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IZVLEČEK 

Otrokova prva knjiga je slikanica, katere značilnost je prepletenost besednih in 
slikovnih informacij. Ti lastnosti določata njeno kakovost; bolj kot se navezujeta druga 
na drugo, kakovostnejša je. Strokovnjaki ugotavljajo, da prebiranje slikanic razvija 
miselne možnosti, sklepanje, povezovanje, branje, poslušanje, govorjenje in 
nebesedno izražanje. Glavna tema magistrskega dela je raziskati različne ilustracije 
iste slikanice – Kozlovska sodba v Višnji Gori – in določiti, katera ilustracija je 
kakovostnejša ter kakšen je odziv učencev na različne ilustracije slikanice. Najbolj 
me je zanimalo, ali se bodo učenci bolje odzvali na kakovostno ilustracijo. Pri 
raziskavi je sodelovalo 20 učencev 2. razreda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri 
Stični, in sicer 10 deklic in 10 dečkov, starih od 7 do 8 let. Za raziskovalno metodo 
sem uporabila intervju, v sklopu katerega so učenci odgovarjali na vprašanja o 
ilustracijah. Njihove odgovore sem si zapisovala. Odgovore in odzive učencev sem 
predstavila v tabelah. Izsledki kažejo, da ilustracije Gabrijela Vrhovca izmed vseh 
obravnavanih ilustracij vsebujejo največ elementov za nekakovostno ilustracijo. Kljub 
temu pa vse štiri obravnavane slikanice dosegajo merila za kakovostno ilustracijo. 
Učenci so podajali subjektivna mnenja o ilustracijah; pozorni so bili na malenkosti, ki 
so bile prikazane. Bolje so se odzvali na ilustracijo, ki je bila manj kakovostna.  
 
KLJUČNE BESEDE: slikanica, didaktika književnosti, govorni odziv učencev na 
slikanico, Kozlovska sodba v Višnji Gori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

A child's first book is a picture book that combines verbal and visual information. The 
quality of a picture book largely depends on how well the visual and the verbal part 
support each other, the more they do, the better the quality. Experts have proven that 
reading picture books develops cognitive functions such as judgement, reasoning, 
reading, listening, speaking and non-verbal communication. The main objective of 
this dissertation is to research different illustrations of the same picture book – 
Kozlovska sodba v Višnji Gori, to determine the quality of illustrations and children's 
respond to different illustrations. My main interest was to see whether children 
respond better to a quality illustration. The research included 20 children, 10 boys 
and 10 girls, aged from 7 to 8, from the second year of elementary school Osnovna 
šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični. The prevailing research method was an 
interview where schoolchildren answered my questions about the illustrations and I 
noted their answers. Children's answers and responses are presented in tables. The 
results show that Gabrijel Vrhovec's illustrations contain the most elements of lower-
quality illustrations, nevertheless all four illustrations still meet the quality illustration 
criteria. Schoolchildren expressed their subjective opinion of illustrations, paying 
specific attention to displayed details. They responded better to an illustration that 
was of poorer quality.  
 
KEY WORDS: picture book, literature didactics, students' verbal respond to a picture 
book, Kozlovska sodba v Višnji Gori 
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1 UVOD 
Otrokova prva knjiga je slikanica, katere značilnost je prepletenost besednih in 
slikovnih informacij. Ti lastnosti določata njeno kakovost; bolj kot se navezujeta druga 
na drugo, kakovostnejša je. Glavna tema magistrskega dela so kakovostne ilustracije 
v slikanicah. Ko otrok še ne zna brati, so ilustracije zanj prvi vir informacij, ko sam 
gleda slikanice. Ob pomoči odrasle osebe, ki bere besedilo, se ilustracije z zgodbo 
strnejo v celoto in tako otrok celostno doživi slikanico. Kakovostna ilustracija vsebuje 
likovne prvine, različne površine, likovne ritme, kontraste, ki se med seboj 
dopolnjujejo, delujejo skladno, uravnoteženo in celostno. Ilustracije so likovno 
prečiščene in ne vsebujejo nepotrebnih likovnih elementov. Otroci potrebujejo 
kakovostne in raznolike ilustracije, ker tako odkrivajo načine, oblike ter bogastvo 
likovnega pripovedovanja in izpovedovanja.  
 
Učitelji imajo na izbiro veliko slikanic, ki vsebujejo enako besedilo in različne 
ilustracije. Vse ilustracije pa niso kakovostne, zato mora učitelj posegati po 
kakovostnih slikanicah, pri čemer sta prisotna kakovostna besedilo in ilustracija, ter 
učencem tako omogočiti celostno izkušnjo s slikanico. Tem merilom ustreza 
Kozlovska sodba v Višnji Gori, ki je bila prevedena v več jezikov, vsak prevod pa ima 
drugega ilustratorja.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POUK KNJIŽEVNOSTI 

Učni načrt za slovenščino v osnovnošolskem programu opredeljuje splošne in 
operativne cilje predmeta po triletjih in razredih, specialnodidaktična priporočila, 
medpredmetne povezave in standarde znanja po triletjih. Glavna značilnost učnega 
načrta je usmerjanje k dejavnostim, ki jih lahko na podlagi didaktike književnosti 
poimenujemo tudi bralne strategije. Učni načrt predvideva vodeno razvijanje branja, 
poslušanja, govorjenja in pisanja s strategijami pred sprejemanjem besedila, 
strategijami med sprejemanjem in s strategijami po sprejemanju besedila. Mlademu 
bralcu moramo omogočiti, da bo njegov stik z besedilom pri pouku in v domačem 
okolju čim bolj prijeten (prim. Saksida, 2010). Če književni pouk učencu ne omogoči 
samostojnega stika z besedilom, mu ne pomaga razviti bralne sposobnosti in mu ne 
omogoči pozitivne izkušnje z besedilom, besedilo in vsi podatki o tem besedilu 
postanejo le nezanimiva snov, ki se jo mora ta naučiti na pamet za pridobitev dobre 
ocene pri predmetu (prim. Grosman, 2003b). Poznamo dva tipa pouka književnosti, 
komunikacijskega in tradicionalnega. Glavna razlika med njima je v tem, da 
komunikacijski pouk izhaja iz srečanja bralca z besedilom; besedila, ki so navedena v 
učnem načrtu, so samo predlogi za obravnavo pri pouku. Pri komunikacijskem pouku 
je pravilo manj izbranih del, ta pa so obravnavana poglobljeno ter z upoštevanjem 
mnenj in interesov mladih bralcev (prim. Saksida, 2010). Spodbuja, da učenci 
»soustvarjajo besedilno stvarnost, prek »igre« vstopajo v dialog z besedilom, ob tem 
spoznavajo prvine, iz katerih je sestavljeno besedilo, in različne kontekste« (Saksida, 
2010: 18). Tradicionalni pouk pa je osnovan na podlagi literarne vede. Ne izstopa s 
seznama del, ki je opredeljen v učnem načrtu, in učenec samo sprejema podatke, ki 
jih učitelj posreduje. Treba je poudariti, da komunikacijski pouk ne more potekati brez 
elementov tradicionalnega pouka, ne nazadnje pa tudi tradicionalni pouk spodbuja 
določeno stopnjo komunikacije. Učencem z upoštevanjem obeh tipov pouka nudimo 
kakovosten bralni dogodek (prav tam: 18). Bralni dogodek je vodeni pogovor o 
prebranem besedilu, kar pomeni, da so bralni dogodki tudi pouk, bralna značka in 
domače branje. Bralni dogodek spodbuja branje, razčlenjevanje besedila in izražanje 
mnenja o prebranem besedilu (prim. Saksida, 2015).  

 

2.2 BRANJE 

Že v zgodnjih letih se otrok sreča z branjem in s pripovedovanjem s pomočjo staršev, 
vrstnikov ali vzgojiteljev v vrtcu. Tako spozna, kaj vse skrivajo zgodbe, pravljice na 
čustveni, spoznavni in na socialni ravni. Z odkrivanjem sveta literature otrok lažje 
spoznava pravi svet (prim. Marjanovič Umek in Zupančič, 2003). Otrok tako 
spoznava in poglablja izkušnjo, da branje leposlovja nudi estetski užitek in ugodje; 
tako razvije zanimanje za branje in pozitiven odnos zanj (prim. Jamnik, 2003). Branje 
se zdi na prvi pogled preprosta in razumljiva dejavnost, procesi branja od začetnega 
zaznavanja do končne interpretacije in ocene pa so družbeno-kulturno pogojeni in se 
razlikujejo od kulture do kulture, vendar pa imajo vse družbe določena pravila, ki jih 
lahko teoretično opišemo in razčlenimo (prim. Grosman, 1989). Razbiranje 
grafičnega besedila, pri čemer mora bralec povezati delce kroga in črt v črke, jih 
razbrati ter pretvoriti v besede, povedi in pripoved, je zahtevno opravilo. Zaradi 
bralčeve dejavne prisotnosti pri branju je to zelo pomembna vaja v rabi jezika, ki 
prispeva k razvoju in izboljšanju vseh jezikovnih zmožnosti (prim. Grosman, 2003a).  
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2.3 DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI 
»Didaktika mladinske književnosti spada v veliko družino specialnih didaktik, 
posebnih znanstvenoraziskovalnih disciplin, ki se ukvarjajo z vprašanjem, kako se 
določena področja dejanskosti in vede o njej vključujejo v vzgojno-izobraževalni 
proces, ter svoje ugotovitve uporabljajo pri usposabljanju učiteljev za poučevanje« 
(Kordigel Aberšek, 2008: 14). Didaktika mladinske književnosti je definirana z 
bralcem, čigar osebnost se še razvija, in s posebno recepcijsko situacijo za bralce, ki 
pri branju še uporabljajo tako imenovano bralno energijo; prav tako je definirana s 
posebnim literarnim besedilom (prav tam: 14.) Sodoben pouk književnosti poteka 
neavtoritativno, obravnava besedil poteka strpno in nedominantno. Učitelj izbira 
besedila na podlagi zanimanja učencev, učiteljevo razumevanje besedila ni več 
strogo pravilno in bralcem dopušča lastno interpretacijo; učitelj spodbuja k pogovoru 
ob besedilu. Za sodoben pouk je tudi značilno, da obravnavajo manj del, vendar tista 
podrobnejše in bolj poglobljeno (prim. Saksida, 2008). 
 
RECEPCIJSKA DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI 

Za recepcijsko didaktiko književnosti je značilno, da pozornost usmerja v bralca in 
proces branja, pri čemer se besedilo začne konkretizirati z branjem. Zato je treba 
nameniti veliko pozornosti socialnim in psiholoških dejavnikom ter procesom 
bralčevega sprejemanja literature. Recepcijska didaktika je namenjena predvsem 
mladim bralcem, ki se z literaturo šele spoznavajo. Tako moramo pri vzgajanju bralca 
upoštevati njegove zmožnosti in spodbujati njegov lasten odziv na prebrano ter 
pogovor o prebranem. Glavne značilnosti recepcijske didaktike književnosti so 
naslednje: 

 osredinjena je na odnos med bralcem in besedilom, odziv bralca na besedilo 
naj bi v njem spodbudil prijetno in pozitivno izkušnjo; 

 bralce naj se ob branju pripravi za čutno, čustveno, domišljijsko sprejemanje 
besedila in izražanje svojih doživetij ob prebranem besedilu; 

 ob branju literarnih del in izražanju se razvija zmožnost tvorjenja in 
sprejemanja besedil ob poslušanju, govorjenju, branju in ob pisanju;  

 uspešnost pouka je odvisna od izbire besedil, ki jih ponudimo učencu, in sicer 
naj bi bilo besedilo blizu bralcu na način, da razume oziroma se lahko vživi v 
problem, ki je predstavljen v besedilu; pouk bo uspešen tudi na podlagi izbire 
motivacije, ki jo ponudimo; to so lahko npr. doživljajski pogovor, likovno 
ustvarjanje, uglasbitev in uporaba računalniške tehnologije; 

 cilj pouka je ustvariti motiviranega bralca, ki bo zaradi pozitivnih prvih bralnih 
izkušenj rad posegal po knjigah tudi zunaj šolskih klopi; 

 z recepcijsko didaktiko pa dosegamo tudi druge cilje, oblikovanje stališč, 
prepričanj, vrednost, kritično mišljenje in moralni razvoj (prim. Krakar Vogel in 
Blažić, 2013).   
 

SISTEMSKA DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI 
Sistemska didaktika temelji na razumevanju literature in vrednotenju njene vloge. Ni 
dovolj le branje in razpravljanje o besedilu, ampak je treba spoznati tudi dejavnike, ki 
tvorijo delo. Učenci morajo spoznati avtorja, njegova dela, čas, v katerem je ustvarjal, 
družbeno-ekonomske okoliščine, založbo, medije, kritike dela. Glavne značilnosti 
sistemske didaktike so naslednje: 

 glavni cilj sistemske didaktike je, da učenec spozna in vrednoti literarni 
sistem, spozna besedilo in kontekstne dejavnike; 
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 branje literarnih besedil je še vedno prvi cilj, vendar se pozitivna bralna 
izkušnja nadgrajuje z zahtevnejšim razmišljajočim opazovanjem v kontekstu z 
drugimi dejavniki; 

 poleg sporazumevalnih zmožnosti razvija še druge zmožnosti, to so znanje, 
spretnosti, odnosi in stališča; pri znanju imamo v mislih poznavanje temeljnih 
izraznih področij umetnosti in kulture ter sistem dejstev in primerov umetniških 
praks z navedenih področij in njihovega zgodovinskega razvoja; spretnosti 
zajemajo razpravljanje o različnih temah in primerjanje posameznega 
ustvarjalca z drugimi načini umetniškega izražanja. Odnose in stališča 
razvijamo z občutkom identitete in s sprejemanjem različnosti, pripravljenostjo 
na estetsko občutljivost in s trajnim zanimanjem za kulturno življenje, njegov 
razvoj in pozitiven odnos do vseh oblik kulturnega izražanja; 

 sistemska didaktika za spoznavanje in primerjanje različnih motivno-tematskih 
in oblikovnih sestavin uporablja odlomke besedil; tako lahko bralci spoznavajo 
več besedil, saj bi z branjem samo ene knjige lahko izgubili občutek celote; 

 oblikuje se bralec, ki bere in interpretira literaturo na podlagi poznavanja, 
vrednotenja in razumevanja dejavnikov, ki tvorijo besedilo (prav tam: 13).  

 

2.4 CILJI POUKA KNJIŽEVNOSTI 

M. Kordigel Aberšek (2008) opredeljuje tri cilje, in sicer vzgojne, procesne in 
izobraževalne. Izobraževalni cilji zavzemajo predvsem prepoznavanje 
komunikacijske situacije pri recepciji mladinske književnosti, literarnozgodovinsko 
znanje in literarnoteoretično znanje, ki ga lahko pridobijo (prav tam: 19). Zmožnost 
pridobivanja recepcijske zmožnosti je poglavitni procesni cilj, v katerega so 
usmerjene didaktične priprave na pouk književnosti, saj želijo, da se prekrivata 
bralčevo pričakovanje in pomensko besedilo. Ustrezne pogoje za doživetje bralca do 
njegove meje ustvarjalne komunikacije z literarnim besedilom dosežemo z 
didaktičnimi aktivnostmi (prav tam: 25). Da bi otroci razvili bralni interes, jim moramo 
ponuditi besedila, ob katerih lahko uživajo. Težavnost bralnega gradiva mora biti 
primerna otrokovi bralni sposobnosti, saj se bo ob besedilu, ki ga bo razumel, počutil 
varnega. Otrok mora imeti na voljo dovolj časa, da bralno dejavnost dokonča, zato 
mora biti tudi dolžina besedila ustrezna njegovim sposobnostim. Otroku omogočimo 
potrditev v socialnem okolju, ki je lahko pohvala, nagrada ali izmenjava izkušenj 
(prim. Gradišar, 1999). Pri vzgojnih ciljih je bistvo to, da jih ne moremo doseči na 
hitro; vse je usmerjeno na dolgoročni cilj, in sicer da otroku približamo literaturo z 
različnimi metodami. Dosegli bi radi to, da bi otrok, ko bo starejši, rad bral in v branju 
našel užitek ter da bi to veselje do branja prenašal naprej na lastne otroke (prim. 
Kordigel Aberšek, 2008). 
 

