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“Ko je pravljice konec in ko se otrok “vrne domov” ima občutek, da mu je bilo tam, kjer je 
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POVZETEK 

Diplomsko delo Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije je 

sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem sem predstavila otrokov 

govorno-jezikovni razvoj, razvoj predbralne in predpisalne pismenosti, didaktiko književnosti 

v šoli in književno vzgojo v vrtcu. Vse našteto služi kot teoretična podlaga kakovostne 

obravnave književnih del v vrtcu. Sledi predstavitev Rezije, aktivnega kulturnega društva in 

rezijanščine kot knjižni mikrojezik slovenščine, kratka predstavitev avtorja Milka Matičeta, 

nadaljevalke tradicije Anje Štefan in ilustratorke Ančke Gošnik Godec. V empiričnem delu je 

opisana temeljna obravnava izbranih rezijskih pravljic: Grdina in Rusica, Kako so volku ostrigli 

brke in Tri botre lisičice. Dejavnosti zajemajo geografsko umestitev Rezije, likovno uprizoritev 

Grdinice, čajanko na temo lisičk in spoznavanje rezijanskih besed. Obravnava rezijanskih 

pravljic tako ponudi dobro iztočnico medkulturne vzgoje in raziskovanje kulturne dediščine.  

Ključne besede: Rezija, Milko Matičetov, književna vzgoja, didaktika književnosti, Zverinice 

iz Rezije, kulturna dediščina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

This dissertation, called “The discussion on chosen fairy tales of Rezija” from the book 

collection “Zverinice iz Rezije”, consists of a theoretical and an empirical part. In the theoretical 

part, childs speaking-linguistic development, the development of its pre-reading and pre-

writing literacy, didactics of literature in school and literary education in kindergarten is 

presented. Everything listed here serves as a theoretical base for a quality discussion on books 

in kindergarten. What follows is a presentation of Rezija, active cultural society and the 

language that people of Rezija speak as a literarary micro-language of Slovenian language. 

Short presentation of author Milko Matičetov, the successor of the tradition Anja Stefan and 

the illustrator Ancka Gosnik Godec. In the empirical part the basic discussion on chosen fairy 

tales of Rezija: Grdina in Rusica, Kako so volku ostrigli brke and Tri botre Lisičice, is 

described. The activites consist of the geographical positioning of Rezija, the art representation 

of Grdinice, tea party on the subject of foxes and getting to know the words of Rezija. Hence, 

the discussion on chosen fairy tales of Rezija serves as a good cue for intercultural education 

and research on cultural heritage. 

Keywords: Rezija, Milko Matičetov, literary education, didactics of literature, Zverinice from 

Rezija, cultural heritage. 
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1 UVOD 

 

Prvi stik z otrokom – dotik in beseda. Govorjena beseda. V sodobnem svetu si slišanost 

zagotovimo z besedami, z našim govorom. Od nas samih pa je odvisno, kako slišani bomo. Kje 

pa je tista ključna povezava med govorno-jezikovnim razvojem in branjem? Pri branju tudi 

otrok kot poslušalec ni pasivno udeležen. Med branjem  otrok opazuje pisano rabo jezika, sledi 

besedilu in krepi izrazne zmožnosti jezika in bogati besedni zaklad. Jezik pa je osnovno orodje 

vsakega posameznika in ne prispeva le k večji možnosti akademskega uspeha, ampak tudi viša 

samozavest, uspešna komunicijska sposobnost pa pripomore k boljšim osebnim odnosom in 

sodelovanju nasploh.  

  

Ne gre pa le za govor in jezik. Gre za izraznost, doživetje in domišljijo. Nekaj, kar smo, kot 

mentalno razvitejši partner, v interakciji z otrokom dolžni ponuditi. V polnem doživetju 

pripovedništva, stiku med bralcem in poslušalcem, identifikacijo z literarnimi osebami lahko 

najdemo tisto iskrico igrivosti, ki smo jo mogoče potisnili na stran. 

 

V naslovu obravnava pravljice si najprej predstavljamo šolsko didaktiko knjižnega dela, vendar 

se obravnava pravljic pogosto pojavi tudi v predšolskem obdobju, pri kateri imamo sicer 

procesno naravnani cilj, uporabljamo pa večkrat podobne tehnike in metode dela. V teoretičnem 

delu sem tako predstavila šolsko didaktiko književnosti in književno vzgojo v vrtcu. 

 

Humorističnost in kulturna dediščina pravljic iz Rezije pa kar kličeta k obravnavi le-teh. Nudijo 

tudi dobro osnovo za medpodročno povezovanje. Ker pravljice izvirajo iz Rezije, jih težko 

celostno obravnavamo brez ideje, kaj je Rezija, kakšen je njihov jezik in kje se nahaja. Tako 

teoretičen del zajema tudi hitri pregled tako slovenskih manjšin kot slovencev v zamejstvu in 

nujno potrebno inkluzijo. Pri nastanku pravljic so imeli ključno vlogo Milko Matičetov, Anka 

Godec Gošnik kot illustratorka in Anja Štefan kot nadaljevalka te tradicije. 

 

Vse to je obravnavano prek pravljice Kako so volku ostrigli brke. Obravnava se nadaljuje prek 

likovnega ustvarjanja ob pravljici Grdinica in Rusica. Za vrhunec pa bomo po navdihu Treh 

botrih lisičk pripravili svojo čajanko. Skozi branje pravljic bodo otroci spoznali dvanajst 

rezijanskih besed s katerimi želim ozavestiti raznolikost slovenskega jezika in narečij. V 
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procesu gre torej za preplet medpodročnih povezav jezika, družbe in umetnosti, katerih cilj je 

ugotoviti ali poglobljena obravnava pravljic pripomore k otrokovi motivaciji.  
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2  JEZIK IN GOVOR 

 

Za razumevanje govornega razvoja je ključno poznavanje razlike med jezikom in govorom. 

Čeprav sta tesno povezana drug z drugim, nimate istega pomena. Razlage, kaj je jezik in kaj 

govor, se je prvi lotil švicarski filozof in jezikoslovec, de Saussure (1857–1913). Jezik je tako 

govorica brez govora, kar pomeni, da jezik zavezema signale, ki so potrebni za komunikacijo z 

drugimi. Govor pa je del jezika, ki je individualen in se razlikuje pri vsakem sporočevalcu v 

fonaciji, realizaciji pravil in kombinaciji znakov. Govor je tako dejanje volje in razuma, v 

katerem razlikujemo:  

- kombinacije, s katerimi govorec uporablja jezikovni kod, da bi izrazil misel; 

- psihofizični mehanizem, ki mu omogoča, da te kombinacije ponotranji (de Saussure, 

1997, 26). 

 

Na podlagi značilnosti govora (jakost, višina, premori) lahko določimo pomen govorjenega, 

variira pa lahko tudi pomen. Jezik in govor sta medsebojno odvisna, jezik ne more obstajati le 

v posamezniku, ampak obstaja le v govoreči množici. Genetsko se jezik razvije preko govora, 

kar pomeni, da se otrok ne uči slovničnih pravil in slovarja, ampak preko zgleda in govora, ki 

ga posluša. Tako je jezik proizvod in orodje govora. 

 

Ker se tako govor in jezik razvijata vzajemno, razvoj le-tega opredeljujemo kot govorno-

jezikovni razvoj. Levc Simona (2014) pričetek prve dvosmerne komunikacije pripisuje odnosu 

med starši in novorojenčkom, kjer se starši odzovejo na otrokovo gibanje, na njegov glas. Otrok 

pa reagira na starševo komunikacijo, se umiri, se giba, proizvaja glas ipd. Poudarja tudi 

pomembnost reakcije na otrokove poskuse pogovarjanja z nasmehom, ljubkovanjem odzivanje 

z glasom. Takšne reakcije otroka spodbudijo k nadaljnem poizkušanjem komuniciranja (Levc 

2014, 45).  

 

2.1 Razvoj govora 

 

Razvoj govora je močno povezan s kognitivnim in motoričnim razvojem. Vsi potekajo 

vzporedno in so med seboj soodvisni. Pri razvoju govora so zato smiselne tudi naloge 

grafomotorike in razvijanje recepcijskih kompetenc. Pri razumevanju razvoja otrokovega 

govora nam pomagajo razvojne faze. 
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2.2 Razvojne faze govora 

 

Razvoj govora v grobem delimo na dve fazi, katerih mejnik je otrokova prva beseda. Prvo 

obdobje ali faza je tako predgovorna, druga pa govorna (Levc 2014, 44).  

 

Poznavanje razvoja govora pripomore k temu, da se odrasli, ki so v stiku z otroki zavedajo, na 

kateri stopnji je otrok in kaj to pomeni oziroma kakšne spodbude potrebuje. V razvoju so lahko 

večja individualna odstopanja, faze pa si vedno sledijo v istem vrstnem redu. Poznavanje 

govornega razvoja pa preprečuje nesmiselna pričakovanja odraslih od otrok, kot je siljenje h 

govorni aktivnosti na katero še ni pripravljen. Takšna pričakovanja lahko razvoj ovirajo, ravno 

tako pa negativno vplivajo na otrokovo samopodobo.  

 

2.2.1 Predgovorna faza 

 

Predgovorna faza zajema obdobje od otrokovega rojstva do pojava prve besede. Mejnik “prva 

beseda” pa je včasih lahko narobe razumljiv. Velikokrat otrok izreče prvo besedo “mama”, ki 

pa ne izraža samo mati, ampak zajema širši pomen, v katerega velikokrat spadajo tudi drugačni 

pomeni kot so poljubčki, lakota, žeja in podobno. Levc (2014) navaja, da je otrokova prva 

beseda šele takrat, ko otrok izgovori besedo “mama” in z njo poimenjue zgolj mamo. Katerokoli 

besedo izgovori, je pomembno, da pokaže, kaj je želel povedati in da se ta dva pojava ujemata 

med seboj. Tako se zaključi predgovorna faza, ki naj bi trajala najdlje nekje do drugega leta 

starosti in se prične govorna faza.  

 

V tem obdobju se otrok nauči poslušati, opazovati, posnemati, igrati in se prične medsebojna 

izmenjava informacij. Otrok počaka na vaš odziv in ga potem vrne. Ključnega pomena pa je, 

da otroku pustimo čas, da ima možnost se odzvati na naše govorjenje. 

 

V predgovorni fazi pa imamo tako starši kot vzgojitelji pomembno vlogo, saj se takrat otrok 

uči neverbalnih spretnosti komuniciranja. Raznovrstne izkušnje in odzivni odrasli lahko veliko 

pripomorejo k razvoju komunikacije in so kasneje osnova za učinkovito govorno 

sporazumevanje (Levc 2014, 46-48). 
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2.2.2 Govorna faza  

 

Govorna faza ali govorno obdobje se tako prične z otrokovo prvo besedo, kateri se hitro dodajo 

tudi nove. Prve besede so večkrat vezane na domače okolje: mama, ata, ga-ga. Od prvega leta 

do 18. meseca otrok vsak dan razume več besed. Razume pa veliko več kot lahko pove. V 

začetnem obdobju govorne faze se lahko pojavijo večje individualne razlike med otroki, ki niso 

posebnost ali zaostanek, če otrok razume enostavna navodila, ki jih prejme. Nekje po 18. 

mesecu se otrokovo besedišče hitro širi. Ko pozna od 50 do 100 besed, prične posamezne 

besede povezavati v stavke. Naslednji korak je postavljanje enostavnih vprašanj, na primer: 

“Kaj je to?”, “Kam greš?” 

 

Nekje od drugega do tretjega leta razume sestavljena navodila, razume razmerja, pozna pomen 

nekaterih predlogov, poimenuje večino predmetov v okolici, dve ali tri besede poveže v stavek, 

postavlja vprašanja, poleg samostalnikov, glagolov in pridevnikov uporablja še zaimke.  

 

Od tretjega do četrtega leta lahko sledi 10 minutni zgodbi, ubesedi stavek s tremi ali štirimi 

besedami, pravilno tvori preteklik in prihodnjik, rad se pogovarja z vrstniki, govori bolj jasno 

in tekoče, v igri zna igrati vlogo druge osebe. 

 

Od četrtega do petega leta sledi zelo kompleksnim navodilom, pripoveduje daljše zgodbe, 

sodeluje v dialogu tako z odraslimi kot z otroki, uporablja stavke, ki imajo pravilno strukturo 

in so sestavljeni iz štirih do šestih besed.  

 

Od petega do šestega leta obvladuje časovno komponento (včeraj, danes, popoldan, lani), zna 

napisati svoje ime, začne se zanimati za črke, pravilno izgovori vse glasove, uporablja 

sestavljene stavke, pripovedovane zgodbe so tudi domišljijske. 

