličnost. 

 

Nima literarnih ambicij (čeprav 

delno temelji na literarnem 

avantgardizmu 20. st.), njen končni 

interes je komponiranje z 

avtonomnim, samostojnim zvočnim 

gradivom. 
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6. 

 

Računa s čustvi in domišljijo poslušalca, 

ki naj s svojimi lastnimi »notranjimi 

očmi« sooblikuje, tj. vizualizira nevidni 

svet, ki ga avtor oblikuje z zvočnimi 

sredstvi. 

 

 

Apelira na poslušalčevo kritično 

misel. Noče ustvarjati situacij, ki bi 

potrebovale vizualno dopolnitev. 

Razširja slušno razsežnost. 

 

7. 

 

Se navezuje na dramsko-lirsko-epsko 

literaturo, pomembni in nezanemarljivi 

dopolnitvi pa sta tudi zvočni prvini šum 

in glasba, a ostajata v mejah ilustracije. 

 

Slušna tvarina: glas, govorjena 

beseda, šum ton, zven, se s pomočjo 

tehničnih sredstev oblikuje v 

avtonomno zvočno celoto.  

 

 

8. 

 

Beseda je nosilec misli/čustev/želja/ 

izpovedi posameznika ali skupine 

razpoznavnih realnih človeških bitij ali 

domišljijskih bitij, umerjenih po 

človekovi podobi. 

 

Beseda ni nosilec individualne 

izpovedi, je konkreten foničen 

material in sredstvo za ozaveščanje 

poslušalca. Funkcija, smiselnost in 

povednost jezika so obravnavane 

nezaupljivo in kritično. S pomočjo 

montažne ali kolažne strukture se 

konfrontirajo kosci avtentičnega, 

dokumentarnega gradiva. 

Velikokrat postane jezik sam 

osrednji problem/predmet igre. 

 

 

9. 

 

Je dramska pripoved, oblikovana v 

zaokroženo zgodbo, ki naj poslušalca 

čustveno prevzame tako da bo natanko 

dojel avtorjevo temeljno misel. 

 

Smiselnost pripovedi je zrahljana, 

avtor si prizadeva, da svojin misli in 

prepričanj ne bi eksplicitno izrazil, 

poslušalec naj sam odkrije prikrito 

ideologijo in manipulacijo, ki tiči v 

ponujenem gradivu. 

 

 

10. 

 

Je zaokrožena realistična/simbolna/ 

domišljijska zgodba, posneta z 

elektrotehničnimi sredstvi. Oblika je 

zaprta.  

 

 

Je igra/igranje z zvočnimi fenomeni 

in elektroakustično tehniko. Oblika 

je odprta.  

Vir: Sajko, 2006: 20 in 21 
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2.4.1 Klasična (tradicionalna) radijska igra 

 

»Klasična radijska igra je literarna zvrst, ki združuje besedo in tehniko, ali drugače 

povedano, to je besedilo, napisano za različne vloge/glasove, ki jih s pomočjo 

elektroakustičnih izraznih sredstev oblikujemo in prenesemo v slušno območje. Poleg 

igralčevega glasu sta pri ustvarjanju radijske igre pomembni prvini tudi glasba in šum, ki 

dopolnjujeta in »barvata« dogodke s človekom in v človeku« (Sajko, 2006: 13). 

 

Za to obliko radijske igre je značilno, da naj bi prikazala le tisti del resničnosti, ki je na 

druge načine kot le z zvokom ne moremo prikazati. Narava je v klasični radijski igri zelo 

redko prikazana – z zvokom namreč ne moremo prikazati statičnih predmetov, ampak le 

tiste, ki so v gibanju. Poleg narave so zelo redko prikazani tudi zapleteni karakterji: 

poslušalec si mnenje o nastopajočih osebah ustvari le z besedami, ki mu jih poda 

pripovedovalec in če si tega mnenja ne ustvari dovolj hitro, ne bo več mogel slediti zgodbi 

(v slabšem primeru lahko izgubi rdečo nit). Naslednja značilnost klasične radijske igre je, 

da ne more prikazati dvoumnih izjav: poslušalec namreč ne more videti kretenj ali mimike 

nastopajočega, ki izreče neko izjavo, zato ne zmore presoditi, če je šlo za dvoumnost ali 

ne. V radijski igri se abstraktnost človeškega glasu namreč še poveča in to lahko vidimo 

kot prednost ali pa kot pomanjkljivost. Sajko (prav tam) meni, da notranji glasovi v 

radijski igri dobijo možnost, da nastopijo kot samostojna bitja. Poleg notranjih glasov 

lahko v radijski igri oživijo tudi bitja, predmeti, stvari iz narave ali iz naše okolice, oživijo 

lahko celo mrtva bitja, duhovi ipd. Klasična radijska igra večinoma upodablja prizore iz 

stvarnega sveta. Omogočati pa mora tudi možnost vstopanja v domišljijske prostore 

posameznika; tako nas lahko popelje v realni prostor (npr. v gozd: uporabijo zvoke vetra, 

šumenja listja, glasove živali, zvok potoka ipd.) ali pa nas popelje v domišljijski prostor 

(v tem primeru uporabi zvoke, ki jih ne poznamo). Poslušalec ob tem prestopa meje iz 

realnega v domišljijski prostor ali obratno. Poleg tega radijska igra omogoča tudi 

premagovanje časa: lahko ga upočasni, pospeši, razstavi, ustavi, sestavi. »Pri tem se lahko 

prikaže npr. celo življenje nekega človeka v tridesetih minutah, ali pa se ena minuta 

notranjega doživljanja nekoga – ki je pred usodno odločitvijo ali pred usodnim 

dogodkom, na primer pred smrtjo – raztegne na pol ure ali uro« (prav tam: 15). 

 

Pri radijski igri samo zaporedje različnih dogodkov ni tako pomembno, kot pri gledališki 

ali filmski strukturi in teoriji, kjer mora biti to logično razporejeno. Radijska igra se od 

gledališča razlikuje tudi v tem, da v radijski igri oseba, ki ne spregovori, za poslušalca ne 

obstaja – v gledališču ali v filmu se lahko neka oseba pojavi na odru in čez celo zgodbo 

nikoli ne spregovori, a za gledalca ta oseba kljub temu obstaja, saj jo na odru ali na ekranu 

vseeno lahko vidi. Na radiju pa je to drugače: če osebe ne slišimo, za nas (poslušalce) ne 

obstaja.  

 

Začetek radijske igre je običajno sestavljen iz uvodnega nagovora: avtor ga nameni 

neposredno poslušalcem in v njem poslušalci spoznajo situacijo in glavnega junaka. 

Predstavljen je lahko na poljuben način (lahko tudi kar sredi nekega dogodka) – avtor to 

stori na čim bolj dramatičen način in s tem skuša pri poslušalcih zbuditi pozornost za 

poslušanje nadaljevanja igre. Ta uvod je zelo pomemben, saj se poslušalec običajno prav 

pri njem odloči, ali bo radijski sploh prisluhnil, ali pa ga ta ni dovolj prepričala in bo 

radijski sprejemnik zato raje ugasnil.  

 

 

  



13 

 

2.4.2 Eksperimentalna (nova) radijska igra 

 

Za to obliko radijske igre obstajajo številni različni izrazi: prvi sprejeti izraz je bil 

eksperimentalna radijska igra, a kot sem že zapisala, je po mnenju Rosande Sajko za to 

obliko bolj primeren izraz nova radijska igra. 

 

Najbolj se je razvila v Nemčiji, kjer je bilo o njej napisanega tudi največ teoretskega 

gradiva. Poleg številnih različnih imen obstajajo o njej tudi številni različni opisi, a kljub 

temu vsi avtorji menijo, da je pri tej obliki zelo pomemben tehnični vidik. Vsebina tu ni 

tako pomembna, zato se ne osredotočamo na to, kaj avtor z njo izraža; bolj pomemben je 

sam način, na katerega nekaj izrazi. »Uporabiti specifična radiofonska sredstva in z njimi 

ustvariti strukture, ki jih zunaj področja tega medija (tj. radia) ni mogoče ustvariti, je 

načelo ustvarjalcev »nove« radijske igre« (Sajko, 2006: 17). 

 

Leta 1965 so strokovnjaki razvili nove tehnike snemanja radijske igre – s temi tehnikami 

so omogočili, da zvok ni več prihajal le iz ene točke, ampak iz več smeri. Radijske igre 

niso več prikazovale nekega prostora, niti dogodka v določeni akustiki, ampak gre za 

»igračkanje z akustiko« (prav tam: 18). Pri poslušalcih je to omogočilo sprožanje številnih 

asociacij in različne nove miselne procese, ki jih radijske igre prej niso omogočale.  

 

Tudi pri tej obliki radijske igre čas ni omejen. V večini novih radijskih iger je postal celo 

nedoločljiv – nima ključnega pomena in služi kot nekakšno sredstvo za določanje 

igralnega gradiva. Tudi igra s časovnimi dimenzijami je ukinjena. Temeljna zgodba v 

radijski igri in kontinuirano dogajanje nista več pomembna oziroma nista zaželena.  

 

Nasprotno od klasične oz. tradicionalne radijske igre nova radijska igra ne sme imeti 

uvoda, osrednjega dogajanja in konca. Tudi nagovarjanje poslušalca je postalo 

prepovedano. Poslušalec radijske igre tukaj zgodbe ne izve; avtor mu poda različne 

zaznave in spoznanja, med poslušanjem same igre pa skuša med njimi poiskati povezave, 

ki se pokažejo pozneje. Za razliko od klasične oz. tradicionalne radijske igre osebe tu 

nimajo imen: »Namesto vlog in karakterjev nastopajo samo še različni »neindividualni« 

glasovi. Razlika med njimi se ne kaže v psihološkem volumnu, marveč izključno z 

akustičnim instrumentarijem« (prav tam: 19). 

 

V tej obliki radijske igre je bolj kot to, kdo govori, pomembno to, kaj oseba pove. Oseb 

tako ne prepoznamo po njihovih imenih, ampak po njihovih dejanjih. Glasovi se med 

seboj večinoma sploh ne pogovarjajo, saj bi avtor s tem ustvaril nekakšno zaokroženo 

dogajanje, kar pa sem že omenila, da je v novi radijski igri prepovedano.   
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2.5 ELEMENTI RADIJSKE IGRE 
 

Pri vsakem umetniškem uprizarjanju je urejanje zvočnih pojavov nujno, saj tako 

dosežemo, da izdelki postanejo estetsko popolnejši. Zvočno gradivo, ki ga srečamo tudi 

v radijskih igrah, lahko razvrščamo na različne skupine. Najpogostejša je delitev na štiri 

skupine: govor, glasba, tišina in zvok. 

 

Poleg delitve na štiri skupine obstajata še delitvi na tri skupine (beseda, zvok in tišina) ter 

delitev na dve skupini (zvok iz realnega sveta in umetno povzročen zvok). Na dve glavni 

skupini delimo tudi razmišljanja o zvoku: prva skupina je klasično poimenovanje – tu gre 

za dominacijo literarnega besedila, druga skupina pa je kreativni pristop, pri katerem 

literarno besedilo ni več dominantno, radio pa je zvočno kreativni medij (Gruden, 2001).  

 

Zvočna elementa, ki se v radijskih igrah najpogosteje pojavljata, sta govor in glasba. Ta 

dva se med seboj večinoma izmenjujeta, lahko pa se celo prepletata in s tem ustvarjata 

nekakšen ritmični vzorec.  

 

 

2.5.1 Govor/beseda 

 

Govor je element zvočnega gradiva, ki ima na radiu vedno osrednjo vlogo ne glede na to, 

za kakšen prispevek gre: lahko gre za novice, za oglase, za radijsko igro ipd. Lahko je 

posnet, lahko pa je neposreden. Nastaja lahko spontano ali pa je napisan: pojavi se lahko 

v kreativnem ali pa v informativnem mediju. Govor, ki temelji na besedah, je več kot 

samo poimenovanje stvarnih in abstraktnih stvari. Besede so namreč samo simboli, ki 

same po sebi še ne zmorejo upodobiti tega, kar označujejo. To naredi šele bralec ali 

poslušalec, ki besedo prebere/sliši in jo upodobi z vizualizacijo ali katerim drugim 

načinom (prav tam). 

 

Beseda postane tudi orodje čustev in domišljije; zaživi šele v glasu, ki je njen oder. Radio 

na posameznika deluje iz notranjosti. »‘Notranja’ izraznost (tega izbranega posameznika) 

je všita v naravo ‘glasu’, v to nesporno izrazno moč radijskega medija. Glas, ki je oder 

(za) besede, je torej hkrati, kot že rečeno, tudi poslušalčev domišljijski oder« (Likar, 2009: 

72). Poleg tega Likar (prav tam) pojasnjuje še, da lahko glas nekatere predmete tudi oživi. 

Beseda pojasnjuje notranje vizije človeka, in ko nam radio omogoči, da slišimo besede, 

ki so izgovorjene »navznoter«, lahko rečemo, da je omenjeni medij takrat najčistejši.  

 

Besede in glasovi najbolj pridejo do izraza prav v radijski igri. Skupni so obema oblikama 

radijske igre, tako novi kot eksperimentalni. Proizvede jih živi, človeški glas. »Govorjena 

beseda je temeljno izrazilo klasične radijske igre in vsekakor tudi radijske igre za otroke. 

Isto velja tudi za eksperimente, kadar potekajo njihova raziskovanja v območju besed, 

glasov in govorice. Z besedo je možno zvočno oblikovati najbolj raznolike, najbolj 

subtilne in slušno najbolj sugestibilne senzacije« (Sajko, 2006: 35). 

 

Če besedo izgovorimo, jo opremimo z zvočnostjo – ta zvočnost nam omogoči, da beseda 

poslušalcu pove še nekaj več. Izda mu namreč še nekaj o karakterju osebe. Taka 

ekspresivnost je (za razliko od radijske igre) bolj v ozadju, besede pa imajo še nekatere 

druge lastnosti, ki niso odvisne od govorca, ampak se pojavljajo vedno. Govor je namreč 

sredstvo, ki lahko med sporočevalcem in poslušalcem vzpostavi poseben stik. 
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Jezik se v iluziji radijske igre  popolnoma osvobodi. Postane bolj predstaven, raziskuje 

retorične izume in lingvistične domislice, podpira imaginarni svet (Likar, 2009). 

 

Pomen govora je pri radijskem mediju še posebej pomemben. Za razliko od sodobnih 

televizij, ki nam omogočajo prevrtavanje, nam radio tega še ne omogoča. Tako bi lahko 

rekli, da je radio »neulovljiv«: če nekaj preslišimo, tega ne moremo dobiti nazaj in še 

enkrat slišati. 

 

Tako kot pri drugih medijih je tudi tu pomembna razumljivost govora – to razumljivost 

lahko dosežemo z uporabo jedrnatega izražanja, kratkih stavkov, opornih pojmov, 

asociativno bogatih izrazov, sredstev za zbujanje pozornosti ipd.  

 

Govor je v radijski igri lahko prisoten v obliki monologa ali v obliki dialoga. Monolog je 

namenjen neposredno poslušalcu. Obstajata dve vrsti: prvi je pripovedni monolog, kar je 

že vsak nastop pripovedovalca (npr. v uvodu radijske igre, v uvodu v posamezna dejanja, 

v predstavitvi oseb, v slikanju razpoloženja, v pojavljanju skozi celotno zgodbo …). 

Druga vrsta je notranji monolog, ki je zelo pogost pri radijskih igrah za odrasle. Dialog je 

osnovna oblika sporazumevanja in didaktičnega mišljenja in je bistvena sestavina 

dramske ali radijske igre – pojavi se pri pogovoru različnih oseb, predmetov, živali ipd. 

(Gruden, 2001). 

 

Da bo beseda poslušalcem zvočno privlačna, mora biti v radijski igri živa, nazorna in 

zvočna. V tej zvrsti sama beseda dobi zelo velik pomen, saj nima nikakršne vizualne ali 

čutne podpore. V mislih poslušalca mora ustvariti domišljijske podobe in predstave 

(Sajko, 2006). 

 

Za besede bi lahko rekli, da so žive, kadar vključujejo različne izrazne oblike; to so lahko 

različni vzkliki, vzdihi, retorična vprašanja … Živost besede lahko povečamo tudi 

računalniško: glas namreč lahko danes računalniško že popolnoma preoblikujemo in ga 

naredimo nerazpoznavnega. Poleg tega mu lahko dodamo še druga zvočna izrazila, npr. 

glasbo in šum.  

 

Naslednja lastnost besede je zvočnost  – to je način, na katerega besedo izrečemo. Besede 

lahko izgovarjamo na različne načine: lahko jih izgovorimo mehkeje ali ostreje, tišje ali 

glasneje, počasneje ali hitreje … Besedilo lahko glede na način izgovarjave besed dobi 

popolnoma drugačne značilnosti, kot bi jih imel pri kakšnem drugem načinu izgovarjave. 

To igranje z besedami je pogosto prisotno v izštevankah. Tesno se povezuje tudi z novo 

(eksperimentalno) radijsko igro. »Za eksperiment bi lahko šteli: 

- igro besed in igro z glasovi/fonemi, 

- asociacije brez konkretnih povezav, 

- uporabljanje besede kot zgolj zvočnega sredstva« (prav tam: 46). 

 

Zvočni element govorjene besede je tudi ritem – izgovarjamo lahko hitro, počasneje, 

naglas, tiho … Ritem lahko nakaže tudi na čustva nastopajočega. Počasen in trd izgovor 

lahko povežemo z avtoritativnostjo in močjo; lahek in hiter izgovor lahko povežemo z 

veseljem ali sproščenostjo.  

 

Zadnja pomembna lastnost besede je njena nazornost. Tudi ta je pri radijski igri 

izrednega pomena, saj moramo besede takoj slišati in razumeti: če jih enkrat zamudimo, 

jih ne moremo še enkrat ponoviti ali priklicati nazaj. Besede zato ne smejo biti preveč 
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zapletene, saj poslušalec tako igri in dogajanju ne more slediti – to zapletenost lahko raje 

vključimo pri samih nastopajočih likih, a tudi tam v majhni meri. Nazornost je še posebej 

pomembna pri radijskih igrah, ki so napisane za otroke: ob tem, ko zasliši glas nastopajoče 

osebe, se mu mora v mislih že takoj ustvariti predstava o tem, kakšna ta oseba je. V 

radijskih igrah so zato pogosto uporabljena govoreča imena, ki lahko razkrijejo številne 

podatke o značaju nastopajočih, o njihovih posebnostih, njihovem statusu ipd. 

 

 

2.5.2 Glasba 

 

Danes velika večina radijskih programov vsebuje tudi glasbo: ta je lahko uporabljena kot 

programsko mašilo, povezuje lahko radijski program, lahko pa premaguje pričakovane in 

nepričakovane praznine, ki se pojavijo v radijskem programu. Poslušalcem lahko 

omogoča estetsko zadovoljstvo ali pa je glavna programska opora.  

 

L. Gruden (2001) rabo glasbe deli na primarno in na sekundarno: primarna raba glasbe je 

uporaba skladb brez spremnega besedila, ki še vseeno ne sporoča konkretnih podatkov, 

četudi se pojavi samostojno. V sekundarno rabo štejemo uporabo kot identifikacijo radia 

in segmentov, kot povezovanje segmentov, kot razpoloženjsko glasbo, glasbo za stiliziran 

zvočni efekt, kot dokumentiranje resničnega dogodka. V tej obliki se pojavlja tudi v 

drugih medijih, a se tam pojavi skupaj z vizualnimi efekti.  

  

Poleg že omenjenih rab glasbe obstaja še ena oblika – glasbi lahko dodelimo tudi vlogo 

dramske osebe. Tu ne sme biti preveč izumetničena in izrazna. Za ponazoritev lahko 

vzamemo to, da včasih en inštrument lahko deluje veliko močneje od celega orkestra. 

Poleg tega ima lahko tudi estetski dejavnik, lahko pa jo postavimo v vlogo korekturnega 

dejavnika; najbolje je, če so te vloge sočasne ali soodvisne (prav tam). 