2.5 METODE DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI 

M. Kordigel Aberšek (2008) navaja različne metode za spodbujanje branja pri otrocih, 
in sicer: »večkratno branje istega besedila, branje v nadaljevanjih, družinsko branje, 
branje na deževen dan in metodo žepne pravljice« (str. 92). Metoda večkratnega 
branja istega besedila predvideva to, da učitelj prebere isto besedilo tolikokrat, 
kolikokrat si ga učenci zaželijo. Glavni cilj književnosti, to je spodbujati in ohranjati 
zanimanje za literaturo in večkratno branje istega besedila, je pomemben, saj se 
učencem vsakokrat, ko ponovno preberemo isto pravljico, ta zdi lepša (prav tam: 88). 
Metoda branja v nadaljevanjih je primerna predvsem za daljša prozna dela, ki jih 
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beremo po odlomkih. Pomembno je, da na tak način beremo v rednih sklopih, da 
bodo učenci vedeli, kdaj lahko pričakujejo nadaljevanje, in se bodo tako že sami 
motivirali (prav tam: 90). Metoda družinskega branja je pomembna za to, da otroci že 
v družinskem okolju pridobivajo pozitiven odnos do književnosti; tako se učiteljevo 
delo dopolnjuje s književno vzgojo v domačem okolju (prav tam: 91). Metoda branja 
na deževen dan ima dolgoročni cilj, in sicer da bi pri otrocih spodbudili oziroma jim 
ponudili možnost izbire ob deževnih dneh, da bi sami od sebe na turoben dan 
posegali po knjigi in ne televiziji (prav tam: 92). Metoda žepne pravljice je zasnovana 
tako, da otrokom v petek preberemo pravljico, po koncu branja pa si narišejo ali 
zapišejo, kaj vse so si zapomnili. Nato dobijo nalogo, da pripovedujejo pravljico čim 
več osebam; pomagajo si lahko s tem, kar so narisali ali zapisali. Tako razvijajo 
zmožnost poslušanja in pripovedovanja pravljic, prav tako pa spoznavajo in usvajajo 
značilnosti pravljice (prav tam: 94). 
 

2.6 OBLIKE KNJIGE 

Slikanica je glede ilustracij vmesna stopnja med stripom in ilustrirano knjigo. Zelo 
preprosto je ločiti knjige brez ilustracij, knjige z ilustracijami in stripe, težava pa 
nastane pri določanju, kdaj je knjiga slikanica in kdaj ilustrirana knjiga (prim. Batič in 
Haramija, 2013).  
 
SLIKANICE BREZ BESEDILA 
Poznamo slikanice brez besedila, tako imenovane tihe knjige, ki poleg naslova ne 
vsebujejo nobenega besedila, ampak samo ilustracije. Bralec bere ilustracije na dva 
načina – posamezno in zaporedno, drugo za drugo. Bralec je tako pred nalogo, da 
odkrije zveze med posameznimi ilustracijami med listanjem slikanice brez besedila 
(prav tam: 24). Tako se oblikujejo bralčevo pričakovanje in ugotovitve o pomenu 
ilustracij. Bralec mora tudi tvorno sodelovati pri odkrivanju odnosov med ilustracijami, 
dogodki in pomenom, ki izhaja iz »uporabljenih barv, perspektive, kadriranja in 
kompozicije« (Batič in Haramija, 2013: 24). 
 
ILUSTRIRANA KNJIGA 
Ilustrirana knjiga ima več kot 50 % besedila in je prevladujoči del v knjigi. Knjiga 
vsebuje tudi ilustracije, te pa ne tvorijo zgodbe, vendar le poudarijo posamezne 
prizore, ki so omenjeni v besedilu. Tako lahko rečemo, da sta v ilustrirani knjigi 
besedilo in ilustracija samostojna (prav tam: 25). 
 
SLIKANICA 
Slikanica je knjiga, ki vsebuje manj kot polovico besedila, ilustracije pa so povezane z 
besedilom in oblikovane v zgodbo. Slikanica je kombinacija dveh komunikacij, 
besedne in vizualne (prav tam: 25). M. Kobe (2004) meni, da je prav ta prepletenost 
besedila in ilustracije glavna značilnost slikanice. Glavna lastnost, ki loči slikanico in 
ilustrirano knjigo, je prav količina besedila, ki ga vsebuje, vendar pa moramo vedeti, 
da ilustrirana knjiga lahko obstoji tudi brez ilustracij, saj so te dodatek k besedilu 
(prim. Batič in Haramija, 2013). Saksida (1999) opredeli slikanico po dveh definicijah: 
po strožji, da je slikanica samo tista knjiga, pri kateri besedni del ne more obstajati 
brez ilustracij; po širši definiciji pa, da je slikanica vsaka knjiga, ki vsebuje približno 
enakovredni delež besedila in slik.  
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2.7 ZAHTEVNOSTNE STOPNJE SLIKANICE 

Slikanica kot zvrst knjige, ki je namenjena bralcem predbralnega obdobja in tudi 
bralcem šolskega obdobja, je glede na starost bralca izoblikovana v različnih 
zahtevnostnih stopnjah glede na zunanjo obliko, besedilo in ilustracijo (prim. Kobe, 
1987). 
 
Ločimo tri zahtevnostne stopnje: 

1. kartonska zgibanka ali leporello; 
2. knjiga s trdimi kartonskimi listi; 
3. knjiga s tankimi listi (prav tam: 31). 

 
KARTONSKA ZGIBANKA ALI LEPORELLO 
Kartonska zgibanka je harmonikasto zložljiva in še nima oblike knjige. Namenjena je 
otrokom do 3. leta starosti, saj je po vsebini doživljajsko preprosta, po zunanji obliki 
pa je prehodna stopnja med igračo in »pravo« knjigo. Znotraj stopnje kartonske 
zgibanke se pojavljajo tri zahtevnostne stopnje: 

1. leporello brez (leposlovnega) besedila; 
2. leporello s krajšim besedilom; 
3. leporello s kratkimi ljudskimi in z umetnimi otroškimi pesmimi (prav tam: 31). 

 
 
LEPORELLO BREZ (LEPOSLOVNEGA) BESEDILA 
Namenjen je otroku okoli drugega, tretjega leta in mu ponuja različne živali, rastline, 
vozila, jedi, števila od 1 do 10, predmete, pojme, igrišče, igrala, prizore iz otrokovega 
okolja na celostranskih slikah. Otrok si tak leporello lahko ogleduje sam ali z odraslim 
in tako doživljajsko uživa ob poimenovanju in prepoznavanju tega, kar vidi na slikah 
(prav tam: 30). 
 
LEPORELLO S KRAJŠIM BESEDILOM 
Vsebuje krajša besedila, ki spremljajo slike na posameznih kartonih, na katerih so 
upodobljeni predvsem dogodki vsakdana, v katere je vključen otrok sam. Otrok tako 
leporello bere skupaj z odraslim; ta mu bere prigodniške verze, ki opisujejo umivanje, 
oblačenje, igranje različnih iger, športov, praznovanje rojstnega dne. Taka slikanica 
pri otroku spodbuja, da se poistoveti z otrokom na slikah ter spodbuja sposobnost 
prepoznavanja, poimenovanja in pomnjenja (prav tam: 30). 
 
LEPORELLO S KRATKIMI LJUDSKIMI IN UMETNIMI OTROŠKIMI PESMIMI 
Otrok se med drugim in tretjim letom s to slikanico seznanja z ljudsko in umetno 
poezijo, ki jo spremljajo živobarvne ilustracije; te poskrbijo, da si otroci besedilo hitro 
zapomnijo. Tukaj ne gre za otrokovo logično doživljanje pesmi, ampak za veselje ob 
poslušanju ritma, rim in zvočne barvitosti besed; pri otroku se tako spodbudi želja po 
igri z besedami (prav tam: 31).  
 
KNJIGA S TRDIMI KARTONSKIMI LISTI 
Otrok se okoli drugega in tretjega leta srečuje tudi že s knjigo s trdimi kartonskimi 
listi, ki po obliki že spominja na knjigo, po kateri lahko otroci listajo. Po besedilu in 
ilustraciji pa vsebuje stopnjo leporella (prav tam: 31). 
 



17 
 

KNJIGA S TANKIMI LISTI 
Otroci okoli četrtega leta spoznajo slikanico kot pravo knjigo s tankimi listi. Pod tretjo 
stopnjo spada predvsem zaradi zunanje podobe, ki je že podoba »prave« knjige, in je 
tudi doživljajsko zahtevnejša za otroka. Otroku sprva besedilo prebirajo starši in otrok 
sledi ilustracijam, pozneje v šolskem obdobju ga lahko prebira sam (prav tam: 31). 
 

2.8 VRSTE SLIKANIC GLEDE NA USTVARJALNI POSTOPEK 

Slikanica je edina zvrst knjige, ki je sestavljena iz enakovrednih delov besedilnega in 
likovnega dela ter je namenjena otrokom v različnih starostnih obdobjih. Glavna 
naloga ustvarjalcev slikanic je, da besedilo in slika predstavljata celoto in se med 
seboj prepletata ter tako predstavljata skupno estetsko sporočilo (prav tam: 33). M. 
Kobe (1987) slikanico glede na njeno likovno-besedno celoto poimenuje likovno-
tekstovni monolit. Glede na ustvarjalni postopek ločimo: 

1. avtorsko slikanico; 
2. slikanico, pri kateri sta soavtorja stalna sodelavca; 
3. slikanico, pri kateri soavtorja nista stalna sodelavca. 

 
AVTORSKA SLIKANICA 
Poznamo dva modela avtorske slikanice: 

1. avtorska slikanica brez besedila; 
2. avtorska slikanica z besedilom. 

 
AVTORSKA SLIKANICA BREZ BESEDILA 
Avtorska slikanica brez besedila je slikanica, v kateri so prisotne samo ilustracije; 
avtor podaja zgodbo, ki si jo sam izmisli, samo skozi ilustracije (prav tam: 35). 
 
AVTORSKA SLIKANICA Z BESEDILOM 
Avtorska slikanica z besedilom je tista slikanica, v kateri sta likovni in besedni del 
delo enega avtorja. Avtor sam najbolje ve oziroma si sam predstavlja, kateri del 
besedila bo predstavil likovno, katera informacija se mu zdi najpomembnejša oziroma 
bo najbolj ustrezala njegovi zamisli. Sam se tudi odloči, kdaj bosta ilustracija in 
besedilo hkratna in kdaj se bosta izmenjevala (prav tam: 43).  
  
SLIKANICA, PRI KATERI STA SOAVTORJA STALNA SODELAVCA 
Slikanice, ki so delo avtorjev, ki sta stalna sodelavca, ločimo po načinu ustvarjanja: 

̶ avtorja skupaj ustvarjata besedilo in likovno podobo slikanice, slikanico 
ustvarita skupaj; 

̶ likovni avtor dobi besedilo slikanice in v sodelovanju z avtorjem besedila 
ustvari ilustracije; 

̶ likovni ilustrator je stalni sodelavec avtorja besedila in ilustrira besedilo 
povsem samostojno (prav tam: 35). 

 
SLIKANICA, PRI KATERI SOAVTORJA NISTA STALNA SODELAVCA 
Slikanica, katere avtorja nista stalna sodelavca, nastaja po naslednjih dveh principih 
ustvarjanja: 

̶ avtor besedila napiše celotno besedilo in ga nato odda likovnemu ustvarjalcu; 
̶ likovni ustvarjalec oblikuje ilustracije in jih odda besednemu avtorju (prav tam: 

36). 
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2.9 RAZPOREDITEV BESEDILA IN ILUSTRACIJ V SLIKANICI 

Slikanice se med seboj razlikujejo tudi po notranji urejenosti besedila in ilustracij. 
Glede na razporeditev besedila in ilustracij ločimo: 
1. klasično slikanico; 
2. ilustracija se razliva čez rob; 
3. besedilo je vključeno v ilustracijo (prav tam: 37); 
4. poučne slikanice, ki povzemajo estetiko in kompozicijo časopisov in revij (prim. 
Omrzel, 2006). 
 
KLASIČNA SLIKANICA 
Za klasično slikanico je značilno, da je vsaka ilustracija samostojna slika. V takih 
slikanicah se enakovredno izmenjujeta besedilo na eni strani in ilustracija na drugi 
strani ali pa si besedilo in ilustracija enakovredno delita stran. Za to slikanico je 
značilno predvsem, da sta besedilo in ilustracija še samostojna (prim. Kobe, 1987). 
Knjige, pri katerih slikovni del prevladuje ali pa je enakovreden besedilu, ki ne 
presega 1.000 znakov, uvršamo med klasično slikanico. Ilustrirana knjiga pa vsebuje 
več besedila kot slik. Z vidika oblikovanja ima v ilustrirani knjigi glavno vlogo 
besedilo, v slikanici pa ilustracije. Tako lahko določimo tri podtipe klasične slikanice: 
 
– ILUSTRACIJA NA ENI STRANI, BESEDILO NA DRUGI STRANI 
Ilustracija in besedilo sta vsak na svoji strani, zavzemata enak ali podoben položaj na 
listu in sta enake velikosti; s tako simetrično postavitvijo ponujata bralcu umirjen in 
urejen videz slikanice. Uporabljen je enakomeren ritem tipa AB-AB-AB, pri čemer se 
ilustracija in besedilo enakomerno izmenjujeta.   
 
– ILUSTRACIJE, KI JIH SPREMLJA BESEDILO, POSTAVLJENO POD NJIH 

Besedila je zelo malo, lahko tudi samo ena beseda, ki pove, kaj ilustracija ponazarja. 
Likovno je ta postavitev statična in enakomerna, primerna za usvajanje novih vsebin. 

– DVOSTRANSKE ILUSTRACIJE SE IZMENJUJEJO S CELOSTRANSKIMI 
ILUSTRACIJAMI IN Z BESEDILOM 
Razmerje med enostransko ilustracijo, besedilom in obojestransko ilustracijo je 
odvisno od količine besedila. Vsi trije elementi si lahko enakomerno sledijo, npr. 
ABC-ABC-ABC ali pa jih razvrstimo drugače in tako ustvarimo zanimivejši ritem, ki 
bralca spodbudi, da aktivno sodeluje pri branju knjige, na primer ABC-BC-ABC. 
Ilustrator v ilustracije vključi več manjših ilustracij, da vzpostavi ravnovesje in vnese 
dinamiko ter poživi knjigo (Omerzel, 2006). Avtor navaja več vrst manjših ilustracij ali 
vinjet:  
 

– »Vinjete na vrhu, ob strani, v središču ali na dnu strani. 
– Ornament ob robu strani, bodisi zgoraj bodisi spodaj ali pa po navpičnem 

robu strani. Najdemo ga predvsem v knjigah starejšega datuma, danes ga 
ilustratorji in oblikovalci redko uporabljajo. 

– Manjše ilustracije, ki pripovedujejo zgodbo kot strip. 
– Manjše ilustracije, ki se vrinejo med besedilo« (Omerzel, 2006: 34).   
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SLIKANICA, KATERE ILUSTRACIJA SE RAZLIVA ČEZ ROB 
Ilustracija se razširi čez obe strani v slikanici, pri čemer je besedilo vključeno v 
ilustracijo (prim. Kobe, 1987). Besedilo je po navadi kratko in jedrnato, ilustracije pa 
povedo veliko več. Te slikanice lahko razdelimo na tri načine, ki jih lahko še dodatno 
razčlenimo. 

1. Besedilo in ilustracija sta ločena in delujeta samostojno.  

 Znotraj ilustracije je geometrijski lik, v katerem je besedilo. Tu moramo 
biti pozorni, da besedilo ni vedno postavljeno na eno in isto mesto, saj 
to ustvari monotonost. Prav tako je pomembno, da ni vedno 
postavljeno v enak geometrijski lik. Če upoštevamo to, dobimo 
zanimivo knjigo. 

 Kombiniranje ilustracije in besedila v različnih razmerjih. Ilustracija z 
ene strani sega na drugo stran in se tam konča, pri čemer pa seveda ni 
nujno, da se končni rob konča geometrijsko in liki lahko posegajo v 
besedilo. Tak način nam ponuja likovno aktivno slikanico. 

2. Besedilo je vpeto v ilustracijo, in sicer kot samostojni del ali kot del ilustracije. 

 V bolj prazen ali svetlejši del celostranske ilustracije vstavimo besedilo. 
Krajše besedilo je postavljeno v prostor, ki je bil vnaprej pripravljen ali je 
prazen ali svetlejši. Težava nastane, ko ilustrator in avtor nista 
usklajena; dobro je, da sodelujeta že od začetka in se dogovorita o 
postavitvi besedila in ilustracije.  

 V celostransko ilustracijo postavljeno besedilo v krivuljah, ki sledijo 
dinamiki in glavni liniji ilustracije. Primerno je predvsem za najmlajše 
bralce, saj lahko sledijo sliki in besedilu, ki jim ga prebirajo starši, ter se 
tako učijo povezovati sliko in besedilo. 