 

Od šestega do sedmega leta otrok pozna črke, pričenja pisati, poimenuje dneve v tednu, pojavi 

se interes za branje, lahko prepozna prvi in zadnji glas v besedi, besedo razstavi in jo črkuje 

(Levc 2014, 52–97). 
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2.3 Predbralne in predpisalne spretnosti 

 

Pri spodbujanju prebralnih in predpisalnih spretnosti lahko otroku pomagamo z organizacijo 

razvojnih dejavnosti, ki spodbujajo te spretnosti. V ta obseg sodijo: 

- dejavnosti, ki spodbujajo razumevanje navodil: gibalne uganke, razumevanje nasprotnih 

navodil, izvedba več navodil hkrati; 

- dejavnosti za spodbujanje glasovnega zavedanja: ločevanje krajših in daljših besed, prvi glas 

v besedi, izštevanke, zlogovanje; 

- dejavnosti za razvoj zaznavanja in prepoznavanja tiska iz okolja: prepoznavanje simbolov, 

logotipov; 

- dejavnosti za spoznavanje s črkami: moja najljubša črka, iskanje enakih črk, lastno ime; 

- dejavnosti za razumevanje vloge tiska: prvi poskusi branja, otrok zapiše ali nariše lastno 

sporočilo, razumevanje izrazov pika, zlog, začetek vrstice; 

- dialoško branje: branje, ki zajema znotraj sebe več različnih aktivnosti, lahko realizira več 

ciljev (Pečjak, 2003). 

 

Ob jezikovnih dejavnostih, ki jih načrtujemo, pa se moramo zavedati, da je otrok, ki je vstopil 

v vrtec, velikokrat prvič soočen z družbo, ki ne spada v njegovo primarno okolje in je zato lahko 

občutljiv na reakcije in odzive, ki jih prejema. Zato se otrok velikokrat odzove tako, kot je od 

njega pričakovano in ustvari se lahko začaran krog, ki vodi k tem, da so uspešni otroci še 

uspešnejši, ker dobijo več pozitivnega odziva, in manj uspešni na račun tega lahko obtičijo. 

Najslabši izid pri tem pa je, da otroci, ki ne dobijo dovolj spodbude in odziva na njihovo 

sporazumevalno zmožnost, ne samo stagnirajo, ampak večkrat razvijejo tudi negativen odnos 

do literature. Pedagoški delavec mora biti tako pozoren, da upošteva otrokovo individualno 

spodobnost, da vanjo ne posega konstantno s popravki in da s pohvalo nagradi trud in ne 

rezultat. Tu v osprednje stopi kurikulum, ki narekuje, da so cilji v predšolskem obdobju 

procesno naravnani, kjer je ključen proces, pozitivna klima, sproščena komunikacija in ne 

ciljno, kjer je ključen rezultat. 

 

2.3.1 Dialoško branje 

 

Dialoško branje je tako ena izmed strategij razvijanja predbralne in predpisalne spretnosti. 

Otroci si pri pripovedovanju ali branju literarnega dela ustvarijo lastno doživljajsko sliko. 
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Posledica tega je, da ima vsak otrok v sebi ob tem lastno “risanko”. Izkušnja je torej vse prej 

kot pasivna. 

 

Dialoško branje torej ni suhoparno prebiranje gradiva, ampak obsega več krajših dejavnosti kot 

so: opazovanje in opisovanje slik v knjigi, odgovarjanje na vprašanja iz prebranega, 

prepoznavanje zgodb iz naslovnice, postavljanje vprašanj v zvezi z vsebino, povezovanje 

dogodkov iz knjig z lastnimi doživetji, samostojno pripovedovanje zgodb, sledenje branju v 

nadaljevanjih (Pečjak, 2003). 

 

Dialoško branje omogoča otroku, da se z literarno oseba indentificira, kar mu omogoča doživeto 

izkušnjo. Otrok tako s svojim literarnim junakom trepeta, se veseli, podoživi. Dogajanja pa ne 

doživlja skupaj z literarno osebo, ampak preko nje, ker takrat otrok postane izbrana oseba. Skozi 

prebiranje knjig je smiselna uvedba tudi orientacijske knjižnevne pismenosti: kaj je zgoraj, 

spodaj, kje se besedilo začne, kaj je črka. Dialoško branje lahko po svojih značilnostih 

postavimo v začetek didaktike književnosti v vrtcu.  

 

2.3.2 Primernost obravnavanih besedil 

 

Pri branju besedil v predšolskem obdobju je smiselno omeniti tudi izbiro vsebine. Na vseh 

stopnjah branja je smiselno izhajati iz otrokovih interesov, paziti pa je treba, da je naše temeljno 

vodilo pestrost gradiva. Zajeti moramo tako umetnostna besedila (otroško pripovedništvo, 

poezijo in dramatiko), kot neumetnostna (vabila, plakati, reklame, prispevke). 

  

Otroku naj bi prebirali tako lažja kot težja besedila, pri katerih ima vzgojitelj ključno vlogo pri 

razlagi le-teh. Velja pa se držati načela, da otrokom raje ponudimo zahtevnejše besedilo, saj 

bodo le tako razvijali svoje jezikovne zmožnosti. 

 

Skozi svobodno izbiro literarnega gradiva pa velja omeniti, da je pri izbiri besedila potrebna 

posebna kritičnost. Zaradi naraščanja števila izdanih naslovov, je obvladljivost področja težka.  

Zupančič T. (2012) predstavi kriterij kakovostne ilustracije za otroke. Dobra ilustracija ima 

vsebinsko ustreznost, didkatično premišljenost, je poučna in razumljiva. Ilustracija je likovno 

urejena, poudari likovno bistvo, prostor je enovito upodobljen, upoštevani so prostorski ključi 

in prisotna je individualna nota avtorja. Na drugi strani je slaba ilustracija vsebinsko kičasta, 
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osladna, vsebuje banalne dodatke ali ima sporno vsebino. Slabe ilustracije zajemajo likovne 

klišeje, šablone, imajo prisotno nebistveno, je prenasičena in nima osebne note avtorja.  

Pri izbiri pa nam lahko pomagajo nagrade za kakovostne slikanice: Zlata Hruška, Desetnica, 

nagrada Kristine Brenkove, Levstikova nagrada, Modra ptica, Moja najljubša knjiga in 

Večernica. Vse podeljene nagrade so znak visoko kakovostnih vsebin in ilustracij.  
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3 DIDAKTIKA KNJIŽEVNOSTI 

 

Didaktika književnosti je prisotna že v predšolskem obdobju in naloga vzgojitelja je, da jo 

uporabi tako, da otroke pritegne, smiselno poveže z že znanim in nudi čimbolj široko izkušnjo 

obravnave besedila. Didaktike književnost med šolo in vrtcem se razlikujejo tako v cilju, kot v 

nekaterih prvinah didaktike. Kljub temu pa imajo veliko skupnega in lahko napovemo, da je 

didaktika književnosti v predšolskem obdobju lahko tudi dobro pripravljalno obdobje za 

obravnano vedno zahtevnejših besedil kasneje v šolskem obdobju. V nadaljevanju je tako 

opisana in razčlenjena teorija otroške in mladinske didaktike književnosti, ki jo uporabljamo v 

šolskem obdobju in hkrati primerjana z didaktiko književnosti, uporabno v predšolskem 

obdobju. 

 

3.1 Didaktika otroške in mladinske književnosti  

 

Didaktika otroške in mladinske književnosti je po navedbah Bože Krakar Vogel ena od 

specialnih didaktik, ki jo pogosto razumemo kot vedo o pouku književnosti. Je znanstveno-

raziskovalna disciplina, ki se ukvarja z dejavniki, cilji, vsebino, metodah in organizacijskih 

vprašanjih vede. Njen namen je uporabnost v vsakdanji pedagoški praksi, zato ni dovolj, da 

izsledki ostanejo zgolj zapisani v znanstveni dokumentaciji. Njena ključna vloga je torej, da se 

oblikuje v pregledna in jedrna načela oziroma nekakšna vodila za ravnanje, tako pedagogom na 

vsakdanji ravni, kot sestavljalcem učnih načrtov, kurikulumov in drugim profesionalcem na 

praktičnem nivoju. Za uresničitev tega pa je pomemben konkreten praktični izgled oziroma  

model. Tako didaktika knjižvenost obstaja na dveh ravneh:  

Prva je teoretično raziskovalna ravnen, ki zajema empirične metode raziskave in definira, 

argumentira, raziskuje svoja spoznanja o sestavinah didaktične strukture. Oblikuje didaktična 

načela, ki služijo kot povezava teoretični ravni s praktično uporabo.  

Na izvedbeni ravni pa je naloga didaktične knjižvenosti praktično usposabljati pedagoške 

delavce na vseh ravneh izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja (Krakar-Vogel 2004, 

10−12). 

 

Če izsledke prenesemo na vrtec, torej didaktika književnosti zajema področje jezika. Je stik 

otroka z literaturo oziroma umetnostnimi in neumetnostnimi besedili. Tako B. Krakar Vogel, 
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kot M. Kordigel se strinjata, da je ključna vloga uspešne obravnave literature izbira prave 

metode in pristop pedagoga oziroma njegovo strokovno znanje. 

 

V predšolskem obdobju je na področju književnosti in jezika v širšem glavni cilj ne le 

spoznavanje literarnih del, temveč doživljanje besedila in razvoj pozitivnega odnosa do besedil 

in jezika samega. Odprtost kurikuluma nam torej ponuja možnost, da smo lahko osredotočeni 

na otrokovo doživetje in motivacijo. Naš cilj je tako procesno naravnan, kjer je poudarek na 

sami izpeljavi.  

 

3.1.1 Obravnava literature po metodičnem sistemu šolske interpretacije  

 

Bistvo didaktike knjižvenosti je torej komunikacija med literaturo, učencem in učiteljem. V 

različnih smereh se je tako izoblikovalo več metodičnih sistemov, ki narekujejo konkretno 

zaporedje faz, kjer se dosežejo spoznavno sprejemne stopnje v stiku z literarnim delom (Krakar 

Vogel 2004). 

 

Metodični sistem, predlagan v knjigi Poglavja iz didaktike književnosti avtorice Bože Krakar 

Vogel, temelji na Rosandićevem interpretativnem analitičnem metodičnem sistemu šolske 

interpretacije knjižnega dela. Model je razčlenjen na krajše in preproste faze, ki omogočajo 

enostavno razumevanje in imajo tako visoko praktično vrednost. Faze tega metodičnega 

procesa so naslednje: 

 

1. Uvodna motivacija  

Krakar Vogel citira avtorja J. Bezjak, ki uvodno motivacijo definira kot “ustvarjanje zanimanja 

in pravega razpoloženja.” Definicija lahko velja še danes. Uvodna motivacija tako pripravi 

poslušalce oziroma v našem primeru otroke ali učence k aktivnem poslušanju, ki ga vodi interes, 

razpoloženje, oziroma nek notranji vzgib v vsakem posamezniku. Gre za aktivacijo čustveno 

motivacijskih in kognitivnih dejavnikov oziroma za nekakšno “fizično ogrevanje” za sprejem 

novega besedila. Možnost za uvodno motivacijo se v grobem deli na tri tipe: ponovitev 

knjižnega in drugega znanja kot priprava za obravnavo nove snovi, doživljajsko izkušenjska 

motivacija in domišljijsko problemska motivacija. (Krakar Vogel 2004, 80) Zadnji dve 

strategiji lahko prenesemo v predšolsko obdobje, kjer so besedila in teme seveda preprostejše 

in izhajajo iz njihove neposredne okolice. Uporabne so, ker ne pričakujejo zgolj priklic že 
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znanih informacij, ampak izhajajo iz otrokovega spomina dogodkov, čustev, njegovih trenutnih 

emocij ali pa jih postavlja pred motivacijsko uganko. 

Navedene strategije sodijo v kratkoročno motivacijo za obravnano trenutnega literarnega dela. 

Iz kratkoročne pa se lahko razvije tudi dolgoročna, pri kateri je ključna razširitev strategij na 

druga področja kot so obiski knjižnice, bralni krožki, knjižna darila, pogovori s pisatelji, 

ilustratorji ipd (Krakar Vogel 2004, 79). 