 

Uporaba glasbe se razlikuje še glede na vrsto same radijske igre. Pri tem pride v ospredje 

odnos med glasbo in besedo. V klasični (tradicionalni) radijski igri glasba vedno 

učinkovito sooblikuje realizacijo, ključnega pomena pa je, da ne sme vzeti pomembne 

vloge govorjeni besedi. Običajno se pojavi, ko sama beseda ne zadošča, ko avtor misli, 

da njegove besede potrebujejo še čustveno oporo, ali pa ko glasba pomembno obogati 

radijsko igro. V eksperimentalni (novi) radijski igri je odnos med besedo in glasbo 

popolnoma drugačen: beseda ni več v ospredju in ni več najpomembnejša, saj vsa 

zvokovna izrazila postanejo enakovredna. Besedo lahko avtor zaokroži s pomočjo glasbe, 

lahko pa glasbo uporabi zato, da z njo dopolnjuje in razlaga. V radijski igri za otroke jo 

srečamo v različnih oblikah: najpogosteje je prisotna kot uvodna glasba, lahko se 

nadaljuje še v vmesno glasbo ali pa nakazuje na spremembe (npr. na spremembo lokacije). 

Včasih je bila najpogostejša uporaba za glasbeno ozadje (npr. v napetem dogajanju se sliši 

udarna glasba, ob ljubezenskem prizoru nežna glasba; ob tragičnih dogodkih žalostna, 

počasna glasba …). V otroških radijskih igrah je najbolj pogosta tista glasba, ki predstavi 

zaokroženo celoto. V novi radijski igri je včasih (zaradi enakovrednosti z besedo) že tako 

pogosto prisotna, da poslušalec ni več zmožen ločiti med glasbenimi deli in med radijsko 

igro (Sajko, 2006). 
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2.5.3 Šum 

 

Včasih so za šum uporabljali druge izraze: večinoma sta bila to izraza efekt in zvočni 

efekt. Takrat se mu tudi niso veliko posvečali – uveljavljeno mnenje je bilo, da je šum od 

vseh elementov radijske igre še najmanj pomemben. Veliko večji pomen so pripisovali 

prav glasbi in besedi. Tu pa je ravno obratno – najbolj pomemben je šum, saj gre za 

posebno prvino, ki je specifična prav za radijsko igro. »Pri radijski igri štejemo za šum 

vse, kar ni beseda v dialogu ali kar ni glasba. Tako štejemo k šumu tudi človeške glasove, 

npr. hrup množice in tudi glasove posameznikov iz ozadja, kadar označujejo zgolj okolje 

in niso v neposredni dramski zvezi s temeljnim dogajanjem igre« (prav tam: 53). 

 

Nekateri ustvarjalci šuma niso videli kot pozitiven element, ki bo njihovo radijsko igro 

lahko izboljšal ali nadgradil, ampak so ga dojeli kot nujno zlo. Vključevali so ga le takrat, 

ko so imeli premalo vizualnih pripomočkov za ponazoritev njihove zgodbe. Na začetku 

so jih ponazarjali s konkretnimi predmeti (npr. mečkanje celofanskega papirja tik ob 

mikrofonu; s tem so skušali ponazoriti zvok požara). Taki načini se v nastajanju radijskih 

iger pojavljajo še danes, večinoma v izmišljenih prizorih in dogodkih, npr. pri pristajanju 

vesoljcev, letu čarovniške metle ipd. (prav tam). 

 

Danes vemo, da so šumi v radijski igri lahko zelo pomembni in veliko pripomorejo h 

kvaliteti radijske igre. Vse je zelo odvisno od tega, kako šume izberemo. Če bodo izbrani 

slabo, lahko v radijski igri hitro postanejo moteči in preusmerijo ali celo odvrnejo 

pozornost poslušalca; če bodo izbrani preudarno, bodo povečali verodostojnost radijske 

igre.  

 

Šume lahko v širšem razdelimo v dve skupini. Prva skupina so naravni šumi, za katere je 

značilno, da jih povzročijo naravni pojavi. Druga skupina so umetni šumi, ki so običajno 

rezultat človekove dejavnosti. Nekateri strokovnjaki med umetne šume delijo tudi 

govorjene šume, čeprav bi jih lahko umestili tudi v katero drugo skupino (Gruden, 2001). 

 

Poleg omenjene delitve nekaj delitev navaja tudi R. Sajko (2006). Prva šume deli glede 

na njihov izvor: sem sodijo šumi iz narave, šumi, ki jih proizvede človek s svojim telesom, 

in šumi iz realnega okolja, ki jih človek proizvaja s stroji in predmeti. Naslednja delitev 

je delitev glede na slogovni koncept zvočne uprizoritve: sem sodijo šumi, ki poslušalcu 

zvenijo realno in imajo stvarni pomen, in šumi, ki dobijo irealni pomen. Poleg naštetih 

delitev obstaja še ena delitev, ki šume razdeli v skupine glede na njihovo dramaturško-

kompozicijsko funkcijo: sem sodijo šumi, ki nam dajo dokaz o obstoju, tisti, ki jih 

uporabimo za karakterizacijo, za označevanje okolja, kot strukturni pripomoček, kot 

simbol z metaforičnimi učinki, kot asociativni element in kot del dialoga.  

 

Naštela sem samo najpogostejše delitve šuma. Razdelili bi jih lahko še v številne druge 

skupine, npr. tudi glede na to, na kakšen način se v radijski igri pojavijo (če so absolutni 

in imajo samostojno funkcijo ali se podrejajo besedam). Najpomembneje pri šumu pa je, 

da ga v radijski igri ne sme biti preveč, saj bi to povzročilo, da bi postala nepregledna. 

Poleg tega morajo biti tudi preudarno izbrani in uporabljeni – vsak mora imeti pomen in 

mora biti dramaturško utemeljen. V radijski igri se mora torej pojaviti čim manj 

nepotrebnih šumov, ki bi lahko preusmerili pozornost poslušalca.  
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2.5.4 Tišina 

 

Tišina ima lahko dva različna pomena. Po eni strani lahko pomeni popolno odsotnost 

zvoka, po drugi strani pa lahko vključuje tako tihe zvoke, da jih človeško uho ne zmore 

zaznati (Gruden, 2001). 

 

Večina teoretikov tišino vidi kot četrti element radijske igre: njena vloga je v radijski igri 

lahko zelo pozitivna; včasih poslušalca lahko tudi zmede. Če traja predolgo, bo poslušalec 

misil, da je prišlo do napake v radijskem signalu ali pa da se mu je pokvaril radio.  

 

Tišina pogosto označuje nekakšen časovni prehod, presledek, ali pa prehode med okolji. 

Sem umeščamo tudi pavze v dialogu, pavze pred izpovedmi nastopajočih … Nastopajoči 

v radijski igri tišino že vnaprej nakažejo z intonacijo glasu, z modulacijo, drugačnim 

ritmom govora in psihološko predispozicijo. Če nastopajoči poslušalca ne pripravijo na 

to, bo tišina zvenela vsiljeno (Sajko, 2006). 

 

Nekateri strokovnjaki menijo, da bi radijski proizvod lahko opredelili kot kombinacijo 

zvoka in tišine. Zanj je značilno, da te elemente med seboj lahko poljubno kombiniramo 

in sestavljamo, na tak način določamo njihovo zaporedje … Temu pravimo organizacija 

zvočnih oblik.  
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2.6 PISCI RADIJSKIH IGER NA SLOVENSKEM 
 

R. Sajko (2006) se je pri raziskovanju radijske igre na Slovenskem ves čas opirala na 

nemško radijsko igro. Naš program je med obema vojnama gradivo črpal večinoma iz 

nemških radijskih postaj. Po nemški radijski igri smo se zgledovali tudi po drugi svetovni 

vojni, poleg tega pa so v Nemčiji imeli tudi celovite in bogate teoretske misli o radijski 

igri. Z radijsko igro za otroke so se na Slovenskem začeli ukvarjati šele po drugi svetovni 

vojni: za njen razvoj se lahko zahvalimo predvsem Franu Milčinskemu in Tonetu Sojarju. 

Veliko zaslugo lahko pripišemo tudi Emilu Smasku, ki je pozneje dal pobudo za 

oblikovanje novega uredništva, v katerega so sprejeli tudi radijsko igro za otroke. Posebno 

in zelo pomembno vlogo je pri radijski igri imel tudi Frane Puntar – tudi on je na koncu 

šestdesetih let ponesel radijsko igro na še višjo raven, kot je bila prej. Njegovi izdelki so 

poželi številne pohvale v jugoslovanskem prostoru in tudi drugod po Evropi, njegove 

radijske igre pa so bile umeščene tudi v številne evropske radijske hiše.  

 

Prva otroška radijska igra, ki je bila predvajana na Radiu Ljubljana, je bila radijska igra 

Peterčkove sanje: predvajali so jo 25. 12. 1928. Njen avtor je bil Pavel Golia. V njej so 

nastopali sami slovenski igralci: nastopali so namreč člani Narodnega gledališča. V tem 

prvem letu so uprizorili kar 29 iger. Med najpogosteje predvajanimi igrami so bile igre 

Frana Saleškega Finžgarja, Josipa Jurčiča, Otona Župančiča in Frana Milčinskega. Do 

druge svetovne vojne se je število predvajanih radijskih iger na radiu zelo povišalo in 

preraslo celo število 300, med drugo svetovno vojno pa se je uprizarjanje radijskih iger 

prekinilo. Po vojni je bila prva predvajana radijska igra Noč na verne duše (Oton 

Župančič), naslednja pa je bila že prva izvirna slovenska radijska igra Strme stopnice 

(Fran Milčinski Ježek); tudi pri teh radijskih igrah sta bila v ospredju notranja drama in 

doživljanje. Po osvoboditvi Slovenije je spet prišlo do prekinitve slovenske radijske igre, 

ki je trajala kar cela štiri leta. Med letom 1949 in letom 1975 je nastalo kar 77 izvirnih 

radijskih iger ter avtorskih priredb za odrasle; predvajali so več kot 300 radijskih 

slovenskih besedil. Slovenska radijska igra je kmalu postala deležna številnih pohval in 

nagrad tudi na mednarodnih tekmovanjih. V svetovni vrh so umestili tudi slovensko 

otroško radijsko igro, in to predvsem po zaslugi utečene ekipe, ki je poskrbela za številne 

otroške radijske igre. To ekipo so sestavljali Frane Puntar (avtor), Rosanda Sajko 

(režiserka), Urban Koder (komponist) in Metka Rojc (tonska mojstrica). Na radijskem 

sporedu je radijska igra v tistem času imela kar pet ustaljenih terminov. Za redno 

produkcijo radijskih iger na Slovenskem sta skrbela le Radio Slovenija in Radio Maribor 

(Gruden, 2001). 

 

Slovenska radijska igra je v svoji zgodovini dosegla velik uspeh: to potrjujejo in 

dokazujejo tudi številna priznanja iz mednarodnih tekmovanj. Razlogov za ta uspeh je 

veliko. Za Jugoslavijo je bilo značilno, da je od leta 1945 eden izmed njenih ciljev bil tudi 

ta, da poskrbi za lepšo prihodnost otrok – posledično so se zgodili številni premiki na 

področju, ki so namenjeni otrokom. Eno od teh področij je bila tudi radijska igra. Tudi 

številni pisatelji in pesniki so verjeli v to, da je za otroka dobro le najboljše. Poleg 

pisateljev in pesnikov je želel za radijsko igro poskrbeti tudi slovenski povojni radio: 

ustvariti so želeli namreč tako radijsko igro, ki bi se kosala s poezijo za otroke. Leta 1965 

se je na Radiu Ljubljana osnoval celo dramaturški oddelek, ki je načrtoval in vrednotil 

radijske igre. Zelo so se za njo trudili tudi režiserji in izvajalci (Sajko, 2006). 

 

O razvoju radijske igre za otroke je pripovedoval tudi Tone Sojar: po njegovih besedah 

se je radijska igra razvila iz dokaj nezahtevnih oddaj, v katerih so v samem začetku 
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prebirali pravljice. Pozneje so pripovedi začeli pretvarjati v dialog. Prva radijska igra je 

bila Zvezdica Zaspanka, ki jo je napisal avtor Frane Milčinski leta 1946: zapisana je bila 

za radijski medij. Kmalu pa so jo začeli uprizarjati tudi na lutkovnem odru – tam jo lahko 

najdemo še danes. Pozneje jo je sicer še obogatil, na radiu pa je bila predvajana na 

silvestrovo leta 1949. »Ta datum lahko tedaj štejemo za začetek slovenske radijske igre 

za otroke« (prav tam: 68). 

 

V prvih letih po Zvezdici Zaspanki je bilo radijskih iger za otroke zelo malo, saj so 

predvajali približno tri na leto. Ta številka je začela kmalu naraščati in dosegla celo 15 

predvajanih radijskih iger za otroke v enem letu. Glavne radijske igre takrat so bile 

Zvezdica Zaspanka, Srebrni glas, Žogica Nogica in Punčka se je vrnila. Snov je bila na 

začetku črpana iz ljudskih pravljic, lutkovne poezije in poezije za otroke. To snov so nato 

preoblikovali v slušno obliko oz. v radijsko igro, kmalu pa so jo začeli črpati še iz 

sodobnih pravljic. Uspeh, ki ga je doživela Zvezdica Zaspanka, je k ustvarjanju priredb 

domačih in tujih del spodbudil še številne druge avtorje, zato jih je v naslednjih petih letih 

nastalo kar nekaj. Poleg 31. 12. 1949 je bil zelo pomemben datum tudi 12. 2. 1956, ko je 

bila prvič predvajana še druga izvirna slovenska radijska igra za otroke. To je bila 

Čudežna srajca, avtorja Leopolda Suhodolčana. Tudi ta je doživela velik uspeh, ki se ga 

skoraj lahko primerja z uspehom Zvezdice Zaspanke. Po tem uspehu so radijski igri začeli 

posvečati še več pozornosti. Suhodolčan je v naslednjih desetih letih napisal še kar osem 

radijskih iger, drugi avtorji pa so več pozornosti posvetili prirejanju realističnih povesti 

slovenskih avtorjev. Nastala so še nekatera izvirna dela, kot npr. Ujetnik, avtorja Smiljana 

Rozmana (1958) (prav tam). 

 

Približno deset let pozneje, oz. leta 1968, lahko govorimo o novem obdobju slovenske 

radijske igre za otroke. Ta je v naslednjem desetletju dokončno izoblikovala svojo zvočno 

estetiko, izstopala pa sta avtorja Marjan Marinc in Frane Puntar. Velik vpliv na to je imela 

tudi Radiotelevizija Ljubljana, ki je leta 1961 uvedla natečaj za najboljšo radijsko igro in 

za najboljši radijsko igro za otroke – s tem so dosegli, da se je število avtorjev radijske 

igre še povečalo. Poleg Marinca in Puntarja so se uveljavili še Franjo Kumer, Marjan 

Kolar, Tone Pavček, Miroslav Košuta, Jožko Lukež, Nace Simončič, Mirče Šušmel, 

Smiljan Rozman, Niko Grafenauer, Brane Dolinar, Matjaž Kmecl idr. Radijske igre so se 

takrat najprej uveljavile v prostoru tedanje Jugoslavije, še posebej uspešne in poznane pa 

so bile: 

- Razbojnika Frice in Frace (Josip Ribičič, 1959), 

- Tevževa breskev (Herman Škofič, 1959), 

- Okrog hiše na Pujevem oglu (Majda Stanovnik, 1960), 

- Tajno društvo PGC (Anton Ingolič, 1960), 

- Modra vrtnica za princesko (Kristina Brenkova, 1961), 

- Odločilni dan v mačji zgodovini (Matjaž Kmecl, 1962), 

- Čarobni strojček (Smiljan Rozman, 1964), 

- Čudovito mesto Nigagrad (Tone Pavček, 1965), 

- Nad streho severnica (Frane Puntar, 1966), 

- Žebljiček Špiček (Marjan Marinc, 1967), 

- Zgodba o vojaku (Miroslav Košuta, 1967), 

- Pravljica v modrem (Frane Puntar, 1968), 

- A (Frane Puntar, 1969), 

- Srebrni konj (Marjan Marinc, 1969), 

- Rumeni bonboni (Marjan Marinc, 1970), 

- Medvedek zleze vase (Frane Puntar, 1970).  
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Večina izmed naštetih iger je bila na tečajih in tekmovanjih tudi nagrajena.  

R. Sajko (2006) je večino svoje teorije o radijski igri spisala na podlagi večinoma 

slovenskih radijskih iger. Avtorji, ki so napisali ta dela, so: Gregor Strniša, Dane Zajc, 

Gordana Kunaver, Matjaž Kmecl, Vitomil Zupan, Evald Flisar, Rudi Šeligo, Milan Jesih, 

Ervin Fritz, Leopold Suhodolčan, Kristina Brenkova, Smiljan Rozman, Mirče Šušmelj, 

Tone Pavček, Alenka Goljevšček, Vinko Möderndorfer, Frane Puntar.  

 

 

2.6.1 Frane Puntar 

 

Frane Puntar se je rodil v Krškem, in sicer 15. 9. 1936, umrl pa je 12. 4. 2013 v Ljubljani. 

Po končani osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Celju in maturiral leta 1954. Pozneje je 

študiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, a študija ni končal. Opravljal je nekaj 

honorarnih zaposlitev, pozneje pa se je posvečal samo še pisanju. V Ljubljani je takrat 

živel kot sodobni umetnik. Pisal je pesmi za otroke (objavljal jih je v Najdihojci, ki je bila 

priloga Slovenskega poročevalca, ter v Cicibanu in Pionirskem listu), leta 1963 pa je začel 

pisati radijske igre, ki jih je večinoma posvetil otrokom. Za njih je prejel številne nagrade, 

plakete, priznanja doma in v tujini (Sedej, 1980). 

 

Frane Puntar se je zanimal tudi za glasbo, igranje, petje in za skladanje pesmi. »Spoj 

poezije in glasbe mu je bil navdih za pričetek pisanja radijskih iger za otroke, ki temeljijo 

predvsem na zvočnih elementih. Radijske igre piše od leta 1963. Radijski medij je 

sprejemal kot glasbo, skratka nekaj, kar se prenaša na širši krog poslušalcev (Fasvald, 

1991: 68). 

 

Za Franeta Puntarja in njegove igre je značilno, da se tako kot otroci tudi on čudi vsemu 

okrog sebe. Radijske igre je ustvarjal tako, da se je najprej ukvarjal s samim zvokom in 

ga oblikoval, nato pa je iz njega izhajal: oblikoval je zgodbo, dodal je resnice o svetu; 

vidno je tudi načelo etičnosti do okolja in soljudi. Puntar za razliko od številnih drugih 

avtorjev ni uporabljal personifikacije predmetov, kar pomeni, da predmeti v njegovih 

delih niso govorili. Uporabljal je samo njihove zvočne efekte (Sajko, 1991) . 

 

Na svet je gledal tako kot otroci. Bil je upornik. Upiral se je svetu odraslih, upiral se je 

nasilju, bil je naiven in čist. Poleg tega je za njegov uspeh močno zaslužna tudi ekipa, ki 

je ves čas stala za njim: Rosanda Sajko, Urban Koder in Metka Rojc (Flere, 1991). 

 

Puntar je trdil, da zato, da lahko pišemo za otroke, ne rabimo svojih otrok – tako rekoč 

smo bili vsi nekoč tudi sami otroci, zato nekaj o otroštvu ve prav vsak izmed nas. Za 

Puntarja je bilo značilno, da je bil zelo zaprt vase, to pa naj bi bila posledica iskanja 

ljubezni, ki jo je iskal ves čas. To iskanje ljubezni se kaže tudi v njegovih delih, ki so 

namenjena otrokom. Za svoje igre je rekel, da so prispodoba ljubezni, zase pa je trdil, da 

je upornik odraslega sveta, in da se zato v svojih delih vrača v otroštvo. Čudil se je 

stvarem, ki so ga obdajale. Ni se obremenjeval z razumevanjem sveta (Fasvald, 1991). 