3. Stripovska obravnava besedila.  

 Besedilo je v oblačkih ali okenčkih, kot v stripu, in je ločeno od slike. 
Prebiramo jih ločeno, in ko oba preberemo, ju povežemo (prim. 
Omerzel, 2006). 

 
SLIKANICA, KATERE BESEDILO JE VKLJUČENO V ILUSTRACIJO 
Besedilo je vključeno v ilustracijo, tako da ohranja lastno identiteto, njegovo sporočilo 
in estetsko vrednost pa z ilustracijo, v katero je vkomponiran (prim. Kobe, 1987).  

 Inicialka; lahko so preproste ali kompleksne; zadnje nam lahko že ob 
prvem srečanju podajo informacijo o dogodku ali liku iz zgodbe. 
Delujejo kot točka, zaradi katere se nam pogled najprej ustavi na njej, 
ko odpremo knjigo. 

 Računalniška imitacija ilustracije. 

 Besedilo je grafični znak (prim. Omerzel, 2006). 
 
 
POUČNE SLIKANICE, KI POVZEMAJO ESTETIKO IN KOMPOZICIJO 
ČASOPISOV IN REVIJ 
Besedilo je razdeljeno na manjše dele, ki jih dopolnjujejo manjše ilustracije. Besedilo 
in ilustracija sta lahko zapisana v okvirju ali pa sta predstavljena že kot sklenjena 
celota (prav tam: 36).  
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2.10 VRSTA BESEDILA V SLIKANICAH 

Glede na funkcijo slikanice delimo na informativne in leposlovne. Informativne 
slikanice morajo imeti preprosto besedišče, trditve in opisi morajo biti resnični, prav 
tako morajo biti ilustracije prikazane realno. Informativne slikanice ponudimo otrokom 
takrat, ko želimo, da se nekaj naučijo ali spoznavajo resničnost. Informativna 
slikanica zaradi svoje funkcije zahteva uporabo neumetnostnega jezika. Leposlovne 
slikanice vsebujejo umetnostni jezik in imajo nekaj več možnosti oblikovanja kot 
informativne (prim. Batič in Haramija, 2013).  
 
Slikanice se skušajo čim bolj približati otroku, zato je tudi besedilo v njih pestro. V 
slikanicah so prisotne skoraj vse literarne zvrsti, kot so ljudska pripovedna proza, 
otroška ljudska pesem, basni, uganke, klasične umetne pravljice (prim. Kobe, 1987). 
Sodobne slikanice pa črpajo besedila iz sodobne umetne poezije za otroke in 
domišljijske pripovedne proze (prav tam: 38).  

V začetku sedemdesetih let se je pojavila tudi »antiavtoritarnost« na področju vzgoje 
in izobraževanja, kar je močno vplivalo tudi na besedila v slikanicah. Antiavtoritarna 
slikanica je vsebovala besedila, ki so spodbujala svobodno otroštvo brez močnega 
vpliva odraslih v svet otrok (prav tam: 39). 

Sodobne slikanice se tako dandanes poskušajo čim bolj približati otroku skozi 
njegovo doživljanje, fantazijo, željo in izkušnjo (prav tam: 40). 

 

2.11 INTERAKCIJA MED BESEDILOM IN ILUSTRACIJO 

Nodelman je opredelil razmerje med besedilom in ilustracijo kot pomemben dejavnik: 
»Ker besede in slike komunicirajo vsaka s svojimi vrstami informacij in ker skupaj 
določajo pomene druge drugim, je nujno njihovo ujemanje; komplementarnost med 
besedami in slikami je namreč odvisna od razlik, ki zaradi drugačnosti dopolnjujejo 
druga drugo. Rezultat je zveza med sliko in besedo v slikanicah, ki je ironična: vsaka 
namreč govori o tem, o čemer druga molči« (Nodelman, 1988: 221). M. Nikolajeva 
(2003) piše, da je glavna značilnost slikanice kot umetnostne zvrsti ta, da zavzema 
besedno in vizualno komunikacijo. Avtorica je opredelila kategorije interakcije med 
besedilom in ilustracijo, in sicer simetrično, komplementarno, stopnjevalno, 
kontrapunktno in kontradiktorno. Za simetrično interakcijo je značilno, da ilustracija in 
besedilo pripovedujeta isto zgodbo. Komplementarna interakcija med besedilom in 
ilustracijo pa opredeljuje besedilo in ilustracijo tako, da drug drugega dopolnjujeta. 
Stopnjevalna interakcija pa zahteva predvsem, da ilustracija podpira besedilo in ga 
hkrati nadgrajuje in nasprotno. Kontrapunktna interakcija ali protislovna dinamika 
prinaša sporočilo prek besed in slik na višji ravni, pri čemer skupaj presegata 
posamično sporočilo. Kontradiktorna oziroma nezdružljiva interakcija besedila in slike 
pa nam ponudi dvoumno sporočilo, ki bralca prisili k razmišljanju o prebranem. 
 

2.12 IZHODIŠČA ZA DOLOČANJE KAKOVOSTI SLIKANICE 

Kakovostna slikanica mladega bralca opismenjuje toliko, da mu omogoča lažje 
razumevanje drugačnih besednih in slikovnih sporočil ter lažje in boljše seznanjanje z 
drugimi mediji (prim. Rot, 2003). Kakovost literarnega dela določamo prek 
spoznavne, etične in estetske vrednosti besedila. Kakovost slikanice določamo 
celostno; zadoščeno mora biti vsem merilom (prim. Batič in Haramija, 2013).  
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Spoznavna vrednost bralcu skozi besedilo prinaša podatke in tako nova vedenja o 
novih ali že poznanih področjih. Take informacije bralec skladno s svojimi prepričanji 
in predznanjem že vrednoti; tako lahko govorimo o spoznavnih vrednotah besedne 
umetnine (prim. Kos, 2001).  

Etična vrednost se navezuje na spoznanja, ki imajo moralno povezanost s pojavi, o 
katerih govori besedilo. Bralec se mora tako na podlagi svojih dotakratnih prepričanj 
in izkušenj odločiti, ali to etično vrednotenje ovrže ali sprejme (prav tam: 175). 

Estetska vrednost se nanaša na prvine v literarnem delu, v katerih se bralec dobro 
počuti in jih vrednoti z estetskega vidika. Prvine v literarnem delu lahko vrednotimo 
kot lepe ali grde, pri čemer imajo lahko tudi grde prvine estetsko vrednost (prav tam: 
175). »Z estetskega vidika je v literaturi brez vrednosti samo to, kar je estetsko 
nefunkcionalno, neučinkovito, nevtralno ali prazno« (Kos, 2001: 175).  

 

2.13 LIKOVNE PRVINE V SLIKANICI 
Ilustracije v slikanici nam pripovedujejo zgodbo, vendar je njihovo razumevanje 
odvisno od našega poznavanja zakonitosti likovnega oblikovanja. Likovni teoretik 
Butina razdeli likovne elemente na orisne in orisane; orisni so barva, svetlo – temno, 
linija in točka. Orisani elementi pa so prostor, oblika in likovne spremenljivke (prim. 
Batič in Haramija, 2013).  
 
TOČKA 
Točka pritegne in zadrži pogled opazovalca na sebi; sama ne izraža gibanja, 
obrnjena je sama vase. Točka nastane kot posledica dotika sredstva s površino; z 
nizanjem zaporedja točk lahko predstavimo linijo in tekoče gibanje (prim. Butina, 
Gleria, Skubin, Šuštaršič in Zornik, 2007). Lahko je ploskovita ali prostorska oblika, ki 
mora biti dovolj velika, da jo opazimo. Kot točko lahko označimo tudi nepravilne 
oblike, in sicer madeže, križanje linij in konec linije. Kaj opazimo kot točko, je odvisno 
od našega zaznavanja; če gledamo portret od daleč, je lahko že glava točka, če 
gledamo sliko od blizu, pa glava ni več točka, zato opazimo druge točke na obrazu. 
Kako zaznavamo točke, je odvisno tudi od tega, kako nanjo vplivajo drugi likovni 
elementi, svetlostni kontrast, velikost točke, položaj točke na papirju (prim. Butina, 
2000). Velikost točke je odvisna od razmerja točke do velikosti ploskve, na kateri se 
nahaja; na manjšem ozadju daje točka vtis ploskve, na večjem formatu pa deluje kot 
točka. Prav tako je velikost odvisna od razmerja njene velikosti do drugih prvin na 
površini (prim. Butina, Gleria, Skubin, Šuštaršič in Zornik, 2007). 
 
LINIJA 
Črta nastane z nizanjem točk druga zraven druge. Črte so lahko različne po dolžini, 
debelini, usmerjenosti in po obliki. Govorimo lahko tudi o treh različnih črtah, ki imajo 
različne namene, in sicer lahko nam predstavljajo gibanje – aktivna črta, medialna 
črta se uporablja za oris oblike, pasivna črta pa posledično nastane ob stiku dveh 
ploskev, ki sta različnih barv, svetlosti ali prostorskih lastnosti (prim. Batič in 
Haramija, 2013). Linija je eden najbolj omejenih likovnih pojmov, saj lahko njene 
količine, dolžino, kote, dolžino premera in žariščno razdaljo izmerimo (prim. Butina, 
1997). Butina pojasnjuje: »Vodoravna linija deluje spokojno, da so navpične linije 
aktivne, da poševne linije vnašajo dinamiko, nemir in nestabilnost, dočim prekrižane 
navpične in vodoravne linije vzbujajo občutek velike trdnosti« (Butina, 2000: 50). 
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Glede na obliko so črte lahko ravne, lomljene, nazobčane, enodebelinske ali 
večdebelinske, enakomerne ali neenakomerne (prim. Butina, Gleria, Skubin, 
Šuštaršič in Zornik, 2007). 
 
BARVA 
Barvo lahko obravnavamo na razumsko-simbolični način, čutno-optični in psihični 
način. Pri razumsko-simboličnem načinu obravnavamo zakonitosti barvnih učinkov, 
čutno-optični način raziskuje, kako barve vplivajo na čutila, psihični pa, kako barva 
vpliva na naše doživljanje (prim. Batič in Haramija, 2013). Barve, ki so vključene v 
mavrico, imenujemo pestre ali kromatične, črno, belo in sivo pa nepestre, 
akromatične oziroma nevtralne barve. Barvna svetlost barvam določa svetlostno 
stopnjo. Barve imajo lahko enak barvni odtenek, toda različno svetlost; primer sta 
temno modra ali svetlo modra, razlikujemo ju glede na njuno svetlost. Prav tako lahko 
barve ločimo glede na nasičenost, na primer dve rdeči barvi sta lahko enakega 
odtenka in svetlosti, se pa razlikujeta v nasičenosti, kar opazimo tako, da je ena 
rdeča barva bolj rdeča, druga šibko rdeča (prim. Butina, Gleria, Skubin, Šuštaršič in 
Zornik, 2007). 
 
BARVNI KONTRASTI   

 Kontrast barve k barvi uporabljamo največkrat; tu gre za uporabo barv, 
najmanj treh, ki so močno nasičene in so si v barvnem krogu najbolj 
oddaljene. Močen kontrast barve ob barvi odraža barvitost. 

 Svetlo-temni barvni kontrast opazimo med različnimi vrednostmi svetlosti 
določene barve (svetlo modra in temno modra) ali med barvama, ki imata 
različno barvno vrednost (rumena deluje bolj svetlo v kombinaciji z modro 
barvo) (prav tam: 167). 

 Toplo-hladni barvni kontrast; med tople barve uvrščamo rumeno, oranžno, 
rdečo; svetli in topli odtenki nam dajejo občutek, da se širijo in bližajo. Med 
hladne barve uvrščamo modro, zeleno in vijolično, ti odtenki pa nam dajo 
občutek, da se krčijo in oddaljujejo od nas. Ta delitev na tople in hladne barve 
je splošna, saj se med različnimi barvnimi kombinacijami vedno vzpostavi 
odnos topla – hladna barva (prim. Butina, 1997).   

 Kontrast barvne kakovosti je odvisen od nasičenosti barve; gre za nasprotje 
med nasičenimi in nenasičenimi barvami. Ko govorimo o kontrastu barvne 
kakovosti, morata biti barvi, ki sta v kontrastu, enake svetlosti. Najmočnejše so 
barve, ki so v barvnem krogu (Slika 1). 

 Kontrast barvne količine je odvisen od velikosti barvne ploskve v razmerju z 
dvema različnima barvama. Dve različni barvni ploskvi, ki sta enako veliki, ne 
delujeta enako veliki. Zato moramo kompozicijo, s katero želimo doseči enako 
velikost ploskev, prilagoditi, in sicer, če želimo doseči ravnotežje in skladnost 
na ploskvi med rumeno in rdečo barvo, mora biti rumene barve manj na 
ploskvi kot rdeče, saj je rumena barva najsvetlejša v spektru barv (prim. 
Butina, Gleria, Skubin, Šuštaršič in Zornik, 2007).  
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Slika 1: Ittnov barvni krog (sl. Wikipedia, 2018) 

SLIKOVNA PLOSKEV IN PROSTOR 
Likovna ploskev v slikarstvu predstavlja podlago za ustvarjanje, z uporabo 
prostorskih ključev pa ustvarimo videz prostora. Slikovna ploskev nastane v trenutku, 
ko slikar določi format (prav tam: 208). Likovno ploskev urejamo tako, da vanj 
uvrščamo in razporejamo likovna sredstva. Slikovna ploskev je posebna oblika 
ravnine, ki opazovalcu lahko predstavi vsebino, ki je lahko postavljena naprej, nazaj 
ali v ravnini ploskve. Ploskve, ki jih uporabljamo pri slikanju, so lahko 
dvodimenzionalne, resnične, snovne, domišljijske ali pa le miselne, ki so ustvarjene z 
orisno likovno prvino (prim. Butina, 2000). Prostorski ključ, s katerimi ustvarimo iluzijo 
globine prostora na slikovni ploskvi: 

 navidezno zbliževanje vzporednih linij, ki vodijo od opazovalca v prostor k 
skupni točki na obzorju (npr. železniški tiri); 

 navidezno manjšanje ali večanje predmetov: predmeti, ki so narisani bližje, se 
nam zdijo večji kot tisti, ki so bolj oddaljeni, čeprav so enako veliki; 

 razdalje med predmeti, ki so enake, se nam v daljavi zdijo manjše, kot če so 
predstavljene od blizu; 

 gostota teksture na površini predmetov se z oddaljenostjo stopnjuje; 

 podrobnosti z oddaljevanjem izginjajo; 

 zračna perspektiva, razdalje med predmeti se nam zdijo večje, če je ozadje 
zamegljeno; 

 barvna perspektiva, ko nam tople barve dajo občutek bližine in hladne 
zaznavamo daleč; 

 svetlostni ključ, svetli predmeti so videti bližje kot temni;  

 različna pozicija predmetov na ploskvi, oblike, ki so na spodnjem robu 
ploskve, se nam zdijo bližje kot tiste, ki so bližje zgornjemu robu; 

 delno prekrivanje, pri čemer predmeti, ki so narisani v ospredju, prekrivajo 
tiste v ozadju (prim. Butina, Gleria, Skubin, Šuštaršič in Zornik, 2007). 

 

OBLIKA 
Oblika je omejitev neke površine z drugo površino; oriše nam neki predmet na 
slikovni ploskvi, ki je lahko realna ali abstraktna. Likovni pojem oblika se tako nanaša 
predvsem na razmerje med prostorom in obliko, saj se na primer geometrijski liki ne 
spreminjajo, imajo vedno enake lastnosti v prostoru. Vsaka oblika ima svoje lastnosti: 
določeno barvo, svetlost, prostor na slikovni ploskvi. Obliko predmeta pa zaznavamo 
tudi s tipom, saj jih največkrat označujemo z besedami, ki jih uporabljamo, kadar 
govorimo o otipnih zaznavah, npr. trde, ostre, mehke, oglate oblike. Za obliko kroga 
ne moremo reči, da je ostra. Prav tako pa ima oblika tudi čustveno vrednost, ki ji jo 
doda bralec s svojim doživljanjem in sprejemanjem. 
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Lažje zaznavamo in vrednotimo oblike, ki so nam poznane, preproste, pravilne in 
likovno dobro organizirane. Ko so pa oblike kompleksnejše in zahtevnejše, pa 
moramo ob njih bolj razmišljati in uporabiti svoje predznanje (prim. Butina, 1997).  
 

2.14 OBLIKOVANJE SLIKANICE 

»Slikanice so umetniško delo, ki imajo svoje značilnosti, ki se nanašajo na 
oblikovanje naslovnice, veznih listov, izbire formata, uporabljenih likovnih materialov 
in tehnik v ilustracijah« (Batič in Haramija, 2013: 58).  