 

Priročnik za spodbujanje branja motivacijo za branje deli na notranjo in zunanjo. Notranja 

motivacija tako izhaja iz otroka in iz njegovega vzgiba in želje po branju. Zunanja pa izvira iz 

otrokove želje po ugajanju odrasli osebi. Zunanja motivacija pridobi takojšni učinek, medtem 

ko notranja motivacija pridobi dolgoročnega. Notranjo motivacijo lahko spodbudimo tako, da 

pomagamo otroku izbrati aktivnosti, ki bodo v skladu z njegovimi sposobnostmi in ne bodo ne 

prelahke in ne pretežke. Tako bo otrok pridobil pozitivno samopodobo in željo po nadaljnih 

izzivih. Pomembno vlogo igra tudi domače okolje. Občutek pripadnosti družini ga spodbudi k 

temu, da bo počel stvari, ki jih počnejo ljudje v njegovi bližnji okolici. Kot metodo za 

spodbuditev notranje motivacije pa lahko uporabimo spodbujanje avtonomnosti in dopuščanje 

svobodne izbire gradiva (Bucik 2003, 113). 

 

Menim, da se v predšolskem obdobju lahko veliko pripomore k dolgoročni in notranji 

motivaciji prebiranja in kasneje branja literature. V vrtcu pri Osnovni šoli Orehek Kranj se tako 

že vrsto leto poslužujemo različnih modelov dobrih praks, ki jih med seboj tudi predstavljamo 

in evalviramo. Med drugimi so stalna praksa knjižni kotički, bralni nahrbtniki in pravljični stol. 

Pri bralnem nahrbtniku in pravljičnem stolu vključimo tudi starše, kjer skupaj z otroki prebirajo 

izbrano literaturo, ki jo kasneje otroci predstavijo v skupini. Čeprav so dejavnosti strogo 

poljubne narave, so v večini primerov otroci visoko motivirani in vsi opravijo predstavitev, 

dokončajo nedokončano zgodbo, narišejo risbo in podobno.  

 

2. Napoved besedila in njegova umestitev 

Po ustvarjenem zanimanju za sprejemanje besedila učence seznanimo z nekaterimi stvarnimi 

določilnicami novega literarnega besedila, kar olajša razumevanje, odstrani spoznavne ovire in 

daje potrebne informacije o besedilu in avtorju (Krakar Vogel 2004, 87). 

 

V predšolskem obdobju je smiselno, da otroci spoznajo pojem avtor, pisatelj in illustrator. 

Razložimo pomen morebitnih nerazumljivih besed. 
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3. Interpretativno branje 

“Interpretativno branje je glasno, semantično ustrezno (logično) in čustveno izrazno, estetsko 

branje literarnega besedila.” (Krakar Vogel, 2004, 87). Pri naslovniku aktivira doživljajsko 

poslušanje in je nujno potrebno pri učenju jezika in kasneje branja. V predšolskem obdobju se 

od vzgojitelja pričakuje enakovredna kompetenca glasnega branja kot pri učitelju. Njegova 

vrednost je tako lahko še višja, ker je strokovni pedagoški delavec pogosto najpogostejši stik 

otroka z brano besedo. Strokovnjaki tako poleg pomena branja priporočajo tudi usterzno 

pripravo nanj. 

 

4. Premor po branju in izražanje doživetij 

Premor po branju naj bi prispeval k boljšemu zaznavanju prebranega. Učenci med premorom 

urejajo vtise prebranega, učitelj pa jih opazuje. Na podlagi svojih opažanj oblikuje nadaljni 

potek ure. V tem delu učenci dobijo možnost, da izrazijo svoje občutke in mnenja (Krakar 

Vogel, 2004). 

 

Tako kot odrasli, so si tudi otroci zelo različni med seboj in imajo tudi drugačne vtise, zato je 

prav, da imajo čas svoje vtise urediti. V predšolskem obdobju bi bil premor po branju smiselen, 

vendar opažam, da tako sama, kot tudi druge pedagoške delavke vrtca večkrat pozabimo nanj. 

Razlog tiči v strahu pred nemirom ali preusmeritvi teme. Premor pa je v vrtcu smiselno krajši. 

 

5. Razčlenjevanje besedila 

V tej fazi se besedilo podrobno razčleni ob postopnem ponovnem branju besedila. Njegov 

namen je zaznavanje manj opaženih prvin, bolj kompleksna obravnava besedila, kar na koncu 

vodi k popolnejšemu doživljanju prebranega. Prav tako v tej fazi spodbujamo bralno 

razumevanje (Krakar Vogel 2004, 91). 

 

Tudi v predšolskem obdobju poteka na nek način razčlenitev besedila, vendar običajno poteka 

kot pripovedovanje ob ilustracijah. Razčlenjevanje besedila v vrtcu lahko v določenih lastnostih 

primerjamo z dialoškim branjem, ki spodbuja otrokovo sposobnost spoznavanja simbolov in 

zato hitrejšega nadaljnega osvajanja branja.  
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6. Sinteza in vrednotenje 

Cilj faze vrednotenja in sinteze je izraz učenčevega doživetja in spoznanja o besedilu na njegov 

individualen način. V fazi vrednotenja gre za utemeljevanje mnenj o prebranem. Izjemno 

poudarjena je samostojnost učenca med izvedbo le-tega (Krakar Vogel, 2004, 100). 

 

V predšolskem obdobju se faza sinteze in vrednotenja pojavlja zelo pogosto. Večkrat jo 

zamenjamo s fazo novih nalog, vendar razlika tiči v taksonomiji cilja, kjer slednja zavzame 

višjo stopnjo. V to skupino sodijo vse dejavnosti po branju, vezane na prebrano besedilo: 

risanje, slikanje, lutkovne igrice, plesno izražanje ipd. “Vse te dejavnosti pomagajo bralcu 

izraziti domišljijske predstave, ki so se mu oblikovale ob branju besedila, in spodbujajo 

ustvarjalnost (divergentno mišljenje, fluentnost, fleksibilnost).” (Blažić 2000 v Krakar Vogel 

2004, 104). V fazi vrednotenja otroka navajamo na samostojno razmišljanje, spoštovanje 

različnih mnenj in ustvarjamo merila kakovostnega besedila.  

 

7. Nove naloge 

V zadnji fazi učenci samostojno izrazijo svoje znanje v novi obliki, izdeluje nove naloge. Tu je 

sklenjen izkušenjski krog učenja z uporabo pridobljenih informacij v drugo izkušnjo (Krakar 

Vogel 2004, 104).  

 

Iz strategij didaktike književnosti lahko povzamemo, da ima poučevanje književnosti v šoli 

veliko skupnih prvin z obravnavo besedil v vrtcu. Čeprav se velikokrat ne zavedamo, koliko 

tudi v predšolskem obdobju sledimo šolskim fazam spoznavanja literararnega dela, lahko 

večino faz oziroma korakov postopka prezrcalimo v vrtec. 

 

Menim, da so ključne faze v predšolskem obdobju motivacija, interpretativno branje, 

razčlenjevanje besedila in vrednotenje. Najočitnejša razlika je v začetni motivaciji, ki je v 

predšolskem obdobju osredotočena na otrokovo emocionalno in domišlijsko noto brez pritiska 

suhoparnega pomnjenja podatkov ali časovne omejenosti. Tu lahko sebi v prid izkoristimo tudi 

svobodo pri izbiri gradiva, ki naj bo raznovrstno in zanimivo otrokom.  

 

3.1.2 Komunikacijski model “poučevanja” mladinske književnosti  

 

Komunikacijski model “poučevanja” mladinske književnosti je delo avtorice Metke Kordigel 

(Mladinska literatura, otroci in učitelj 1994) in se ukvarja z osnovo recepcije otroka in vezi med 
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bralcem in poslušalcem. Pri teoretičnih izhodiščih izhaja iz H. R. Jaussa, ki temelji na analizi 

celotne literarne izkušnje, ki obsega tako bralca kot besedilo. Teorija Kordigelove se razlikuje 

predvsem v vlogi učitelja/vzgojitelja. Do sedaj teorije obravnavajo vlogo pedagoga statično, 

Kordigelova pa se s podano vlogo ne strinja saj se razredna interakcija vsaj trikrat spremeni v 

vsaki fazi učne ure. Zato je model razdeljen v horizontalno linijo in zajema tri faze, ki ustrezajo 

klasičnim fazam učne ure: motivacija, obravnava in utrjevanje.  

 

V prvi fazi je tako poudarjena vloga pedagoga, ki mora “sestopiti iz svoje odrasle pozicije” in 

poskuša predvidevati, kako bodo otroci sprejeli besedilo. V tej fazi pa so pomembni tudi 

asociacijski impulzi drugih otrok. Druga faza sestoji iz dveh delov. V prvem delu gre za otrokov 

stik z besedilom, v drugem pa je vloga pedagoga odkrivanje delov besedila, ki ustrezajo 

otrokovi ravni. Tu se pedagog prilagodi stopnji otrokovega razvoja in njihovi starost. V tretji 

fazi je v središču otrok, kjer domišljijsko spodbujen potuje v svet literarne in lastne domišljije. 

V tej fazi nastopi tudi morebitna identifikacija otrok z literarnimi osebami.  

 

Ključna razlika med odraslim in otrokom je tako v recepciji besedila. Prednost obravnave 

besedila je v neobremenjenosti otrok s pričakovanji odraslega. Pedagog tako v nobeni izmed 

zgoraj naštetih faz otroku ne podaja dekodiranja besedilnega pomena. 

 

Kordigel (1994) kot posredno didaktiko priporoča tudi metodo dolgega branja, kjer otroku 

beremo ali pripovedujemo daljše besedilo v časovno določenih razmakih. Ob tem naj bi 

spodbujali otrokovo literarnoestetsko dojemljivost. 

 

3.2 Književna vzgoja v vrtcu 

 

Čeprav se didaktika književnosti oblikuje po meri šolskega pouka oziroma takrat, ko otrok že 

zna brati, to ne pomeni, da gre zanemariti književno vzgojo v vrtcu. Kordigel (1999, 10) na 

vprašanje, kakšna bi morala biti književna didaktika v vrtcu navede tri stopenjski model, ki se 

prične z opredelitvijo ciljev, nadaljuje s teoretičnimi izhodišči in konča z metodičnim modelom 

oziroma s konkretnimi rešitvami kako organizirati otrokovo srečanje s književnostjo v vrtcu. 
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3.2.1  Cilji književne vzgoje v vrtcu 

 

Glavna razlika med šolsko obravnavo literarnih del in obravnavo v predšolskem obdobju pa je 

razlika v cilju. Medtem ko v šoli ciljajo direktno na učenje samostojnega branja, je ta v 

predšolskem obdobju zanemarljiv. Naš glavni cilj je vzbuditi interes in pozitivni odnos do 

branja. Ker pa je ta cilj precej širok, potrebujemo specifične, operativne cilje s katerim bomo ta 

cilj dosegli.  

 

Cilje didaktike književne vzgoje v vrtcu delimo na izobraževalni, funkcionalni in vzgojni cilji. 

Skozi dejavnosti se moramo zavedati, da cilji ne nastopajo posamično, ampak se med seboj 

dopolnjujejo, kar pomeni, da med realiziranjem izobraževalnih ciljev dosegamo tudi 

funkcionalne, prek njih pa posredno tudi vzgojne.  

 

Ko omenimo izobraževalne cilje, si hitro ustvarimo sliko, kjer otroci glasno recitirajo poezijo, 

kjer učenci memorirajo avtorje in podobno. Izobraževalni cilji književne vzgoje v predšolskem 

obdobju zavzemajo drugačno vlogo. Želimo si, da bi otroci prek pripovedovanja, dialoškega 

branja, opazovanja, samostojnega pripovedovanja zgolj usvojili znanje, ki dosega taksonomsko 

stopnjo prepoznavanja. Dosežena stopnja prepoznavanja kasneje pripomore k lažjemu 

oblikovanju miselnih shem ob nadaljni obravnavi v šoli.  

 

Temeljni funkcionalni cilj v predšolskem obdobju pa je razvijanje recepcijske sposobnosti ali 

sposobnost sestavljanja lastnega besedilnega pomena. Gre za sposobnost razvijanja bolj ali 

manj pravilnega besedilnega pomena. Otroci z manj razvitimi recepcijskimi sposobnostmi 

tvorijo nepopolne pomene besedila. Razlog je v nerazumevanju besedila. Metodični postopek, 

ki razvija recepcijske sposobnosti sestoji iz treh delov. V prvem otroci sami povedo, kako so 

razumeli besedilo, v drugem delu pa otroci med seboj primerjajo in ugotavljajo, zakaj so njihovi 

pomeni drugačni. V tretjem delu v proces aktivno vstopi odrasla oseba, ki jih seznani z 

“višjim/pravilnim” pomenom besedila. Ker metodika v predšolskem obdobju ne prinese 

pozitivnih rezultatov je smiselno, da se problema lotimo drugače. Do napačnega razumevanja 

besedila največkrat pripelje nepozornost in nepotrpežljivost pri iskanju pomena besedila. Pri 

tem je vloga pedagoga, da ustvari za otroke zanimivo literarno izkušnjo, kjer bodo otroci 

motivirani, da ostanejo zbrani od začetka do konca besedila. Pomembno je tudi ponavljanje 

prebranega.  
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Vzgojne cilje lahko najlažje posredno vključimo z samo vsebino izbrane literature. Služijo 

lahko tudi kot uvodna motivacija v teme kot so medosebni odnosi, prijateljstvo, strpnost, 

drugačnost, prepoznavanje čustev, empatija, reševanje konfliktov ipd. 