 

Na sceni se je pojavil leta 1968, zaradi njegovih radijskih iger pa je radijska igra za otroke 

presegla slovenske meje: najprej se je razširila v jugoslovanski prostor, kjer je prejela 

številne nagrade in pohvale, nato pa še v prostor zunaj Jugoslavije. »Frane Puntar je prodrl 

največjo mednarodno manifestacijo radijskih iger, na Prix Italia, zmagal med 
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najvidnejšimi avtorji v mednarodni radijski zvezi UER in bil proglašen na Finskem za 

najboljšega avtorja njihove letne produkcije« (Flere, 1991: 66). 

 

Pri pisanju svojih radijskih iger se je držal določenih načel, ki so bila po njegovem mnenju 

za radijsko igro zelo pomembna: karakterizacija oseb je bila jasna in pregledna, dogodki 

v radijski igri so bili jasni in pregledni, junaki so bili taki, da so imeli otroci možnost, da 

se z njimi poistovetijo. Pozoren je bil tudi na otrokov optimizem; kar je bilo zlagano, je 

odklanjal. V svet je gledal spontano; domišljija otroka je v njegovih igrah lahko prosto 

zaživela. Omogočala je številne različne predstave. Liki so bili večinoma izmišljeni: črka 

A, škripajoča vrata, čudežni kamen, pesmica Hojladrija … »Izmislil si je akustični barvni 

vzorec, spleten iz človeških glasov in z zvenom instrumentov, iz besednih in glasbenih 

fraz, ki ponazarjajo barvne vzorčke in barve šala, ki ga plete prehlajeni Glas« (Fasvald, 

1991: 75). 

 

Svojo prvo radijsko igro za otroke je napisal leta 1963: to je bila radijska igra Packe, ki 

pa ni doživela posebnega uspeha. V naslednjih treh letih zato ni napisal nobene radijske 

igre za otroka. Leta 1966 je nato končno napisal novo radijsko igro, ki jo je prav tako 

namenil otrokom: naslov igre je bil Nad streho Severnica. Za razliko od prve radijske igre 

za otroke je ta doživela veliko večji uspeh (Sajko, 1981). 

 

Ena od njegovih bolj znanih radijskih iger je bila radijska igra A. Prejela je prvo nagrado 

na Radiu Ljubljana, prejela je vse nagrade na tekmovanju radijskih iger na Ohridu, bila je 

celo na seznamu najboljših desetih svetovnih iger. Uspešna je postala verjetno zato, ker 

gre za radijsko pripoved, ki jo dopolnjujejo zvočni delci oz. fragmenti in je že takrat vlekla 

v smer, kamor so nato segale sodobne radijske igre. Poleg te radijske igre je napisal še 

številne druge radijske igre za otroke (Sajko, 1991). 

 

Njegove radijske igre: 

- Packe od A do Ž: 1963, 

- Nad streho Severnica: 1966, 

- Pipa s toplo vodo: 1967, 

- Pravljica v modrem: 1968, 

- Kako se je teta Mica odvadila sovražiti krave: 1968, 

- A: 1969, 

- Medvedek zleze vase: 1970, 

- Cestožerka: 1971, 

- Gumica, olovka, pero: 1971, 

- Gosli: 1972, 

- Uho: 1972, 

- Dvojčka: 1973, 

- Bobnanje od znotraj: 1973, 

- Šal: 1973, 

- Vrata, ki škripljejo: 1974, 

- Vzorček: 1974, 

- Biba leze: 1975, 

- Ha: 1974, 

- Hojladrija: 1975, 

- Vile, vale, voli: 1976, 

- Drezanje v kamen: 1976, 

- Tek za čevlji: 1978, 



23 

 

- Mala žalost: 1978, 

- Stari mož, budilka, sosed, pes, pipa, riba, tat: 1978, 

- Ham: 1979. 

 

Številne radijske igre so bile prevedene in uprizorjene tudi v tujih jezikih: v italijanskem, 

nemškem, češkem, poljskem, ruskem, španskem, finskem in celo v malteškem (Sedej, 

1980). 

 

Svojih del kar dolgo ni dovolil natisniti, saj je trdil, da so namenjene slušnemu mediju in 

da na papirju ne bodo zaživele (Fasvald, 1991). 

 

B. Gombač (2009) pa je trdil ravno nasprotno. Napisane radijske igre vidi kot »oblikovno 

nedodelane ali celo nelektorirane izdelke, polne avtorskih, režiserskih in dramaturških 

pripomb, črtanj ali dopolnitev« (Gombač: 75). To pa ne sme vplivati na njeno celoto. 

Meni, da mora tudi zapisana radijska igra predstavljati neko celoto in ne sme predstavljati 

dela, ki dokončno zaživi šele z zvočno uprizoritvijo.   



24 

 

2.7 RADIJSKA IGRA ZA OTROKE 
 

Strokovnjaki se že nekaj časa ukvarjajo s tem, kako književnost vpliva na otroke in v 

kolikšni meri sama književnost lahko poseže v območje otroka. »Zanimanje za vprašanje, 

kaj se dogaja, kadar se srečujejo otroci in književnost, sega globoko v začetek dvajsetega 

stoletja, če pa štejemo k temu zanimanju še idejo, da bi bilo mogoče otroke s pomočjo 

književnosti še mimogrede izobraževati in vzgajati, je veda o mladem bralcu, tako se je 

do nedavnega imenovala, še veliko starejša« (Kordigel Aberšek, 2008: 45). 

 

O tem, kakšen vpliv ima književnost na otroka, so se spraševali različni strokovnjaki. 

Sociologi so trdili, da človekova občutljivost izhaja iz okolja, kjer mladostnik živi. 

Psihologi so menili, da je bralni razvoj samo del človekovega osebnostnega razvoja. 

Pedagogi so menili, da je glavno vprašanje to, kako prek mladinske literature otroke 

vzgajati in izobraževati (prav tam). 

 

Radijskim igram za otroke moramo nameniti prav posebno skrb. »Prav radijska igra za 

otroke je namreč svojevrsten žanr, ki v vseh delih produkcije od ustvarjalcev pričakuje in 

hkrati zahteva posebno skrb. Mlado poslušalstvo se nemalokrat prav skozi ta žanr prvič 

srečuje z radijskim medijem, ki v predšolskem obdobju pogosto pomeni tudi prvi stik z 

literaturo in njeno dramsko interpretacijo. Radio kot najširši medij je hkrati, paradoksalno, 

za svojega uporabnika tudi najbolj intimen. Še vedno je naš najtesnejši sopotnik, radijska 

igra v vseh svojih oblikah pa najbolj tankočuten sogovornik naših razmišljanj in občutij« 

(Markovčič, 2009: 77). 

 

»Radio ima izjemno možnost, da predvaja zgodbe, pravljice, romane v izvedbi igralcev 

in opremljene še z glasbo ter komentarji. Romani na radiu lahko dosežejo nepismene in 

celo slepe. Zasipavanje naroda s književnostjo je ena temeljnih nalog radia« (Rudolf, 

2009: 85). Radii danes zelo redko predvajajo romane v nadaljevanjih, kratke zgodbe, 

zadržani so tudi pri odlomki iz literarnih del; predvajajo humoreske, a tudi te niso aktualne 

ker jih predvajajo mesece po nastanku. Čeprav omenjeni medij ni namenjen otrokom, je 

včasih vključeval veliko vsebin, namenjenih prav njim (prav tam). 

 

V zgodovini literature so veliko pozornosti namenili preučevanju mladega bralca. To 

zanimanje za mladega bralca se je začelo že v 19. stoletju: ugotovili so namreč, da ima 

knjiga v obdobju mladostništva na bralca največji vpliv. Številni teoretiki trdijo, da se 

preveč posvečamo branju knjig, pozabljamo pa na ostala dela, ki jih učenci preberejo. 

Tudi v Sloveniji so se spraševali in ugotavljali, kaj otrok potrebuje za svoj razvoj. 

Zanimalo jih je, kaj v knjigah išče, zakaj jih uporablja, kako jih sprejema. Pojavili so se 

tudi strokovnjaki, ki so ocenjevali dela, namenjena otrokom in mladini (Divjak, 1972). 

 

Vloga pisatelja za otroke je bila v preteklosti zelo odrinjena, danes pa je postala veliko 

bolj cenjena. Pisatelji za otroke so zelo ustvarjalne osebnosti – snov  ki jo jemljejo iz 

resničnega in snovnega sveta, nato preoblikujejo tako, da je otrokom zanimiva. Črpajo jo 

lahko iz spominov na svoje otroštvo, lahko pa opazujejo otroštvo drugih ljudi – razlika v 

omenjenih dveh načinih je precejšnja. Znano je, da so veliko boljša dela tistih avtorjev, ki 

so z otroštvom bolj tesno povezani in na tak način ustvarjajo ves čas. Dela bodo otrokom 

zanimiva, če bodo vključevala sanje, smeh in mrvice otroštva. Ustvarjalec mora tako 

popolnoma sprejemati otroštvo in skušati čim dalj časa ostati otrok. Z otrokom se mora 

znati poistovetiti in se postaviti v njegovo vlogo. »Otroštvo sestavljajo: ljubezen do sveta 

okrog njega; nenehna radovednost v neraziskanih področjih resničnosti; nostalgija zaradi 
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vsega, kar je še neznano; otrok v akciji (spet kot oblika igre); razglabljanje o neznanem; 

vse skrivnosti tega sveta – od pesmi vetra do migljanja daljnih zvezd; otroštvo je 

izpostavljeno tudi v vsakovrstnih odisejadah, v vojni kot grenkobi človeškega rodu itd. 

Eno samo načelo je potemtakem sprejemljivo za pisatelja za otroke. To načelo velja za 

umetnost nasploh. Imenuje se vsesplošnost, univerzalnost, torej »mozaik izkušnje, 

občutek za otroštvo naivnosti in nenaivnosti«« (Marjanović, 1972: 25). 

 

Pri radijski igri za otroke je zelo pomembna starostna skupina, ki ji je igra namenjena: 

avtorju mora predstavljati izhodišče pri ustvarjanju, nato pa temu prilagodi besedilo. 

Avtor mora poznati tudi sociološki in psihološki razvoj otroka, njegove potrebe in 

pričakovanja, starost pa mora upoštevati tudi režiser, ki bo glede na to prilagodil izvedbeni 

oz. radiofonski prevod. K. Markovič (2009) publiko deli na tri skupine: 

1. predšolsko poslušalstvo, 

2. skupina od 6. – 10. leta, 

3. od 10. – 14. leta. 

 

Prva skupina je najštevilčnejša, prevladovati pa morajo pravljični žanri. V drugi skupini 

poslušalec že išče bolj strukturirano pripoved oz. radiofonsko obliko. Tretja skupina je 

najbolj zahtevna, saj ima potrebo po interdisciplinarnem delu za obravnavo problemov; 

primerna pa je tudi za srednješolce. Tej skupini sledi radijska igra za odrasle, »saj 

mladinska radijska igra trenutno ne obstaja« (prav tam: 78).  

 

Otroci do neke starosti še ne premorejo moralne presoje (še posebej v predšolskem 

obdobju), zato običajno prevladujejo pravljične vsebine. Hkrati želimo spodbuditi njihov 

estetski čut. Od druge starostne skupine naprej se avtorji že lahko poslužujejo 

zahtevnejših tematik (tudi medčloveške odnose, seksualnost, religijo …), a teh tem je v 

radijskih igrah premalo. Prav z njimi bi lahko pomagali otrokom pri reševanju njihovih 

stisk, kadar v okolici ne najdejo odgovora nanje. Tako bi mu lahko tudi radijska igra dala 

občutek, da v tej stiski ni sam (prav tam). 

 

Za pisatelja radijske igre je nujno, da na svet gleda slušno – tudi dogodke za svoja dela 

mora iskati po slušni poti. Za razliko od radijske igre za odrasle v te igre pisatelji ne smejo 

vključevati upodabljanja v človekovo notranjost in njegove misli, saj otrok takega 

razmišljanja še ni sposoben. Vključevati mora prehod v domišljijski svet, ki je otroku zelo 

zanimiv in privlačen, ne sme vključevati globljih simbolov, njeno temeljno gradivo pa 

morajo še vedno biti beseda, glasba, šum in tišina (Sajko, 2006). 

 

Sajko je poleg dveh oblik radijske igre, o kateri sem že pisala (torej o klasični in 

eksperimentalni radijski igri) pisala tudi o dveh drugih vrstah. Druga delitev upošteva 

poslušalca, ki mu je radijska igra namenjena: tako poznamo radijske igre, namenjene 

odraslim ljudem, in radijske igre, namenjene otrokom. Radijsko igro moramo poslušalcu 

popolnoma prilagoditi – upoštevati moramo izkušnje posameznika (otrok jih ima veliko 

manj in posledično tudi manj ve o svetu). Otroška publika je s tega vidika bolj zahtevna, 

po drugi strani pa velja za eno najbolj pestrih, radovednih in odprtih publik – avtor na to 

publiko lahko vpliva in jo vzgaja. Radijska igra se v številnih vidikih in lastnostih 

razlikuje od literarnih del – če otrok besedila v knjigi ne bo razumel, je po vsej verjetnosti 

ne bo izbral. Za radijsko igro pa je značilno, da je podprta s številnimi zvoki, ki omogočajo 

pomoč pri razumevanju dogajanj in sporočil, ki jih brez teh zvokov ne bi razumel. Pri 

radijski igri sta zato poleg besede zelo pomembna tudi šum in glasba (prav tam).  
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Za otroka je najbolje, če bo zgodba členjena na posamezne slike iz vsakdanjega življenja, 

ki bodo otroku blizu.  Igra naj bo dolga okoli 30 minut, čeprav se zadnje čase običajno še 

krajšajo. Za radijsko igro sta najpomembnejša jezik in govor, zato predstavljata njeno 

podlago.  Z njuno pomočjo prenesemo sporočilo poslušalcu, zato ga moramo skrbno 

načrtovati (Markovič, 2009). 

 

V sodobnih radijskih igrah za otroke bi moral obstajati nek dvom do starega reda: podirati 

bi morali hierarhične družbene ureditve, avtoritete se v tej zvrsti ukinejo. Čas je 

prestavljen v vsakdanjost, gradivo pa je običajno iz vsakdanjega življenja, predmeti iz 

otrokovega okolja pa živijo nekakšno svoje življenje, ločeno od človeškega. Predstavljen 

je tudi svet pojmov. Med nastopajočimi osebami so še vedno najbolj priljubljeni otroci. 

Nasprotni liki imajo več lastnosti in ne več le ene, tako kot je to bilo včasih. Negativne 

osebe postajajo hkrati tudi zanimive in simpatične, a kljub temu razlike med dobrimi in 

slabimi osebami še vedno ostajajo tako velike, da se poslušalci želijo poistovetiti z 

dobrimi osebami. Konec sodobne radijske igre je dober, a kljub temu lahko začutimo 

minljivost. Še vedno je ohranjen optimizem. Če želimo, da bo radijska igra uspešna, ne 

sme vključevati nanizanih vizualnih dogodkov, poleg tega pa ne sme pripovedi opisovati 

samo pripovedovalec. Za večjo uspešnost lahko vključimo šum in glasbo, ki bosta 

ilustrirala dogodke in okolje, vzdušje, razpoloženje, čustva. Poleg glasbe morajo biti 

prisotni še realistični zvoki in šumi. »Tako lahko sklenemo: če so vsi slušni elementi, 

govor, glasba in šum, razvrščeni in zliti v ustrezno slušno, ritmično in dinamično urejeno 

celoto, nastane iz enolinijskega besednega zapisa poglobljeno plastično zvočno 

dogajanje« (Sajko, 2006: 80). 

 

Če se otrok želi poistovetiti oz. identificirati z osebo, ki v radijski igri nastopa, mora najti 

neko podobnost med nastopajoči osebo in njenim življenjem ter med sabo in svojim 

življenjem. Preko tega bo otrok lahko prišel do pomembnih spoznanj, ustvaril si bo 

jasnejše slike, poglobil se bo v lastna doživetja in jih bolje razumel. Negativne osebe 

otroku dajo možnost, da prikaže svoje občutke in to osebo obsodi (Kordigel Aberšek, 

2008). 

 

Poleg vsega omenjenega za radijsko igro za otroke velja tudi to, da ni tako »škodljiva«, 

kot so ostali mediji. Radijska igra ne zmore prikazovanja hudih oblik nasilja ali agresije. 

»Zavedanje o tej neskončnosti, ki jo lahko nudi radio, je poživljajoče in stimulativno. 

Zlasti je pomembno za otroke, saj jim lahko vzbuja domišljijo, jih izobražuje, razveseljuje 

in vzgaja« (Štritof Čretnik, 2009: 82). Radio lahko prikaže stvari, ki jih drugi mediji ne 

morejo. Raziskave kažejo, da tradicionalnega poslušanja radia niti ni več, otroke pa 

privlačijo samo še stvari, ki jih prepričajo v hipu. To pomeni, da morata biti namen in 

vsebina jasno prikazana (Sajko, 2006). 

 

»Radiofonsko posredovana literatura je za to vsekakor več kot zanimiv medij, saj je 

dovolj intimen, dostopen in hkrati nezahteven, da otrok v njem lahko najde zaveznika« 

(K. Markovič, 2009:78). Kljub vsem tem prednostim je izvirnih radijskih iger še vedno 

zelo malo, saj gre pogosto za adaptacijo proznega ali dramskega besedila, namenjenega  

gledališki izvedbi (prav tam).  
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2.7.1 Radijska Igra Vzorček 

 

Radijska igra Vzorček je delo, ki ga je napisal avtor Frane Puntar. »V radijski igri Vzorček 

imajo pomembno vlogo prav barve. Iz njih si glavna oseba (Glas) plete šal za glas in 

zgodbo o čisto posebnem vzorčku …« (Puntar, 2010: 39). 

 

V radijski igri nastopa deset oseb: večinoma so to barve (Zelena, Modra, Rumena, Bela, 

Rdeča, Črna, Vijolična in Siva). Poleg njih nastopata še dve osebi (Glas in Zdravnik). 

Glavna oseba je Glas, ki se je prehladil; rešitev najprej išče pri Zdravniku, ki pa ga ne 

more pregledati, saj ga niti ne more videti, zato se odloči, da si bo spletel šal. Ker bi 

potreboval poseben šal (šal za glas), se odloči, da ga bo spletel kar sam. Za pletilki uporabi 

dva sončna žarka, volne pa ima dovolj – spletli so jo namreč iz glasov različnih barv. Pri 

pletenju šala uporablja pisane barve, jih na različne načine prepleta med seboj, in s tem 

ustvarja prav poseben vzorček. Ko uporabi posamezno barvo, se ta oglasi in pri tem 

uporablja rime. Ko barve prepleta in menja bolj pogosto, se barvi na nek način pogovarjata 

in skupaj preko dialoga ustvarita posebno zgodbo.  

 

Tvoriti začnejo zgodbo o žabi, ki jo najprej lovi voda. Vplete se še Siva, ki predstavlja 

čapljo, ki žabo prav tako želi ujeti. Ker Glasu tak grozen vzorec ni všeč, se odloči, da bo 

nekaj vrstic odparal. V vzorec je nato dodal Belo in mlaka, v kateri je plavala žaba, nato 

postane bela. Žaba se skrije na dnu mlake in tam zaspi, Glas pa si oddahne, ker jo je rešil. 