2.14.1 LIKOVNE TEHNIKE IN MATERIALI 
Ilustrator izbere tisto tehniko in material, ki po njegovem mnenju najbolj ustreza delu, 
ki ga oblikuje (prav tam: 59). Izbira likovnih materialov in tehnik je odvisna tudi od 
obdobja, v katerem je delo nastalo, saj so uporabili tiste likovne tehnike in materiale, 
ki so bili v tistem času aktualni. Najbolj znane tradicionalne slikarske tehnike so: 
tempera, akvarel, lesorez, freska, olje, stekleno okno in risba. Likovne tehnike so 
skupek različnih materialov, orodij in umetnikovega osebnega namena, kaj želi s to 
tehniko predstaviti. Likovni materiali so pomembni zaradi svojih fizičnih lastnosti, ki 
omogočajo določeno likovno oblikovanje (prim. Butina, 1997). Pomembno vlogo pri 
izbiri tehnike in materialov ima tudi besedilo, za katero ilustrator ustvarja. Če hoče 
ilustrator poudariti razpoloženje v slikanici, bo za to uporabil barve in ne črno-belih 
ilustracij: kolaž onemogoča ustvarjanje globine in akvarel lažje ustvari vtis svetlobe 
kot tempera (prim. Nodelman, 1996).  

2.14.2 FORMAT IN OBLIKA 
Najpogostejši format slikanice je A4, ki ga lahko postavijo pokončno ali ležeče. 
Pogosta je tudi oblika kvadrata v različnih velikostih. Ne glede na pogostost 
uporabljenih formatov je izbira odvisna od ilustratorja oziroma oblikovalca slikanice. 
Slikanice, ki so po formatu lahko enake običajnim slikanicam, vendar vsebujejo 
posebne elemente, na primer tridimenzionalnost ali aktivno vlogo bralca, so premične 
knjige. 

Poznamo: 

1. pop up knjige, pri katerih se v slikanici dvigujejo tridimenzionalne oblike; 

2. knjige z vrtljivimi elementi; 

3. knjige v obliki kukala; 

4. knjige z zavihki; 

5. knjige z okenci povleci in poglej (prim. Batič in Haramija, 2013).  

 

2.14.3 NASLOVNICA 
Nodelman (2003: 279) pojasnjuje: »Ko s pogledom ošinemo knjigo, preden jo 
začnemo brati, je naslovnica najpomembnejši vir našega pričakovanja. Slika na 
naslovnici ali knjižnem ovitku pogosto prikliče bistvene značilnosti zgodbe.« 
Ilustracija z naslovnice se lahko pozneje pojavi tudi v zgodbi slikanice, ni pa nujno. 
Naslovnice v večini odražajo najbolj dramatičen ali vabljiv prizor zgodbe. Avtorici 
menita, da bi bilo bolje, da naslovnica ne bi predstavljala dela zgodbe, saj nam tako 
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uniči zanimivo pričakovanje, kaj vse nam bo slikanica ponudila. Hrbtna stran slikanice 
je po navadi nadaljevanje ilustracije, ki je prikazana na naslovnici; če knjigo 
razpremo, dobimo celotno ilustracijo. Zelo malo knjig ima na zadnji strani prikazano 
ilustracijo, ki bi sklenila zgodbo oziroma bi ponujala bistvene podrobnosti za 
razumevanje zgodbe. Večina knjig tako na hrbtni strani vsebuje besedilo o avtorju, 
recenzijo ali kratek povzetek zgodbe (prim. Nikolajeva in Scott, 2006).  

2.15 KAKOVOSTNA ILUSTRACIJA 

Otrok se z ilustracijo velikokrat najprej sreča v slikanicah, zato je pomembno, da jim 
ponudimo dela, v katerih sta besedilo in ilustracija enakovredna in skupaj 
predstavljata celoto (prim. Frelih, 2009). Pisane ilustracije otroka privlačijo in zato tudi 
poseže po knjigi in jo začne raziskovati. Slikanica ima s svojimi ilustracijami 
motivacijski vpliv na bralce. Otrok ilustracije gleda, in čeprav še ne zna brati, lahko iz 
njih razbere zgodbo, ki mu jo pripovedujejo. V slikanici lahko primerja ilustracije, 
ugotavlja zaporedje zgodb, je pozoren na to, kateri elementi ali osebe so prisotni 
skozi vse ilustracije, kaj se spreminja in kaj ostaja enako. Otrok tako odkriva in 
analizira ilustracije; s tem se uči in spoznava svet (prim. Zupančič, 2012a). 
Kakovostna ilustracija igra pomembno vlogo tudi pri otrokovemu čutu za likovno-
estetske vrednosti in pri razvoju občutka za lepo, ki je sestavina likovnih učnih 
načrtov. Pomembna vloga ilustracije je tudi njena motivacijska vrednost, ki je 
pomembna predvsem v predbralnem obdobju, ko otrok lahko sam »bere« vizualne 
podobe. Ilustracije v slikanicah so velikokrat prilagojene otrokovemu dojemanju ter ga 
pritegnejo z vsebinsko privlačnostjo in s kakovostno likovno vsebino (prim. Zupančič, 
2012b).  

 

2.15.1 NAČELO KAKOVOSTI 
Z branjem si otrok širi besedni zaklad, srečuje se s skladnjo in z literarnim slogom. 
Pri opazovanju ilustracije pa se mu oblikuje čut za likovno-estetske vrednosti. Načelo 
kakovosti izhaja iz otrokovega urejenega okolja, ki na likovnem področju zahteva 
uporabo le kakovostnih materialov in pripomočkov za izdelavo likovnega izdelka. 
Prav tako je za načelo kakovosti pomembno, da se otrok v vsakdanjem življenju 
srečuje z različnimi likovnimi izdelki, s plakati, z dekoracijo, ki je primerna času 
oziroma obdobju, ter da otrok obiskuje galerije in razstave. Pomembno je, da otrok 
nima stika s kakovostnim okoljem samo v vrtcu in šoli, ampak da se s kakovostnim 
okoljem srečuje tudi zunaj teh ustanov. Biti pa moramo pozorni, saj internet, 
televizija, trgovine, igralnice, nekatere otroške revije otrokom ponujajo puste podobe 
in ne kakovostnih (prim. Zupančič, 2012a).  

2.15.2 LIKOVNI RED IN ČUT ZA LEPO 
Občutek za likovni red je prirojen, občutek za lepo pa privzgojen. Otrok občutek za 
likovni red nosi v sebi že od rojstva, kako se bo ta razvil, pa je odvisno od okolja, v 
katerem odrašča. Pri otroku opazimo občutek za likovni red ob njegovi izvedbi 
preproste naloge. Otrok dobi navodilo, da iz lista papirja izreže krog. Krog bo narisal 
na sredino lista in ga s škarjami izrezal, preostanek papirja pa odnesel v koš. Iz tega 
lahko sklepamo, da se je ravnal po občutku za likovni red, saj je krog umestil na 
sredino lista.  

Čut za lepo pri prepoznavanju likovne kakovosti otroku privzgojimo s spodbujanjem 
občutljivosti ob stiku z umetniškimi deli, ki vsebujejo estetska sporočila. Ta se kažejo 
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prek vsebine, likovne tehnike in uporabljenih materialov; vsega tega ne moremo 
razumeti, videti, lahko le začutimo (prav tam: 8). 

 

2.16 MERILA ZA KAKOVOSTNO ILUSTRACIJO 

Slikanice, ki imajo enako zgodbo in različne ilustracije, ki odražajo individualni slog 
ilustratorja in njegov pogled na zgodbo. Ilustratorjeva odločitev, kakšno ilustracijo bo 
ustvaril, je odvisna od njegovega likovnega in pedagoškega predznanja (prim. 
Nikolajeva in Scott, 2006). 

2.16.1 LIKOVNA MERILA 

Dobra ilustracija mora biti likovno kakovostna, kar pomeni, da ilustrator pozna 
zakonitosti likovne teorije. Uporabljene linije, oblike, barve, teksture morajo biti med 
seboj skladne, uravnotežene in skupaj morajo delovati celostno. Ilustracija je jasna in 
razumljiva; ne vsebuje nepotrebnih likovnih elementov (prim. Zupančič, 2012a). 
Ilustrator mora pri oblikovanju ilustracij upoštevati kompozicijske principe: 

 mera, ki jo ustvarimo z intervali, s presledki in sorazmerji med posameznimi 
elementi; 

 ritem, ki ga ustvarimo s ponavljanjem, z napetostjo in gibanjem; poznamo dve 
vrsti ritma, in sicer alteracijo in variacijo; 

 ravnovesje je lahko statično ali simetrično in dinamično ali asimetrično;  

 estetski red lahko ustvarimo s ponavljanjem, pri čemer dosežemo enakost, s 
harmonijo podobnost in s kontrastom različnost; 

 enotnost ustvarimo s ponavljanjem elementa, ki je bistven za zgodbo (prim. 
Omerzel, 2006). 

2.16.2 ANATOMIJA IN PROSTOR 

Ilustrator pri upodabljanju živih bitij upošteva risarske zakonitosti ter je seznanjen z 
anatomskimi in s konstrukcijskimi pravili. Dele telesa riše v smiselnih sorazmerjih, 
pregibi udov so anatomsko pravilno narisani. Ilustrator ta pravila lahko namerno krši, 
da poudari izraz ilustracije. Moramo pa biti pozorni, kdaj so kršitve namerne in kdaj 
so posledica nepoznavanja likovno-formalnih pravil in pomanjkanja risarskih 
sposobnosti (prim. Zupančič, 2012a). 

Vsaka ilustracija je umeščena v prostor, ta je lahko realen ali izmišljen, mora pa 
ustrezati zakonitostim upodabljanja prostora. Prostor je tridimenzionalen; ilustrator ga 
upodablja na dvodimenzionalni površini, pri tem pa si pomaga s pravilno uporabo 
monokularnih prostorskih ključev (prim. Butina, 2000).  
 
Kakovostne ilustracije vsebujejo tudi različne zorne kote gledanja; pri tem je 
pomembno, da je vse, kar ilustracija ponuja, postavljeno v enoten prostor in da 
ponuja pogled z iste perspektive. Poznamo žabjo in ptičjo perspektivo, pri čemer 
žabja ponuja pogled od spodaj in ptičja pogled od zgoraj (prim. Zupančič, 2012a). 
 

2.16.3 LIKOVNO NEKAKOVOSTNA ILUSTRACIJA 

»Pri nekakovostni ilustraciji je likovni jezik črt, barv, ritmov in drugega uporabljen brez 
poznavanja zakonitosti likovne gradnje in avtorjevega likovnega občutka. Takšne 
ilustracije so velikokrat prenasičene, polne podrobnosti, ne upoštevajo odnosa med 
praznim in zapolnjenim prostorom na likovnem delu oziroma so brez likovnega 
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kontrasta polno – prazno« (Zupančič, 2012a: 11). Lahko pa ilustrator namerno ustvari 
pretirano nasičeno ilustracijo z uporabo toplih in hladnih tonov, nizanjem majhnih in 
velikih ploskev ali z uporabo različnih smeri. V tem primeru pa mora ilustrator v 
ilustraciji zagotoviti tudi praznino, s katero si bralec lahko odpočije od vse 
intenzivnosti.  
Slabo ilustracijo prepoznamo tudi po neupoštevanju barvnih prostorskih ključev. Če 
se intenzivne tople barve pojavljajo v ozadju, ko bi se morale v ospredju, lahko že 
govorimo o nekakovostni ilustraciji. Prav tako ne more biti barva trave v ospredju 
enako intenzivna kot tista, ki je narisana v ozadju in je mišljena, kot da je daleč stran. 
Vsi prostorski ključi se morajo med seboj dopolnjevati in pripovedovati isto zgodbo. 
Če ilustracija prikazuje predmet v ospredju s pomočjo intenzivnosti barve, drugi 
prostorski ključi pa so v ozadju, govorimo o nekakovostni ilustraciji, ki bralca zmede. 
Kadar ilustracija ni karikaturna, so anatomske nepravilnosti znak slabe ilustracije. 
Pod slabo ilustracijo štejemo tudi tiste, ki nimajo definiranega prostora in ki nastalo 
praznino polnijo s packami in čačkami, ki pa ne definirajo prostora (prav tam: 12). 
 

2.16.4 BANALNI ELEMENTI  

Nekakovostne ilustracije vsebujejo nepotrebne banalne barvne elemente, kot so: 
svetlikajoče se barve, svetleč prah, uporaba posebnih barvnih učinkov. Prav tako na 
nekakovostno ilustracijo kažejo nepotrebni »dodatki«, kot so: šopi las na glavah 
živali, ki nimajo grive, pretirano velike trepalnice in oči, pentlje na repu živali, 
personificirani predmeti, sonce, luna (prav tam: 12). 

Tabela 1: Merila za kakovostno ilustracijo 

DOBRA ILUSTRACIJA MERILA SLABA ILUSTRACIJA 

Jasno,  
likovno urejeno. 

Likovna. Prenasičeno, 
likovno neurejeno. 

Poudarjeno likovno bistvo, 
odsotnost nepotrebnega. 

Likovna. Likovni klišeji, šablone,  
stereotipi, prisotno 

nebistveno. 

Anatomsko pravilna risba, 
upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen ključ. 

Likovna. Anatomsko zgrešena 
risba, 

neupoštevanje ali 
nekompatibilnost 

prostorskih ključev, 
nelogično upodobljen 

prostor. 

Prisotna individualna nota. Likovna. Neosebna upodobitev. 

Namenu ustrezna upodobitev 
(humorna, karikaturna, 

tragična, zlovešča, žalobna 
…),  

brez vsebinskih 
nepotrebnosti. 

Vsebinska. Kičasta, osladna 
upodobitev 

(solzavo, patetično, 
idealizirano …), 

bralni vsebinski dodatki. 

Ustrezna vsebina: 
didaktično premišljena, 

poučna, 
razumljiva. 

Vsebinska. Sporna vsebina 
(poudarjeni družbeni, 

spolni, estetski stereotipi), 
žaljiva vsebina. 

(Zupančič, 2012a: 14) 
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2.17 ANALIZA SLIKANIC PO MERILIH ZA DOLOČANJE 

KAKOVOSTNE ILUSTRACIJE TOMAŽA ZUPANČIČA 
 

2.17.1 KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI, ILUSTRACIJA MARJAN MANČEK 

 

 

  

Slika 2: Naslovnica slikanice Kozlovska sodba v Višnji Gori (Jurčič, 1987) 

 

LIKOVNA MERILA 

V ilustracijah Marjana Mančka so upodobljene linije, oblike, barve, teksture med 
seboj skladne in uravnotežene ter skupaj delujejo celostno. V ilustracijah se enkrat 
pojavi tudi pretirana nasičenost (Slika 3), pri čemer je nasičenost vidna v spodnjem 
delu ilustracije, je pa ilustrator zagotovil praznino v zgornjem delu ilustracije in tako 
razbremenil bralčevo pozornost.  
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Slika 3: 12. ilustracija slikanice Kozlovska sodba v Višnji Gori (Jurčič, 1987) 

 

ANATOMIJA  

Manček namerno krši anatomsko pravilo, ki pravi, da so deli telesa v smiselnih 
sorazmerjih. To kršitev opazimo tam, kjer imajo osebe na ilustracijah prevelika 
stopala in nosove v razmerju s celotnim telesom (Slika 4). Manček je s to kršitvijo 
poudaril izraz ilustracije, nikakor pa ne gre za nepoznavanje anatomskih pravil. 
Pregibi udov so pri vseh ilustracijah pravilno narisani.  

 

 

Slika 4: 20. ilustracija slikanice Kozlovska sodba v Višnji Gori (Jurčič, 1987) 

 

PROSTOR 

Vse ilustracije so umeščene v realen prostor; tu je Manček uporabil naslednje 
prostorske ključe: nagnjenost linij in oblik na spodnji ilustraciji (Slika 5) nam jasno 
prikaže, da se otroci podijo za kozlom v dolino.  
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 Slika 5: 4. ilustracija slikanice Kozlovska sodba v Višnji Gori (Jurčič, 1987) 

Velikost, ker je predmet narisan bližje, se nam zdi, da je večji, kot je v resnici. 
Ilustracija (Slika 6) jasno prikazuje, da je zelje videti večje zaradi bližine.  

 

Slika 6: 6. ilustracija slikanice Kozlovska sodba v Višnji Gori (Jurčič, 1987) 
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Svetlost, pri čemer se svetlejši predmeti zdijo bližje. Primer na ilustraciji je Slika 7, 
kjer Lukež ponuja sodniku svoje kokoši. 