 

V književni vzgoji pa ne smemo pozabiti na vlogo indentifikacije otrok s književnimi osebami. 

Proces izbire osebe poteka po kriteriju podobnosti v zunanji podobi, značajskih lastnosti, 

okoliščinah, stiskah ali problemih. Ko otrok prepozna podobnost in se indentificira s književno 

osebo poimenujemo vrata identifikacije, saj takrat otrok vstopi v literarni svet in sam postane 

del dogajanja. Tu dobimo tudi priložnost za odprto komunikacijo in možnost reševanja 

konfliktov (Kordigel 1999, 22–26). 

 

Tako je pri obravnavi književnih del smiselno razdelati cilje obravnave in morebitnih nadaljnih 

dejavnosti. Kljub temu pa se moramo zavedati, da je v predšolskem obdobju še vedno ključnega 

pomena sam proces, pozitivna klima v oddelku, dovoljene napake, časovna svoboda in notranja 

motivacija otrok.  
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4 NARODNE SKUPNOSTI V SLOVENIJI  

 

V Sloveniji imamo dve tradicionalni manjšinski narodni skupnosti (italijansko in madžarsko), 

ter posebno romsko skupnost. Vse tri skupnosti so primerno ustavno zavarovane (64. in 65. člen 

Ustave RS). 

 

4.1 Madžarska narodna skupnost v Sloveniji 

 

V Republiki Sloveniji, kjer avtohtono živijo tudi pridadniki madžarske narodne skupnosti in 

kjer sta uradna jezika tako slovenski kot madžarski so: občina Hodoš, Moravske Toplice, 

Šalovci, Lendava in Dobrovnik. 

 

Na narodno mešanih območjih, kjer živi madžarska narodna skupnost, izvajajo dvojezično 

šolstvo, kjer poteka izobraževanje za vse prebivalce v slovenskem in madžarskem jeziku. 

Skupaj delujejo štirje dvojezični vrtci in v vsakem kraju vsaj ena dvojezična osnovna šola. 

Poleg rednega programa izvajajo tudi dvojezično šolo s prilagojenim programom v Lendavi, 

kjer se nahaja tudi dvojezična srednja šola. Omogočeno je tudi nadaljno izobraževnje 

madžarskega jezika na Univerzi v Mariboru in na Univerzi v Ljubljani. 

 

Madžarska narodna skupnost velja za aktivno skupnost, saj v madžarskem jeziku delujejo 

številna društva, kulturne in izobraževalne ustanove. Ustanovljenih imajo več amaterskih 

društev in skupin, katerih delovanje vodi Zavod za kulturo madžarske narodnosti in Centra 

Bánffy. Madžarska narodna skupnost ima ustanovljenih več amaterskih društev in 

skupin (folklora, glasbene skupine, pevski zbori, recitatorske skupine in dramske sekcije), 

katerih delovanje ter organizacijske naloge vodi Zavod za kulturo madžarske narodnosti (RS – 

Urad za narodnosti, 2018). 

 

4.2 Italijanska narodna skupnost v Sloveniji  

 

V Republiki Sloveniji, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti in 

pripadniki slovenske narodne skupnosti, kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi 

italijanščina, so v občini Koper (Barizoni, Bartoni, Bošamarin, Hrvatini, Kampel, Kolomban, 
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Koper, Škofjan, Prade, Premančan, Šalara), Piran (Portorož, Lucija, Strunjan, Seča, Sečovlje, 

Parecag, Dragonja), Izola (Dobrava pri Izoli, Jagodje, Izola) in Ankaran.  

Na narodnostno mešanih območij skupaj delujejo trije vrtci v italijanskem učnem jeziku. 

Osnovne šole delujejo z italijanskim učnim jezikom v Izoli, Kopru, Piranu, Luciji in Sečovljah, 

prav tako delujejo srednje šole v italijanskem jeziku, dve gimnaziji v Piranu in Kopru, ter 

srednja šola v Izoli. Prav tako je omogočeno nadaljno izobraževanje. Italijanski jezik in 

književnost je študijska smer na Univerzi v Ljubljani, ter na Univerzi v Kopru. 

  

Italijanska narodna skupnost ima številna društva ter druge kulturne, izobraževalne in vzgojne 

ustanove, ki delujejo v italijanskem jeziku. Imajo tudi tri knjižnice, v okviru javnih knjižnic pa 

oddelke namenjene italijanski kulturi, publicistiki in revijalnim izdajam. Leta 2005 je bilo 

ustanovljeno Italijansko središče “Carlo Combi”, ki načrtuje in promovira kulturne dejavnosti, 

katerih cilj je vzdrževanje in razvoj identitete italijanske narodne skupnosti, jezika in kulture. 

Kot zanimivost, pomembne ustanove za italijansko skupnost v Sloveniji delujejo tudi na 

Hrvaškem (založniška hiša Edit, Italijanska Drama, Center za zgodovinska raziskovanja in 

Italijanska Unija na Reki) (RS – Urad za narodnosti, 2018). 

 

4.3 Romska narodna skupnost 

 

Romska narodna skupnost živi strnjeno na območju Prekmurja, Dolenjske, Bele krajine, 

Posavja in v večjih mestih kot so Maribor, Celje, Ljubljana, Jesenice in Radovljica. Po približni 

oceni različnih institucij v Sloveniji živi med 7.000 in 12.000 Romov. Kljub temu, da člani 

romske skupnosti v zgodovini veljali za nomadske prebivalce, se danes štejejo med 

tradicionalno posebljeno prebivalstvo, ki je ohranilo bolj ali manj stalno naselitev (RS – Urad 

za narodnosti, 2018). 

 

Izmed vseh treh narodnih skupnostih, ki živijo znotraj meja Republike Slovenije, je romska 

skupnost zaradi kulturnih razlik najbolj izpostavljena segregaciji. 

 

V Sloveniji deluje tudi Zveza Romov Slovenije, pod vodstvom pisatelja in romologa Jožeka 

Horvata. Pod njegovim mentorstvom vodijo jezikovne tečajo in delavnice, tako doma, kot v 

tujini. Kot urednik različnih publikacij neguje romsko kulturo in jezik. Tako poskrbi tudi za 

večjo kulturno samozavest naroda, odprtost skupnosti in posledično tudi boljšo inkluzijo. Pod 
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njihovim okriljem deluje tudi Evropski muzej romske kulture in zgodovine. Njihov cilj je 

poudariti, da ima romska skupnost zgodovino in kulturo, ki sta prav tako del slovenske kulture. 

Glavni problem je, da je le-ta slabo interpretirana. Prepričani so, da lahko romska kultura 

pomembno obogati kulturni prostor, potrebno jo je le podrobneje raziskati. Prav to pa je lahko 

začetek nove kulturne razsežnosti v Sloveniji (Zveza Romov Slovenije). 

 

4.4 Inkluzija 

 

Vse vrste vključevanja se pričnejo z dejstvom, da je vsak človek individum. Tako se tudi učenci 

med seboj razlikujejo ne samo po osebnosti in značaju, ampak še po etničnosti, spolu, 

kulturnem ozadju ipd. 

 

Nemalokrat se naredi, da je integracija zamenjana z inkluzijo. Pri integraciji mi nudimo pomoč 

segregacijski skupini (romi, priseljenci, otroci s posebnimi potrebami ipd.), da se popolnoma 

prilagodi našemu kulturnemu in jezikovnemu okolju. Tu se pojavi problem, da velikokrat 

uporabljamo integracijo, pa se tega ne zavedamo. Uporabljamo jo kot nekaj pozitivnega. 

Delujemo na princip: »sem ti pomagal, sedaj pa postani tak kot mi«. Sama menim, da je bila 

redkokatera pomoč nudena iz slabih namenov, je pa dejstvo, da ta način dela želi popolnoma 

spremeniti kulturno posameznika in od njih pričakuje popolno asimilacijo. Tu se izrazijo 

stališča, ki so večinsko kompatibilna z asimilacijskim modelom. Na drugi strani inkluzija 

pomeni do neke mere prilagoditev tako posameznika na ustanovo kot vzgojno izobraževalni 

zavod posamezniku. Šele tu upoštevamo načelo enakih možnosti, upoštevanje različnosti med 

otroki ter načelo multikulturalizma kot navaja kurikulum. Pomembno je, da se kot pedagogi 

zavedamo, da enako ni pravično. Tako določeni otroci potrebujejo posebne prilagoditve učnega 

procesa in učnega okolja, če želimo, da se v vrtcih in šolah dobro počutijo in so uspešni, čeprav 

jih zakon ne obravnava kot učence s posebnimi potrebami. 

 

Zakon o vrtcih določa, da se v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku (na 

območjih, kjer živijo tudi pripadniki italijanske narodne skupnosti), otroci seznanjajo tudi z 

italijanskim jezikom; v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, pa se otroci 

seznanjajo tudi s slovenskim jezikom. Na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske narodne 

skupnosti, poteka vzgojno delo dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku. Zagotavljajo 

tudi dvojezično devetletno osnovno šolo. 
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V  Beli knjigi (349) so podrobno zapisane tudi prilagoditve. Vse skupaj je dobro izoblikovana 

ideja inkluzije za italijansko in madžarsko narodno manjšino, ki prebiva na območju Prekmurja 

in v Slovenski Istri. Zdi se, da so v tej zgodbi ostale manjšine rahlo spregledane, oziroma jim 

ni omogočeno tako vključevanje kot pri Italijanih ali Madžarih. 

 

Mojca Peček in Irena Lesar v knjigi Pravičnost slovenske šole ugotavljata, da romski skupnosti 

njihova povprečno nižja izobrazba bistveno zmanjša možnost prehajanja po socialni lestvici. 

Zakaj imajo povprečno izobrazbo občutno nižjo, lahko sklepamo po dveh vidikih deficita, ki so 

del odraščanja romskih otrok. Prvo zajema socialnoekonomski vidik, posledično velikokrat tudi 

manj spodbuden, hitrejše napotitve na delavski trg, manjša motivacija za zaključitev 

izobraževanja. Drugi vidik izhaja iz jezikovnih in kulturnih razlik. Jezikovne razlike jim 

onemogočajo doseganje dobrih šolskih rezultatov, kar jim niža motivacijo za nadaljevanje. V 

obsegu kulturnih razlik pa lahko zaključimo, da v njihovi kulturi izobrazba ni tako visoko na 

lestvici vrednot kot je pri nas.  

 

Kot pedagoška delavka trdno verjamem, da je naša dolžnost krepiti pravičnost, sprejetost 

vsakega individuuma takega kot je, z vsem, kar ga naredi drugačnega in to zajema tudi njegovo 

okolico, družino, kulturno dediščino in navade. Menim, da največkrat pride do nestrpnosti 

zaradi drugačnega načina življenja, vsako negativno čustvo pa izhaja iz nas samih. Največ kar 

lahko naredimo za skupnost je, da ponudimo vsem otrokom priložnost pravičnega šolstva, jim 

omogočimo izobrazbo, podporo in krepimo zavedanje pomembnosti inkluzije.  
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5 SLOVENCI V ZAMEJSTVU  

 

Slovenci v zamejstvu ali zamejski Slovenci prebivajo v obmejnih področjih štirih sosednjih 

držav. Avtohtona slovenska narodna skupnost v sosednjih državah in Republika Slovenija sta 

tesno povezani. Povezanost se kaže na kulturnem, izobraževalnem, gospodarstvenem in 

političnem področju. Poleg Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po 

svetu obstaja na državni ravni v Republiki Sloveniji tudi Svet za Slovence v zamejstvu, ki 

vključuje predstavnike zamejskih Slovencev. Slednji je zadolžen za sooblikovanje slovenske 

nacionalne politike na področju sodelovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu.  

 

Za govorce slovenskega jezika je večinoma značilna diglosija (dvojezičje), kjer ima slovensko 

narečje nizek register v zasebnem govornem položaju, jezik matične države pa visokega v 

javnem govornem položaju. Zaradi pomanjkanja prisotnosti slovenskega jezika govorci na 

obrobjih niso izoblikovali slovenske narodne pripadnosti (Šekli 2015, 97). 