Ta vzorec mu postane všeč, a kmalu se spremeni: mlaka, bela kot mleko, se začne 

hudovati, ker žaba ne miruje. Glas se zopet prestraši in se odloči, da bo v vzorec dodal 

Vijolično; ta pove, da je žaba skopala jamo, vanjo zlila mleko in začela v njej umivati 

opeko. Ob tem je uživala kakor sliva na soncu. Ker je vijolična moderna, se Glas odloči, 

da bo spletel še nekaj vrstic. Vključil je še rdečo, ki je kot kuhan rak. Rdeči rak je najprej 

v mlaki želel ujeti ribo, ki mu je pobegnila, takoj za ribo pa je pred seboj zagledal še žabo 

in jo hotel ujeti. Ker jo je rak hotel napasti, je Glas zopet odparal nekaj vrstic, saj ni želel 

šala s tako strašnim vzorcem. Hitro je vpletel še Črno in mleko se je tako spremenilo v 

črnilo. Žaba se je spet skrila na dnu mlake in zaspala. Glas si že oddahne, ker jo je rešil, 

a tudi tokrat se je Črna spremenila v grozno barvo: ker žaba ni mirovala, jo je tudi Črna 

želela napasti in ujeti. Tudi tokrat jo je rešila Vijolična in žaba je ušla. Kmalu jo je želela 

napasti kača in Glas je zopet začel parati vzorec. Ko je kača zopet začela loviti žabo, je 

Glas vpletel Modro: črna mlaka se je zopet spremenila v modro vodo, ki je žabo želela 

zvleči na dno. Žaba je želela pobegniti, a ker jo je voda ujela, je Glas vpletel še Rumeno. 

Rumena je predstavljala sonce, ki se utaplja v vodi; ujeti ga je želela riba, a je sonce ušlo 

in še naprej sijalo ter grelo slivo. Ker mu je bilo vroče in je postal žejen, je popil lužo. 

Glas je zaskrbelo, kje bo potem žaba, ki bo brez vode poginila. Ker bi moral odparati ves 

šal, če bi želel rešiti žabo, se je odločil, da ne bo več pletel. Volno je pospravil v košek in 

se odločil, da bo raje še naprej kašljal.  

 

O radijski igri Vzorček pa je pisala tudi R. Sajko (2006). Pripovedni dialog v omenjeni 

radijski igri je zelo inovativen. Glas, ki predstavlja glavno vlogo, se je prehladil in njegova 

želja je, da bi si spletel šal, ki bi mu pomagal pri ozdravitvi. »Glas ne nastopa v vlogi 

človeškega lika, marveč predstavlja pojem kateregakoli prehlajenega glasu« (Sajko, 2006: 

38). 

 

V tej igri tako vzporedno potekata dve zgodbi: ena je okvirna in jo izvemo s pripovednim 

monologom Glasu, druga pa je glavna zgodba oz. zgodba, ki nam jo na nek način 
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pripoveduje kar vzorec oz. barve, ki ga sestavljajo. Temelj dramskega dogajanja v tej 

radijski igri je dialog, ki pa se skozi celotno zgodbo prepleta z monologom. 

 

V različnih delih o radijski igri je omenjeno, da mora biti radijska igra čim bolj enostavna, 

če želimo, da se poslušalec ob poslušanju ne zmede in da mu njegova motivacija ne upade. 

Eden od načinov, s katerim lahko za to poskrbimo, je tudi menjavanje monologov in 

dialogov, a pri tem moramo paziti, da faze menjavanja niso prekratke. Prav tako tudi 

monologi ali dialogi ne smejo biti predolgi. Frane Puntar je v Vzorčku to upošteval – če 

bi faze menjavanja bile prehitre, bi poslušalca s tem zmedel. Prav tako monologi v tej igri 

niso predolgi, zato poslušalec ne more pozabiti na ostale like, ki v igri nastopajo. Če se 

vmes ne bi oglasile, bi se to namreč lahko hitro zgodilo in tako bi radijska igra izgubila 

svoj čar in zmedla poslušalca.  

 

Gre za posebno vrsto dramskega besedila, ki jo je avtor Frane Puntar namenil slušnemu 

sprejemanju oziroma dramski izvedbi. Pri tem izkorišča specifične izrazne možnosti 

radiofonskega medija. Puntar je besedilu dodal tudi didaskalije, ki podajajo napotke za 

nebesedno dogajanje. Vsaka replika je zapisana v svoji vrstici, dramske osebe so pojmi 

(Glas, barve) ter poklici (Zdravnik). Imena oseb so napisana z velikimi tiskanimi črkami, 

sledi jim dvopičje in temu sledi besedilo. Opombe se pojavijo na sredini ali na koncu 

replik (Podbevšek, 2006). 

 

V radijski igri so zelo opazni dialogi z zelo kratkimi replikami. Med ločili sta najbolj 

pogosto prisotna pika in tropičje,. Zelo značilne so tudi rime, ki so prisotne v celotni 

radijski igri. 
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2.8 RADIJSKA IGRA V OSNOVNI ŠOLI 
 

Za človeka je bilo včasih značilno, da sta bila sluh in vid pri njemu enako pomembna, a 

danes tega več ne moremo trditi. Postali smo namreč večinoma vidna bitja, kar so 

dokazale tudi številne raziskave različnih strokovnjakov. Ugotovili so namreč, da 

dojenček najprej reagira in se odzove na zvoke – to pomeni, da je takrat njegova slušna 

občutljivost zelo močna in obenem mu pomaga razviti tudi njegov domišljijski svet. Ob 

tem poslušanju otrok odkriva prostor, okolje, predmete in osebe okoli sebe ter seveda tudi 

sebe, slišano pa potem pretvori v podobe. To velja tudi za poslušanje radijske igre, ob 

čemer otrok razvija razmerja do znanja, pojmov in tudi do strukture sveta. Te podobne 

možnosti imajo tudi drugi mediji, a pomembneje je, da jih poleg ostalih medijev omogoča 

tudi radijska igra. Otrok je namreč ob poslušanju dosti bolj aktiven kot ob gledanju. 

Navaja se na večjo zbranost, na pazljivost in hkrati ima pri zbiranju vtisov tu omogočeno 

večjo svobodo. Iz vseh dražljajev, ki jih med poslušanjem prejme, si lahko izbere tiste, ki 

so mu bolj zanimivi, in nato na podlagi izbranih dražljajev oblikuje predstave. Tako mu 

radijska igra ponudi možnost soustvarjanja. »Zato lahko rečemo, da radijska igra bogati 

otrokov notranji svet, razvija njegove perceptivne sposobnosti, krepi njegovo 

predstavljivost in mu omogoča hitrejši prehod v svet abstrakcij, v svet pojmov. Pravljica 

v obliki radijske igre učinkuje na otroka tako, da postane zrelejši, ne da bi se pri tem 

odpovedal svojemu otroštvu« (Sajko, 2006: 73). 

 

Poslušanje je za otroka zelo pomembno: je prva komunikacijska dejavnost, ki jo človek 

uporablja. Zelo je pomemben za branje in pisanje, delež poslušanja pa se v človekovem 

življenju ves čas povečuje. Danes do tega povečevanja pride predvsem zaradi razvoja 

tehnologije, elektrotehnike ipd., a kljub vsem tem znanjem in podatku o pomembnosti 

poslušanja smo še vedno zelo slabi poslušalci. To ima lahko za posameznika in za družbo 

velike posledice. Na poslušanje imamo velik vpliv že v predšolskem obdobju – 

pomemben vpliv na posameznika ima takrat oseba, s katero otrok preživi največ časa. 

Najboljši poslušalci so običajno tisti otroci, ki imajo potrpežljive matere, ki jih poslušajo, 

ne prekinjajo med govorjenjem, imajo veliko empatije ipd. (Plut-Pregelj, 1990). 

 

Menim, da bi radijsko igro v pouk slovenščine oz. v pouk književnosti lahko zelo pogosto 

vključili – čeprav je v učnih načrtih bolj skromno vključena, bi jo lahko uporabili pri 

razvijanju slušnega razumevanja. V prvem izobraževalnem obdobju bi se lahko z njeno 

pomočjo učili razlikovanja zvokov glede na jakost, višino, vzorec, trajanje. Spoznali bi 

lahko pojem razdalje v zvezi s premikanjem zvoka. Ob radijski igri bi lahko spoznavali, 

da se glasovi razlikujejo, razlikovali bi med naglašenimi in nenaglašenimi besedami, 

prepoznavali bi lahko rime, razločevali časovno zaporedje glasov. V drugem 

izobraževalnem obdobju bi ob njej lahko prepoznali zvoke v okolju ob določenih delih 

dneva in jih vrednotili glede na njihovo usmerjenost in gibanje. S pomočjo zvoka bi lahko 

razvijali zaznavo odmeva in orientacijo v prostoru (Mravlje, 1999). 

 

Poleg že omenjenih stvari, ki se navezujejo predvsem na poslušanje, bi učenci lahko iz 

besedila izpisovali nastopajoče osebe, obnavljali zgodbo, pripovedovali obnovo, 

ugotavljali zaporedje v slišanem govornem besedilu. Pripravijo lahko predstavitev ali 

govorni nastop o radijski igri in podobno. To bi lahko povezali tudi s številnimi drugimi 

dejavnostmi, ki bi jih lahko izvajali kar ob poslušanju. To so zlaganje sličic v pravilni 

vrstni red, risanje zaporedja, vstavljanje manjkajoče situacije, igranje dogodkov itd. 

Radijsko igro pa bi lahko uporabili še pri globljem razumevanju slišanega govornega 
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sporočila: igro bi najprej poslušali, in bi nato lahko drug drugemu postavljali vprašanja, 

spremenili konec zgodbe, si izmislili nadaljevanje …  

 

Otroci v šoli zelo veliko časa namenijo poslušanju – v tem obdobju je to najpomembnejša 

dejavnost, saj učenci z njo v tem času pridobivajo največ znanja (poslušanju se v višjih 

razredih pridruži tudi branje, a v nižjih tega še ne obvladajo). Vsi učitelji se tega ne 

zavedajo, zato tudi dobro ne poznajo pomena samega poslušanja. Ker učitelji posledično 

poslušanja ne razvijajo v dovolj veliki meri, je govorno-poslušalska komunikacija v šoli 

na zelo nizki ravni, kar se kaže v prelahki vprašanjih, ki jih postavljajo učitelji, ter v času, 

ki ga učencem ponudijo za oblikovanje odgovora. V nekem obdobju so zahtevali, da se v 

pouk vključi tudi sredstva, s katerimi bi spodbujali poslušanje pri učencih (Plut-Pregelj, 

1990). 

 

Z radijsko igro bi torej pri pouku to zmožnost poslušanja lahko razvijali na otrokom 

prijazen, zanimiv in nevsiljiv način. Pri slabem poslušanju gre za to, da nismo zmožni 

dobre koncentracije, pozornosti, vrednotenja in analiziranja slišanega sporočila. 

Poslušanje pogosto napačno povezujemo z inteligentnostjo in ubogljivostjo, čeprav to 

dvoje ni nikakor povezano s poslušanjem. Napačno mnenje, ki se pogosto pojavi, je tudi 

to, da je pri neuspešnem poslušanju krivec samo sporočevalec oz. govorec – tudi to ne 

drži, saj je pri tem procesu zelo pomemben tudi poslušalec.  

 

Če si želimo sposobnost poslušanja razvijati tudi v osnovni šoli, je pri tem zelo 

pomembno, da dejavnosti in temo prilagodimo starosti učencev. »O neposrednem 

razvijanju poslušanja pri učencih bi lahko govorili tedaj, ko zavestno z učenčevim 

vedenjem skušamo doseči cilj, ki je usmerjen v izboljšanje posamezne poslušalske 

spretnosti« (prav tam: 73). 

 

Glede na to, kako uspešna je bila včasih slovenska radijska igra in koliko ciljev in 

sposobnosti bi lahko z njo razvijali, sem se odločila, da bom pregledala tudi učni načrt za 

slovenščino v osnovni šoli: zanimalo me je, kolikokrat je radijska igra v njem sploh 

omenjena. 

 

V prvem izobraževalnem obdobju jo srečamo v področju književnosti: prisotna je v 

skupini »gledališče, radijska igra in film«. Zapisani so trije cilji, ki jih morajo učenci v 

tem vzgojno izobraževalnem obdobju doseči. 

Učenci:  

- izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje radijske igre, 

- oblikujejo čutno-domišljijske predstave oseb na podlagi posebnosti njihovega 

govora in zvočne opreme radijskega besedila, 

- govorijo o prvinah zvočne opreme radijske igre. 

Radijske igre so prisotne tudi med predlaganimi književnimi besedili za obravnavo: v 

prvem razredu je predlagana radijska igra Volk in sedem kozličkov (S. Makarovič), v 

drugem razredu Zvezdica Zaspanka (F. Milčinski), v tretjem pa A (F. Puntar). 

 

V drugem izobraževalnem obdobju radijsko igro zopet najdemo v področju književnosti: 

zopet je prisotna v poglavju »gledališče, radijska igra in film«. Tokrat sta zapisana samo 

dva cilja, ki jih moramo z njo razviti. 
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Učenci:  

- na podlagi zvočnih informacij oblikujejo čutno-domišljijske predstave književnih 

oseb (videz, osebnostne lastnosti, motivi za ravnanje), dogajalnega prostora in 

časa, 

- vrednotijo radijsko igro – upoštevajo nazornost glasovne predstavitve oseb in 

prostora, ustreznost in učinkovitost zvočne opreme dogajanja ipd. 

Poleg tega je omenjena tudi kot sredstvo za doseganje cilja: razvijanje recepcijske 

zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostih besedilih (pisanje, 

interpretativno branje, govorjenje). Ta cilj bi lahko dosegli tako, da bi sami ustvarili 

radijsko igro. Tudi tu so radijske igre prisotne v predlaganih delih v dramatiki: v četrtem 

razredu najdemo igro V ozvezdju postelje (F. Puntar), v petem razredu Prizori iz življenja 

stvari (B. A. Novak) ter Poslednja vojna njegovega veličanstva (Ž. Petan), in v šestem 

razredu Starši naprodaj (Ž. Petan).  

 

V tretjem izobraževalnem obdobju je radijska igra zopet uvrščena v področje 

književnosti. Operativna cilja, ki jih z radijsko igro lahko dosežemo, sta tudi tu dva. 

Učenci: 

- na podlagi zvočnih informacij oblikujejo čutno-domišljijske predstave književnih 

oseb (videz, osebnostne lastnosti, motivi za ravnanje), dogajalnega prostora in 

časa ter drugih okoliščin dogajanja; svoje ugotovitve primerjajo in utemeljujejo, 

- vrednotijo radijsko igro; pri tem upoštevajo nazornost glasovne predstavitve oseb 

in prostora, ustreznost in učinkovitost zvočne opreme dogajanja ipd. 

Med predlaganimi deli najdemo v sedmem razredu radijsko igro Zakaj avto zjutraj noče 

vžgati (A. Goljevšček), Modra vrtnica za princesko (K. Brenk), in v devetem razredu Lov 

na rep (F. Puntar).  
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2.9 RAZMERJE MED RADIJSKO IGRO IN RISANKO 
 

Že v uvodu sem zapisala citat, v katerem Rosanda Sajko govori o svojem nečaku, ki je 

včasih oboževal radijske igre, danes pa ga sploh ne zanimajo več – zanimive so mu 

namreč samo še risanke. To opažam tudi pri otrocih v razredu, v katerem poučujem: 

večina otrok če s težavo prisluhne radijski igri, ne da bi se ob njej začeli dolgočasiti ali 

iskati neke druge vire dražljajev. To, da dobijo dražljaje po slušni poti, jim je postalo 

povsem premalo, saj v današnjem svetu prevladujejo vidni mediji. Sicer je tudi pri njih 

sluh velikega pomena, a je ta vseeno podkrepljen še z vidnimi dražljaji.  

 

Današnja mladina v šolo vstopi že zelo soočena z različnimi vrstami tehnologij. Ker so 

vajeni teh tehnologih in različnih medijev, predstavlja tradicionalni pouk književnosti 

velik izziv. Včasih je bila knjiga vedno dosegljiva ter celo edina oblika zabave in porabe 

prostega časa. Danes pa to več ni tako – branje jim danes predstavlja zahtevno dejavnost, 

še posebej če gre za šolska besedila, ki jih pogosto niti ne zanimajo. Tudi, če so v 

zgodnjem otroštvu radi prebirali knjige, si v šolskem času svojim sošolcem tega niti ne 

upajo priznati. Vizualno podprta pripoved (torej film ali risanka) zadovoljuje del 

človekove potrebe po poznavanju izkustva soljudi in zavzema dobršen del časa, ki so ga 

včasih ljudje namenjali branju, ki je bil edini vir pridobivanja znanja, podatkov in zabave, 

a ta vizualno podprta pripoved gledalca ne spodbuja k jezikovnem delovanju, ampak le k 

pasivnemu sprejemanju. Tako ne omogoča razvoja jezikovnih zmožnosti, ampak 

povzroča jezikovne primanjkljaje in težave pri srečevanju z zahtevnejšimi besedili. Mladi, 

ki pogosto uporabljajo vizualno podprte pripovedi, so bolj vešči razbiranja mimike in 

gest, ampak so še vseeno manj razgledani v globljem miselnem dogajanju in 

pripovedovanju čustvenih in drugih izkušenj, za katere potrebujemo jezikovno izražanje 

(Grosman, 2006). 

 

Dandanes je potrebno mlade razvijati tudi v elektronskih sporazumevalnih zmožnostih – 

to je v današnji družbi nujno potrebno, a na žalost te zmožnosti manjšajo zanimanje za 

tiskano besedo. Poleg tega pa tudi povzročajo upadanje jezikovnih zmožnosti. Čas, ki so 

ga včasih ljudje prebijali ob knjigah, danes mladi večinoma namenijo gledanju televizije 

in sedenju pred računalnikom, in zato ne razvijajo zmožnosti za delo z besednim 

gradivom. Te težave vplivajo tudi na nadarjenost. V primerjavi s prejšnjimi desetletji je 

vedno več nadarjenih, ki pa jezikovnega gradiva zaradi omenjenih težav niso več zmožni 

procesirati. Slabe jezikovne zmožnosti seveda vplivajo tudi na nepravilen razvoj 

možganov. Pojavljajo se prepričanja, da bi otroci morali brati in poslušati samo tista 

besedila, ki so njim zanimiva, a to prepričanje je zmotno. Morali bi biti deležni tudi 

starejših besedil, ki jim mogoče niso tako zanimiva. Kljub temu bomo s tem razvijali 

njihovo kulturno identiteto (prav tam). 

 

Če želimo, da bodo otroci radi brali ali poslušali radijske igre (oz. da bodo imeli radi 

književnost), moramo za to zagotoviti kar nekaj pogojev. Prvi pogoj, ki ga otrok za to 

potrebuje, je spodbudno okolje. Otrok mora imeti starše, ki mu bodo kupovali knjige, mu 

jih prebirali in ga k tem spodbujali. Pomembna je tudi stopnja izobrazbe staršev. Otrok 

bo opazil, če bodo tudi starši imeli do branja pozitiven odnos, če bodo tudi sami radi 

prebirali knjige, če jih bodo z veseljem prebrali tudi njemu, če bo deležen pravljic za lahko 

noč ipd. Otrok bo ob tem veselju do branja in sprejemanja literature razvil poznavanje 

različnih literarnih zvrsti, razvil bo zmožnost zaznavanja, razumevanja in vrednotenja 

besed, uril bo svojo domišljijo, razvil bo domišljijsko-čutne predstave, spoznal bo 

kanonska besedila (Kordigel Aberšek, 2008). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3. 1 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 

3. 1. 1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

V magistrskem delu sem se posvetila šolski interpretaciji radijske igre. Za njo sem se 

odločila, ker menim, da je radijska igra kljub vsem svojim prednostim pri pouku 

slovenščine še vedno premalo prisotna, čeprav lahko z njo skušamo doseči kar nekaj ciljev 

iz učnega načrta. Tudi pregled literature kaže, da na radijsko igro malo pozabljamo in jo 

zapostavljamo, čeprav bi si zaslužila večjo pozornost. 

 

Raziskovalni problem, ki sem si ga izbrala, je izvedba Projekta radijska igra. V tem 

projektu smo z učenci ponovili, kaj je radijska igra, poslušali smo primer radijske igre in 

se nato posvetili radijski igri Vzorček: spoznali smo besedilo, razdelili vloge, in radijsko 

igro posneli ter predvajali na šolskem radiju. 