 

Slika 7: 23. ilustracija slikanice Kozlovska sodba v Višnji Gori (Jurčič, 1987) 

Manček v ilustracijah ni uporabil prekrivanja in različnih tekstur, vendar to ne vpliva 
na kakovost ilustracije. Vse ilustracije so postavljene v enoten prostor in ponujajo 
pogled z žabje perspektive.  

 

BANALNI ELEMENTI  

V ilustracijah ni uporabljenih nobenih barvnih banalnih elementov in različnih 
nepotrebnih dodatkov; poosebljena sta le sonce in luna. 
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2.17.2 DAS WEICHSELBURGER GERICHT ÜBER EINEN BOCK, ILUSTRACIJE 

GABRIJEL VRHOVEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Naslovnica slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 

LIKOVNA MERILA 

Ilustrator je upošteval likovna merila; uporabljene linije, oblike, barve in teksture so 
med seboj skladne, uravnotežene in delujejo kot celota. Z ilustracij lahko razberemo, 
da ilustrator pozna zakonitosti likovne gradnje, vendar so njegove ilustracije barvno 
prenasičene, sicer pa se trudi ustvariti kontrast polno – prazno z uporabo črno-belih 
oblačkov, vendar mu ne uspe (Slika 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: 7. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 
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ANATOMIJA  

Ilustrator delno upošteva anatomska pravila pri risanju pregibov udov. Na ilustraciji, ki 
jo prikazuje Slika 10, ima Lukež nepravilno narisan pregib noge ne glede na to, ali je 
želel ilustrator prikazati, da teče ali da se je ustavil. Prav tako lahko opazimo 
nepravilnost pregibov na naslednji ilustraciji (Slika 11), ko ima oseba spodaj levo 
čisto stegnjene noge, medtem ko teče. Na ilustracijah so prisotne tudi anatomske 
nepravilnosti, pri čemer so nosovi, noge in roke v nepravilnem sorazmerju s 
preostalimi deli telesa (Slika 12, Slika 13). Kljub vsem nepravilnostim menim, da je 
ilustrator namerno kršil pravila o anatomskih sorazmerjih, da je pridobil karikaturno 
upodobitev. 

 

Slika 10: 3. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 

 

Slika 11: 19. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 
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Slika 12: 17. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 

 

Slika 13: 22. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 

 

PROSTOR 

Ilustracije so umeščene v realni prostor, v katerem je ilustrator uporabil prostorski 
ključ nagnjenost linij, oblik in ploskev, kar se dobro vidi na ilustraciji, ki je prikazana 
na Sliki 14, na kateri je prikazano dogajanje na hribu. Čeprav je ilustrator veliko 
uporabljal barvni kontrast pri ilustracijah, barvne perspektive ni zaznati. Vse ilustracije 
so narisane v žabji perspektivi. 
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Slika 14: Zadnja ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 

  

V ilustracijah je prisotna individualna nota ilustratorja skozi celotno knjigo, opazimo 
pa tudi, da ima vedež Flerè, tako kot ilustrator, protezo na levi nogi (Slika 15). 

 

Slika 15: 24. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 
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BANALNI ELEMENTI IN DRUŽBENI STEREOTIPI 

Ilustracija ne vsebuje banalnih barvnih učinkov, vsebuje pa poosebljeno sonce, luno; 
živali imajo nepotrebne dodatke, rolko, kotalke, očala (Slika 16, Slika 17).  

 

Slika 16: 4. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 

 

 

Slika 17: 24. ilustracija slikanice Das Weighselburger Gericht über einen Bock (Jurčič, 2010) 
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2.17.3 LA SENTEZA CAPRINA DI VIŠNJA GORA, ILUSTRACIJE TANJA PINA 

ŠKUFCA 

 

Slika 18: Naslovna ilustracija slikanice La senteza caprina di Višnja Gora (Jurčič, 2012) 

 

LIKOVNA MERILA 

Linije, oblike, barve in teksture so med seboj usklajene, uravnotežene in delujejo kot 
celota. To dobro opazimo že na 1. ilustraciji (Slika 19), na kateri so barve, linije in 
oblike primerno izbrane in skupaj tvorijo celotno ilustracijo.  

  

Slika 19: 2. ilustracija slikanice La senteza caprina di Višnja Gora (Jurčič, 2012) 
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ANATOMIJA 

Ilustratorka je pri risanju delov telesa v večini upoštevala anatomska pravila, kar 
opazimo na spodnji ilustraciji (Slika 20), na kateri imajo ljudje veliko glavo v 
sorazmerju s preostalimi deli telesa. Menim, da to ni posledica nepoznavanja pravil, 
ampak gre za karikaturo. Prav tako na ilustraciji opazimo, da velikost kozla ni v 
sorazmerju z narisanimi osebami, vendar gre tu za prikaz kozla v središču; 
nesorazmerna velikost z drugimi ni posledica nepoznavanja pravil. Pregibi udov so 
pri ilustracijah oseb pravilno narisani; pri dveh ilustracijah kozla zasledimo nepravilno 
narisane pregibe. Pri ilustraciji, ki jo prikazuje Slika 20, ima kozel zadnjo nogo 
anatomsko nepravilno narisano, prav tako pregib, na ilustraciji – Slika 21 – pa 
sprednji nogi, saj sprednjih nog kozel ne more tako upogniti čez ograjo. Pri obeh 
ilustracijah gre za namerno kršitev anatomskih pravil, s katerimi ilustratorka prikaže 
izraz ilustracije.  

 

Slika 20: 7. ilustracija slikanice La senteza caprina di Višnja Gora (Jurčič, 2012) 

 

 

 

Slika 21: 4. ilustracija slikanice La senteza caprina di Višnja Gora (Jurčič, 2012) 
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PROSTOR 

Ilustratorka je za upodobitev prostora uporabila prostorske ključe, s katerimi je 
prikazala realen prostor, ki ustreza zakonitostim upodabljanja prostora. Z uporabo 
prostorskega ključa – nagnjenost linij, ploskev in oblik – je na ilustraciji (Slika 22) 
prikazala mesto na hribu. Na isti ilustraciji je uporabila tudi ključ velikosti, ki nam 
velikega polža prikazuje od blizu in majhno mesto v ozadju na hribu. Tu je uporabila 
tudi barvno perspektivo, ko je v spodnjem delu hriba uporabila svetlo zeleno barvo, ki 
nam vzbudi občutek bližine, v ozadju pa temnejšo, ki oddalji mesto. Vse ilustracije 
ponujajo pogled od spodaj v žabji perspektivi. 

 

Slika 22: 2. ilustracija slikanice La senteza caprina di Višnja Gora (Jurčič, 2012) 

 

BANALNI ELEMENTI  

Ilustracije ne vsebujejo nobenih banalnih barvnih učinkov, nobenih nepotrebnih 
dodatkov na živalih in osebah ter nič poosebljenih predmetov.  
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2.17.4 LE PROCЀS DU BOUC ILUSTRACIJE JUDITA RAJNAR 

  

Slika 23: Naslovnica slikanice Le Procès du bouc (Jurčič, 2009) 

LIKOVNA MERILA 

Likovne prvine, ki jih je ilustratorka uporabila, torej linije, oblike in ploskve, so med 
seboj uravnotežene, skladne in skupaj tvorijo celoto (Slika 24). Ilustracije niso 
prenasičene s podrobnostmi, vendar se zdijo bolj monotone, ker so črno-bele, kar pa 
ni razlog, da bi govorili o nekakovostnih ilustracijah.  

 

Slika 24: 1. ilustracija slikanice Le Procès du bouc (Jurčič, 2009) 
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ANATOMIJA 

Vsi deli teles so v ilustracijah anatomsko pravilno narisani; mogoče je zaznati samo 
večje nosove, kar pripisujem karikaturi. Prav tako so pravilno narisani vsi pregibi 
udov na ilustracijah (Slika 25).  

 

Slika 25: 7. ilustracija slikanice Le Procès du bouc (Jurčič, 2009) 

 

PROSTOR 

Za upodobitev realnega prostora je ilustratorka uporabila prostorski ključ – 
nagnjenost linij, oblik in ploskev, kar opazimo na ilustraciji spodaj (Slika 26), na kateri 
zaradi nagnjenosti ograje dobimo občutek, da je hiša na manjšem hribu.  
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Slika 26: 5. ilustracija slikanice Le Procès du bouc (Jurčič, 2009) 

O barvni perspektivi pri ilustracijah ne moremo govoriti, saj so vse črno-bele. Lahko 
pa omenimo prostorski ključ svetlost, kar vidimo na naslednji ilustraciji (Slika 27), ko 
je Lukež predstavljen od blizu. Pri isti ilustraciji lahko omenimo tudi teksturo, ki je v 
ospredju izostrena in v ozadju zabrisana. Ilustracije nam ponujajo pogled z žabje 
perspektive.  

 

Slika 27: 2. ilustracija slikanice Le Procès du bouc (Jurčič, 2009) 

BANALNI ELEMENTI  

V ilustracijah ni prisotnih banalnih elementov, dodatkov in poosebljenih predmetov. 
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3 CILJI RAZISKAVE 
Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

̶ primerjati, kaj učenci povedo ob ilustracijah; 
̶ ugotoviti razlike med odzivi učencev na različne ilustracije iste slikanice; 
̶ raziskati, katera ilustracija pri učencih spodbudi največ odzivov. 

 
 

4 HIPOTEZE 
Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze:  

̶ odzivi učencev bodo pripovedno obsežnejši ob slikanici, katere 
ilustracije jih bodo bolj pritegnile; 

̶ učenci bodo kot najboljšo slikanico izbrali tisto, ki ima kakovostnejše 
ilustracije; 

̶ pripovedi učencev ob izbrani slikanici si bodo med seboj podobne.  

 

5 METODE DELA 

5.1 VZOREC 

Pri raziskavi odzivov učencev na različne ilustracije so sodelovali učenci Osnovne 
šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Sodelovalo je deset deklic in deset dečkov, 
starih od 7 do 8 let. Vzorec je neslučajnostni in priložnostni.  

 

5.2 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V prvem delu sem analizirala kakovost ilustracij po vnaprej določenih merilih. V 
drugem delu raziskave sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop in raziskovalno 
metodo intervju. Sestavila sem vprašanja za intervju, na katera so učenci odgovarjali 
ustno.  
 

5.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS 

INSTRUMENTOV 

Za določanje meril kakovostne ilustracije sem sprva preučila ustrezno literaturo. Po 
prebrani literaturi sem oblikovala merila, ki opisujejo kakovostno ilustracijo; nato sem 
izbrane ilustracije analizirala po določenih merilih. Po končani analizi sem za vsako 
slikanico zapisala, katera merila kakovostne ilustracije dosega in katerih ne. 
 
Stopila sem v stik z ravnateljem Osnovne šole Ferda Vesela in ga prosila za 
sodelovanje v raziskavi. Z vodjo podaljšanega bivanja sem se dogovorila za čas, v 
katerem sem opravljala intervjuje. Dogovorila sem se tudi za predhodno srečanje, da 
smo se z učenci nekoliko spoznali. Intervju je zajemal vprašanja o vsaki izmed 
slikanic. Z učenci sem se srečala dvanajstkrat – med podaljšanim bivanjem, in sicer 
po dve šolski uri. Zastavljala sem jim vprašanja glede ilustracij in si njihove odgovore 
sproti zapisovala. 
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5.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Po končani analizi sem za vsako slikanico zapisala, katera merila kakovostne 
ilustracije dosega in katerih ne. Odgovore učencev o posameznih slikanicah sem ob 
koncu obravnave uredila glede na pogostost posameznih odgovorov in jih prikazala v 
tabelah. 
 

6 REZULTATI 

6.1 SKUPNA RAZČLEMBA SLIKANIC 
 

Tabela 2: Oglej si naslovne ilustracije slikanic in si izberi tisto, ki ti je najbolj všeč, ter opredeli zakaj. 

Slikanica Število učencev Odstotek (%) Zakaj? 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

1 5 Ker je otroška 
risba. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

9 45 Ker so žive barve. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

1 5 Ker je koza 
privezana. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

1 5 Ker je lepa risba. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

1 5 Ker je slovenska. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

2 10 Ker je smešna 
ilustracija. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

2 10 Ker mi je všeč 
koza. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

2 10 Ker je realna slika. 

Le Procès du bouc 1 5 Ker so mi všeč 
češnje. 

 

Največ učencev (50 %) je kot najbolj všečno naslovno ilustracijo izbralo nemško 
slikanico Das weichselburger gericht über einen bock; kot razlog je 45 % učencev 
navedlo žive barve. Po tem lahko sklepamo, da so učence pritegnile barve, ki jih je 
uporabil ilustrator. Vse naslovne ilustracije so bile všeč vsaj enemu učencu. 
Najmanjkrat izbrana naslovna ilustracija je bila Le Procès du bouc. 
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Tabela 3: Ali ti je bila slikanica všeč? Zakaj DA/NE? 

Slikanica Število 
učencev 

Odstotek 
(%) 

Odgovori učencev 

DA/NE Zakaj? 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

9 45 DA. Žive barve. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

1 5 DA. Ne vem. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

4 20 DA. Ker so oblački kot v 
stripu. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

5 25 DA. Smešne slike. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

1 5 NE. Druge so lepše. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori  

2 10 DA. Zaradi ilustracije 
kozla. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

2 10 DA. Ker so zanimive 
slike. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

6 30 DA. Ker so lepe 
ilustracije. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

4 20 DA. Ker je smešna 
zgodba. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

1 5 DA. Ne vem. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

2 10 DA. Ker sem razumel vse 
ilustracije. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

3 15 DA. Ker je veliko slik. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

3 15 DA. Ker so lepe slike. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

5 25 DA. Ker imajo slike 
ozadje. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

5 25 DA. Ker so risbe čez 
celotno stran. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

1 5 DA. Ker so risbe videti 
resnične.  

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

3 15 DA. Ker je kozel lep. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

3 15 NE. Ker ni smešna. 
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Le Procès du bouc 7 35 NE. Ker ni barv. 

Le Procès du bouc 2 10 DA. Ker mi je všeč kozel. 

Le Procès du bouc 4 20 DA.  Ker so zanimive 
slike. 

Le Procès du bouc 4 20 DA. Ker imajo slike 
ozadje. 

Le Procès du bouc 3 15 DA. Ker so realne slike. 

 

Učencem so bile v 86 % všeč vse slikanice, preostalim pa so bile všeč samo 
nekatere. Slovenska slikanica je bila všeč 45 % učencev, ti so kot razlog navedli lepe 
ilustracije. 50 % učencev je bila všeč slikanica La senteza caprina di Višnja Gora 
predvsem zato, ker vsebuje ilustracije, ki so čez celotno stran in imajo ozadje. 
Učencem je bila všeč tudi nemška slikanica (45 %), ker vsebuje veliko živih barv. 
Najmanj navdušeni so bili nad slikanico Le Procès du bouc (35 %), ker ne vsebuje 
barvnih ilustracij.  
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Tabela 4: Kaj ti je bilo pri teh ilustracijah najbolj všeč? 

Slikanica Število 
učencev 

Odstotki 
(%) 

Kaj ti je najbolj všeč? 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

10 50 To, da ilustracije spominjajo na strip. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

4 20 Da so ilustracije smešne. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über einen 
Bock 

6 30 Barve. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

5 25 To, da je bilo veliko ilustracij. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

7 35 Lepe risbe. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

3 15 Ilustracija sonca. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

1 5 To, da so bili ljudje lepo oblečeni. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

2 10 Vse. 

Kozlovska sodba v 
Višnji Gori 

2 10 Barve. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

11 55 Ozadje. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

4 20 Velike ilustracije. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

1 5 Lepe risbe. 

La senteza caprina 
di Višnja Gora 

4 20 Barve. 

Le Procès du bouc 9 45 Velike ilustracije. 

Le Procès du bouc 6 30 Niso mi bile všeč. 

Le Procès du bouc 3 15 Realne ilustracije. 

Le Procès du bouc 2 10 Lepe ilustracije. 

 

Učencem so bile najbolj všeč ilustracije slikanice La senteza caprina di Višnja Gora 
(55 %), ker vsebujejo ozadja, in slikanice Das Weichselburger Gericht über einen 
Bock (50 %), ker ilustracije spominjajo na strip. Pri slovenski slikanici je največ 
učencev       (35 %) opazilo, da so lepe slike. Francoska slikanica pa jih je pritegnila z 
velikimi ilustracijami (45 %).   
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Tabela 5: Ali bi pri ilustracijah kaj spremenil? 

Slikanica Število 
učencev 

Odstotek 
(%) 

Odgovori učencev 

DA/NE Kaj bi spremenil? Zakaj? 