 

5.1 Slovenci v Avstriji 

 

Glavnina Slovencev v Avstriji je poseljena na Koroškem (okoli 40.000 prebivalcev), od tod 

tudi poimenovanje koroški Slovenci. Živijo predvsem v hribovitih predelih Karavank ter v 

alpskih dolinah. Slovenci so v Avstriji priznani kot manjšina z Avstrijsko državno pogodbo iz 

leta 1955. Po tej pogodbi so bile na dvojezičnih območjih obvezne dvojezične šole, dvojezično 

uradovanje in dvojezični javni napisi. Odločbe te pogodbe do danes niso uresničene. Od 

prvotno devetih okrajev je uradna raba slovenskega jezika dovoljena le še v treh, kljub številnim 

prizadevanjim je na avstrijskem Koroškem opazen upad števila Slovencev. Problem Slovencev 

v Avstriji je staranje prebivalstva, potomci mešanih zakonov pa se pogosteje odločajo za 

narodnost matične države. 

 

5.2 Slovenci v Italiji 

 

V Italiji je najštevilčnejša, najmočnejša, najbolj organizirana in najbolj zaščitena slovenska 

narodna manjšina. Območje poselitve je širši obmejni pas pokrajine Furlanija-Julijska 

krajina: Trst, Gorica, Videm, Beneška Slovenija in Kanalska dolina. Ocena števila Slovencev 

se giblje med 70.000 in 80.000 prebivalcev. V tržaški in goriški pokrajini je slovenska narodna 
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manjšina zaščitena. V videmski pokrajini pa si Slovenci prizadevajo za ustrezno upoštevanje 

manjšinskih pravic. Dejavni so na kulturnem, športnem in šolskem področju. Zaradi šibkega 

gospodarstva se Slovenci izseljujejo. Na italijanskem ozemlju je zgolj eno slovensko-italijanska 

osnovna šola in ena nižja srednja šola. Drugje slovenščina ni ne obravnavana, niti sistemsko 

financirana kot učni jezik ali kot učni predmet (Rezija, 2001). 

 

5.3. Slovenci na Madžarskem 

 

Slovenci na Madžarskem živijo na območju med reko Rabo in Monoštrom. Okoli 3000 

Slovencev tako poimenujemo porabski Slovenci. Manjšinske pravice Slovencev na 

Madžarskem so zagotovljene že od leta 1959 in so zapisane v ustavi. Nimajo predstavnika v 

parlamentu, a so vseeno dobro organizirani. Del pouka v osnovni šoli poteka v materinščini. 

Žal živijo na gospodarsko nerazvitem območju, zato se izseljujejo. 

 

Slovenščina je v javnem šolstvu prisotna v dveh narodnostnih šolah s slovensko-madžarskimi 

dvojezičnim poukom. Prva je v kraju Gornji Senik in druga v Števanovcih (Rezija, 2001). 

 

5.4 Slovenci na Hrvaškem 

 

Avtohtona slovenska narodna skupnost poseljuje območja ob meji z Republiko Slovenijo. Gre 

za kraje v severni Istri, reškem zaledju in Gorskem kotarju. Številčnost preblivalstva izven 

slovenskih meja se ocenjuje na približno 3.500 oseb. Skupnost uživa le malo manjšinskih 

pravic. 
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6 REZIJA 

 

Rezijansko ozemlje obsega več alpskih dolin v severovzhodni Italiji in zavzema skupno kar 

120 km² površine. Na vzhodu in jugovzhodu meji na slovenski občini Bovec in Kobarid, na 

severni strani na Chiusaforte (Kluže), na jugu z občino Bardo (Lusevera), na jugozahodu in 

zahodu na Pušja vas (Venzione) in na severozahodu na občino Bila (Resiutta). 

 

Malo je skupnosti, ki bi imele toliko skrivnosti in mitov kot Rezijani, zato so pogosto predmet 

različnih raziskav. Rezijani sami pa ostajajo navezani na svoje mite in mnenja. Najbolj 

zakoreninjen mit je ravno mit izvora Rezijanov. Tako med Rezijani samimimi in med njihovimi 

furlanskimi sosedi lahko najdemo več razlag o njihovem izvoru. Najpogostejša razlaga 

Rezijanom korenine prisoja ruski izvor, kar pa je le posledica površnega opazovanja rezijanske 

kulture in jezika. 

 

Tesna povezava med Rezijani in koroškimi slovenci in ujemanje njihove fonologije nam 

potrdita domnevo, da je do naselitve Rezije prišlo med premikov slovenskega prebivalstva, ki 

je prišlo iz severovzhoda. Rezijani so v srednjem veku po uveljavitvi furlanskega elementa 

izgubili pomembno prometnico in s tem stik s severom. Zato so začeli še krepiti stike s terskimi 

Slovenci t.i. Gorjani na jugu, kar se kaže tudi v podobnosti jezika. Rezijansko gospodarstvo je 

po 16. stoletju živelo od zemljiških površin, ki pa so bile pogosto skromne. Glavna dejavnost 

je bila živinoreja in posledično prodaja mlečnih izdelkov. Tradicionalna rezijanska dejavnost 

je bila tud potujoč trgovec ali kramar. Opravljali so t. i. sezonsko delo, kjer so pri družinah 

redili ovce, mleko predelovali v sir in skupaj z doma pridelano volno prodajali po furlanski 

nižini. 

 

Po 16. stoletju je sledilo preseljevanje, kar je povročilo gospodarsko krizo doline in v 19. 

stoletju postane Rezija ena izmed najrevnejših območij v Furlaniji. Obe vojni sta Rezijo močno 

zaznamovali. Po prvi svetovni vojni so vsi prebivalci, razen prebivalci vasi Solbice, zbežali 

pred avtrijskim in nemškim četam proti dolini in zapustili vse svoje imetje. Vrnili so se šele po 

končani vojni leti 1918, oziroma leto po begu. Tudi v drugi svetovni vojni so bili rezijanski 

vojaki prisotni na več bojiščih. Leta 1944 so slovenske partizanske čete skupaj z nekaj Rezijani, 

prišle v Rezijo, kjer so se borile proti okupatorju. Partizansko gibanje je bilo leta 1944 razbito, 

vendar se je potem ponovno pojavilo v obliki bataljona Val Resia (Rezija 2001 8–30). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kvadratni_kilometer
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Rezijani imajo tudi zelo močno narodno zavest in ponos, tako se še dandanes otroci v Osnovni 

šoli učijo brati in pisati v svoji materinščini. Leta 1998 je izšlo tudi začetno berilo za otroke z 

naslovom Po Näs in leto kasneje so ure rezijanskega jezika vključene v učni načrt. Slovenski 

knjižni jezik pa v javnih šolah ni imel mesta, uradni jezik je italijanski. Rezijanščina pa se 

močno razlikuje od slovenskega jezika, zato komunikacija brez predznanja rezijanščine ni 

mogoča.  

 

6.1 Rezijanščina 

Rezijani si tako radi prisodijo ruski izvor, zmota tega dejstva pa leži ravno v njihovem jeziku. 

Zgodovinske, jezikovne in etnološke raziskave kažejo na skupni izvor Rezijanov in okoli njih 

naseljenega slovenskega prebilstva, torej Slovencev. Čeprav rezijanščina pripada primorski 

skupini slovenskih narečij, vsebuje značilnosti, ki so edinstvene: klobük, sënu, päs. Danes na 

rezijanščino močno vpliva italijanščina, večkat prihaja tudi do tega, da domačini otrok ne učijo 

več rezijansko. Ker pa je tu še vedno prisotna skrb za ohranjanje jezika in kulture, organizirajo 

konference, kjer predstavljajo študije o rezijanščini. V 80-tih letih se je pojavila potreba po 

praktičnem rezijanskem pravopisu. Po konferenci, leta 1991, so pričeli s pripravljanjem 

pravopisa. Njihov cilj je bil omogočiti zapisovanje glavnih štirih rezijanskih govorov (Bile, 

Njive, Osojan in Solbice), ki se med seboj razlikujejo. V javnem šolstvu je v uporabi italijanski 

jezik, vstopa pa rezijanski kot drugi jezik. Od leta 1999 so ure rezijanskega jezika in kulture 

vključene v šolski načrt. Slovenski jezik v Reziji poučujejo le na tečajih, vendar so žal slabše 

obiskani (Rezija 2001, 70–75). 

Jezik malih etničnih skupin se je kot predmet preučevanja pojavil v osedmesetih letih 20. 

stoletja. Imenovan je bil kot mikrojezik, ki ga uporabljajo t. i. mikronarodi, ki so opredeljeni 

kot “male etnične skupine” ali skupine, ki živijo v mejah drugih držav (Šekli M. 96). 

 

6.2  Kulturna društva 

 

Kulturno društvo Rozajanski Dum je nastalo leta 1983. Njegova glavna ideja je promocija in 

širjenje rezijanske kulture, tradicije in jezika. S tem namenom že od samega začetka uspešno 

sodeluje z univerzami. V preteklih letih so organizirali izobraževalne in praktične delavnice za 

osnovne in srednje šole, spodbudili sodelovanje pri nastajanju rezijanske slovnice, objavljanje 
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publikacij, sodelovanje z slovensko skupnost in drugimi jezikovnimi manjšinami v regiji in 

izven nje. Organizirajo tudi tečaje rezijanščine za odrasle. Na svoji spletni strani redno 

objavljajo tekoče dejavnosti, prav tako pa lahko najdemo arhiv vseh dogodkov od samega 

začetka dalje.  

 

Poleg kulturnega društva pa v Reziji, z namenom širjenja običajev deluje tudi folklorna skupina 

Val Resia, ki širi rezijanski ples, z njim pa tudi rezijansko glasbo. Folklorna skupina šteje 

približno petdeset mladih, ki se radi udejstvujejo na prireditvah. Oblečene imajo noše, ki 

reproducirajo oblačila rezijancev iz konca osemnajstega stoletja. Sami pravijo, da je rezijanski 

ples lahko opaziti. Znan je namreč po tem, da se pri plesu moški in ženska nikoli ne dotakneta, 

njihove viže ali rezijanska glasba pa daje občutek, da se ponavlja, oziroma je vedno enaka. Pri 

ustvarjanju in izvajanju njihovih skladb se največkrat pojavita dva inštrumenta. Prvo je citira, 

ki pomeni violina, drugo pa violončelo, ki ga poimenujejo bünkula. Njihova posebnost je tudi 

to, da se mladi učijo igranja inštrumenta izključno pri starejših, ker v Reziji ne obratuje glasbena 

šola. Poleg inštrumentalne glasbe, pa Rezijani širijo tudi vokalno. Za to poskrbi Ženska pevska 

skupina “Rože Majave”, ki je nastala leta 1993. Skupino predstavlja osem pevk, ki izvajajo 

izključno ljudske pesmi, ki so ostale do potankosti enake. Večina ljudskih pesmi govori o 

vsakdanjem življenju, željo posameznika po komunikaciji, izražajo ironijo ali življenjsko 

stisko. Pesmi delijo v nabožne, ljubezenske in učene pesmi, ki opisujejo lepoto pokrajine 

Rezije. Leta 1996 so pejele tudi nagrado za najpristnejše izvedbe. Izdale so tudi kaseto z 

naslovom “Rozajanave pujajo”. 

 

Poleg Kulturnega društva Rozajanski Dum, pa je bilo leta 1995 ustanovljeno tudi kulturno 

društvo Muzej rezijanskih ljudi. Kulturno društvo se v večini ukvarja z zbiranjem, hranjenjem 

in urejanjem predmetov in ročnih izdelkov. Njihovo delovanje pa je namenjeno tudi odkrivanju 

kulturne in etnične identitete. Do sedaj so pripravili že štiri obsežnejše razstave. Pri delu 

sodelujejo tako z društvom Rozajanski Dum kakor s folklorno in pevsko skupino (Associaziona 

Culturale Museo Della Gente Della Val Resia). 

 

V Reziji tako deluje več aktivnosti, ki poleg širjenja običajev pripomorejo tudi k sami ohranitvi 

njihove kulture in vzgaja mlade k zavedanju svoje kulturne dediščine in s tem krepitev 

spoštovanja kulturne dediščine drugih narodov. 
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6.3 Rezijanske pravljice 

 

Pravljice, ki so se širile v Reziji, je raziskoval J. B. de Courtenay (1845 – 1929). Njegovo 

mnenje je bilo, da so rezijanske ljudske pravljice izposojene pri drugih narodnih ali prevzete iz 

knjig. To prepričanje, po podrobnejši raziskavi vprašanja, kasneje Milko Matičetov (1919 – 

2014) zavrže. Sam meni, da pravljice niso izposojene, kljub temu, da je mogoče ugotoviti 

povezanost z pravljicami drugih narodov, vendar gre za običajen pojav, ki skoraj že zavzema 

lastnost pravljic. Posebnost rezijanskih pravljic pa se skriva prav v lastnostih gozdih živali ali 

tako imenovanih Zverinic. Njihova posebnost je, da se poskušajo pribljižati človeku, 

počlovečenju bitij, kar je odraz njihove povezanosti z naravo. Medsebojno spoštovanje kažeju 

tudi z vikanjem drug drugega in naslavljanjem boter in botrica. Zverinice se med seboj 

pogovarjajo v več različnih narečjih (furlansko, rezijansko, nemško). Narečje izberejo glede na 

dogajanje v pravljici. Dodatno prizadevanje po počlovečenju najdemo tudi v živalski govorici, 

ki besedam dodaja šumnike na začetku ali na sredini besede (Stanonik 1974).  