 

S tem raziskovalnim projektom sem želela učencem približati radijsko igro in za njo 

motivirati ter navdušiti tudi druge učitelje izbrane osnovne šole.  

 

 

3. 1. 2 Cilji raziskave 

 

Glavni cilj projekta je bil, da bi učenci spoznali in razumeli radijsko igro Vzorček, katere 

avtor je Frane Puntar. Učenci so s poslušanjem in branjem radijske igre spoznavali, kdo 

je glavna oseba, kako govori, kdo so ostale osebe, s čim se primerjajo ipd.  

 

Naslednji cilj je bil radijsko igro Vzorček posneti in jo predvajati na šolskem radiu. S tem 

sem želela dokazati, da je radijska igra učencem še vedno lahko zanimiva, čeprav 

obstajajo številne risanke in filmi, ki so danes bolj priljubljeni in jo skušajo zasenčiti.  

 

Ugotoviti sem želela, katere cilje lahko z radijsko igro dosežemo, in kaj bi z njo še lahko 

razvijali.  

 

S svojim projektom sem želela učencem približati radijsko igro in jih nad njo zopet 

navdušiti. S posnetkom, ki smo ga predvajali na šolskem radiu, sem želela na radijsko 

igro opomniti tudi učitelje drugih razredov in jih spodbuditi k podobnim projektom.  

 

 

3. 2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

V raziskavi sem uporabila kavzalno neeksperimentalno metodo in kvalitativni 

raziskovalni pristop.  

 

 

3. 3 VZOREC IN OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni namenski za potrebe raziskave. Obsegal je 16 

učencev iz 5. razreda izbrane osnovne šole, starih 10 ter 11 let. 
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3. 4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  
 

Najprej sem stopila v stik z ravnateljico osnovne šole, ki mi je omogočila izvajanje 

raziskave na njeni osnovni šoli, nato pa sem se za sodelovanje dogovorila z učiteljico 

petega razreda. Pod mojim vodstvom je skupina učencev posnela radijsko igro Vzorček 

in jo predvajala na šolskem radiu. Raziskovanje je trajalo 8 šolskih ur. 

 

 

3. 5 OPIS PROJEKTA 
 

Za Projekt radijska igra sem izbrala učence petega razreda. Pri spoznavanju in snemanju 

radijske igre so sodelovali vsi učenci tega razreda.  

 

Prvo uro, ki smo jo preživeli skupaj, sem učencem želela približati pojem radijske igre. 

Najprej smo z igro lačni krokodil prišli do samega pojma radijske igre in nato začeli 

razmišljati o njegovem pomenu. Besedno zvezo sem najprej napisala na sredino table. 

Nato smo z metodo nevihte možganov pisali asociacije, ki jih ob tem pojmu dobijo. Učenci 

so naštevali besede igra, radio, poslušanje, zgodba, pravljica, književnost, avtor, 

pravljična bitja … Na podlagi teh asociacij smo nato skušali oblikovati njihovo definicijo 

radijske igre. Ta definicija je bila: »Radijska igra je delo, ki ga napiše njen avtor. Če je 

namenjena otrokom, je to običajno pravljica. Delo nato skupina igralcev posname in 

predvaja na radiu.« Ko smo oblikovali definicijo, sem jim povedala, da bom sedaj z njimi 

nekaj ur in da bomo skupaj posneli radijsko igro in jo predvajali na šolskem radiu. Učenci 

so ob tem postali zelo motivirani in se veselili tega, da se bodo preizkusili v njim novem 

projektu. 

 

V naslednji uri smo poslušali radijsko igro Vzorček in spoznali Franeta Puntarja: 

predstavila sem jim nekaj podatkov o njegovem življenju,  jim pokazala nekaj njegovih 

fotografij, nato pa smo se na kratko pogovorili še o sami radijski igri, ki smo jo poslušali. 

Radijska igra jim je bila všeč, saj se jim je zdela zabavna. Zelo so se veselili tudi tega, da 

bodo lahko to radijsko igro posneli tudi sami – to sem sklepala po tem, da so se takoj 

začeli pogovarjati o vlogah in razmišljali, katero vlogo bi radi igrali. 

 

V naši tretji uri smo dodelili vloge za radijsko igro: like, ki nastopajo v radijski igri, smo 

najprej karakterno opisali in nato v razredu skušali najti nekoga, ki bi posameznemu liku 

ustrezal. Ko smo vloge razdelili, sem učencem razdelila besedila, in radijsko igro smo 

enkrat skupaj prebrali. Učenci so se zelo vživeli in v branju uživali. 

Ob koncu ure sem jim dala »domačo nalogo«: prosila sem jih, naj do naslednjič razmislijo, 

kako bi v radijski igri lahko sodelovali vsi v razredu; opozorila sem jih na to, da podobno 

kot pri snemanju filma tudi pri snemanju radijske igre potrebujemo različne osebe, in jih 

s tem spodbudila k razmišljanju.  

 

V četrti skupni uri so učenci najprej poročali, koga menijo, da pri snemanju radijske igre 

še potrebujemo. Med njihovimi idejami so bili scenarist, pomočnik scenarista, snemalec, 

oseba, ki bo poskrbela za glasbene vložke, ter osebe, ki bodo poskrbele za različne zvoke, 

ki se v radijski igri pojavijo. Učenci, ki na prejšnjem srečanju niso dobili svoje vloge, so 

si jo izbrali sedaj. Določili smo snemalca, dva scenarista ter tri učence, ki bodo poskrbeli 

za zvoke in glasbo, ki so jo učenci želeli dodati v radijsko igro. Radijsko igro smo še 

enkrat prebrali. Naloge so prejeli tudi učenci, ki v branju niso sodelovali: scenarista sta 

morala poslušati in razmišljati, kakšen scenarij bi lahko oblikovala, učenci, ki so bili 
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zadolženi za zvoke in glasbo, so razmišljali o tem, kje bi lahko dodali posamezne vložke, 

snemalec pa je moral razmisliti o tem, kako bi radijsko igro posnel. Ob koncu branja so 

še ostalim predstavili svoje ideje.  

 

Sledile so tri ure, v katerih smo radijsko igro snemali. Posnetke smo sproti poslušali in – 

če je bilo potrebno – določene dele posneli še enkrat. Poleg tega smo posneli dva od 

učencev, ki sta igrala na harmoniko (posnetke smo vključili na začetek in na konec 

radijske igre). Preverili in pogovorili smo se tudi o zvokih, ki smo jih v radijsko igro 

vključili. Ker smo jo posneli v več delih, sva se s snemalcem nato oglasila še pri učitelju 

računalništva na izbrani osnovni šoli in ta nama je pomagal posnetek urediti ter vključiti 

še vse zvoke in glasbo. Z gospo ravnateljico sva se nato dogovorili, da bomo radijsko igro 

lahko predvajali na šolskem radiu – ker imajo za predvajanje oddaj in prispevkov na 

šolskem radiu rezervirano prvo šolsko uro vsak prvi ponedeljek v mesecu, smo jo 

predvajali takrat.  

 

Srečali smo se tako še našo osmo učno uro: to je bila ponedeljkova prva ura, ko smo na 

radiu predvajali posneto radijsko igro. Skupaj z učenci smo jo poslušali in opazila sem, 

da so bili med poslušanjem zelo veseli in ponosni na to, kar nam je uspelo skupaj narediti. 

Ko je bilo radijske igre konec, sem učence povprašala po mnenju o izpeljanem projektu. 

Zaupali so mi svoje počutje med snemanjem in poslušanjem našega posnetka. Nato sem 

se jim lepo zahvalila za njihovo pomoč in sodelovanje pri izpeljavi mojega Projekta 

radijska igra.  

 

 

3. 6 DEJAVNOSTI ZA UČENCE IN ANALIZA  
 

3. 6. 1 Učna ura 1 

 

A) OPIS UČNE URE 

 

V uvodnem delu ure sem z igro Lačni krokodil želela dvigniti motivacijo učencev. Gre za 

igro, v kateri morajo učenci z ugibanjem posameznih črk ugotoviti besedo. Število črk v 

besedi je označeno s črticami. Pod te črtice narišemo stopničke, pod katerimi je voda in v 

njej krokodil, na najvišji stopnici pa stoji človek. Za vsako napačno črko ga postavimo 

stopničko nižje in ko pride do zadnje, ga lačni krokodil poje. Z opisano igro so učenci 

zelo uspešno našli pojem, o katerem bomo govorili. Igra pa je pri njih vzbudila veliko 

motivacijo, saj tega načina ugibanja besed niso poznali.  

 

Sledila je metoda nevihte možganov. Na sredino table sem napisala besedno zvezo 

radijska igra. Učencem sem podala navodilo, naj naštevajo besede ali besedne zveze, na 

katere pomislijo ob radijski igri., te ideje pa sem zapisovala na tablo. Naštevali so sledeče 

besede: radio, poslušanje, igra, dramska igra, gledališka igra, radijski studio, snemanje, 

igralci, scenaristi, zgodba, pravljica, vloge, zvok, glasba ipd. Našteli smo kar nekaj 

pojmov, ki so za radijsko igro res značilni. Na podlagi idej učencev smo skušali oblikovati 

našo lastno definicijo o radijski igri.  

 

Opisala sem jim projekt, ki ga bomo v sodelovanju z njimi, ravnateljico, učiteljem 

računalništva in z njihovo razredničarko skupaj izpeljali. Povedala sem jim, da se bomo 

spremenili v ekipo, ki sodeluje pri snemanju radijske igre in ker imamo bolj malo časa, 

bomo posneli že obstoječo radijsko igro (radijsko igro Vzorček, avtorja Franeta Puntarja).  
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Učno uro smo s tem zaključili. Z opisom projekta pa sem pri učencih vzbudila motivacijo 

in zanimanje za naše naslednje skupne ure. 

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

Glavni cilj učne ure je bil, da bi pri učencih vzbudila zanimanje za radijsko igro, da bi 

dvignila njihovo motivacijo in da bi si učenci v mislih ustvarili neko svojo idejo o tem, 

kaj radijska igra sploh je. Želela sem, da bi bili že v prvi uri čim bolj aktivni, zato sem 

vključila dve dejavnosti, čeprav je bila ta njihova dejavnost v tej uri zgolj miselna. Poleg 

tega sem jim želela predstaviti projekt, v katerem bomo skupaj sodelovali, ter jim 

razložila, da bom to uporabila pri svoji magistrski nalogi. Želela sem si, da bi učenci 

vzljubili radijsko igro in do nje razvili pozitiven odnos.  

 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

 

Učenci so bili v tej uri ves čas aktivni. Na začetku ure sem to njihovo aktivnost zbudila z 

igro lačni krokodil, kjer so sodelovali prav vsi, ter z veseljem ugibali in razmišljali o skriti 

besedni zvezi. Bila jim je ravno pravšnji izziv, tako da so morali ob ugibanju ves čas 

razmišljati. Lačnemu krokodilu je sledila metoda nevihte možganov, kjer so učenci 

naštevali asociacije, ki jih dobijo ob besedni zvezi radijska igra – tudi tu so bili vsi aktivni, 

saj je vsak prispeval kakšno svojo idejo. Iz njihovih idej smo nato oblikovali definicijo 

radijske igre. Cilj zadnje dejavnosti ni bila njihova aktivnost, saj je šlo za to, da jim 

predstavim projekt, ki ga bomo izvedli, ter sam namen izvedenega projekta. Učenci so s 

tem, ko so bili bolj aktivni, postali bolj motivirani. Pri njih sem vzbudila zanimanje za 

sodelovanje v projektu in posledično tudi njihovo samozavest, saj so takoj začeli 

razmišljati, kdo je v čem dober in kako bi to najbolje izkoristili, da bi se čim bolje prikazali 

pred celo šolo (tako pred učenci kot tudi pred učitelji). 

 

 

UČNI PRIPOMOČKI 

 

Ker je tokrat šlo le za uvodno uro, nismo potrebovali skoraj nobenega učnega 

pripomočka; uporabili smo le tablo in flomastre za pisanje nanjo. 

 

 

STROKOVNOST 

 

Za strokovnost učne ure sem poskrbela tako, da sem se poučila o sami radijski igri, o 

vključenosti le-te v učni načrt, z izdelano idejo o izvedbi projekta in z dobrim 

poznavanjem vsebine učne ure. Uporabljala sem strokovno terminologijo. Trudila sem se 

za sistematičnost učne ure, za nadgrajevanje znanj, za graditev znanja od znanega k 

neznanemu in za vprašanja različne stopnje. Prizadevala sem si za čim večjo aktivnost 

učencev.  
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RAZVOJNA STOPNJA 

 

Tema, ki smo jo skupaj z učenci obravnavali, je bila primerna njihovi starosti in njihovi 

razvojni stopnji. Pri tem sem si pomagala tudi z nasveti njihove razredničarke in z učnim 

načrtom, kjer je radijska igra vključena v književnost za drugo triado. Zapisano je, da 

morajo učenci oblikovati čutno-domišljijske predstave književnih oseb, dogajalnega 

prostora in časa, ter da morajo vrednotiti radijsko igro. Ker v tej uri izbrane radijske igre 

še nismo spoznali, smo se ukvarjali bolj s samim pojmom in njegovim pomenom. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

Potek učne ure posebne organizacije ni zahteval. Najpomembnejše je bilo to, da so bile 

vse naloge in vsa vprašanja določena in izbrana z namenom in da so vsa imela cilj, ki sem 

ga želela doseči. Poleg tega sem se trudila za jasna in natančna navodila, da med delom 

ni prišlo do zmede.  

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Govor, ki sem ga uporabljala pri učni uri, je bil zborni knjižni jezik. Večjih jezikovnih 

napak v svojem govoru nisem zaznala, saj že v svojem vsakdanjem govoru uporabljam 

zelo malo narečnih besed. Poleg tega sem se trudila za razločen, jasen in tekoč govor, za 

ustrezno hitrost in glasnost govora. Na čim bolj pravilen govor sem opozarjala tudi učence 

med podajanjem njihovih odgovorov in idej.  

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Skozi celotno uro sem skušala čim več komunicirati z učenci, saj sem si želela vzpostaviti 

dober prvi stik z razredom in tako pridobiti njihovo zanimanje in motivacijo. Pozorna sem 

bila na očesni stik, na svojo nebesedno komunikacijo (geste in mimiko), na svoje gibanje 

po razredu in na ustrezno telesno držo.  

 

 

3. 6. 2 Učna ura 2 

 

A) OPIS UČNE URE  

 

Ko sem vstopila v razred, so učenci takoj pristopili do mene in spraševali, kaj bomo danes 

počeli. Ker je bilo snemanje radijske igre za njih nekaj popolnoma novega, so bili za 

projekt res motivirani in so k uri pristopili z velikim zanimanjem in veseljem. Povedala 

sem jim, da danes še ne bomo pričeli s snemanjem, saj moramo najprej spoznati radijsko 

igro, ki jo bomo posneli, in avtorja, ki jo je napisal. 

 

Najprej smo ponovili pravila za poslušanje radijske igre. Ugotovili smo, da se je potrebno 

udobno namestiti (učenci so se lahko usedli na stol ali na tla na blazinico), se umiriti, nato 

pa umirjeno in pozorno poslušati. Ko so se umirili in udobno namestili, smo začeli s 

poslušanjem.  
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Ko je bilo radijske igre konec, sem jim najprej na voljo dala nekaj časa za to, da so se 

vrnili na svoja mesta in strnili misli o slišani radijski igri. Nato sem jim povedala, da se 

bomo o radijski igri pogovorili malo kasneje, sedaj pa si bomo najprej ogledali, kdo je 

radijsko igro ustvaril. Skupaj smo se odpravili na splet in si ogledali fotografije njenega 

avtorja in jaz sem jim predstavila nekaj podatkov o življenju in ustvarjanju Franeta 

Puntarja.  

 

Za konec smo se pogovorili še o slišani radijski igri: učencem je bila zelo všeč. Zdela se 

jim je zabavna, razgibana. Povedali so, da se v njej ves čas nekaj dogaja, da jim je bilo 

ves čas zanimivo. Rekli so tudi, da so v poslušanju uživali, čeprav ni šlo za risanko ali 

film, kar jim je veliko bližje.  

 

Prav ob zaključku učne ure sem jim povedala, da bomo naslednjič na začetku ure dodelili 

vloge. Da bomo to lažje naredili, naj do naslednjič razmislijo o karakterju nastopajočih 

oseb in o tem, kdo izmed sošolcev bi likom iz igre najbolj ustrezal. S tem je bilo učne ure 

konec.  

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

Glavni cilj učne ure je bil, da bi učenci spoznali radijsko igro Vzorček in njenega avtorja 

Franeta Puntarja. Ker smo se s to radijsko igro ukvarjali do konca zastavljenega projekta, 

sem si želela, da bi jim bila omenjena radijska igra všeč in da bi se z veseljem lotili njenega 

snemanja.  

 

Ob poslušanju radijske igre sem želela doseči še nekaj ciljev: prvi je bil, da bi učenci 

besedilo poslušali na ustrezen način (na začetku smo zato ponovili pravila ustreznega 

poslušanja, ki so jih pozneje tudi upoštevali). Doseči sem skušala tudi dva cilja iz učnega 

načrta: želela sem, da si na podlagi zvočnih informacij oblikujejo čutno-domišljijske 

predstave književnih oseb, ki se v radijski igri pojavijo, ter predstave dogajalnega prostora 

in časa. Poleg tega sem želela, da učenci vrednotijo radijsko igro. Omenjene cilje sem 

preverjala in spodbujala z vprašanji, ki sem jih že vnaprej skrbno pripravila.  

 

Želela sem si, da bi učenci vzljubili radijsko igro in do nje razvili pozitiven odnos. 

 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

 

Učenci so bili zopet zelo aktivni. V prvem delu učne ure so morali aktivno poslušati 

radijsko igro, saj sem jim že vnaprej povedala, da bom potem z vprašanji preverila, kaj so 

si zapomnili.  

 

Po poslušanju smo skupaj na spletu iskali fotografije in podatke o Franetu Puntarju ter se 

pogovorili o sami radijski igri. Učenci so tudi pri tem bili aktivni, saj so pri iskanju 

podatkov o avtorju zastavljali vprašanja, ki so jih o njem zanimala, pri vrednotenju 

radijske igre in pri odgovarjanju na preostala vprašanja o radijski igri aktivno dvigovali 

roke in odgovarjali na zastavljena vprašanja.  
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UČNI PRIPOMOČKI 

 

Pri tej učni uri smo potrebovali nekaj več učnih pripomočkov: uporabili smo računalnik 

s CD predvajalnikom in ustreznimi zvočniki. Poleg tega sem poskrbela za zvočni 

posnetek radijske igre. Računalnik s povezavo do spleta smo pozneje uporabili za iskanje 

podatkov o avtorju (Franetu Puntarju).  

 

 

STROKOVNOST 

 

Učna ura je bila strokovno ustrezna. Nanjo sem se pripravila z vnaprej izbranimi 

vprašanji, ki sem jih med uro učencem zastavila. Vprašanja, s katerimi sem začela, so bila 

enostavna in se nato pa stopnjevala k zahtevnejšim. K strokovnosti so prispevale tudi 

spletne strani, na katerih smo iskali podatke o Franetu Puntarju, saj sem ves čas pazila na 

to, katere strani odpiramo in če jim lahko zaupamo. O avtorju Franetu Puntarju in o 

radijski igri Vzorček sem se že vnaprej podučila tudi sama in se s tem pripravila na njihova 

morebitna vprašanja. 

 

 

RAZVOJNA STOPNJA 

 

Učna ura je bila primerna za razvojno stopnjo učencev: vključila sem učne cilje, ki so bili 

v učnem načrtu predpisani za peti razred. Poleg tega smo se povezovali tudi z idejami o 

radijski igri, ki so jih podajali pri prejšnji učni uri. Vprašanja so bila zastavljena tako, da 

so morali učenci za uspešno odgovarjanje nanje radijsko igro tudi dobro poslušati. Tudi 

izrazi, ki sem jih uporabljala, so bila njihovi razvojni stopnji primerni.  