Das 
Weichselburger 
Gericht über 
einen Bock 

8 10 NE. / Ker mi je tako 
všeč. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über 
einen Bock 

2 2 DA. Barvo kozla. Da bi bile take 
barve kot je v 
resnici. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über 
einen Bock 

1 5 DA. Sonce. Zato, ker 
sonce nima 
oči. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über 
einen Bock 

2 10 DA. Velikost ilustracij. Če bi bile 
večje, bi se 
bolje videlo. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über 
einen Bock 

2 10 DA. Ozadje. Da bi bila bolj 
polna slika. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über 
einen Bock 

1 5 DA. Oblake. Ne bi jih 
narisal, ker so 
moteči. 

Das 
Weichselburger 
Gericht über 
einen Bock 

4 20 DA. Oblake. Če je vse 
barvno, naj 
bodo tudi 
oblaki. 

Kozlovska 
sodba v Višnji 
Gori 

10 50 NE. / Ker mi je tako 
všeč. 

Kozlovska 
sodba v Višnji 
Gori 

3 15 DA. Barve. Dodal bi bolj 
žive barve, ker 
so te premalo 
izrazite. 

Kozlovska 
sodba v Višnji 
Gori 

4 20 DA. Ozadje. Da bi bila bolj 
polna slika. 

Kozlovska 
sodba v Višnji 
Gori 

2 10 DA. Velikost ilustracij. Da bi se bolje 
videlo. 

Kozlovska 
sodba v Višnji 
Gori 

1 5 DA. Sonce. Da bi bilo brez 
oči, ker to ne 
obstaja. 
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La senteza 
caprina di 
Višnja Gora 

1 5 DA. Motne slike. Ker mi ni 
všeč. 

La senteza 
caprina di 
Višnja Gora 

11 55 NE. / Ker mi je tako 
všeč. 

La senteza 
caprina di 
Višnja Gora 

5 25 DA. Barve. Več svetlih 
barv, ker je 
vse videti 
žalostno. 

La senteza 
caprina di 
Višnja Gora 

3 15 DA. Ilustracije. Da bi bile bolj 
smešne. 

Le Procès du 
bouc 

17 85 DA. Barve. Ker je lepše z 
barvami. 

Le Procès du 
bouc 

3 15 NE. / Ker mi je tako 
všeč. 

  

Pri slikanicah Kozlovska sodba v Višnji Gori in La senteza caprina di Višnja Gora 
polovica učencev ne bi nič spreminjala, saj jim je tako, kot je, všeč. Pri slikanici Le 
Procès du bouc pa bi 85 % učencev dodalo barve, ker črno-bele ilustracije niso lepe. 
Učenci bi pri ilustracijah, ki nimajo ozadja, tega dodali (30 %) in pri slikanicah 
Kozlovska sodba v Višnji Gori ter La senteza caprina di Višnja Gora uporabili bolj 
svetle, žive barve        (40 %). 
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RAZČLEMBA ILUSTRACIJ SLIKANICE DAS WEICHSELBURGER GERICHT ÜBER 
EINEN BOCK 

Tabela 6: Kako se počuti kozel Lisec na 3. ilustraciji? Po čem to sklepaš? Povej, kaj si po tvojem 
mnenju misli. 

Število učencev Kako se počuti 
Lisec? 

Po čem to 
sklepaš? 

Kaj si misli? 

6 Jezno. Po tem, ker puha iz 
nosa. 

Ne razume, zakaj 
ga napadajo. 

14 Jezno. Po tem, ker puha iz 
nosa. 

Kako bi jih 
napadel. 

 

Vsi učenci so opredelili, da je kozel jezen in da to opazijo po ilustraciji nosu. Odgovori 
se razlikujejo samo pri vprašanju, kaj si kozel misli, in sicer 70 % učencev je 
prepričanih, da razmišlja o tem, kako bi napadel otroke, 30 % pa jih meni, da 
razmišlja in ne razume, zakaj ga napadajo. 

 

Tabela 7: Kaj počne Lukež na 4. ilustraciji? Kako se počuti? Zakaj se tako počuti? 

 Število učencev Kaj počne? Kako se počuti? Zakaj se tako 
počuti? 

12 Varuje mesto. Utrujeno. Ker je noč. 

6 Varuje hišo. Zaspano. Ker je noč. 

1 Pometa.  Zaspano. Ker je noč. 

1 Varuje mesto. Zaspano, žalostno. Ker je utrujen in bi 
spal kot preostali. 

 

90 % učencev je z ilustracije razbralo, da Lukež varuje mesto in da je utrujen, 
zaspan, ker je noč.  

 

Tabela 8: Ali te kaj moti pri 4. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 

Število 
učencev 

Ali te kaj moti? Kaj? Zakaj? 

DA. NE. 

5 DA.  To, da si pes vrta po 
nosu. 

Ker to ni lepo. 

12  NE.  Ker mi je tako, kot 
je, všeč. 

3 DA.  To, da jedilni pribor ne bi 
bil na metli. 

Ker bi si lahko 
naredil lepše 
orožje. 

 

Kar 60 % učencev na ilustraciji ne bi ničesar spreminjalo, 25 % vprašanih pa bi 
spremenilo to, da si pes vrta po nosu, ker se to ne spodobi.  
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Tabela 9: Kako se počuti kozel Lisec na 6. ilustraciji? Kaj si po tvoje misli? 

Število učencev Kako se počuti? Kaj si misli? 

3 Lačno in žalostno. Kako bi prišel do zelja. 

3 Lačno in žalostno. Razmišlja, kako jé zelje. 

8 Veselo. Kako bi prišel čez ograjo 
do zelja. 

6 Žalostno. Kako bi jedel zelje. 

 

Učenci (40 %) so opazili, da je kozel vesel, ker vidi zelje ter da razmišlja, kako bi 
prišel do njega. 60 % učencev pa je opredelilo počutje Lisca kot žalostno in da 
razmišlja, kako bi prišel do zelja in kako bi ga jedel. 

 

Tabela 10: Kaj naredi Andraž Slamorezec, ko opazi kozla Lisca? Kako se počuti Andraž? 

Število učencev Kaj naredi Andraž? Kako se počuti Andraž? 

17 Gre do kozla in ga hoče 
pretepsti. 

Jezno. 

3 Teče proti kozlu, da mu 
prepreči, da bi pojedel 
njegovo zelje. 

Jezno.  

 

Vsi učenci menijo, da je Andraž jezen; njihovi odgovori se razlikujejo pri vprašanju, 
kaj naredi Andraž, in sicer 75 % jih meni, da hoče pretepsti kozla, in 15 % jih meni, 
da mu hoče samo preprečiti, da bi mu pojedel zelje. 

 

Tabela 11: Kako se počuti Lukež na 8. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju misli. 

Število učencev Kako se počuti Lukež? Kaj si misli? 

7 Žalostno. Da mora braniti Lisca pred 
Andražem. 

1 Zaskrbljeno. Da bo šel kozel v nebesa. 

3 Žalostno. Da ni Lisec nič kriv. 

9 Prestrašeno. Da bo Andraž pretepel 
Lisca. 

 

50 % učencev meni, da je Lukež žalosten, 45 % učencev pa meni, da je prestrašen. 
35 % jih meni, da Lukež misli, da mora braniti Lisca pred Andražem. 45 % učencev 
pa jih meni, da Lukež misli, da bo Andraž pretepel Lisca.  
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Tabela 12: Kaj prikazuje 9. ilustracija? 

Število 
učencev 

Kaj prikazuje ilustracija? 

12 Lukež pretepa Lisca in ga vleče za brado stran od Andraža. 

5 Lukež in Lisec hočeta oditi, preden ju Andraž pretepe. 

2 Lukež je prestrašen. Andraž hoče, da odideta. 

1 Lukeža in Andraža, ki se jezita na Lisca. 

 

60 % učencev je z ilustracije razbralo, da Lukež pretepa lisca in ga vleče stran od 
Andraža. 25 % pa jih na ilustraciji vidi, da hočeta Lukež in Lisec oditi, preden ju 
Andraž pretepe.  

 

Tabela 13: Ali bi kaj spremenil na 9. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 

Število 
učencev 

Bi kaj spremenil? Kaj? Zakaj? 

DA. NE. 

12  NE. Nič. Ker se vse vidi. 

1 DA.  Da bi Lukež in Lisec 
hitro odšla. 

Da ju Andraž ne 
pretepe. 

6 DA.  Da bi bili oblački 
barvni in da ozadje 
ne bi bilo rumeno. 

Ker bi bilo tako lepše 
in rumena barva ne bi 
bila več moteča. 

1 DA.  Oblačke pri Andražu. Ker so strašni. 

 

Več kot polovica (60 %) učencev na ilustraciji ne bi ničesar spremenila, saj po tem ne 
vidijo potrebe. 30 % učencev pa bi dodalo barvne oblačke in spremenilo barvo 
ozadja, ker je moteča.  

 

Tabela 14: Kaj prikazujejo naslednje tri ilustracije? 

Število učencev Kaj prikazujejo ilustracije? 

14 Prikazuje množico ljudi, ki se je zbrala, da bi izvedeli, kakšna bo 
kazen. 

6 Prikazuje ljudi, ki bodo odločali o kazni. 

 

Vsi učenci so opazili množico ljudi; razlikujejo se samo razlogi, zakaj so se ljudje 
zbrali. 70 % učencev meni, da so prišli, da bi izvedeli, kakšna bo kazen, 30 % pa jih 
meni, da bodo ljudje odločali o kazni. 
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Tabela 15: Ali bi uporabil druge barve? Zakaj? 

Število učencev Ali bi uporabil druge 
barve? 

Zakaj? 

DA. NE. 

3 DA.  Živali bi morale biti v realnih barvah, 
saj vijoličen kozel ne obstaja. 

12  NE. Ker mi je tako všeč. 

2 DA.  Dodal bi več bele barve, da bi bilo bolj 
svetlo. 

3 DA.  Uporabil bi temnejše barve, saj ni 
vesel dogodek. 

 

Učenci v 60 % ne bi ničesar spreminjali, ker jim je tako, kot je, všeč. 15 % učencev 
meni, da bi morale biti živali narisane v realnih barvah, drugih 15 % učencev pa meni, 
da bi morale biti uporabljene temnejše barve, ker ne gre za vesel dogodek. 

 

Tabela 16: Kako se počuti Andraž Slamorezec? Zakaj se tako počuti? 

Število učencev Kako se počuti 
Andraž? 

Zakaj se tako počuti? 

17 Veselo. Ker je zadovoljen s kaznijo. 

3 Veselo. Ker bodo kozla kaznovali. 

 

Vsi učenci so opazili, da je Andraž vesel; odgovori se razlikujejo v razlogu. 75 % jih 
meni, da je Andraž vesel, ker je zadovoljen s kaznijo. 15 % učencev pa meni, da je 
vesel, zato ker bodo kozla kaznovali. 

 

Tabela 17: Kaj predstavlja 15. ilustracija? 

Število učencev Kaj predstavlja ilustracija? 

12 Dve strani – na eni je prisotna kazen, na drugi je ni. 

2 Da bo kozel postal slaven. 

4 Razmišljajo, da se je kozel preveč najedel. 

1 Gospoda, ki govori. 

1 Ne vem, ne razumem. 

 

Učenci (60 %) so z ilustracije razbrali, da gre za dve strani – na eni je prisotna kazen, 
na drugi kazni ni. 20 % učencev pa meni, da ilustracija prikazuje kozla, ki se je 
preveč najedel. 
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Tabela 18: Kako bi spremenil 15. ilustracijo? 

Število 
učencev 

Kako bi spremenil ilustracijo? 

7 Razločno narisani dve strani, dve različni kazni. 

1 Tako, da polž ne bi imel rok. 

5 Manj slik in brez zadrge. 

4 Dodal bi več barv. 

3 Ne bi spreminjal. 

 

15 % učencev ilustracije ne bi spreminjalo, 35 % bi bolj razločno narisalo dve strani, 
pri čemer bi bili razvidni kazni, 25 % pa bi jih uporabilo manj slik in ne bi uporabili 
zadrge. 20 % učencev bi ilustraciji dodalo več barv. 

 

Tabela 19: Kaj predstavljajo ilustracije v belih oblačkih na 16. ilustraciji? 

Število 
učencev 

Kaj predstavljajo ilustracije v oblačkih? 

20 Predstavljajo ideje o kazni. 

 

Vsi učenci so na ilustracijah prepoznali ideje o kazni. 

 

Tabela 20: Kako se počuti Lukež na 17. in 18. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 

Število 
učencev 

Kako se počuti Lukež? Po čem to sklepaš? 

7 Jezno. Po obrazu. 

2 Prestrašeno. Po očeh. 

11 Žalostno. Po telesu in obrazu. 

 

Vsi učenci so počutje opredelili po Lukeževem obrazu. 55 % učencev meni, da je 
žalosten, 35 %, da je jezen, in 10 %, da je prestrašen. 

 

Tabela 21: Kako se počuti kozel Lisec na 17. in 18. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 

Število učencev Kako se počuti Lisec? Po čem to sklepaš? 

15 Zmedeno. Ker se mu vrti. 

5 Žalostno. Ker se mu vrti. 

 

Vsi učenci so počutje Lisca opredelili po ilustraciji, na kateri je nakazano, da se mu 
vrti. 75 % učencev meni, da je zmeden, in 25 %, da je žalosten. 
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Tabela 22: Kdo je prikazan na naslednji ilustraciji? Kako se počuti? Ali bi kaj spremenil pri tej 
ilustraciji? Kaj bi spremenil? 

Število 
učencev 

Kdo je na 
ilustraciji? 

Kako se 
počuti? 

Ali bi kaj 
spremenil? 

Kaj? 

DA. NE. 

1 Ne vem. Veselo.  NE. / 

1 Gospod na 
konju. 

Veselo.  NE. / 

9 Sodnik, vedež. Veselo.  NE. / 

8 Sodnik, vedež. Veselo. DA.  Lepša oblačila 
bi imel, brez 
potapljaške 
maske in konj 
ne bi bil 
vijolične barve. 

1 Vedež. Žalostno. DA.  Konj bi bil brez 
maske in 
kotalk. 

 

90 % učencev meni, da je na ilustraciji vedež, 95 % učencev vidi, da je vedež vesel. 
55 % učencev ne bi pri ilustraciji ničesar spreminjalo, 40 % bi vedežu narisalo lepša 
oblačila, konj bi bil druge barve in brez maske. 

 

Tabela 23: Kaj ti je najzanimivejše na naslednjih treh ilustracijah? Kaj bi spremenil? 

Število 
učencev 

Kaj ti je zanimivo? Kaj bi spremenil? 

4 Da vedež nima noge in da sedi na 
sedežni. 

Nič. 

7 Da ima miš v bradi. Obleko, da ne bi bila 
raztrgana. 

6 Da ptica razmišlja. Obleko, da ne bi bila 
raztrgana. 

1 Da ptica razmišlja. Nič. 

1 Nič. Nič. 

1 Da vsi razmišljajo – ptič, vedež in miš. Nič. 

 

Učencem (35 %) je bilo nazanimivejše, da ptica razmišlja, in 35 %, da miš razmišlja. 
35 % vprašanih ne bi na ilustraciji spremenilo ničesar, 75 % pa bi jih spremenilo 
obleko vedeža, in sicer da ne bi bila raztrgana. 
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Tabela 24: Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 

Število učencev Kaj prikazuje ilustracija? 

20 Kazen. 

 

Vsi učenci menijo, da zadnja ilustracija prikazuje kazen. 
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RAZČLEMBA ILUSTRACIJ SLIKANICE KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI 

 

Tabela 25: Kako se na 1. ilustraciji počuti Lukež? Po čem to sklepaš? 

Število učencev Kako se počuti Lukež? Po čem to sklepaš? 

5 Žalostno, zaspano. Oči ima žalostne in po 
tem, da je zunaj noč. 

1 Zaskrbljeno, zaspano. Po obrazu in po tem, da je 
zunaj noč. 

10 Zaspano. Po očesu, ki je zaprto. 

3 Žalostno, zaspano. Po obrazu. 

1 Žalostno. Po ustnicah in očeh. 

 

Vsi učenci so Lukeževo počutje opredelili po obrazu (oči, ustnice). 35 % učencev je 
pri opredelitvi počutja upoštevalo tudi del dneva (noč).  

 

Tabela 26: Ali bi uporabil drugo barvo pri 1. ilustraciji? Zakaj? 

Število učencev Ali bi uporabil drugo 
barvo? 

Zakaj? 

DA. NE. 