Matičetov je tako dokazal, da so rezijanske pravljice resnično ljudske in unikatne.  
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7 ZVERINICE IZ REZIJE 2014 

 

Kratke ljudskoslovstvene pripovedi, navedene v zbirki Zverinice iz Rezije, so pripovedke, ki so 

bile zapisane po ustnem izročilu prebiralcev Rezije, dolin Učje in Bile. Prvi, ki jih je zapisal je 

bil poljski lingvist Jan Baudouin De Courtenay (1845 – 1929), ki se je v svoji karieri večinoma 

ukvarjal s fonemi. Leta 1872 je na Goriškem zapisal dve rezijanski pravljici, še štiri pa 1873 v 

Reziji (Matičetov 2014, 10).  

 

Matičetov je imel pomembno nalogo, saj je besedila prestavil iz narečnega jezika v knjižno 

govorno obliko. V zapisanih pripovedi pa je večkrat obdržal značilne narečne besede, ki imajo 

vedno, bralcu prijazno, razlago v komentarju (Matičetov 2014, 9). Prva izdaja zbirke Zverinice 

iz Rezije je izšla leta 1973. Vsebovala je devet pravljic v rezijanščini in enainpetdeset v 

slovenskem knjižnem jeziku. Leta 1976 je bilo posnetih nekaj krajših animiranih filmov, kjer 

nastopajo živali iz Rezije. Drugi natis je izšel leta 2010 in tretji, zadnji, leta 2014. Zadnji ponatis 

zajema kar šestdeset pravljic o rezijanskih Zverinicah in eno v predgovoru. Tako je svojo zbirko 

Matičetov razširil in dopolnil predgovor. 

 

V njegovem predgovoru zasledimo tudi izjemno kritičnost do izraza “ljudska” in kaj naj bi to 

bilo. Sam je mnenja, da oblika ni ljudska, če jo je “spesnil” izobražen obnovitelj ljudskih snovi. 

Tako ima svoj cilj, podati čisto prave ljudske pripovedi, tako po obliki, kot po vsebini. Zato 

sam zase tudi trdi, da je pravi izraz “prestavil” oziroma je Zverinice, kot sam narekuje, 

“udomačil” (Matičetov 2014, 9−15).  

 

7.1 Milko Matičetov 

 

Milko Matičetov, slovenski etnolog, rojen leta 1919 na Krasu, je slovensko ljudsko izročilo 

pričel raziskovati že pred drugo svetovno vojno. Med svojim delom na Inštitutu za slovensko 

narodopisje se je posvečal zbiranju in raziskovanju tako slovstva kot verovanja in 

pripovedništva. Matičetov sam je vsekakor najbolj zaslužen za ohranitev rezijanskega 

pripovednega izročila. V Reziji je med svojim delovanjem, od leta 1962 do 1973, zbral številne 

povedke, pravljice, katere so mnoge ostale zgolj v rokopisih in magnetofonskih posnetkih, ki 

jih hrani arhiv ISN ZRC SAZU. V zbirki Rožice iz Rezije (1972) je objavil ljudske lirične pesmi, 

v zbirki Zverinice iz Rezije, ki so prvič izšle leta 1973, pa je zbral in uredil živalske pravljice. 
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(Kropej Telban 2015, 19) Poleg rezijanskih pravljic je zapisal še mnoge druge: Jurček orje: 

slovenske ljudske pesmice (1979), Ljudske pesmice (1971), Lisica in petelin: ljudske pravljice 

(1973), O Pustu in zakletem gradu: slovenska ljudska pravljica (1999). 

 

Skupaj je ohranil več kot 3000 slovenskih pripovedi. Iz zapisov, hranjenih na SAZU še danes 

raziskujejo ljudsko izročilo. Poimenovanje zgodb iz Rezije navaja kot živalske pravljice in ne 

basni, čeprav so vsebinsko bližje slednjim. Razlog je v obliki, ki je izrazito epska in ima 

pripovedni slog. (Matičetov 2014, 43). Njegova natančnost pri podajanju, zapisovanju besedil 

in raziskovanje celotne kulture, ne samo v grobem ampak individualen pristop do vsakega 

izmed pričevalcev in pravljičarjev nam nudi kakovostno in celostno podobo prav vsake 

Zverinice. Matičetov je bil pri izdaji pravljic posebno strog. Pravljica je tako morala zadovoljiti 

njegove stroge standarde ljudske vsebine in oblike. 

 

7.2 Anja Štefan 

 

Anja Štefan ima kot nadaljevalka tradicije Milka Matičeta pomembno vlogo pri ohranjanju 

Zverinic iz Rezije. Pripovedovalka, rojena leta 1969 v Šempetru pri Gorici, je na ljubljanski 

Filozofski fakulteti diplomirala iz slovenistike in anglistike ter kasneje magistrirala iz 

folkloristike. Sama pravi, da je vedno raje imela slovenski jezik. Leta 1993 je pričela z 

objavljanjem pesmi, pravljic in ugank v Cicibanu in Cicidoju in od takrat redno sodeluje pri 

objavah. Leta 1999 je za zbirko pesmi Melje, melje mlinček in leta 2005 za zbirko Kotiček na 

koncu sveta prejela Levstikovi nagradi. Njene pesmi so pogosto doživele uglasbitve in njene 

pravljice dramatizacijo. Njena dela so večkrat ponatisnjena, izposoja le-teh pa kaže na njihovo 

veliko priljubljenost. 

 

Raziskovanje starega in ljudskega jo je pripeljalo do urejanja zbirke slovenskih pripovedi, ki jo 

je izoblikoval dr. Milko Matičetov. Iz njegovih virov zajema še neobjavljene slovenske ljudske 

pripovedi. Sama meni, da je Matičetov objavil malo ljudskega gradiva, ki ga je zbral. Razlog 

naj bi bila njegova visoka merila t. i. žive ljudske pravljice, ki mora biti dobro povedana in po 

vsebini v celoti ustrezna. Ravno te pravljice danes dajejo zgled dobro povedani ljudski pravljici 

in ravno pripovedništvo je tisto, ki je ključno pri njenem delu. Tako zagovarja pogostejše 

pripovedovanje otrokom, saj naj bi slednji ponudil mirnejše vzdušje, otroci pa lažje sledijo 

pravljici.  
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Trenutno živi v Cerknici in deluje kot samostojna umetnica. V obsegu svojega dela ima do sedaj 

že več kot 1200 pripovedovalnih nastopov, številne delavnice, predavanja in članke, s katerimi 

je bistveno vplivala na uveljavitev pripovedništva. Prav tako je ustanoviteljica 

pripovedovalnega festivala Pravljice danes, ki ga je vodila kar 20 let. V njenih pravljicah in 

pesmicah se najdejo dela, ki jih pozna skoraj vsak bralec otroške in mladinske književnosti. 

Med najbolj znanimi so: Bobek in barčica (2005, 2006, 2015), Melje, melje mlinček (1999, 

2003, 2007, 2013, 2015), Svet je kakor ringaraja (2015, 2017), Sto ugank (od leta 2006 do leta 

2017 devet izdaj), Še sto ugank (2015, 2015) (Društvo slovenskih pisateljev, 2017). 

 

Ni dvoma, da je avtorica Anja Štefan ena izmed najuspešnejših na svojem področju. S svojim 

delovanjem močno doprinese k slovenskemu pripovedništvu in pripovedovanju kot vrednoti. 

Tako zagovarja pripovedovanje ljudskih pravljic otrokom v njihovi celoti, brez cenzure. 

Prepričana je, da ima tudi krutost v pravljicah svoje mesto in prav je, da otroci spoznajo vse 

segmente pravljic, četudi nam niso všeč. Tako naj bi se privajali tudi na to, da življenje ne teče 

brez zatikanj.  

 

7.3 Ančka Gošnik Godec 

 

Slovenska illustratorka Ančka Gošnik Godec ima pri svojih 91-ih letih za seboj izjemno 

življenjsko delo. Svoje delo je po končani šoli za oblikovanje v Gradcu pričela v ljubljanski 

tiskarni Ljudska pravica. Svojo izobrazbo je nadgradila na Akademiji za likovno umetnost. Že 

med študijem je sodelovala pri izdaji več znanih otroških revij, kot so Ciciban, Kurirček, Pionir 

in Pionirski list. Nato se je osredotočila na ilustriranje knjig, vendar sodelovanja z revijami tudi 

kasneje ni popolnoma prekinila in občasno še prispevala illustracije. 

 

Ančka Gošnik Godec je danes dobro poznana ilutratorka tako doma, kot v tujini. S svojim 

delom je obogatila okoli 120 otroških knjig. Ilustriranje pravljic jo je pritegnilo, ko je kot otrok 

preživljala počitnice v Bohinju in tam spoznala vsa mitična bitja od Pehte, vil, čarovnic in 

volkodlakov, ki se jih je bala. Bitja je ne strašijo več, ker jih lahko nariše kadarkoli in kjerkoli 

želi. 

 

Njeno delo je lahko prepoznavno po njenih izjemnih karakteristikah vsakega lika posebej in 

inovativni izbiri barvne palate. V večini ilustracij uporablja tako bogate barve kot črno-belo 

kombinacijo. Pogosto uporabi barve, da ustvari prispodobo razpoloženja, najpogosteje z modro, 
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zlato in oranžno barvo. Njena posebnost je tudi ta, da ilustracijam doda elemente humorja in 

dovršene detajle. Vse našteto pripomore k tem, da so njene ilustracije znane po celem svetu in 

pritegnejo tako mlajše, kot odrasle. Sama pravi, da je najbolj ponosna na ilustracije Lonček 

kuhaj, Lučka Regrat in Zelišča male čarovnice. Širša publika pa jo pozna po ilustracijah 

Dvanajst ujcev, Muce copatarice, Tri botre lisičice, Za lahko noč, Zlata ptica in mnoge druge 

(Johns Hopkins University Press 2018). 

 

Za svoje delo je prejela tudi vrsto nagrad. Prejela je kar tri Levstikove nagrade (1960, 1964 in 

2001 za življenjsko delo), leta 1997 Smrekarjevo nagrado za življenjsko delo in leta 2002 

priznanje Mednarodne zveze za mladinsko književnost (Mladinska knjiga založba d.d., 2017).  

Njena hči ilustratorka Jelka Godec Schmidt pa nadaljuje tradicijo izjemnih ilustracij.  

 

7.4 Pravljični liki Zverinic iz Rezije 

 

Ko vprašamo kdo so Zverinice iz Rezije, naletimo na več razlag. Dejstvo, da izhajajo iz 

pokrajine Rezije, natančneje iz dolin Bile in Učje je jasno že v naslovu. Kdo pa so zverinice? 

Milko Matičetov v predgovoru knjige Zverinice iz Rezije (str. 16) opiše razlago Zverinc tako, 

kot jo je njej razložila mati Ana Čelinova:”Zverinica živi v gozdu, živinico pa redimo pri hiši”. 

Iz citata lahko sklepamo, da so Zverinice predstavljene kot bitja oziroma živali, ki živijo v 

divjini in niso udomačene. Tako je Matičetov v naslov premišljeno vstavil staro rezijansko 

besedo, ki pomeni gozdna žival (Matičetov 2014, 9−11). 

 

Po poimenovanju in vlogi bajeslovnih bitij v pripovedkah opazimo, da imajo človeške 

značilnosti in že njihovo poimenovanje samo nakazuje na to, da je človek blizu naravi. Zgodba 

Lisica ugrabila dečka potrdi tudi to, da so živali z ljudmi v nenavadnem sožitju, enakopravni, 

si med seboj pomagajo in odpuščajo. Na nek način resnično sobivajo. Tako je bil izraz “bajno 

bitje” poimenovan s strani zunanjih opazovalcev, saj domačinom bitja morda niti niso mitična. 