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

Na učno uro sem se tokrat pripravila s skrbno pripravo vprašanj, ki sem jih učencem 

zastavila. Poleg tega sem se pripravila tudi na poslušanje in se dva dni pred izvedbo učne 

ure odpravila v knjižnico, si priskrbela CD-zgoščenko s posnetkom radijske igre, jo doma 

poslušala in tako preverila, ali zgoščenka deluje. Nato si sproti izpisovala stvari, po 

katerih bom učence povprašala. 

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Uporabljala sem knjižni zborni jezik in k temu spodbujala tudi učence pri podajanju 

odgovorov na moja vprašanja. Spodbujala sem jih tudi k odgovarjanju s celimi povedmi, 

ne le z eno ali dvema besedama. 

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Tokrat sem učence spodbujala k ustrezni in vljudni komunikaciji. Opozarjala sem jih na 

dvigovanje rok, na vzpostavljanje očesnega stika s sogovorcem, na ustrezno hitrost in 

glasnost govora. Tudi sama sem skušala vzpostavljati pristen očesni stik. Uporabljala sem 
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nebesedno govorico in kretnje, nasmeh, spodbudne poglede ter vključila tudi gibanje po 

razredu.  

 

 

3. 6. 3 Učna ura 3 

 

A) OPIS UČNE URE 

 

Na začetku učne ure so mi učenci povedali, kaj so ugotovili med razmišljanjem o osebah, 

ki se v radijski igri pojavijo. Za Zdravnika so rekli, da je pameten, izobražen, razgledan 

ter da je bil zaradi Glasu zmeden. Glas se jim je zdel pozitiven, prijazen, dober, miren, 

zadržan, včasih tudi neodločen. Zelena se jim je zdela živahna, hitra, zabavna, iznajdljiva. 

Tudi Modra se jim je zdela igriva, hitra, živahna. Prav nasprotno od njiju so Belo opisali 

kot mirno, zaspano in počasno. Rumeno so opisali kot toplo, svetlo, veselo in pozitivno 

barvo, Črno pa kot njeno nasprotje, saj se jim zdi temna, mirna, negativna. Rdeča je po 

njihovem mnenju gibčna, hitra, iznajdljiva in ostra, Vijolična rada uživa in so jo opisali 

kot moderno. Za Sivo so rekli, da je velika, vitka, hitra, lačna in nevarna. Za vsak lik so 

izbrali sošolca, ki je po njihovem mnenju določenemu liku najbolj ustrezal.  

 

Ko smo razdelili vloge, smo besedilo skupaj prebrali. Učence sem na začetku opozorila 

na glasno, razumljivo branje, na intonacijo in na premore. Nato smo začeli z branjem. Na 

omenjene stvari jih vmes nisem preveč opozarjala, saj so besedilo šele spoznavali.  

 

Tudi tokrat so dobili manjšo domačo nalogo. Povedala sem jim, da za nastanek radijske 

igre ne potrebujemo samo igralcev, ampak so pri tem nujno potrebne še nekatere druge 

osebe. Prosila sem jih, da do naslednje skupne ure razmislijo, kaj bi te preostale osebe v 

radijski igri lahko počele. Še enkrat sem jim povedala, da bo pri snemanju aktiven cel 

razred in ne le posamezni učenci, ki so bili sedaj izbrani za igralce.  

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

Prvi cilj učne ure je bil, da učenci razmišljajo o radijski igri, o osebah in o njihovih 

karakterjih. Glede na karakterje sem želela, da med sošolci poiščejo nekoga, ki se jim zdi 

za to vlogo ustrezen in menijo, da bi jo dobro odigral. Naslednji cilji so bili dodatno 

spoznavanje besedila, natančno in jasno branje, razmišljanje o načinu branja (torej o 

glasnosti, hitrosti, načinu …). Pri tej uri jih na to nisem sicer preveč opozarjala, saj se mi 

je bolj pomembno zdelo to, da besedilo spoznajo. Naročila sem jim, da naj se do naslednje 

ure na to branje čim bolj pripravijo in razmislijo o vseh naštetih lastnosti, ki jih bodo pri 

svojem branju lahko upoštevali in vključili.  

 

Želela sem tudi, da razmislijo še o ostalih osebah, ki pripomorejo k nastanku radijske igre, 

in o radijski igri razmišljajo še s širšega vidika. Prisoten je bil tudi cilj, da bi učenci 

vzljubili radijsko igro in do nje razvili pozitiven odnos. 
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AKTIVNOST UČENCEV 

 

Učenci so bili spet aktivni (čeprav ena skupina učencev malo manj od drugih). V prvem 

delu učne ure, torej pri karakterizaciji oseb in pri razmišljanju, kdo bi koga igral, so bili 

aktivni prav vsi – vsi so podajali svoje predloge, komentirali, ali se strinjajo (oz. ali se ne 

strinjajo) s predlogi sošolcev: tako so izbrali igralce. V naslednjem delu, torej med 

branjem besedila, so bili bralci zelo aktivni, tisti, ki niso bili izbrani, pa so bili malo manj. 

Kljub temu so sledili branju, poslušali radijsko igro, podajali predloge za način govora, 

ter vmes razmišljali tudi o preostalih osebah, ki jih bomo morali vključiti.  

 

 

UČNI PRIPOMOČKI 

 

Edini učni pripomoček, ki smo ga pri tej učni uri potrebovali, so bila besedila za branje 

radijske igre, ki sem jih razdelila učencem.  

 

 

STROKOVNOST 

 

Ura je bila strokovno pripravljena in izvedena: že vnaprej sem si pripravila opise oseb, ki 

se v radijski igri pojavljajo, da sem potem znala učence usmerjati in jim pomagala 

oblikovati svoje misli in poiskati ustrezne igralce. Usmerjala sem jih zelo malo, saj so 

večinoma ideje imeli že sami; ustavilo se jim je le pri Črni. 

 

 

RAZVOJNA STOPNJA 

 

Tudi ta učna ura je bila starosti učencev primerna. Zopet se je nanašala na njihov učni 

načrt in na cilje, ki so v njem zapisani.  Navezala sem se še na en cilj iz učnega načrta: 

učence sem spodbujala k opazovanju značajskih lastnosti nastopajočih oseb. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

Na izvedbo učne ure sem se skrbno pripravila. Natisnila sem besedila za radijsko igro (za 

vse učence, ne le za igralce), razmislila o karakterjih nastopajočih likov in razmislila o 

tem, kako bom zaposlila tiste, ki ne bodo izbrani za branje besedila. Ko smo določili 

učence, ki bodo igrali posamezne like, smo se lotili branja. Preostali so prav tako dobili 

besedila in branju sledili. Podajali so svoje predloge ob branju, svetovali sošolcem, ter 

razmišljali tudi o osebah, ki so poleg igralcev še potrebne za nastanek radijske igre. 

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Jezik, ki sem ga uporabljala, je bil knjižni zborni jezik. Pazila sem na geste, mimiko in 

gibanje po razredu. K ustreznemu jeziku in načinu govora sem spodbujala tudi učence. 

Želela sem, da govorijo dovolj glasno, da jih vsi sošolci slišijo, ter tako razumljivo in s 

tako hitrostjo, da jih sošolci in učiteljica lahko razumejo. Poleg tega sem jih opozarjala 

tudi med branjem. Opozorila sem jih na hitrost in glasnost branja ter včasih tudi na 

razumljivost. 
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Učencem sem skušala približati nekaj novih pojmov za opisovanje karakterjev oseb, saj 

so na začetku učne ure uporabili le osnovne pojme, kot so dober, slab, prijazen, zloben 

ipd. 

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Tudi tokrat sem pri komunikaciji bila pozorna na očesni stik z učenci (in tudi med učenci, 

ko so se pogovarjali med seboj in si podajali predloge). Pozorna sem bila tudi na svojo 

nebesedno govorico. Spodbujala sem vljudno komunikacijo in uporabo vljudnostnih 

besed in izrazov. Predstaviti sem jim želela tudi nekaj novih pojmov.  

 

 

3. 6. 4 Učna ura 4 

 

A) OPIS UČNE URE 

 

V uvodu učne ure so učenci naštevali osebe, ki so po njihovem mnenju potrebne za 

nastanek radijske igre. Njihove ideje sem sproti zapisovala na tablo in nato smo se o njih 

pogovorili – skupaj smo ugotovili, da nekatere vloge, ki so jih učenci naštevali, pri radijski 

igri niso potrebne (npr. kostumograf, masker ipd.), zato smo jih iz seznama izbrisali. 

Vloge, ki so se nam zdele potrebne pri našem nastajanju radijske igre, so tako bile: 

scenarist, snemalec ter oseba, ki bo odgovorna za glasbo in zvoke v radijski igri. Tako 

smo izmed učencev, ki niso dobili nobenega lika iz radijske igre, določili še dva 

scenarista, snemalca ter tri učence, ki bodo med snemanjem poskrbeli za zvoke in glasbo 

v radijski igri. Tako je vsak učenec v razredu dobil svojo nalogo.  

 

Napovedala sem ponovno branje besedila. Učencem, ki so dobili vlogo scenarista, 

snemalca in oseb, ki bodo odgovorne za zvoke in glasbo, sem dala navodilo, naj ob 

poslušanju razmišljajo, kako bodo svojo nalogo opravili, si zapisujejo ideje ipd. 

 

Ob ponovnem branju besedila sem bralce opozarjala na ustrezen način branja, torej na 

hitrost, intonacijo, glasnost, ritem, natančno in jasno izgovorjavo, na premore ipd.  

 

Ob koncu branja so scenarista, osebi, odgovorni za glasbo in zvok ter snemalec predstavili 

ideje, ki so jih med poslušanjem dobili. Opozorila sem jih na to, da bomo v naslednji uri 

že pričeli s snemanjem, zato naj ne pozabijo na stvari, ki jih bodo pri snemanju potrebovali 

(harmonike, napravo za snemanje, besedila …).  

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

Cilj učne ure je bil, da učenci pridobijo širšo sliko o radijski igri. Želela sem, da začnejo 

razmišljati tudi o drugih osebah, ki sodelujejo pri nastajanju radijske igre. Ko sem 

učencem dodelila še te vloge, so tako vsi učenci dobili svoje naloge, ki jih bodo morali 

opravljati med snemanjem radijske igre. Želela sem si, da bi bil v ozadju cilj, da bi učenci 

vzljubili radijsko igro in do nje razvili pozitiven odnos. 
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AKTIVNOST UČENCEV 

 

Ker jih je to, da je vsak učenec imel svojo nalogo, zelo motiviralo, so posledično postali 

bolj aktivni: spremljali so branje svojih sošolcev, poslušali, sodelovali, razmišljali o tem, 

kako bodo v radijsko igro prispevali svoj del …  

 

Bralci so že zaradi samega branja morali biti zelo aktivni in celotno uro sodelovati. 

Aktivnost vseh se je pokazala še v zaključku učne ure, ko so učenci poročali o tem, kako 

bi lahko v radijski igri sodelovala scenarista, kako snemalec in kaj bosta počela učenca, 

ki bosta skrbela za glasbo in zvoke. 

 

 

UČNI PRIPOMOČKI 

 

Učni pripomočki pri tej uri so bila besedila radijske igre, ki so jih potrebovali učenci pri 

branju in pri razmišljanju o tem, kako bodo izpeljali svojo nalogo.  

 

 

STROKOVNOST 

 

Ura je bila pripravljena in izvedena strokovno in sistematično. Vnaprej sem preučila, 

katere osebe morajo pri radijski igri sodelovati. Učencem sem jih nato lahko natančno 

predstavila. Tako so spoznali, kaj dela scenarist, kaj snemalec … Predstavila sem jim tudi 

oba izraza, saj ju vsi učenci še niso poznali, nato pa sem jih spodbujala k uporabi teh 

besed. Tako je bilo tudi v tej uri prisotno nadgrajevanje njihovega znanja o radijski igri. 

 

 

RAZVOJNA STOPNJA 

 

Tema je bila primerna razvojni stopnji učencev. Navezovala se je na njihov učni načrt, ki 

je predviden za peti razred devetletne osnovne šole. Učenci so zlahka sledili temi. Z 

veseljem so sodelovali, poleg tega pa so se naučili tudi dva nova pojma (nekateri pa so ju 

le utrdili). Učenci so se vživeli v osebo iz radijske igre, ki so jo morali igrati, oz. v vlogo, 

ki so jo prejeli. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

Vnaprej sem razmislila, kako bomo razdelili vloge scenaristov, snemalca in oseb, ki sta 

odgovorni za zvok: ker je bilo učencev, ki so ostali brez vlog, pet, smo tako določili enega 

snemalca, dva scenarista in dve osebi, ki sta poskrbeli za zvok. Učenci so si teh pet vlog 

zelo hitro razdelili. Poleg tega sem si vnaprej pripravila tudi besedila radijske igre za vse 

učence, da so nato lažje sledili. Podajala sem jim jasna navodila. Vnaprej sem se pripravila 

na morebitna vprašanja učencev. 

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Jezik, ki sem ga uporabljala tako jaz kot tudi učenci, je bil knjižni zborni jezik. K njegovi 

uporabi sem spodbujala tudi učence. Opozarjala sem jih pri uporabi neustreznih besed, 
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spodbujala pa sem jih k odgovarjanju v celih stavkih, ter na uporabo terminologije, 

povezane z radijsko igro.  

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Komunikacija med mano in učenci je bila vljudna, kvalitetna. Ves čas smo imeli 

vzpostavljen očesni stik, vsi smo uporabljali ustrezne kretnje in mimiko, jaz pa sem 

uporabljala hojo po razredu in čim več spodbudnih izrazov in nasmehov.  

 

 

3. 6. 5 Učna ura 5 

 

A) OPIS UČNE URE  

 

Tokrat smo končno pričeli s snemanjem, ki so ga učenci že težko pričakovali. Snemalec 

je prinesel telefon, ki je zelo kvalitetno posnel zvok. Učenci, ki so bili zadolženi za glasbo 

in zvoke, so prinesli glasbila in druge pripomočke. Učenci, ki so igrali na glasbila, so 

skupaj z njihovo razredničarko vadili v sosednjem razredu. Ostali smo pričeli s 

snemanjem. Posneli smo približno polovico radijske igre, saj smo se vmes pogosto 

ustavljali ter opozarjali na intonacijo, premore, glasnost in hitrost branja.  

 

Ob koncu ure so se učenci, ki bodo igrali na glasbila vrnili v učilnico, in pesmi, ki so jih 

pripravili za radijsko igro, zaigrali še nam. Ostali učenci so poslušali ter povedali svoje 

mnenje o njihovem igranju in ustreznosti pesmi. Ker jim je bilo všeč, smo se odločili, da 

oba učenca, ki sta igrala harmoniko, izbereta vsak eno pesem, in jo do naslednjič še vadita. 

Scenarist je povedal svoje mnenje in odločil, da bomo skladbi vključili na začetek in na 

konec radijske igre.  

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

Moj glavni cilj v tej uri je bil, da se učenci preizkusijo v snemanju radijske igre. Postavili 

so se vsak v svojo vlogo in se tega lotili.  

Naslednji cilj je bil ta, da izberemo glasbo, ki jo bomo vključili v radijsko igro; to smo 

naredili tako, da je vsak učenec vadil skladbe, katere je želel vključiti. Ostali so poslušali 

in povedali svoje mnenje. Še vedno je bil v ozadju cilj, da bi učenci vzljubili radijsko igro 

in do nje razvili pozitiven odnos.  

 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

 

Pri tej uri so bili vsi učenci ves čas aktivni. Igralci so brali besedilo in vadili branje, 

snemalec je snemal, režiserja sta sproti podajala navodila in svoje mnenje, druga dva 

učenca pa sta v sosednji učilnici pripravljala skladbe, ki sta jih želela vključiti v radijsko 

igro. V zaključku učne ure sta nam zaigrala vsak dve skladbi in ostali so poslušali. Ker 

sta oba odlično zaigrala obe skladbi, so sošolci odločili, naj vsak izbere sam. 
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UČNI PRIPOMOČKI 

 

Ker smo pričeli s snemanjem radijske igre, je bilo pripomočkov tokrat več: potrebovali 

smo telefon za snemanje zvoka. Poleg tega smo potrebovali še besedila radijske igre in 

glasbila. 

 

 

STROKOVNOST 

 

Na uro sem se skrbno pripravila. Kakšna večja količina strokovnosti tu ni prišla do izraza, 

saj je bila ura strukturirana tako, da so večinoma delali oz. bili aktivni učenci sami. 

Vprašanj tako nisem zastavljala, včasih sem le usmerjala s posameznimi navodili. 

 

 

RAZVOJNA STOPNJA 

 

Ker je bila učna ura zopet povezana z radijsko igro, je bila dejavnost primerna za njihovo 

razvojno stopnjo. Tema je predvidena tudi v učnem načrtu za njihov razred. Vživeli so se 

v nastopajoče osebe in v vloge, ki so jih prejeli. Razvijali so tudi zmožnost doživljanja in 

razumevanja književnega besedila. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

V tej uri je bilo potrebne nekaj več organizacije: že v prvem delu učne ure sta se dva 

učenca skupaj z razredničarko odpravila v sosednjo učilnico, kjer so približno 30 minut 

vadili skladbe, ki sta si jih želela vključiti v radijsko igro. Izbrala sta vsak po dve, ki sta 

jih nato zaigrala tudi pred ostalimi sošolci. S preostalimi učenci sem ostala v njihovi 

matični učilnici, kjer so vadili branje ter posneli še drugi del radijske igre. Petnajst minut 

pred koncem sta se vrnila dva učenca s harmonikami in sošolcem zaigrala vsak po dve 

pesmi, ki sta ju izbrala, medtem ko so učenci poslušali. Ker so jim bile vse izbrane pesmi 

všeč, smo se dogovorili, da bosta to odločitev sprejela v sodelovanju s scenaristom. 

Organizacija dela je vključevala tudi predhodno preizkušanje tehnologije, ki smo jo pri 

snemanju radijske igre uporabili. 

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Uporabljali smo zborni knjižni jezik; sama sem ga uporabljala ves čas in celotno uro k 

temu spodbujala tudi učence.  

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Komunikacija med nami je bila zopet vljudna in sproščena. Učenci so drug drugega 

spodbujali k uporabi vljudnostnih izrazov. Drug z drugim so komunicirali zelo vljudno in 

sproščeno.  
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3. 6. 6 Učna ura 6 

 

A) OPIS UČNE URE 

 

Preden smo pričeli s snemanjem, smo poslušali posnetke prejšnje ure. Ugotovili smo, da 

nekateri niso najbolj ustrezni, zato smo te dele posneli še enkrat. Ko smo to opravili, smo 

nadaljevali s snemanjem tistega dela besedila, kjer smo prejšnjo uro ostali, in tokrat nam 

je uspelo priti do konca radijske igre. Poleg tega smo posneli tudi nekatere šume, ki smo 

jih vključili v radijsko igro, ter skladbe, ki sta jih dva učenca zaigrala na harmoniko.  

 

Dogovorili smo se, da se bova s snemalcem do naslednje ure dogovorila za srečanje z 

učiteljem računalništva, s katerim bomo pregledali posnetke, ugotovili, ali so ustrezni in 

jih nato združili v en zvočni posnetek. Če nam bo vse to uspelo že do naslednje učne ure, 

bomo ob naslednjem srečanju posnetek poslušali in odšli do gospe ravnateljice, s katero 

se bomo dogovorili za termin predvajanja nastale radijske igre na šolskem radiu.  

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

V tej učni uri sem si želela, da bi učenci analizirali do sedaj nastale posnetke in razmislili 

o tem, kaj jim je na posnetkih všeč in kaj si želijo popraviti. Naslednji cilj je bil snemanje 

drugega dela radijske igre (oz. tistega, kar nam je od prejšnje ure še ostalo). Nato smo se 

lotili še snemanja nekaterih šumov, ki smo jih vključili v radijsko igro (za ta del so bili še 

posebej zadolženi učenci, ki so skrbeli za šume). Ob koncu ure smo posneli še skladbe, 

ki sta jih dva učenca zaigrala na harmoniko. 