11  NE. Ker so barve primerne za 
dan v dnevu (noč). 

3 DA.  Dodal bi modro barvo, da 
ne bi bilo tako temačno. 

4  NE. Ker mi je tako všeč. 

2 DA.  Luna bi bila bela in ne 
rumena, ker je sonce 
rumeno in ne luna. 

   

75 % učencev ne bi nič spreminjalo, ker so barve primerne tistemu, kar ilustracija 
prikazuje, in ker jim je tako všeč. 15 % vprašanih pa bi dodalo modro barvo, da ne bi 
bilo tako temačno. 

 

Tabela 27: Kaj prikazujeta 2. in 3. ilustracija? 

Število učencev Kaj prikazujeta ilustraciji? 

20 Ena prikazuje, kako otroci lovijo kozla, in druga, kako Lukež 
nabira listje. 

 

Vsi učenci so na ilustracijah prepoznali, da otroci lovijo kozla in da Lukež nabira listje. 
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Tabela 28: Kako se počuti kozel Lisec na 4. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju misli. 

Število učencev Kako se počuti Lisec? Kaj si misli? 

3 Lačen in žalosten je. Kako bi prišel do zelja. 

4 Žalostno. Kako bi prišel do zelja. 

3 Žalostno. Kako je lačen. 

10 Veselo. Kako bi prišel do zelja. 

 

50 % učencev je z ilustracije razbralo, da je kozel Lisec žalosten, preostalih 50 %, da 
je vesel. 75 % učencev meni, da Lisec razmišlja, kako bi prišel do zelja. 15 % pa jih 
meni, da razmišlja o tem, kako zelo je lačen. 

 

Tabela 29: Ali bi kako drugače uprizoril 4. ilustracijo? Kako in zakaj tako? 

Število 
učencev 

Bi drugače uprizoril 
ilustracijo? 

Kako? Zakaj? 

DA. NE. 

3 DA.  Da ne bi bilo lukenj 
v ograji. 

Da kozel gotovo ne 
more do zelja. 

8 DA.  Zelje bi bilo bližje 
ograji. 

Da bi se bolje 
videlo, kaj kozel 
gleda. 

3 DA.  Zelje bi bilo bližje 
ograji, dodal bi še 
sonce in oblake. 

Ker je preveč 
prazno ozadje. 

5  NE. / / 

1 DA.  Zelje, ograjo in 
kozla bi narisal 
večje. 

Ker je vse narisano 
premajhno. 

 

75 % učencev bi ilustracijo spremenilo. 40 % bi zelje narisalo bližje ograji, da bi se 
videlo, kaj kozel gleda. 15 % vprašanih bi narisalo ograjo brez lukenj, da kozel res ne 
bi mogel do zelja, in 15 % bi narisalo še sonce in oblake, da bi bilo ozadje bolj 
zapolnjeno. 

 

Tabela 30: Kako 5. ilustracija prikazuje Andraža Slamorezca? Zakaj tako misliš? 

Število 
učencev 

Kako prikazuje 
Andraža? 

Zakaj tako misliš? 

20 Jeznega. Ker vidi, kako Lisec gleda njegovo zelje. 

 

Vsi učenci so z ilustracije razbrali, da je Andraž jezen, ker Lisec gleda njegovo zelje 
na vrtu. 
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Tabela 31: Kaj se zgodi na 6. in 7. ilustraciji? 

Število 
učencev 

Kaj se zgodi na 6. in 7. ilustraciji? 

16 Andraž hoče ujeti kozla in ga raniti. Lukež poskuša braniti kozla. 

1 Andraž hoče ujeti kozla. 

4 Andraž je jezen, ker Lukež brani Lisca. 

 

85 % učencev je z ilustracije razbralo, da hoče Andraž ujeti in kaznovati kozla, Lukež 
pa Lisca brani. 15 % učencev meni, da je Andraž jezen, ker Lukež brani kozla. 

 

Tabela 32: Kako se na 8. ilustraciji počuti Lukež? Po čem to sklepaš? 

Število učencev Kako se počuti Lukež? Po čem to sklepaš? 

13 Žalostno. Ker tako gleda, po očeh in ustih. 

2 Žalostno. Ker je Andraž hotel raniti kozla. 

5 Jezno. Po ustih. 

 

75 % učencev meni, da je Lukež žalosten, in 25 %, da je jezen. 65 % učencev po 
očeh in ustih sklepa, da je Lukež žalosten. 25 % učencev pa je opredelilo, da je 
žalosten, kar se vidi po ustih. 10 % učencev je na podlagi 7. ilustracije opredelilo, da 
je žalosten, ker je Andraž hotel raniti kozla. 

 

Tabela 33: Kaj prikazuje 10. ilustracija? Ali bi pri ilustraciji uporabil druge barve? Utemelji. 

Število 
učencev 

Kaj prikazuje ilustracija? Ali bi uporabil 
druge barve? 

Utemelji. 

DA. NE. 

8 Kazen za kozla. DA.  Uporabil bi bolj žive 
barve. 

4 Kazen za kozla.  NE. Ker so barve 
primerne. 

8 Ljudi, ki so se zbrali na 
trgu. 

 NE. Ker mi je tako 
všeč. 

 

60 % učencev na ilustraciji opazi, da je prikazana kazen za kozla, in 40 %, da se je 
na trgu zbrala množica ljudi. 40 % učencev bi pri ilustraciji uporabilo bolj žive barve, 
60 % vprašanih ne bi nič spreminjalo, ker jim je tako všeč. 
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Tabela 34: Kaj opaziš na 15. ilustraciji? 

Število 
učencev 

Kaj opaziš na ilustraciji? 

19 Ljudje se prepirajo o kazni in nekateri jokajo, ker bodo kaznovali 
kozla.  

1 Ljudje so veseli, ker bo kozel dobil kazen. 

 

95 % učencev je z ilustracije razbralo, da se ljudje prepirajo o kazni za kozla in da 
nekateri jokajo, ker bodo kozla kaznovali. 5 % učencev pa meni, da so ljudje na 
ilustraciji veseli, ker bo kozel dobil kazen. 

 

Tabela 35: Kako se počuti kozel Lisec na 18. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 

Število učencev Kako se počuti kozel? Po čem to sklepaš? 

1 Začudeno. Po očeh. 

18 Žalostno. Po očeh. 

1 Prestrašeno. Po obrazu. 

  

95 % učencev je počutje kozla Lisca opredelilo po očeh. 80 % učencev meni, da je 
kozel Lisec žalosten, preostalih 10 % pa meni, da je prestrašen in začuden.  

 

Tabela 36: Kaj počne vedež Flere na 23. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 

Število učencev Kaj počne vedež Flere? Po čem to sklepaš? 

2 Razmišlja o kazni. Po oblačkih in očeh. 

11 Razmišlja o kazni. Po oblačkih. 

1 Sedi in razmišlja o kazni. Po oblačkih. 

6 Razmišlja o kazni. Po očeh. 

 

Vsi učenci menijo, da vedež Flere razmišlja o kazni. 70 % učencev je sklepalo po 
oblačkih in 30 % po vedeževih očeh.  
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Tabela 37: Ali bi kaj spremenil na 23. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 

Število 
učencev 

Ali bi kaj spremenil? Kaj? Zakaj? 

DA. NE. 

8  NE. Nič. Ker je vse dovolj 
razumljivo narisano.  

1 DA.  Da bi bil narisan tudi 
kozel. 

Zato, ker govorijo o njem. 

11 DA.  Ozadje bi narisal 
svetlejše. 

Da bi bila bolj prijetna 
slika. 

 

40 % učencev na ilustraciji ne bi ničesar spreminjalo, saj je vse dovolj razumljivo 
narisano. 55 % učencev bi narisalo svetlejše ozadje, da bi bila risba prijetnejša. 5 % 
vprašanih bi ilustraciji dodalo kozla Lisca, saj bi moral biti prisoten, ker govorijo o 
njem. 

 

Tabela 38: Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 

Število učencev Kaj prikazuje ilustracija? 

20 Kazen. 

  

Vsi učenci so z ilustracije razbrali, da prikazuje kazen, ki sta jo dobila Lukež in Lisec. 
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RAZČLEMBA ILUSTRACIJ SLIKANICE LA SENTEZA CAPRINA DI VIŠNJA GORA 

 

Tabela 39: Kaj prikazuje 2. ilustracija v slikanici? 

Število učencev Kaj prikazuje ilustracija? 

15 Polža, ki se plazi proti mestu. 

5 Polža z mavrično hišo in mesto na hribu. 

 

Vsi učenci so menili, da sta na ilustraciji prikazana polž in mesto. 

 

Tabela 40: Kako se počuti kozel Lisec na 3. ilustraciji? Po čem to sklepaš? Zakaj se tako počuti? 

Število 
učencev 

Kako se počuti 
Lisec? 

Po čem to 
sklepaš? 

Zakaj se tako počuti? 

11 Prestrašeno. Po obrazu. Ker ga lovijo in se boji, 
da ga bodo poškodovali. 

2 Ujeto. Po ilustraciji. Ker ne more pobegniti. 

1 Veselo. Po obrazu. Ker se hočejo otroci 
igrati z njim. 

6 Žalostno. Po obrazu. Ker nanj lajajo psi. 

 

90 % učencev je počutje Lisca opredelilo po njegovem obrazu, 10 % pa po ilustraciji. 
55 % učencev meni, da je Lisec prestrašen, ker ga lovijo in ker se boji, da ga bodo 
poškodovali. 30 % jih meni, da je žalosten, ker nanj lajajo psi. 5 % jih meni, da je 
vesel, ker se hočejo otroci z njim igrati, in 10 % jih meni, da se počuti ujetega, ker ne 
more pobegniti. 

 

Tabela 41: Kaj prikazuje 4. ilustracija? 

Število učencev Kaj prikazuje ilustracija? 

14 Kozla Lisca, ki čez ograjo gleda zelje. 

6 Kozla, ki hoče priti do zelja. 

  

70 % učencev meni, da kozel čez ograjo gleda zelje, 30 % učencev pa meni, da hoče 
Lisec priti do zelja. 
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Tabela 42: Kaj prikazuje 5. ilustracija? 

Število učencev  Kaj prikazuje ilustracija? 

11 Andraž hoče udariti Lisca, ker je gledal njegovo zelje. Lukež 
brani Lisca. 

7 Prepir in prerivanje Lukeža in Andraža. 

2 Lukež brani kozla. 

 

55 % učencev je z ilustracije razbralo, da hoče Andraž raniti kozla, ker je gledal 
njegovo zelje, ter da Lukež brani Lisca. 10 % učencev prav tako meni, da ilustracija 
prikazuje Lukeža, ki brani kozla. 35 % vprašanih pa meni, da ilustracija prikazuje 
prepir ter prerivanje Lukeža in Andraža. 

 

Tabela 43: Ali bi kaj spremenil pri tej ilustraciji? Kaj? Zakaj? 

Število 
učencev 

Bi kaj 
spremenil? 

Kaj? Zakaj? 

DA. NE. 

1 DA.  Barvo kozla. Ker mi ta ni všeč. 

15  NE. Nič. Ker mi je tako, kot je, všeč. 

4 DA.  Ozadje. Da bi bila bolj polna ilustracija, 
bi v ozadje dodal hiše in 
drevesa. 

 

75 % vprašanih na ilustraciji ne bi ničesar spreminjalo, ker jim je taka všeč. 20 % 
učencev bi v ozadje dodalo nekaj hiš in dreves, da bi bila polnejša. 1 učenec pa bi 
spremenil barvo kozla, ker mu ta ni všeč. 

 

Tabela 44: Kaj prikazuje 6. ilustracija? 

Število učencev Kaj je prikazuje ilustracija? 

15 Sestanek, na katerem bodo govorili o kazni za kozla. 

3 Gospod poskuša umiriti množico. 

2 Tržnico. 

  

75 % učencev meni, da ilustracija prikazuje sestanek, na katerem bodo določili kazen 
za kozla. 15 % jih pravi, da ilustracija prikazuje gospoda, ki poskuša umiriti množico 
ljudi, in 10 % učencev vidi na ilustraciji prikaz tržnice. 
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Tabela 45: Kako se počutijo ženske in otroci na ilustraciji? Kaj misliš, da si mislijo? 

Število učencev Kako se počutijo? Kaj si mislijo? 

15 Žalostno. Mislijo, da ne bi smeli kaznovati kozla, saj ga 
nočejo poškodovati. 

5 Žalostno. Sprašujejo se, zakaj je polž prišel v mesto. 

 

Vsi učenci so opredelili, da so ženske in otroci žalostni. 75 % vprašanih meni, da si 
ženske in otroci mislijo, da ne bi smeli kaznovati kozla, saj ga nočejo poškodovati, in 
25 %, da razmišljajo o tem, zakaj je polž prišel v mesto. 

 

Tabela 46: Kako se počuti kozel Lisec na 7. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju misli. 

Število 
učencev 

Kako se počuti? Kaj si misli? 

4 Zmedeno. Sprašuje se, zakaj je tukaj in kaj naj dela. 

8 Veselo. Misli si, da ga ne bodo kaznovali. 

2 Veselo. Razmišlja, kako mu bo uspelo pobegniti. 

6 Veselo. Misli, da ga ljudje hvalijo. 

  

80 % učencev je z ilustracije razbralo, da je Lisec vesel, in 20 %, da je zmeden.  

40 % učencev meni, da Lisec razmišlja o tem, da ga ne bodo kaznovali. 30 % jih 
meni, da Lisec misli, da ga ljudje hvalijo, 20 % jih meni, da se Lisec sprašuje, zakaj je 
tukaj, in da ne ve, kaj bi počel. 10 % vprašanih meni, da Lisec razmišlja, kako bi 
pobegnil. 

 

Tabela 47: Kaj počne vedež Flere na 8. ilustraciji? Kako se po tvojem mnenju počuti? 

Število 
učencev 

Kaj počne? Kako se počuti? 

6 Hodi in razmišlja o kazni. Zamišljeno. 

13 Razmišlja o kazni, ki bi bila 
primerna za kozla.  

Jezno, ker se ne more spomniti 
primerne kazni. 

1 Posluša prepir. Žalostno, ker se prepirajo.  

 
95 % učencev meni, da vedež razmišlja o kazni, in 1 učenec meni, da vedež posluša 
prepir. 65 % vprašanih meni, da je vedež jezen, ker se ne more spomniti kazni, 30 % 
jih meni, da je zamišljen, 1 učenec pa meni, da je vedež žalosten. 

Tabela 48: Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 

Število učencev Kaj prikazuje ilustracija? 

20 Kazen. 

 
Vsi učenci so z zadnje ilustracije razbrali, da prikazuje kazen. 
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RAZČLEMBA ILUSTRACIJ SLIKANICE LE PROCÈS DU BOUC 

 

Tabela 49: Kaj prikazuje 1. ilustracija? 

Število učencev Kaj prikazuje ilustracija? 

16 Hišo. 

4 Hlev. 

 

80 % učencev meni, da ilustracija prikazuje hišo, in 20 %, da prikazuje hlev. 

 

Tabela 50: Ali bi kaj spremenil pri 1. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 

Število 
učencev 

Ali bi kaj 
spremenil? 

Kaj? Zakaj? 

DA. NE. 

2 DA.  Da bi bila Lisec in Lukež 
pred hišo. 

Da bi se takoj 
vedelo, da je to 
njuna hiša. 

12 DA.  Dodal bi več barv. Ker je preveč 
temačna ilustracija. 

1 DA.  Pred hišo bi dodal stol in 
mizo.  

Tako bi bilo lepše. 

5  NE. Nič. Ker mi je taka, kot 
je, všeč. 

 

25 % učencev ne bi spreminjalo ilustracije, preostalih 75 % pa bi ilustracijo 
spremenilo.  
60 % učencev bi ilustraciji dodalo več barv, ker je zdaj preveč temačna. 10 % bi 
narisalo pred hišo Lukeža in Lisca, da bi takoj vedeli, da je to njuna hiša. 1 učenec bi 
pred hišo narisal stol in mizo, da bi bila lepša ilustracija. 
 
 
Tabela 51: Kdo je predstavljen na 2. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 

 

Število 
učencev 

Kdo je predstavljen na 
ilustraciji? 

Po čem to sklepaš? 

20 Lukež. Po tem, ker nabira listje za Lisca. 

 
Vsi učenci so na ilustraciji prepoznali Lukeža po nabiranju listja za Lisca. 
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Tabela 52: Kako se počuti Lisec na naslednji ilustraciji? Kaj si Lisec misli? 

 

Število učencev Kako se počuti Lisec? Kaj si Lisec misli? 

3 Lačno. Razmišlja, kako bi prišel čez ograjo 
do zelja. 

16 Veselo. Razmišlja, kako rad bi jedel zelje. 

1 Žalostno. Premišljuje, zakaj ne more do zelja.  