Matičetov v svojem predgovoru izpostavi, da je povezanost z naravo mogoče zaznati tudi v 

prijateljskih pogovorih s pastirji, z lovci, z ribiči in z drvarji, ki so mu pričarali podobo o tem, 

da so Rezijani še nedavno občutili naravo kot sklenjen krog (Matičetov 2014, 18−9). 

 

Živali druga drugo pogosto naslavljajo botra in boter, zato Matičetov sklepa, da živali rade 

oponašajo ljudi in si pripisujejo človeške lastnosti. Botri v Reziji se še dandanes vikajo, četudi 
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so enake starosti. Matičetov je mnenja, da so pravljičarji to želeli prenesti na živali. Tako je 

vikanje opaziti v različnih situacijah, med različnimi živalimi. Najpogostejše je vikanje med 

lisico in volkom. Vikanje pa v pravljicah ni dosledno, včasih se v eni pravljici, v odnosu istih 

dveh živali, zamenjata tako vikanje kot tikanje (npr. Jazbec in medvidice, Volk in rak delata za 

lisico). Botri mišici pa se v pravljici Barba Fric, Barba šwank in uboga mišica tikata, v pravljici 

Bogata osojska in uboga njivaška mišica pa vikata. Matičetov pojav pripisuje pravljičarjevi 

nepazljivosti, vsekakor pa je pojav še en dokaz, da živali prevzamejo človeške lastnosti, se po 

njih zgledujejo in na ta način funkcionirajo (Matičetov 2014, 22). 

 

7.4.1. Grdinica 

 

O Grdini vemo le, da je “den braw” oziroma žival. Prevod nam ne razjasni, za katero žival naj 

bi šlo, pa vendar je tudi Grdina dobila svojo pomanjševalnico v Grdinica (Matičetov 2014, 17). 

Različni avtorji tako Grdino razlagajo vsak rahlo drugače. Jan Boudouin de Courtenay (1895) 

je Grdino predstavil kot zmaja, Matičetov (1973, 10-24) pa jo je bolj približal divji kozi ali psu. 

Avtorica Monika Kropej (2008) navaja Dušana Ludvika, ki je opozoril, da beseda “müjec” 

pomeni zlodej. 

 

Tako lahko izpeljemo, da se v grobi definiciji avtorji strinjajo, da gre za mitološko pošast, ki se 

ne prestraši zlahka in pogosto zavzame domovanje drugih živali ali ljudi. Preženejo jo 

največkrat rusica, ki jo piči ali jo pretenta lisica. 

 

7.4.2 Lisica 

 

Lisico v Reziji ljubkovalno poimenujejo tudi lesičica. V Bili pa laški trgovci lisico naslavljajo 

“comari”. V pravljici Lisica snedla volku maslo si lisica izmisli, da so jo poklicali za botro. 

Tako ji ni bilo treba garati na njivi, ampak je volk moral vso delo opraviti sam. Lisica je to 

ponovila trikrat in vsakokrat se je še izmislila ime krščenca (Matičetov 2014, 17−21, 79−81). 

 

V pripovedi najdemo živalsko naslavljanje druga drugo kot boter in botra, vzporedno pa 

poudari lisičino zvitost. Lisica s svojo zvitostjo večkrat tudi prežene Grdino s svojo zvitostjo. 

Lisica je skupaj z volkom v živalskih pravljicah pogosto vezni člen. Matičetov v predgovoru 

Zverinic iz Rezije (2014, 30) omeni, da so prebivalci dolin večkrat tekmovali, kdo si bo izmislil 
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imenitnejšo prigodo Lisice. Iz pričevanj so tako nastale humorne pripovedi (Matičetov 2014, 

30). 

 

7.4.3 Rusica 

 

Rusica, rüsica ali rüsičica predstavlja majhno mravljo, ki v prepovedkah s svojo iznajdljivostjo 

večkrat reši problem, situacijo, oziroma s svojim pikom prepodi Grdinico ali Volka ostale reši 

nevarnosti. 

 

7.4.4 Volk 

 

Pomanjševalnic v pripovedkah niso deležne le manjše živali, tako volk-Wuk dobi svoje 

poimenovanje kot nepredvidljivi, majhen wukilec (Matičetov 2014, 17). 
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8 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

 

Med obravnavo različnih besedil imamo dobro priložnost medpredmetnega povezovanja. 

Nekatera so načrtovana, veliko pa se jih pojavi posredno.  

 

 8.1 Medkulturna vzgoja in književnost 

 

V sodobnem svetu, kjer je vse več preseljevanja in mešanja različnih kultur, tako ne gre 

zanemariti medkulturne vzgoje. Kordigel (1999) navaja, da je literatura dober povezovalec, saj 

nas knjiga lahko popelje v razsežnosti drugega. Medtem se vživimo v vlogo drugega, živimo in 

razmišljamo drugače kot ponavadi. Ko knjigo zapremo, nam hitro postane jasno, da smo na eni 

strani mi, tukaj zdaj, na drugi strani pa t.i. potencialni jaz. Ta je lahko vir tolerance do tistih, ki 

so drugačni. Razvije se literarno druženje, ki nas pripelje do spoznanja, da tisti, ki jih ne 

razumemo, razmišljajo drugače, čutijo drugače od nas. Vsi ti moralno-etični cilji pa morajo 

vstopiti ob spontanem srečavanju s književnostjo. V primeru, da jih posredujemo kot operativne 

cilje, bi dosegli nasprotno. Že sama misel, da so “oni” drugačni od nas in ne mi od njih, vodi 

do segregacije, kar pa je daleč od našega željenega cilja (Kordigel 1999, 52). 

 

8.1.1 Ledena gora kulture 

 

Kulturo ljudje sprejmemo skozi vzorce dejanj, ki so nam podani. Kompleksnost pojava pa je 

Edward T. Hall želel predstaviti kot razdelan model multikulturnosti z ledeno goro. Njegov cilj 

je bil razložiti različnost kultur in podati zavedanje, kaj kultura posamezniku predstavlja. 

Kulturo ljudje sprejmemo skozi vzorce vedenj, ki so nam podani. Ključnega pomena je razlika 

pri zavednem sprejemanju in nezavednem sprejemanju kulture. Ledena gora kulture tako 

zajema tri stadije, vidni je le prvi del oziroma konica gore, ki pa zajema le eno desetino celotne 

kulture.  

 

V prvi stadij, ki je viden okolici spadajo: hrana, oblačila, umetnost, drama, literatura, igre, jezik 

in običaji. Hall stadij poimenuje površinska kultura in zajema nizko čustveno raven. Drugi 

stadij je poimenoval kultura senc in zajema manj vidne elemente kulture ali t. i. nenapisana 

pravila. V to raven spadajo: telesna govorica, tempo dela, neverbalna komunikacija, obrazna 

mimika, koncept časa, osebni prostor, socialni stiki, odnos do starejših, narava prijateljstev, 
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koncept lepote, odnos do živali, vzgoja otrok, vzorci čustvovanj, odnos do hrane. Drugi stadij 

zajema višjo čustveno raven. V tretji stadij, t.i. globoke kulture, kamor spadajo nezavedna 

pravila kulture: koncept zavedanja sebe, odnos do zgodovine in prihodnosti, toleranca psihične 

bolečine, odnos do staranja, odnos do spolnih aktov, družbeni razredi, odnos do sorodstvenih 

vezi, način reševanja konfliktov. Nezavedna kulturna pravila zavzemajo visoko čustveno raven 

(Birketvit, 2014). 

 

Na kratko, v prvi stadij spada vedenje samo, v drugi stadij prepričanja in v tretjega vrednote. 

Ledena gora dobro ponazori celotno kulturo in razloži, zakaj se pojavljajo razlike med 

posamezniki različnih kultur. Tako kultura izoblikuje, kaj bo posamezniku “normalno” in pri 

ne/sprejemanju večkrat pozabimo na tisto, kar je pod površjem, ki je bilo pri drugemu drugačno 

kot pri nam. Razumevanje pa pripelje do višje tolerance sebi drugačnim in posledično lažje 

sobivanje in napredek k željeni multikulturnosti. 

 

Pomembno je, da se zavedamo, da bodo otroci zaznali naše stališče do drugih kultur in tu je 

potreben razmislek pri vsakem posamezniku. V predšolskem obdobju, kjer so otroci zelo 

gnetljivi, se moramo zavedati, da mi, kot pomembni odrasli, mi, kot po Freudu očetova 

dodeljena avtoriteta, smo pomemben zgled pri oblikovanju otrokovih stališč. Tu se lahko 

vprašamo, v kakšnem svetu si želimo živeti in v kakšnem želimo, da živijo naši otroci. Za 

obravnavo medkulturne vzgoje v vrtcu je tako nujno spoštovanje slehernega individuuma, tako 

odraslega, kot otroka, ne glede na rasne ali kulturne značilnosti.  

 

8.2 Likovno izražanje 

 

Izražamo se lahko na dva načina. Verbalno ali neverbalno. Izražamo pa se lahko tudi z 

umetnostjo. Likovni jezik zavezema tako štiri temeljne prvine: točko, barvo, linijo, svetlo-

temno. 

 

Likovno izražanje se v predšolskem obdobju pogosto pojavi kot dopolnitev obravnavane 

tematike. Pri tem se pogosto poslužujemo suhoparnih motivov in tehnik. V predšolskem 

obdobju tako najpogosteje otrokom ponudimo suhe barvice ali flomastre. Karmin Silva (2003) 

poudarja pomembnost raznovrstnik materialov, ki preprečujejo otrokom da rišemo t. i. 

šablonske risbe, ki so večkrat brez izrazne moči. Ob tem otrok tudi ne razvija kognitivnih 
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sposobnosti. Skrbno načrtovana likovna dejavnost in širša ponudba tehnik poskrbi, da likovna 

vzgoja ni suhoparna, otrokova motivacija za ustvarjanje pa višja in daljša.  

Ob izražanju pa je pomembno, da ima otrok stik in vpogled v kvalitetne slikanice, kjer 

ilustracija bistveno dopolnjuje besedilo.  

 

8.3 Razvoj socialnih stikov 

 

Da bi se otroci razvili v samostojne, avtonomne in kompetente družbene osebe, je nujno 

spoznavanje ožjega kulturnega okolja in hkrati pridobiti vpogled v širšo družbo. Seznanjanje z 

drugimi kulturami pa je ključnega pomena pri gradnji medsebojne strpnosti in spoštovanja 

drugačnosti. Književnost pripomore tudi k otrokovem moralnem razvoju, ki pa ne apelira 

direktno na upoštevanje in spoštovanje pravil, ampak oblikovanje koncepta kaj je prav in kaj 

narobe in s tem gradi empatijo. 

 

Pri obravnavi izbranih rezijanskih pravljic lahko zasledimo več oblik razvoja socialnih stikov. 

Kot najpomembnejši in najočitnejši se zdi seznanjanje z drugo kulturo in jezikom, kar vodi k 

višji strpnosti. Skozi celoten proces otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi 

sodelovati, da bi omogočili dobro počutje, da družbi pripadajo tako odrasli, kot otroci in so 

enako pomembni.  
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9 OBRAVNAVA IZBRANIH REZIJANSKIH PRAVLJIC IZ 

ZBIRKE ZVERINICE IZ REZIJE (2014) 

 

Obravnava rezijanskih pravljic v vrtcu je potekala skozi celoten mesec julij. Sodelovali so otroci 

iz vrtca pri Osnovni šoli Orehek Kranj v podružnici Mavčiče. Skupina je kombinirana, otroci 

so stari od 2 do 4 let. V skupino otrok je vključenih 16 otrok. V času obravnave jih je bilo 

prisotnih v vrtcu od 10 do 14. Vse starši otrok so podpisali soglasje, da njihov otrok lahko 

sodeluje v obravnavi rezijanskih pravljic za potrebe diplomskega dela. 

 

V nadaljevanju bodo opisane tri dejavnosti ob branju pravljic, prebrano pa bo večina pravljic 

ob različnih priložnostih - pred počitkom, po zajtrku ipd. Otroci bodo poslušali predvsem 

izbrane pravljice, kjer nastopajo liki Grdinica, Rusica, Volk ali Lisičke, da jih bodo lahko dojeli 

celostno z vsemi njihovimi lastnostmi. Ker so otroci nagnjeni k animizmu, menim, da bodo like 

dobro sprejeli. Poslušanje pravljic bo potekalo pod Pravljično hišo, narejeno iz odeje. Namen 

pravljične hiše je motivirati otroke za pozorno poslušanje in omogočiti prijetno literarno 

izkušnjo, ki ni zgolj posredna za nadaljne dejavnosti ampak je tudi namen sama po sebi. Med 

poglobljeno obravnavo pravljic bom poskušala ugotoviti, ali so otroci bolj motivirani. 