 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

 

V tej učni uri je bila še posebej vidna aktivnost prav vseh učencev: snemalec je moral 

snemati radijsko igro, šume in skladbo. Igralci so morali brati besedilo. Učenci, odgovorni 

za šume in skladbo, so morali sodelovati pri snemanju le-tega. Tako so v tej uri bili res 

aktivni prav vsi učenci ne glede na njihovo vlogo. 

 

 

UČNI PRIPOMOČKI 

 

Učni pripomočki, ki smo jih pri tej uri uporabili, so bili mobilni telefon za snemanje 

zvoka, harmoniki pri snemanju skladb ter nekateri pripomočki za proizvajanje šumov 

(različni predmeti, večinoma kar iz učilnice, saj so se učenci na snemanje radijske igre 

največ pripravljali ravno tam). V prvem delu učne ure smo uporabljali tudi računalnik z 

ustreznim ozvočenjem, saj smo poslušali posnetke, ki so nastali v prejšnji uri.  

 

 

STROKOVNOST 

 

Ura je bila strokovno pripravljena in izvedena, kar pa pri sami učni uri zopet ni prišlo do 

izraza v veliki meri, saj so bili prav učenci tisti, ki so spet imeli glavno vlogo pri učni uri. 
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Učenci so tako bili zelo aktivni. Še vedno smo vsi skušali uporabljati čim bolj strokovno 

terminologijo. 

 

 

RAZVOJNA STOPNJA 

 

Učna ura je bila primerna razvojni stopnji učencev. Povezana je bila s cilji iz učnega 

načrta za njihov razred. Poleg tega so bile tudi dejavnosti, ki so jih izvajali, prilagojene in 

primerne njihovi razvojni stopnji, zato pri izvajanju nalog niso imeli težav in so jih 

opravljali z veliko motivacijo in zanimanjem.  

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

Na učno uro sem se že vnaprej pripravila s pripravo posnetkov iz prejšnje učne ure. 

Vnaprej sem preverila še delovanje računalnika in ozvočenja, saj sem želela, da bi učenci 

slišali čim bolj kvalitetne posnetke. Tako so lažje ocenili, ali je kakšen del potrebno še 

popraviti in ponovno posneti. Temu je sledilo še snemanje šumov in skladbe. Pripomočke 

za to so prinesli kar učenci sami, tako da posebna organizacija ni bila potrebna, a sem jih 

en dan prej vseeno opomnila.  

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Uporabljali smo zborni knjižni jezik. Večinoma so ga uporabljali tudi učenci, saj so ga 

potrebovali pri snemanju radijske igre. K njegovi uporabi sem jih spodbujala tudi med 

preostalim časom. 

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Komunikacija med mano in učenci je potekala zelo tekoče. Ves čas so bili prisotni 

nasmeh, očesni stik. Uporabljali smo nebesedno komunikacijo. Jaz sem poleg tega še 

hodila po razredu in tako vzpostavila še večji nadzor nad dogajanjem.  

 

 

3. 6. 7 Učna ura 7 

 

A) OPIS UČNE URE  

 

Ker nam je s snemalcem in učiteljem računalništva do naše sedme skupne učne ure uspelo 

urediti posnetek nastale radijske igre, smo ga v tej učni uri poslušali. Zopet smo se najprej 

udobno namestili in pričeli s poslušanjem. Učencem se je videlo, da so na nastali posnetek 

zelo ponosni ter da z veseljem spremljajo in poslušajo radijsko igro. Ko je bilo posnetka 

konec, sem jih povprašala za njihovo mnenje. Prav vsi učenci, ki so sodelovali, so izrazili 

veliko navdušenje nad nastalim izdelkom ter tudi nad samim projektom. Vsi so tudi rekli, 

da je bilo to za njih nekaj popolnoma novega in zelo zanimivega ter da si v prihodnosti 

želijo še več podobnih projektov.  
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Po tem pogovoru sem se s scenaristom odpravila do gospe ravnateljice, s katero sva se 

dogovorila, da bomo v ponedeljek (torej 5 dni po tem srečanju) posnetek prvo uro 

predvajali na šolskem radiu. Ta ura je namreč na izbrani osnovni šoli namenjena ravno 

predvajanju prispevkov na šolskem radiu, za kar pa običajno poskrbi novinarski krožek. 

Tudi gospa ravnateljica je izrazila zahvalo in pokazala navdušenje nad projektom ter 

povedala, da si želi, da bi bilo na njihovi osnovni šoli takih projektov in dejavnosti čim 

več.  

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

Cilj, ki sem si ga zadala za to šolsko uro, je bil najprej poslušanje radijske igre, ki smo jo 

skupaj posneli (ker sem se pred tem že sestala z učiteljem računalništva in nama je uspelo 

urediti posnetek celotne radijske igre, je bilo to v tej uri že mogoče). Še vedno je bil 

prisoten cilj, da bi učence za radijsko igro navdušila in jim jo približala, in ta se je tokrat 

izkazal kot uspešen. To sem ugotovila po njihovem odzivu med poslušanjem.  

 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

 

Učenci so to uro bili malo manj aktivni, saj je šlo za poslušanje in za analizo radijske igre, 

ki so jo pred tem posneli. Ob koncu ure so bili malo bolj aktivni, saj so o njej razmišljali 

in izražali svoje mnenje o posnetem. 

 

 

UČNI PRIPOMOČKI 

 

Pri poslušanju radijske igre smo uporabljali samo računalnik z ustreznim ozvočenjem. 

 

 

STROKOVNOST 

 

Kljub zgradbi učne ure je bila ta še vedno strokovno pripravljena, saj je šlo za učno uro, 

ki je bila načrtovana že prej v sklopu skrbno načrtovanega in zamišljenega projekta.  

 

 

RAZVOJNA STOPNJA 

 

Zaradi same teme projekta (radijske igre), ki jo najdemo v učnem načrtu, je bila učna ura 

z njenimi dejavnostmi primerna za njihovo razvojno stopnjo. Zopet so se vživljali v vloge, 

ki so jih imeli pri snemanju radijske igre. 

 

 

ORGANIZACIJA DELA 

 

Na učno uro sem se skrbno pripravila. Sestala sem se z učiteljem računalništva, s katerim 

sva potrebovala kar nekaj časa, da sva skrbno uredila zvočni posnetek, da smo ga z učenci 
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lahko poslušali. Na poslušanje sem se pripravila še tako, da sem vnaprej preverila 

delovanje računalnika in njegovih zvočnikov. 

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Tudi tokrat je bil jezik, ki je bil prisoten pri učni uri, zborni knjižni jezik. Ker je pri uri 

prevladovalo poslušanje, je bilo govorjenja zelo malo, a zborni knjižni jezik je bil vseeno 

uporabljen na posnetku, ki smo ga poslušali. 

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Tudi komunikacije je bilo pri tej učni uri zaradi poslušanja zelo malo. Kljub temu smo z 

učenci imeli vzpostavljen očesni stik. Sama sem uporabljala še sprehajanje po razredu.  

 

 

3. 6. 8 Učna ura 8 

 

A) OPIS UČNE URE 

 

V ponedeljek smo se prvo uro z učenci zopet srečali in skupaj poslušali nastalo radijsko 

igro na šolskem radiu. Učenci so bili zopet zelo veseli in ponosni. Končni izdelek jim je 

bil res všeč. Ko je bilo igre konec, sem jih prosila še za eno stvar: razdelila sem jim prazne 

listke in jih prosila, da mi na njih napišejo nekaj besed o tem, kakšen se jim je zdel projekt, 

kaj jim je bilo všeč, kaj jim ni bilo všeč, kako so se ob projektu počutili, kaj novega so se 

naučili, ali pa kar koli bi mi sami želeli sporočiti. Učenci so pri tem z veseljem sodelovali, 

in tudi njihovi komentarji so bili zelo pozitivni, saj nihče ni napisal, da mu tak način dela 

nebi bil všeč. Izpisala sem nekaj mnenj:  

 

- Projekt radijska igra se mi je zdel super. Všeč mi je bilo, da smo bili pri tem lahko 

dejavni prav vsi iz našega razreda in da smo se lahko preizkusili v nečem novem. 

 

- Snemanje radijske igre se mi je zdelo super! Spoznali smo nekaj novega, česar do 

sedaj še nismo počeli. Dobili smo celo možnost, da svoj izdelek pokažemo vsem 

učencem in zaposlenim na naši osnovni šoli. Zato smo se še toliko bolj potrudili. 

 

- Pri projektu sem spoznal, da je tudi radijska igra lahko zelo zanimiva. Mladi danes 

večinoma poznamo samo televizijo in računalnik, med tem ko radijske igre 

poslušamo zelo redko ali celo nikoli. 

 

- Zelo mi je bil všeč tak način pouka. Najbolj mi je bilo všeč, da smo vsi skupaj 

sodelovali pri snemanju, in da smo pri tem bili vsi aktivni. Čeprav je pouk potekal 

na čisto drugačen in zanimiv način, smo se naučili nekaj novega in še bolj spoznali 

radijsko igro, kot če bi jo samo poslušali. 

 

- Najbolj všeč mi je bilo, ko sem našo radijsko igro slišala na radijskem radiu. Bila 

sem zelo ponosna in vesela, da so naš izdelek lahko slišali prav vsi na naši osnovni 

šoli. Prepričana sem, da bi bil tak projekt všeč tudi učencem ostalih razredov. 
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Z učenci smo se zapletli še v kratek, spontan pogovor, v katerem sem izvedela, da so 

radijsko igro pred tem projektom zelo slabo poznali. Poimenovati so večinoma znali 

Zvezdico Zaspanko. Doma jo je nekaj učencev včasih poslušalo (večinoma kot pravljico 

za lahko noč), medtem ko je sedaj ne poslušajo več.  

 

Ob koncu učne ure sem se razredničarki in učencem zahvalila za sodelovanje v mojem 

projektu za magistrsko nalogo. V naslednjem tednu sem posnetke radijske igre posnela 

na CD-plošče ter učencem in razredničarki podarila vsakemu eno. Za naslovnico sem v 

škatlico vsake CD-plošče vstavila našo skupno fotografijo z naslovom radijske igre.  

 

 

B) ANALIZA 

 

CILJI 

 

V tej učni uri se je še posebno pokazalo, v kolikšni meri mi je uspelo doseči moj glavni 

cilj, ki je bil prisoten v celotnem projektu: to, da bi učencem približala radijsko igro in da 

bi jo vzljubili tudi oni. Glede na mnenja, ki so mi jih podali, menim, da mi je to zelo dobro 

uspelo.  

 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

 

Tudi pri tej učni uri so bili učenci manj aktivni, saj je bil glavni cilj ta, da skupaj 

prisluhnemo radijski igri, ki smo jo posneli, in da na tak način zaključimo s projektom, ki 

sem ga v njihovem razredu izvajala.  

 

 

UČNI PRIPOMOČKI 

 

Posebnih učnih pripomočkov pri tej uri nismo potrebovali, saj smo radijsko igro poslušali 

kar po šolskem radiu in preko zvočnikov, ki so prisotni v učilnici. 

 

 

STROKOVNOST 

 

V tej uri se je pokazala strokovnost celotnega projekta. Opazila sem, da je bil sam projekt 

strukturiran sistematično in strokovno – to se je izkazalo v končnem posnetku in tudi v 

samem mnenju, ki so ga podali učenci. 

 

 

RAZVOJNA STOPNJA 

 

Ker je bil to zaključek projekta, ki sem ga z učenci izvajala, je bila tudi ta učna ura 

primerna razvojni stopnji učencev. Navezali smo se na cilje iz učnega načrta, vživljali 

smo se v osebe in vloge, razvijali so zmožnosti doživljanja, razumevanja in vrednotenja 

besedila. Poleg tega so obnavljali tudi radijsko igro. 
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ORGANIZACIJA DELA 

 

Učna ura je potekala organizirano. Organizacija, za katero sem poskrbela že pred samo 

učno uro, je bilo samo srečanje z gospo ravnateljico, dogovor o času predvajanja radijske 

igre na šolskem radiu in dogovor z razredničarko, ki nam je omogočila, da sem se z učenci 

sestala ob točno določeni uri. 

 

 

JEZIKOVNA PRAVILNOST 

 

Učna ura, ki smo jo poslušali na šolskem radiu, je bila v zbornem knjižnem jeziku. V 

istem jezikuje potekal tudi zaključek učne ure, kjer sem se učencem zahvalila za njihovo 

sodelovanje pri mojem projektu. 

 

 

KOMUNIKACIJA 

 

Komunikacija med mano in učenci je bila vljudna, tekoča, s prisotnim očesnim stikom in 

z uporabo kretenj in obrazne mimike. Prisotnih je bilo veliko nasmeškov in spodbudnih 

izrazov na obrazu. 
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4 SINTEZA 
 

Radijska igra na Slovenskem ima zelo bogato in uspešno zgodovino. Prav  zato menim, 

da bi morali biti na njo ponosni, da bi morali o njej učiti tudi današnje osnovnošolce in da 

bi jo morali pogosteje vključiti v sam pouk (in tudi v učni načrt). To je bil glavni razlog, 

ki je pripomogel k izbiri teme za mojo magistrsko nalogo. 

 

Prva skrb, ki se mi je ob razmišljanju o tem porodila, je bila izrinjenost radijske igre s 

strani televizije, računalništva in drugih medijev, ki so v tem času postali vse bolj 

priljubljeni tudi med mladimi. M Grosman (2006) navaja, da mladi danes že v šolo pridejo 

zelo izobraženi in soočeni z različnimi vrstami tehnologije. Glede na svoje izkušnje iz 

dosedanjega poučevanja lahko trdim, da je radijska igra kljub uspehom in bogati 

zgodovini mladim v primerjavi z drugo tehnologijo manj poznana in zanimiva. 

 

Ta moj sum se je potrdil tudi v zelo kratkem, spontanem pogovoru z učenci. Izvedela sem, 

da so radijsko igro bolj poslušali v nižjih razredih, in sicer kot pravljico za lahko noč, 

sedaj pa je ne poslušajo več. Kljub temu so znali našteti kakšno izmed radijskih iger. 

Najpogosteje so navajali Zvezdico Zaspanko. Sledile so igre Franeta Puntarja. 

 

Če želimo doseči, da bi učenci vzljubili radijsko igro, bomo morali zagotoviti ustrezne 

pogoje, ki bodo učencem to omogočali. M. Kordigel Aberšek (2008) navaja, da moramo 

poskrbeti za to, da bodo učenci razvili zmožnost poslušanja. Poleg tega moramo 

zagotoviti učencem tudi spodbudno okolje. Dodatno bo pomagalo, če bomo do radijske 

igre pozitiven odnos imeli tudi učitelji.  

 

V magistrskem delu sem raziskovala tudi o tem, v kolikšni meri je radijska igra vključena 

v učni načrt za slovenščino. Učni cilji, ki se navezujejo na radijsko igro, so prisotni v 

vsakem triletju. V prvem triletju je poudarek na njenem doživljanju, vrednotenju, 

oblikovanju predstav in na prvinah radijske igre. V drugem triletju je poudarek na 

oblikovanju čutno-domišljijskih predstav in ne na vrednotenju radijske igre. V tretjem 

triletju učenci zopet oblikujejo čutno-domišljijske predstave in vrednotijo radijsko igro. 

V vsakem triletju najdemo med predlaganimi besedili tudi nekaj radijskih iger. Prav tako 

je v vsakem triletju predlagana vsaj ena radijska igra F. Puntarja.  

 

Zadnje vprašanje, ki sem si ga zastavila še pred začetkom nastajanja magistrskega dela, 

je bilo to, kako radijsko igro približati učencem. V predhodnem pogovoru z razredničarko 

in z izbranim razredom sem izvedela, da so radijske igre do sedaj večinoma le poslušali 

in poustvarjali z risanjem in pisanjem, zato sem se odločila, da se bomo tokrat vsi skupaj 

preizkusili v nečem novem: radijsko igro smo kar sami posneli. Najprej sem jim skušala 

predstaviti pojem radijske igre. Sledili so poslušanje radijske igre, delitev vlog in nato 

snemanje. Ob koncu projekta so mi učenci zaupali, da jih je prav to snemanje in 

posledično tudi njihova aktivnost pri nastajanju radijske igre najbolj pritegnila k 

sodelovanju.  
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5 ZAKLJUČEK 
 

V današnjem času so otroci vedno bolj vešči novih medijev in tehnologije. Knjige in druga 

literatura niso več »popularni«. 

 

Namen moje raziskave je bil ugotoviti, ali danes učenci še poznajo radijsko igro in kako 

pogosto jo poslušajo; zanimalo me je namreč to,  kolikšni meri so jo zasenčili preostali 

mediji. S tem je bila povezana tudi moja želja po tem, da bi radijsko igro učencem čim 

bolj približala. Menim, da si omenjena zvrst zasluži večjo pozornost in zanimanje s strani 

mladih, saj je v Sloveniji dosegla zelo velik uspeh. 

 

Ugotovila sem, da morajo biti za to izpolnjeni številni pogoji, za katere lahko poskrbimo 

učitelji in starši: učenci potrebujejo spodbudno okolje, razvito morajo imeti zmožnost 

poslušanja. Poleg tega moramo tudi odrasli o radijski igri imeti nekaj znanja in za njo 

kazati zanimanje, saj bomo le tako to zanimanje prenesli tudi na učence.  

 

V izvedbi samega Projekta radijska igra sem prišla še do drugih ugotovitev. Ugotovila 

sem, da je motiviranost učencev v veliki meri odvisna od učiteljev. Ko sem jim z velikim 

veseljem in navdušenjem predstavljala projekt, ki ga bomo izvedli, se je ta navdušenost 

prenesla tudi na učence. Povedali so mi, da je to za njih nekaj novega, da jih sicer radijska 

igra preveč ne zanima, ampak kljub temu so komaj čakali, da jo bomo posneli tudi mi. 

Poleg tega se je pokazal tudi vpliv izbire dejavnosti na motivacijo in sodelovanje učencev. 

Ko sem jim povedala, da bomo radijsko igro poslušali, za to niso pokazali zanimanja, ko 

pa sem jim razložila, da moramo spoznati radijsko igro, ki jo bomo pozneje posneli tudi 

sami in jo na koncu celo predvajali na šolskem radiu, se je njihovo zanimanje zelo 

povečalo.  

 

Učenci so z velikim navdušenjem sodelovali pri celotnem projektu. Podajali so svoje ideje 

in predloge, spraševali, prinašali pripomočke in razmišljali o snemanju. Še dodatno jih je 

motiviralo to, da bodo njihov končni izdelek slišali vsi učenci in zaposleni na njihovi 

osnovni šoli in zato so se še bolj potrudili. 

 

Ko smo s snemanjem končali, so radijski igri na šolskem radiu prisluhnili z velikim 

navdušenjem. Videlo se jim je, kako so na svoj izdelek ponosni in koliko jim je pomenilo 

to, da so lahko posneli nekaj svojega in bili pri tem ves čas aktivni. 

 

Ko sem jih na koncu predvajanja radijske igre prosila za njihova mnenja, so bila ta zelo 

pozitivna. Zaupali so mi, da jim je bilo všeč to, da so se lahko preizkusili v nečem novem 

in da so bili pri projektu aktivni. Všeč jim je bilo, da so lahko svoj končni izdelek 

predstavili celotni šoli. Nekateri so zapisali, da so ugotovili, da je tudi radijska igra zelo 

zanimiva, čeprav večinoma uporabljajo druge medije. Poleg njihove aktivnosti so 

izpostavili še to, da so se učenci zbrali skupaj in na tak način ustvarili nek nov izdelek. 

 

Podoben komentar sem prejela tudi s strani gospe ravnateljice. Strinjala se je, da ima 

radijska igra na Slovenskem res bogato zgodovino in potrdila tudi moje mnenje o tem, da 

bi si zaslužila večjo zastopanost v učnem načrtu in pri pouku slovenščine. S temi mnenji 

sem dobila dokaz, da sem z raziskovanjem dosegla cilje, ki sem si jih na začetku zadala.  