 
80 % vprašanih meni, da je Lisec vesel, ker razmišlja, kako rad bi jedel zelje. 15 % jh 
meni, da je lačen in da razmišlja, kako bi prišel čez ograjo do zelja. 1 učenec pa 
pravi, da je Lisec žalosten, ker ne more do zelja. 
 
 
Tabela 53: Kaj predstavlja 4. ilustracija? 

 

Število učencev Kaj predstavlja ilustracija? 

20 Riž, kosilo, hrano. 

 
Vsi učenci menijo, da je prikazano kosilo, hrana, nekateri celo opredelijo, da je v 
posodi riž. 
 
 
Tabela 54: Koga prikazuje 5. ilustracija in kaj ta oseba počne? 

 

Število učencev Koga prikazuje ilustracija? Kaj ta oseba počne? 

1 Andraža. Jezen je in se razburja. 

15 Andraža. Opazuje kozla, ki hoče 
pojesti njegovo zelje. 

4 Andraža. Drži palico in hodi proti 
kozlu. 

 
Vsi učenci so opredelili, da je na ilustraciji prikazan Andraž. 75 % jih opazi, da Andraž 
opazuje kozla, ki mu hoče pojesti zelje. 20 % jih z ilustracije razbere, da Andraž s 
palico v roki hodi proti Liscu. 1 učenec pa pravi, da je Andraž jezen in razburjen.  
 
 
Tabela 55: Kako se počuti Andraž na naslednji ilustraciji? Utemelji, zakaj se tako počuti. 

 

Število učencev Kako se Andraž počuti? Zakaj se tako počuti? 

17 Zelo je jezen. Zato, ker mu hoče Lisec pojesti 
zelje. 

3 Jezen je. Ker je zalotil Kozla na svojem vrtu. 

 
Vsi učenci so opredelili, da je Andraž jezen. 85 % jih meni, da je jezen, zato ker mu 
hoče Lisec pojesti zelje, in 15 %, ker je Lisca videl na svojem vrtu. 
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Tabela 56: Kaj predstavlja 7. ilustracija? 

 

Število učencev Kaj predstavlja ilustracija? 

10 Množico ljudi, ki se pogovarja o kazni, in kozla, ki jé listje.  

3 Množico ljudi, ki se pogovarjajo, in Lisca, ki se hoče skriti.  

1 Ljudi, ki so se zbrali, da poiščejo kozla. 

6 Ljudi, ki so žalostni zaradi kazni. 

 
50 % učencev na ilustraciji opazi množico ljudi, ki se pogovarja o kazni, in kozla, ki jé 
listje. 30 % jih meni, da so ljudje žalostni zaradi kazni, ki jo bodo dodelili kozlu. 15 % 
učencev omeni množico ljudi, ki se pogovarjajo, in Lisca, ki se hoče skriti. 1 učenec 
pa meni, da so se ljudje zbrali, da bi poiskali kozla. 
 
 
Tabela 57: Kaj predstavljata 8. in 9. ilustracija? 

 

Število učencev Kaj predstavljata ilustraciji? 

20 Prikazujeta osebe, ki sodelujejo pri določanju kazni za Lisca.  

 
Vsi učenci menijo, da ilustraciji prikazujeta ljudi, ki sodelujejo pri določanju kazni za 
Lisca. 
 
 
Tabela 58: Kako se počuti kozel Lisec na 10. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju misli. 

 

Število 
učencev 

Kako se počuti Lisec? Kaj si misli Lisec? 

3 Jezno. Misli, da ni bilo prav, kar je naredil. 

2 Zelo žalostno. Razmišlja, kako ga bodo kaznovali. 

14 Veselo. Misli, da bo zdaj lahko pojedel zelje. 

1 Veselo. Misli, da ga imajo ljudje zelo radi. 

 
70 % učencev je opredelilo, da je Lisec vesel, ker misli, da bo zdaj lahko pojedel 
zelje. 1 učenec meni, da je vesel, ker misli, da ga imajo ljudje radi. 15 % učencev 
meni, da je jezen, in si misli, da ni prav, kar je naredil. 10 % učencev pa pravi, da je 
žalosten, ker razmišlja, kakšno kazen mu bodo dodelili. 
 
 
Tabela 59: Kdo je predstavljen na naslednji ilustraciji? 

 

Število učencev Kdo je predstavljen na ilustraciji? 

19 Vedež, sodnik, ki bo razglasil kazen. 

1 Ne vem. 

 
95 % učencev je na ilustraciji prepoznalo vedeža, sodnika, ki bo razglasil kazen. 1 
učenec pa ne zna opredeliti, koga predstavlja oseba na ilustraciji.  
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Tabela 60: Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 

 

Število učencev Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 

19 Kazen. 

1 Kozlovo senco. 

 

95 % učencev je z ilustracije razbralo, da prikazuje kazen, 1 učenec pa, da je 
narisana senca kozla. 
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7 RAZPRAVA 
Namen raziskovalnega dela je bil določiti, katera ilustracija je kakovostnejša in kak je 
odziv učencev na različne ilustracije slikanice. Zanimalo me je predvsem, ali se bodo 
učenci na kakovostno ilustracijo bolje odzvali. 
 
Analiza kakovosti ilustracij slikanic je pokazala, da ilustracije v vseh analiziranih 
slikanicah dosegajo merila za kakovostno ilustracijo. Kljub doseganju meril pa 
ilustracije Gabrijela Vrhovca izstopajo, saj so barvno prenasičene in vsebujejo največ 
banalnih elementov izmed vseh obravnavanih ilustracij, zato so te ilustracije manj 
kakovostne kot druge.  

Učenci so ob slikanicah podajali kratke in jedrnate odgovore. Vsi so razumeli zgodbo 
samo prek ilustracije; le dva učenca sta imela nekaj težav pri razumevanju, a sta 
kljub temu na koncu razumela bistvo. Odgovori učencev so bili med seboj različni 
predvsem pri vprašanjih, ki so zahtevala njihovo lastno mnenje. 

Učenci so na ilustracijah Gabrijela Vrhovca velikokrat poudarili dejanja, ki se ne 
spodobijo in ki bi jih spremenili (npr. pes si ne bi smel vrtati po nosu, raztrgana 
oblačila). Prav tako so imeli kar nekaj idej za spremembo barv, ki so bile uporabljene 
za upodobitev živali. Predlagali so, da bi bile živali narisane v realnih barvah. Na 
splošno pa jim je bila slikanica všeč prav zaradi barv.  

Pri ilustracijah Marjana Mančka ni bilo nobenega nerazumevanja; učenci so vse 
ilustracije brez težav interpretirali.  

Ilustracije Tanje Pine Škufca so učence spodbudile k razmišljanju, saj so težko 
umestili ilustracijo polža v celotno zgodbo in niso razumeli, zakaj je ta tolikokrat 
prisoten. Vse ilustracije so razumljivo interpretirali. Največje razlike v odgovorih so 
bile predvsem pri ilustracijah, na katerih je bil prisoten polž. 

Pri zadnji slikanici, ki jo je ilustrirala Judita Rajnar, so učenci podajali najkrajše 
odgovore na vprašanja. Več kot polovica učencev bi ilustracijam dodala barve, saj so 
te zelo puste, ker so samo črno-bele. 
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8 SKLEP 
Hipotezo o odzivih učencev, ki trdi, da bodo odgovori pripovedno obsežnejši ob 
slikanici, katere ilustracije jih bodo bolj pritegnile, lahko potrdim. Učenci so ob 
ilustracijah, ki so jim bile všeč, podajali obsežne, duhovite in izvirne odgovore; opazili 
so različne podrobnosti in samostojno hoteli opredeliti tudi elemente, ki niso bili zajeti 
v vprašanju.  

Naslednjo hipotezo, ki trdi, da bodo učenci kot najboljšo slikanico izbrali tisto, ki ima 
kakovostnejše ilustracije, zavrnem. Učenci so kot najboljšo slikanico izbrali tisto, ki 
vsebuje ilustracije Gabrijela Vrhovca; ta se je ob analizi kakovosti ilustracij izkazala 
za najmanj kakovostno. Menim, da so učenci izbrali to slikanico, zato ker so jim všeč 
osladne, nakičene stvari, ki jih pritegnejo. V času, v katerem je v razcvetu tehnologija, 
so zasuti z informacijami, ki okičene in vpadljive učencu ne dopuščajo razvoja 
domišljije. 

Zadnjo hipotezo, ki trdi, da bodo pripovedi učencev ob izbrani slikanici podobne, 
potrdim. Ilustracije so v večini zelo nazorne in lahko je prepoznati, kaj prikazujejo, 
zato so tudi učenci podajali podobne odgovore na vprašanja, pripovedi ob ilustracijah 
pa so se razlikovale samo v podrobnostih, ki pa so se razlikovale glede na to, kaj je 
posameznega učenca pritegnilo na ilustraciji. 

Največ težav pri izvedbi raziskave sem imela zaradi velikega števila vprašanj o 
ilustracijah v štirih slikanicah. Ko sem pri prvih dveh intervjujih opazila, da sta učenca 
ob zadnjih odgovorih že zelo nemotivirana, sem pri naslednjih naredila premor po 
dveh slikanicah. Tako sem šla, če je bilo lepo vreme, z učencem na kratek 10-minutni 
sprehod okrog šole, ob slabem vremenu pa sva igrala družabno igro (človek, ne jezi 
se, črni Peter, štiri v vrsto). Tako so bili učenci tudi pri zadnjih dveh slikanicah 
motivirani, a na koncu vseeno vidno utrujeni.  

Med izvedbo raziskave in predvsem ob končni analizi sem prišla do ideje, da bi 
učenci lahko nadaljevali zgodbo in vse skupaj podkrepili tudi z ilustracijo. Ker sem 
ravno v zaključku raziskave na šoli dobila možnost zaposlitve v podaljšanem bivanju 
z nekaterimi učenci, ki so sodelovali v raziskavi, sem to tudi izvedla. Za učence, ki 
niso poznali zgodbe, sem pripravila kratko uvodno uro, v kateri smo prebrali slikanico 
in se o njej pogovorili. Rezultati so bili zanimivi; učenci, ki so sodelovali v raziskavi, 
so na lastnih ilustracijah uporabili idejo ilustratorja Gabrijela Vrhovca in risali 
ilustracijo v stripu, vendar ne tako barvno nasičeno. V nadaljevanju zgodbe pa so v 
večini zapisali, da je kozel Lisec ponovno zabredel v težave.  

Glavni namen dela je, da bi se učitelji ob izbiri slikanic, ki so nam na voljo, ustrezno 
odločali, katero bodo predstavili oziroma ponudili učencem. Dobro je, da učitelj pred 
izbiro slikanice preveri, ali je delo kakovostno, predvsem pa, ali so ilustracije 
kakovostne. Tako lahko učencem ponudi najboljšo in s tem razvija njihovo zanimanje 
za branje, občutek za lepo in hkrati učencu ponudi možnost, da bo znal sam 
prepoznati dobro ilustracijo. 
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11 PRILOGE 
VPRAŠANJA ZA INTERVJU  

SPOL: 

STAROST:  

̶ Oglej si naslovne ilustracije slikanic in si izberi tisto, ki ti je najbolj všeč, ter 
opredeli, zakaj. 

KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI 

̶ Kako se na 1. ilustraciji počuti Lukež? Po čem to sklepaš? 
̶ Ali bi ti uporabil drugo barvo pri 1. ilustraciji? Zakaj? 
̶ Kaj prikazujeta 2. in 3. ilustracija?  
̶ Kako se počuti kozel Lisec na 4. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju 

misli. 
̶ Ali bi ti kako drugače uprizoril 4. ilustracijo? Kako in zakaj tako? 
̶ Kako 5. ilustracija prikazuje Andraža Slamorezca? Zakaj tako misliš? 
̶ Kaj se zgodi na 6. in 7. ilustraciji?  
̶ Kako se na 8. ilustraciji počuti Lukež? Po čem to sklepaš?  
̶ Kaj prikazuje 10. ilustracija? Ali bi pri ilustraciji uporabil druge barve? Utemelji. 
̶ Kaj opaziš pri 15. ilustraciji?  
̶ Kako se počuti kozel Lisec na 18. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 
̶ Kaj počne vedež Flere na 23. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 
̶ Ali bi kaj spremenil na 23. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 
̶ Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 
̶ Ali bi pri ilustracijah v slikanici kaj spremenil?  
̶ Ali ti je bila slikanica všeč? Zakaj?  
̶ Kaj ti je bilo pri teh ilustracijah najbolj všeč?  

 

LA SENTEZA CAPRINA DI VIŠNJA GORA 

̶ Kaj prikazuje 2. ilustracija v slikanici?  
̶ Kako se počuti kozel Lisec na 3. ilustraciji? Po čem to sklepaš? Zakaj se tako 

počuti?  
̶ Kaj prikazuje 4. ilustracija?  
̶ Kaj prikazuje 5. ilustracija?  
̶ Ali bi kaj spremenil pri tej ilustraciji? Kaj in zakaj? 
̶ Kaj prikazuje 6. ilustracija?  
̶ Kako se počutijo ženske in otroci na ilustraciji? Kaj misliš, da si mislijo? 
̶ Kako se počuti kozel Lisec na 7. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju 

misli. 
̶ Kaj počne vedež Flere na 8. ilustraciji? Kako se po tvojem mnenju počuti? 
̶ Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 
̶ Ali bi pri ilustracijah v slikanici kaj spremenil?  
̶ Ali ti je bila slikanica všeč? Zakaj?  
̶ Kaj ti je bilo pri teh ilustracijah najbolj všeč? 
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DAS WEICHSELBURGER GERICHT ÜBER EINEN BOCK 

̶ Kako se počuti kozel Lisec na 3. ilustraciji? Po čem to sklepaš? Povej, kaj si 
po tvojem mnenju misli. 

̶ Kaj počne Lukež na 4. ilustraciji in kako se počuti? Zakaj se tako počuti? 
̶ Ali te kaj moti pri 4. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 
̶ Kako se počuti kozel Lisec na 6. ilustraciji? Kaj si po tvoje misli? 
̶ Kaj naredi Andraž Slamorezec, ko opazi kozla Lisca? Kako se počuti Andraž? 
̶ Kako se počuti Lukež na 8. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju misli. 
̶ Kaj prikazuje 9. ilustracija?  
̶ Ali bi kaj spremenil pri 9. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 
̶ Kaj prikazujejo naslednje tri ilustracije?  
̶ Ali bi uporabil druge barve? Zakaj? 
̶ Kako se počuti Andraž Slamorezec na 13. ilustraciji? Zakaj se tako počuti? 
̶ Kaj predstavlja 15. ilustracija?  
̶ Kako bi spremenil 15. ilustracijo?  
̶ Kaj predstavljajo ilustracije v belih oblačkih na 16. ilustraciji? 
̶ Kako se počuti Lukež na 17. in 18. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 
̶ Kako se počuti kozel Lisec na 18. in 19. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 
̶ Kdo je prikazan na naslednji ilustraciji? Kako se počuti? Ali bi kaj spremenil pri 

tej ilustraciji? Kaj bi spremenil? 
̶ Kaj ti je najzanimivejše na naslednjih treh ilustracijah? Kaj bi spremenil? 
̶ Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 
̶ Ali bi pri ilustracijah v slikanici kaj spremenil?  
̶ Ali ti je bila slikanica všeč? Zakaj?  
̶ Kaj ti je bilo pri teh ilustracijah najbolj všeč? 

 

LE PROCÈS DU BOUC 

̶ Kaj prikazuje 1. ilustracija? 
̶ Ali bi kaj spremenil pri 1. ilustraciji? Kaj? Zakaj? 
̶ Kdo je predstavljen na 2. ilustraciji? Po čem to sklepaš? 
̶ Kako se počuti Lisec na naslednji ilustraciji? Kaj si Lisec misli? 
̶ Kaj predstavlja 4. ilustracija?  
̶ Koga prikazuje 5. ilustracija in kaj ta oseba počne?  
̶ Kako se počuti Andraž na naslednji ilustraciji? Utemelji, zakaj se tako počuti. 
̶ Kaj predstavlja 7. ilustracija? 
̶ Kaj predstavljata 8. in 9. ilustracija? 
̶ Kako se počuti kozel Lisec na 10. ilustraciji? Povej, kaj si po tvojem mnenju 

misli. 
̶ Kdo je predstavljen na naslednji ilustraciji? 
̶ Kaj prikazuje zadnja ilustracija? 
̶ Ali bi pri ilustracijah v slikanici kaj spremenil?  
̶ Ali ti je bila slikanica všeč? Zakaj?  
̶ Kaj ti je bilo pri teh ilustracijah najbolj všeč? Utemelji. 
̶ Katere ilustracije so ti bile najbolj všeč? Zakaj? 