 

Celostna obravnava izbranih rezijanskih pravljic bo doprinesla k otrokovem jezikovnem 

razvoju in domišljiji. Skozi proces bomo poskušali doseči naslednje cilje: 

- doživljanje in spoznavanje literarnega dela za otroke; 

- zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov; 

- razumevanje jezika kot temelj lastne identitete. 
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9.1 Rezijanska pravljica “Kako je rusica pregnala grdinico” 

 

Otrokom sem v uvodnem delu prestavila zbirko Zverinice iz Rezije in glavna lika Grdinico in 

Rusico. Razložila pojem ljudsko izročilo, avtor in ilustrator. V Pravljični hiši sem prebrala 

pravljico Grdinica in Rusica ali v novejši izdaji pravljica z naslovom Kako je Rusica pregnala 

Grdinico. Po prebrani pravljici je sledilo dialoško branje z otroki, kjer so otroci, z mojo 

pomočjo, prek ilustracij poskušali obnoviti vsebino. Nato so otroci povedali, kako si 

predstavljajo Grdinico in prejeli navodila, da jo najprej orišejo z voščenko in nato poslikajo z 

vodenimi barvami. Tekom pravljice so se otroci srečali z rezijanskimi besedami: grdina 

(pošast), rúsica (mravlja), ojmekáti (tožiti, vpiti: “Ojme!”), Rozajan (Rezijan – prebivalec 

Rezije). 

 

Cilji dejavnosti: 

- otrok sodeluje pri različnih stopnjah ustvarjalnega procesa: oblikovanju zamislu, izvedbi; 

- razvija domišljijo z zamišljanjem in ustvarjanjem; 

- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti. 

 

9.1.1 Likovni izdelki otrok 

 

Likovna dejavnost je bila načrtovana v dveh delih. V prvem delu je zajemala risanje obrobe 

oziroma s temnejšimi odtenki voščenk, v drugem pa slikanje čez oris z vodnenimi barvami. 

Otroci tehniki že poznajo in so ju že uporabili. Slikali so na bel risalni list, A3 formata.  

 

 

 

http://www.knjigca.si/rusica-grdinica/
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1 Otroci slikajo grdinico 

 

9.1.2 Evalvacija dejavnosti 

 

Otrokom je bila posebno všeč Pravljična hiša, v kateri smo se zbrali, da bi prebrali pravljico. 

Zaradi vznemirjenja smo pred začetkom izvedli kratko umiritev z masažo. Čeprav masaža ni 

bila načrtovana v uvodnem delu menim, da je bila potrebna, da so se otroci umirili in lahko 

sledili pravljici. Otroci so se pozitivno odzvali na pripoved in like v njej. Od začetka branja do 

konca so zbrano poslušali. Posebno jih je očarala Grdinica, ki jim je pričarala skrivnostno 

uganko, kakšno to bitje je, kje živi in podobno. Deček C. je bajeslovna bitja poznal, prav tako 

del vsebine, kar nakazuje, da je pripoved že slišal. Kasneje je povedal, da mu pripovedke bereta 

starša. Pri izdelavi likovega dela so bili visoko motivirani, vsi so v celoti poslikali list, kar je 

bilo za mlajše otroke precej zahtevno. Umetnine otrok smo nato razstavili v naši garderobi. 
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9.2 Rezijanska pravljica “Kako so volku ostrigli brke” 

 

V Pravljični hiši smo prebrali pravljico Kako so volku ostrigli brke. Tekom pravljice so se 

otroci srečali z rezijanskimi besedami: wúkilec (volk). Po pravljici pa poimenovanje drugih 

živali: zéčić (zajec), rúgac (polž), hudačič (mali ptiček najbrž stržek). 

 

9.2.1 Geografska umestitev  

 

Dejavnost je izpeljava obravnave predhodnega tematskega sklopa z naslovom Kje sem doma. 

Predhodno so tako otroci že označili na zemljevidu, kje živijo, kam hodijo v vrtec, kje leži naše 

glavno mesto, kje se nahajajo hribovja in kje morje. Po predhodni obrazložitvi so otroci dobili 

nalogo, da označilo Rezijo oziroma pravilno prilepijo fotografijo pokrajine.  

Cilji dejavnosti: 

- otrok se seznanja z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji; 

- otrok spoznava način beleženja informacij; 

- odkriva svet izven domačega okolja.  

 

 

2 Lociranje Rezije 
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9.2.2 Evalvacija dejavnosti 

 

Označitev jim je bila kljub predhodnemu znanju težka. Le deklica K. je uspela fotografijo 

prilepiti pravilno. Menim, da je bila dejavnost preveč abstraktna za njihovo stopnjo razvoja. 

Kljub temu so starejši otroci razumeli, da je pokrajna Rezija sicer daleč, izven Slovenije, vendar 

je njihov jezik podoben našemu, iz njega izhaja. Razumejo tudi, da v Sloveniji ne živijo samo 

ljudje slovenske narodnosti in da Slovenci živijo tudi izven Slovenije. Da se ljudje preselijo in 

živijo v drugi državi, sta najbolje razumela deklica K. in deček J., ki imata sorodnike, ki živijo 

v tujini.  
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9.3 Rezijanska pravljica “Tri botre lisičice”  

 

Otroci so pravljico Tri botre lisičice poslušali trikrat. Prvič v jutranjem krogu, drugič pred 

počitkom in tretjič v Pravljični hiši. Za več ponovitev sem se odločila zaradi nižje starosti otrok 

in za poglobljeno doživetje in razumevanje pravljice. V pravljici lahko najdemo tudi stilno 

sredstvo ponavljanja, ki služi kot umirjanje dogajanja in načeloma otrokom zelo ugaja. V 

dotični pravljici se kaže to kot rajanje Lisičk na različnih lokacijah oziroma njihovih domovih.  

Tekom pravljice so se otroci srečali z rezijanskimi besedami: skákelj (kobilica), savojárdi 

(piškoti), čamúrče (gamsi), gorjúpo (grenko). 

 

Cilji dejavnosti: 

- otrok razvija družabnost povezano s prehranjevanjem; 

- spoznava, da so za dobro počutje v celotni družbi odgovorni sleherni posamezniki; 

- se seznanja z oblikami družbenega življenja. 

 

9.3.1 Priprava čajanke 

 

Otroci so dobili nalogo, da od doma prinesejo svojo najljubšo skodelico. Iz vrtčevskega EKO 

vrtička smo nabrali meto. Meto smo uporabili tudi za namizno dekoracijo, skupaj s sončnicami, 

ki rastejo na vrtu naše vzgojiteljice. Vsak otrok je dobil vejico mete in v svojo skodelico natrgal 

lističe. Liste sem mu nato zalila z vročo vodo. Ko so čakali, da se čaj pohladi, so se posladkali 

s piškoti in poklepetali. Čajanko so spremljale tudi naše najljubše pesmice.  
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3 Čajanka 

 

9.3.2 Evalvacija dejavnosti 

 

Otroci so sledili pravljici, všeč so jim bile ilustracije. Dva mlajša otroka nista sledila pravljici 

do konca, približno v sredini pravljice sta izgubila koncentracijo. Po končani pravljici so se 

močno veselili čajanke. Vsi otroci so pri izdelavi čaja natrgali več listov kot bi bilo potrebno, 

upoštevali so navodila, da morajo počakati, da se voda shladi. Ko smo se sladkali, so se otroci 

tišje pogovarjali in smejali. Všeč jim je bilo, da je sladka malica nekaj posebnega. Ko sem 

vprašala otroke, kaj jim je bilo najbolj všeč, so odgovorili, da so bili pri čajanki kot “mamice 

in atiji”. Vsi otroci so popili cel čaj, čeprav je bil njegov okus grenak.  
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9.4 Evalvacija obravnave rezijanskih pravljic 

 

Rezijanske besede, ki smo se jih naučili, so se otrokom zdele smešne. Besedi zéčić in skákelj 

so uporabili v nadaljnih pravljicah, ki smo jih brali. Prepoznali so podobnost med rezijanskimi 

besedami in “našimi” slovenskimi besedami.  

 

Motivacija otrok za prebiranje pravljic je bila vedno višja in večkrat so med prosto igro v 

igralnici prosili za rezijansko pravljico. Otrokom so se najbolj približali pravljični liki in 

humorna vsebina. Od pravljic jim je bila najbolj všeč Kako so volku ostrigli brke, od pravljičnih 

likov Grdinica, od dejavnosti pa vsekakor čajanka. Dogovorili smo se, da jo organiziramo 

večkrat. Po odzivih otrok menim, da je bila obravnava pravljic uspešna, njihova motivacija za 

branje pravljic pa vedno višja.  

 

 

4 Pravljična hiša 
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10 ZAKLJUČEK  

 

V teoretičnem delu je smiselno povezan otrokov govorno-jezikovni razvoj in pomen branja v 

predšolskem obdobju. S potrditvijo več avtorjev lahko zaključimo, da je branje v predšolskem 

obdobju ključnega pomena za otrokov govorni in kognitivni razvoj. Poleg pozitivnega vpliva 

na razvoj pa daje tudi dober zgled, ki je ključnega pomena za vzgajanje bralcev. 

  

V empiričenem delu so tako obravnavane rezijanske pravljice iz zbirke Zverinice iz Rezije 

(2014). Skozi proces obravnave pravljic sem opazila, da otroci so vedno bolj motivirani za 

branje pravljic, pri dejavnostih pa imajo daljšo koncentracijo. Pravljični liki so jim bili vedno 

bolj pri srcu, knjigo so večkrat listali tudi sami. Menim, da se otroci lažje identificirajo s 

pravljičnimi liki, če je branje doživeto in če slišijo več različnih zgodb z enakimi protagonisti.  

Širša obravnava pravljic je tako primer kakovostne književne vzgoje v predšolskem obdobju in 

zagotavlja horizontalno povezanost področij. Z dejavnostmi so se otroci lahko izražali na 

različne načine in razvijali lastne strategije izražanja in razmišljanja. Bolj kot k razvoju pa 

menim, da je prinesla v skupino pomiritev, čas v Pravljični hiši, ko se nam nikamor ni mudilo, 

ko smo pravljico prebrali tudi večkrat, ko smo jo brali skupaj, ko smo dodajali posebne efekte 

(trkanje, zvonenje, pihanje ipd.). Otroci so večkrat po zaključeni dejavnosti, med prosto igro, 

odšli v Pravljično hišo in “brali” knjige. Menim, da je k tem pripomoglo branje, kot zgled in 

pozitiven odnos do knjig, organiziranje literarne izkušnje kot prijetno doživetje. 

 

Rezija je sama po sebi drugačen prostor kot smo ga vajeni, z učenjem rezijanskih besed sem 

želela otrokom približala narečje in ozavestila, da se slovenski jezik pojavlja v različnih 

oblikah. 

 

V tem hitrem svetu okoli nas ponudimo otroku umiritev, umik od hrupa in zaslonov. Ponudimo 

mu domišljijsko potovanje s kvalitetno literaturo. Lepo nam bo. In kaj je lahko pomembnejše 

od tega?  
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12 PRILOGE 
 

12.1 Soglasje staršev 
 

SOGLASJE STARŠEV 

 

Spoštovani starši! 

Sem Taja Geč, pomočnica vzgojiteljice v vrtcu pri Osnovni šoli Orehek Kranj. V letošnjem letu 

zaključujem izredni študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Predšolska vzgoja. 

V okviru diplomskega dela pod mentorstvom dr. Milene Mileve Blažić obravnavam izbrane 

rezijanske pravljice iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014).  

Znotraj obravnave bom izjavala dejavnosti, ki zajemajo pripovedovanje v Pravljični hiši, učenje 

rezijanskih besed, izdelava likovega izdelka, umestitev Rezije na oris zemljevida in priprava 

čajanke po pravljici Tri botre lisičice. V diplomsko delo bom vključila pripravo dejavnosti, 

potek in evalvacijo. 

V ta namen bi potrebovala Vaše soglasje za izpeljavo obravnave. Vso pridobljeno gradivo bom 

uporabila izključno za potrebe diplomskega dela.  Prav tako se zavezujem, da ne bom nikjer po 

imenih omenjala Vaših otrok ali pa objavila slike Vaših otrok tako, da bi bili prepoznavni.  

Res bom hvaležna, če s podpisom dovolite sodelovanje Vašega otroka pri obravnavi. 

Hvala in lep pozdrav 

Taja Geč 
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SOGLASJE 

 

Podpisani ____________________________________________ se strinjam, da moj otrok 

_____________________________  sodeluje pri dejavnostih za pripravo diplomskega dela. 

Seznanjen sem s tem, da se bo gradivo uporabilo izključno za potrebe diplomskega dela.  

 

Podpis staršev: 

 