 

Ker je šlo za majhno skupino otrok, ne morem posplošiti, da bi enako ali podobno mnenje 

dobila tudi v drugih razredih ali pri drugih učencih. Kljub temu menim, da je moja 
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magistrska naloga še vedno uporabna. Služi lahko kot primer, kako v pouk književnosti 

vnesti nekaj novega. Navedene so aktivnosti, s katerimi je meni uspelo motivirati učence 

in jim približati nekaj, kar jim sicer ni tako blizu. Poleg tega lahko kdo uporabi tudi samo 

idejo Projekt radijska igra. 

 

Radijske igre pa s svojim raziskovanjem nisem približala samo učencem, ampak tudi 

ravnateljici in preostalim učiteljem, ki poučujejo na osnovni šoli, ki mi je omogočila 

raziskovanje. Ko sem se od njih poslovila, so mi zaupali, da že razmišljajo o projektih, v 

katere bi lahko vključili radijsko igro, ter o tem, da bi vsak razred bil zadolžen za to, da 

bi posnel eno radijsko igro; vse posnetke bi potem predvajali na šolskem radiu.   
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7 PRILOGA 
 

7.1 UČNA PRIPRAVA 1 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar - Vzorček 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna  

UČNE METODE: pripovedovanje, opisovanje, pogovor, razlaga 

UČNI PRIPOMOČKI: bela tabla, flomastri za belo tablo 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

Učenci: 

 spoznavajo pojem radijska igra, 

 spoznavajo, razumejo in uporabljajo strokovne izraze književna oseba, dogajalni 

prostor, dogajalni čas. 

 

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

5 minut 

 

Učencem se predstavim. Povem jim, 

da bom naslednjih nekaj ur vodila 

njihov pouk književnosti.  

 

 

 

Učenci poslušajo. Če jih 

kaj zanima, mi zastavljajo 

vprašanja. 

OSREDNJI DEL 

 

10 minut 

 

 

 

 

 

15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

Vodim igro Lačni krokodil. Na tablo 

narišem stopnice, pod stopnicami pa 

morje s krokodilom. Nad stopnice 

narišem 12 črtic, ki ponazarjajo 

besedno zvezo radijska igra. 

 

Učencem predstavim metodo nevihte 

možganov. Povem jim, da bomo 

iskali asociacije na besedno zvezo, ki 

jo bom zapisala na tablo. Njihove 

predloge bom zapisovala okrog 

besedne zveze. Opozorim na to, da 

napačnih odgovorov ni. Naš cilj je, da 

 

Učenci naštevajo črke in 

skušajo najti rešitev igre. 

Tako ugotovijo pojem, o 

katerem bomo to šolsko 

uro govorili. 

 

Učenci z dvigovanjem rok 

naštevajo svoje asociacije.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 minut 

najdemo čim več asociacij. Na tablo 

zapišem besedno zvezo radijska igra 

in nato okoli nje zapisujem besede, ki 

jih naštevajo učenci.  

 

Ko učencem zmanjka idej, jih 

povprašam, če bi sedaj iz vseh 

zapisanih besed in besednih zvez 

znali samostojno oblikovati njihovo 

lastno definicijo radijske igre. Prosim 

jih, če lahko svoje definicije 

predstavo, nato pa jih pozovem, da 

skupaj izberemo ali oblikujemo tisto, 

ki se jim zdi najbolj pravilna. Skozi 

celotno dejavnost jih opozarjam na 

uporabo ustreznega besedišča 

(dogajalni prostor, dogajalni čas, 

avtor, radijska igra …). 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci razmišljajo o 

definiciji skupne igre. 

Svojo definicijo nato 

predstavijo sošolcem, s 

katerimi skupaj izberejo 

tisto, ki se jim zdi 

najprimernejša in najbolj 

pravilna.  

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

10 minut 

 

Učencem povem, da sem se za naša 

skupna srečanja dogovorila skupaj z 

njihovo razredničarko in gospo 

ravnateljico. Povem jim, da se tudi 

sama šolam za učiteljico razrednega 

pouka in da mi do zaključka študija 

manjka le še magistrska naloga. Ker 

bom v njej raziskovala o radijski igri, 

jih prosim, da bi sodelovali v mojem 

projektu. Omenjeni projekt jim 

natančno opišem in predstavim. 

 

 

Učenci poslušajo o 

projektu in se odločijo, ali 

bi si želeli v njem 

sodelovati in mi s tem 

pomagati pri zaključku 

mojega študija.  

 

  



 

7.2 UČNA PRIPRAVA 2 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar - Vzorček 

UČNE OBLIKE: individualna, frontalna 

UČNE METODE: pripovedovanje, pogovor, poslušanje, razlaganje 

UČNI PRIPOMOČKI: računalnik z ustreznim ozvočenjem 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

Učenci: 

 spoznajo radijsko igro Vzorček, 

 spoznajo avtorja Franeta Puntarja, 

 na podlagi zvočnih informacij oblikujejo čutno-domišljijske predstave književnih 

oseb, dogajalnega prostora in časa, 

 vrednotijo radijsko igro. 

 

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

3 minute 

 

 

Učencem povem, da tokrat radijske 

igre še ne bomo snemali, ker je naša 

naloga, da najprej spoznamo 

besedilo, kateremu se bomo še 

naslednjih nekaj ur posvečali.  

 

Povem jim, da bodo morali najprej 

pospraviti mize in izprazniti svoj 

prostor, potem pa bomo začeli. 

 

 

Učenci poslušajo.  

 

 

 

 

 

Učenci izpraznijo svojo 

mizo in pospravijo svoje 

stvari. 

 

OSREDNJI DEL 

 

3 minute 

 

 

 

 

 

20 minut 

 

 

Učence pozovem, da skupaj 

ponovimo pravila za poslušanje. 

Sprašujem jih, na kaj bodo morali po 

njihovem mnenju biti pozorni. 

 

 

Ko podajo svoje predloge, začnemo s 

poslušanjem. 

 

Učenci naštevajo svoje 

predloge (se udobno 

namestimo, se umirimo, 

pozorno poslušamo, ne 

klepetamo ipd.).  

 

Učenci se pripravijo in 

poslušajo. 



 

 

10 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 minut 

 

Ko je radijske igre konec, jim dam na 

voljo še nekaj časa, da strnejo svoje 

misli. Povem jim, da se bomo o 

radijski igri pogovorili čez nekaj 

minut. Še prej si bomo ogledali nekaj 

fotografij avtorja radijske igre. 

Odprem splet in poiščem nekaj 

zanesljivih podatkov in fotografij o 

avtorju.  

 

Nekaj pozornosti namenimo še sami 

radijski igri. Zastavljam jim 

vprašanja, s katerimi izvem njihovo 

mnenje; pogovorimo se še o vsebini. 

 

 

Učenci strnejo svoje misli.  

 

 

Učenci poslušajo. 

 

Ogledajo si fotografije 

Franeta Puntarja in 

poslušajo podatke, ki jim 

jih predstavim. 

 

Odgovarjajo na vprašanja 

o vsebini in njihovem 

mnenju o radijski igri.  

ZAKLJUČNI DEL 

 

4 minute 

 

 

Povem, da bomo pri naslednji učni 

uri dodelili vloge. Da bomo to lažje 

naredili, jih prosim, naj do naslednjič 

razmislijo o karakterjih nastopajočih 

oseb ter o tem, kdo izmed sošolcev bi 

lahko kakšno osebo igral.  

 

 

Učenci poslušajo in si 

zapišejo, kaj morajo do 

naslednjič razmisliti.  

 

  



 

7.3 UČNA PRIPRAVA 3 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar – Vzorček 

UČNE OBLIKE: skupinska, individualna, frontalna 

UČNE METODE: poročanje, branje, delo z besedilom, razlaga 

UČNI PRIPOMOČKI: natisnjena besedila za branje 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

Učenci: 

 spoznajo radijsko igro Vzorček, 

 ustvarjajo radijsko igro, 

 glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov, po vlogah, 

 v igri vlog improvizirajo dramske fragmente. 

 

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

10 minut 

 

 

Učence pozovem, da mi poročajo, kaj 

so ugotovili o karakterjih oseb iz 

radijske igre, in o tem, kdo bi po 

njihovem mnenju lahko posamezno 

osebo igral.  

 

 

Učenci poročajo. 

 

OSREDNJI DEL 

 

30 minut 

 

 

Ko učenci zaključijo s poročanjem, 

skupaj določimo učence, ki bodo 

igrali posamezno vlogo. 

 

Pozovem učence, da skupaj 

preberemo besedilo. Pred branjem jih 

opozorim na glasno in razumljivo 

branje, na intonacijo in premore.  

 

 

Skupaj določimo učence 

za igranje vloge.  

 

 

Učenci sodelujejo pri 

branju besedila.  

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

5 minut 

 

 

Učence prosim, da do naslednje učne 

ure premislijo, katere osebe so še 

 



 

nujno potrebne pri snemanju radijske 

igre. Poleg tega jih opozorim še na to, 

da bodo v snemanju radijske igre 

vključeni prav vsi učenci in ne le tisti, 

ki so danes dobili svojo vlogo.  

 

Učenci poslušajo in si 

zapišejo, o čem morajo do 

naslednjič razmisliti.  

 

  



 

7.4 UČNA PRIPRAVA 4 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar – Vzorček 

UČNE OBLIKE: individualna, skupinska, frontalna 

UČNE METODE: pogovor, razlaga, branje, poslušanje, delo z besedilo 

UČNI PRIPOMOČKI: bela tabla, flomastri za belo tablo, besedila radijske igre 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

Učenci:  

 spoznajo radijsko igro Vzorček, 

 ustvarjajo radijsko igro, 

 glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov, po vlogah, 

 v igri vlog improvizirajo dramske fragmente. 

 

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

5 minut 

 

Učence prosim, naj naštejejo osebe, 

ki se jim zdijo potrebne za snemanje 

radijske igre. Njihove predloge 

zapisujem na tablo.  

 

 

Učenci naštevajo osebe. 

 

OSREDNJI DEL 

 

5 minut 

 

 

 

 

 

25 minut 

 

Učencem, ki pri prejšnji učni uri 

nismo dodelili vloge, dodelim svojo 

nalogo. S tem poskrbim za to, da vsak 

učenec dobi svojo nalogo. 

 

 

Učence, ki so dobili vlogo igralcev, 

pozovem k ponovnemu branju. 

Ostale učence prosim, da ob branju 

zapišejo ideje, ki jih bodo lahko 

uporabili pri svoji vlogi (npr. 

scenarist išče ideje za scenarij; 

snemalec išče ideje, kako bi kaj 

posnel …).  

 

Učenci poslušajo in 

razmišljajo o vlogi, ki so 

jo dobili. Če jih o njihovi 

vlogi kaj zanima, lahko 

zastavijo vprašanja. 

 

Učenci ponovno preberejo 

besedilo, ostali pa 

razmišljajo o vlogi, ki so 

jo dobili.  

 

 

 

 



 

 

Igralce med njihovim branjem 

opozarjam na hitrost, intonacijo, 

glasnost, ritem, natančno in jasno 

izgovorjavo, na premore ipd. 

 

 

Igralci med branjem 

upoštevajo moje napotke.  

ZAKLJUČNI DEL 

 

8 minut 

 

 

 

2 minuti 

 

 

Scenarista, snemalca idr. prosim, če 

predstavijo svoje ideje in predloge, ki 

so jih med branjem dobili.  

 

Učence opozorim, da bomo 

naslednjič že pričeli s snemanjem, 

zato naj s seboj prinesejo 

pripomočke, ki jih bodo pri tem 

potrebovali. 

 

 

Učenci predstavijo svoje 

ideje in predloge. 

 

 

Zapišejo si, da morajo 

naslednjo uro s seboj 

prinesti pripomočke za 

snemanje radijske igre. 

 

  



 

7.5 UČNA PRIPRAVA 5 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar – Vzorček 

UČNE OBLIKE: frontalna, skupinska, individualna 

UČNE METODE: razgovor, razlaga, branje, delo z besedilom, poslušanje 

UČNI PRIPOMOČKI: pripomočki za snemanje (snemalnik zvoka, glasbila, 

pripomočki za proizvajanje šumov), natisnjena besedila 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

Učenci:  

 spoznajo radijsko igro Vzorček, 

 ustvarjajo radijsko igro, 

 glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov, po vlogah, 

 v igri vlog improvizirajo dramske fragmente. 

 

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

3 minute 

 

 

 

 

2 minuti 

 

Učence obvestim, da bomo tokrat 

končno pričeli s snemanjem. 

Vprašam jih, če so prinesli vse 

pripomočke, ki jih bomo potrebovali.  

 

Razložim jim, da se bomo razporedili 

v dve ekipi. V prvi ekipi bodo igralci, 

snemalec in scenarista, ki bodo ostali 

z menoj v učilnici. V drugi bodo 

učenci, zadolženi za glasbo in zvoke, 

ki se bodo z razredničarko odpravili 

v sosednjo učilnico. 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

Povedo, če so prinesli 

pripomočke za snemanje. 

 

Učenci se razdelijo v dve 

ekipi. Ena ostane v 

razredu, druga gre z 

razredničarko v sosednjo 

učilnico. 

 

OSREDNJI DEL 

 

30 minut 

 

 

Prvo skupino, ki ostane z menoj v 

učilnici, usmerjam in vodim pri 

snemanju radijske igre. Igralce vmes 

opozarjam na intonacijo, premore, 

glasnost in hitrost branja. 

 

Igralci berejo besedilo; 

branje sproti snemamo.  

 

 

 



 

 

Učenci, ki bodo poskrbeli za zvoke in 

glasbo, v sosednji učilnici z 

razredničarko vadijo skladbe in 

šume, ki bi jih dodali v radijsko igro.  

 

 

Učenci vadijo skladbe in 

prikaz šumov, ki so jih 

pripravili za radijsko igro. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

10 minut 

 

 

V učilnico se vrne tudi druga skupina 

učencev, katere prosim, da nam 

zaigrajo skladbe, ki so jih pod 

vodstvom razredničarke vadili v 

sosednji učilnici. Vodim razgovor o 

skladbah, nato pa skupaj (ob 

usmeritvah scenaristov) izberemo, 

kaj od slišanega bomo v radijsko igro 

vključili. 

 

 

Učenci, zadolženi za šume 

in glasbo, nam predstavijo 

svoje ideje. Ostali jih 

komentirajo in vrednotijo 

ter izberejo, kaj bomo v 

radijsko igro vključili. 

 

  



 

7.6 UČNA PRIPRAVA 6 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar – Vzorček 

UČNE OBLIKE: frontalna, skupinska, individualna 

UČNE METODE: razgovor, razlaga, branje, delo z besedilom, poslušanje 

UČNI PRIPOMOČKI: pripomočki za snemanje (snemalnik zvoka, glasbila, 

pripomočki za proizvajanje šumov), natisnjena besedila 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

Učenci:  

 spoznajo radijsko igro Vzorček, 

 ustvarjajo radijsko igro, 

 glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov, po vlogah, 

 v igri vlog improvizirajo dramske fragmente. 

  

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

10 minut 

 

 

Učencem predvajam posnetke, ki 

smo jih posneli pri prejšnji učni uri. 

Posnetke komentiramo in se 

odločimo, ali so ustrezni ali ne.  

 

 

Učenci poslušajo in 

vrednotijo posnetke iz 

prejšnje ure. Povejo, 

katere bo treba po 

njihovem mnenju še 

enkrat posneti. 

 

OSREDNJI DEL 

 

30 minut 

 

 

Učence vodim pri nadaljevanju 

snemanja radijske igre. Najprej jih 

vodim pri snemanju besedila, nato pa 

jih pozovem še k snemanju šumov in 

glasbe, ki bi jo dodali v radijsko igro. 

 

 

Učenci poslušajo, sledijo 

napotkom in snemajo 

radijsko igro. Snemajo 

govor, šume in glasbo. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

5 minut 

 

 

Učencem povem, da se bova skupaj s 

snemalcem odpravila do učitelja 

računalništva, s katerim bomo 

 

Učenci poslušajo; 

snemalec se z menoj 



 

poslušali posnetke in jih združili. 

Poleg tega jim povem, da se bom z 

ravnateljico skušala dogovoriti za 

predvajanje naše radijske igre na 

šolskem radiu. 

 

odpravi do učitelja 

računalništva. 

 

  



 

7.7 UČNA PRIPRAVA 7 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar – Vzorček 

UČNE OBLIKE: frontalna, skupinska, individualna 

UČNE METODE: razgovor, razlaga, poslušanje 

UČNI PRIPOMOČKI: pripomočki za snemanje (snemalnik zvoka, glasbila, 

pripomočki za proizvajanje šumov), natisnjena besedila 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

3 minute 

 

 

Povem, da nam je skupaj s 

snemalcem in učiteljem 

računalništva uspelo urediti posnetek 

radijske igre, ki smo jo posneli, ter jih 

seznanim s tem, da jo bomo danes 

poslušali. 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

OSREDNJI DEL 

 

35 minut 

 

 

Učence pozovem k pravilnemu in 

natančnemu poslušanju.  

 

Ko je posnetka konec, jih povprašam 

po njihovem mnenju.  

 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

Odgovorijo na vprašanje 

in izrazijo svoje mnenje. 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

7 minut 

 

 

Scenarista povabim s seboj h gospe 

ravnateljici, s katero se dogovoriva za 

predvajanje radijske igre na šolskem 

radiu. 

 

 

Scenarist odide z mano do 

ravnateljice. Ostali se o 

posneti radijski igri v 

učilnici pogovorijo še s 

svojo razredničarko. 

 

  



 

7.8 UČNA PRIPRAVA 8 
 

ŠTUDENTKA: Nives Malovrh 

PREDMET: slovenščina RAZRED: 5. 

UČNA TEMA: radijska igra 

UČNA ENOTA: Frane Puntar – Vzorček 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna 

UČNE METODE: pogovor, razlaga, poslušanje 

UČNI PRIPOMOČKI: računalnik s predvajalnikom zvoka, posnetek radijske igre 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE NALOGE IN CILJI: 

Učenci:  

 spoznajo radijsko igro Vzorček, 

 ustvarjajo radijsko igro, 

 glasno berejo besedilo, razčlenjeno na več prizorov, po vlogah, 

 v igri vlog improvizirajo dramske fragmente. 

 

LITERATURA: 

 Puntar, F., 1993. Hojladrija in druge radijske igre za otroke. Ljubljana: Mladinska 

knjiga. 

 Puntar, F., 2010. Tri igre. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 

 

 

 

POTEK UČNE URE 

 

ČAS UČITELJICA UČENCI 

UVODNI DEL 

 

3 minute 

 

 

Učencem povem, da smo se danes 

zbrali na drug dan, kot smo se 

običajno, saj bomo na šolskem radiu 

poslušali posnetek radijske igre, ki 

smo ga posneli v prejšnjih učnih 

urah. 

 

 

Učenci poslušajo. 

 

OSREDNJI DEL 

 

2 minuti 

 

 

 

 

35 minut 

 

 

 

 

 

 

Učence pozovem, naj se pripravijo na 

poslušanje. 

 

Poslušamo radijsko igro.  

 

Ko je posnetka konec, jih prosim za 

povratno informacijo o našem 

skupnem projektu. Razdelim jim 

prazne liste in prosim, naj nanje 

napišejo nekaj besed o projektu, o 

tem, kaj jim je/ni bilo všeč, kako so 

 

Učenci se pripravijo.  

 

 

Poslušajo radijsko igro. 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

Na prazne listke napišejo 

svoje mnenje. 

 



 

se počutili, če mi želijo kaj sporočiti 

ipd.  

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

 

5 minut 

 

Učencem in razredničarki se 

zahvalim za sodelovanje v mojem 

projektu. Povem jim, da se bom v 

naslednjem tednu oglasila še enkrat 

in jim v zahvalo za sodelovanje nekaj 

prinesla. 

 

 

Učenci poslušajo in se na 

koncu poslovijo. Če mi 

kdo želi še kaj sporočiti, 

mi takrat pove. 

 

 

 


