
 

 

                          

                               UNIVERZA V LJUBLJANI

                       DIPLOMSKO DELO

                                                                                                                           TINA JAZBEC

                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

  



                                   UNIVERZA V LJUBLJANI 

                                 PEDAGOŠKA FAKULTETA 

                                                   Študijski program: Razredni pouk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciciban po letu 2000 

                                                                                     Diplomsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mentor:                                                                 Kandidat/ka:                         

red. prof. dr. Igor Saksida                                                            Tina Jazbec  

   

     

 

                                                  , 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA

Rada bi se zahvalila mentorju, dr. Igorju Saksidi, saj mi je ved

jo

diplomskega dela in se vedno hitro odzival na moje pobude.

Zahvalila pa bi se tudi vsem bližnjim, moji družini in partnerju, ki so bili pomembna podpora 

Hvala vsem!





POVZETEK 

ost. 

Na podlagi tega vidimo, da razumevanje mladinske književnosti ni enostavno, ampak je 

kompleksno. 

Za diplomsko nalogo, Mladinska književnost v reviji Ciciban po letu 2000, sem se 

ker se mi zdi tema izredno zanimiva za raziskovanje in analiziranje. Poleg tega bi bilo to zelo 

razredu, saj se mi zdi, da bi poznavanje revije in njene vsebine 

Ciciban ponuja raznolike vsebine, kar sem ugotovila na podlagi analiziranja, bi jo lahko 

uporabila kot dodatno gradivo pri vseh predmetih, vendar pa sem se tokrat analize in 

raziskovanja lotila z vidika mladinske književnosti. na pripovedništvo in 

pesništvo.

Kot raziskovalko me je zanimalo: katere zvrsti so zastopane v reviji Ciciban, glede na zvrsti v 

mladinski književnosti; v kolikšni meri je zastopano pesništvo in v kolikšni meri je zastopano 

pripovedništvo; katere zvrsti prevladujejo v reviji; katere so najpogostejše teme besedil; ali 

prevladujejo besedila slovenskih ali tujih avtorjev oz. prevladujejo besedila, ki so slovenskega 

ali tujega izvora; in , revijo Ciciban/njene 

vsebine

V diplomskem delu so predstavljene in opredeljene zvrsti mladinske književnosti, ki so 

podprte tudi s konkretnimi primeri iz obeh letnikov revije Ciciban

i.

mladinska kniževnost, literarne zvrsti, periodika mladinske 
kniževnosti, pripovedništvo, pesništvo, revija Ciciban.





ABSTRACT

CHILDREN'S LITERATURE IN THE JOURNAL CICIBAN AFTER THE 
YEAR 2000

In my undergraduate thesis there are various different definitions of the youth literature 

concept presented. Based on this we can behold, that the understanding of youth literature is 

not simple but very complex. 

I have decided to write my thesis »Youth literature in the children's magazine Ciciban after 

the year 2000« because I find the topic very interesting and useful to research and analyse. 

Also in my opinion it would be a very good starting point for working in class with pupils, 

because my knowledge – being a class teacher - about the magazine could serve well as 

additional working material. Since the magazine »Ciciban« offers various contents, which I 

have come to know after doing a thorough analysis, I could use it as additional working 

material in all the classes, however in my thesis I focused primarily on narration and poetry. 

As a researcher I was interested in what genres are represented in the before mentioned 

magazine, according to genres in youth literature to which extent poetry and narration are 

represented, what genres prevail in the magazine, which topics can be found in texts most 

often, are there more foreign authors then Slovenian or do texts of foreign/domestic origin 

dominate the magazine and could the magazine »Ciciban« be used as an additional teaching 

tool according to the curriculum. 

In my thesis the genres of youth literature are presented and defined, accompanied by 

practical examples from the observed magazine »Ciciban«, which enables us to observe 

features of a certain literature genre. 

Key words: youth literature, literary genres, periodicity of youth literature, narration, 

poetry, magazine »Ciciban«. 
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1.0 OPREDELITEV MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI IN NJENE 

1.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST
 

Kaj je mladinska književnost je na videz preprosto vprašanje, a ko se bolj poglobimo,

ugotovimo, da to poimenovanje le ni tako preprosto opredeliti. Kot laiki, ne da bi se o temi 

, in tako povzeli mnenja 

mnogih teoretikov, vendar pa se s tako enostavnim odgovorom nikakor ne moremo 

zadovoljiti. Po .

jmovanja mladinske 

književnosti. Ta se med seboj razlikujejo in so neenotna, po drugi strani pa mnogokrat 

sinonimna. 

Nekatera poimenovanja mladinske književnosti, ki jih najdemo v literaturi, so: children`s 

kinderliteratur; pri nas 

literatura, 

mladinska književnost, otroška in mladinska književnost (Kobe, 1982).

Toda zakaj pravzaprav to ? Vzroki za neenotnost v terminologiji

po mnenju Kobetove so naslednji:

- vprašanje o starostnem razponu poglavitnega sprejemnika tega sektorja literature, predvsem 

njegova zgornja meja;

- odnos do vprašanja o raznovrstnosti žanrov in drugih kategorij besedne tvornosti, ki jih 

tudi polliterarna in neliterarna besedila, morda celo besedna tvornost mladine same; 

- odnos do vprašanja o razmerju med mladinsko književnostjo in kategorijama, ki ju nemško 

Kinderlekture oz. Jugendlekture, in skuša s temi 

izrazi zajeti najširši razpon beriva, branja mladih bralcev oziroma sprejemnikov.

(Kobe,1987: 9)
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Vendar Kobetova zaznava še druge probleme mladinske književnosti poleg neenotnega 

poimenovanja: 

-

»literature za odrasle«;

- opredelitev sprejemnika tovrstne literature; (Kobe, 1987: 10);

- literarne vrste, zvrsti in oblike mladinske književnosti, ki so v okviru temeljnih vrst (poezija, 

pripovedna

, ki je

- problem del, ki so bila prvotno napisana za odraslega bralca, v svoji neprirejeni, izvirni 

podobi je;

- vprašanje priredb in predelav literarnih besedil kamor spadajo: priredbe ljudskega proznega 

priredbe in predelave avtorskih del, ki so v izvirnikih namenjena odraslim bralcem, 

priredbe in predelave avtorskih del, ki so že v izvirniku namenjena mladini; 

- kritika besednih stvaritev za mlade bralce (Kobe, 1987).

bom 

nekaj podobnih karakteristik.

Saksida pravi, da mladinsko književnost kot posebno vrsto leposlovja od ne-mladinske

posebna oblikovnost (Saksida, – motivi, teme, žanri (Saksida, 

2001).

»

za odrasle, kaj jo povezuje z besedno umetnostjo in kateri sestavniki jo opredeljujejo kot njen 

podtip.« (Saksida, 1994: 14)

Po mnenju St

svojih zapisih uporablja daljše poimenovanje – književnost za otroke in mladino. Pravi, da se
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motiv in tematika predstavljeni. To je del književnosti, ki jo berejo, poslušajo in sprejemajo 

otroci in mladina, glede na svoje razvojne sposobnosti, interese in socialno-kulturne 

zmožnosti (Stražar, 1982) .

»To, kar knjigo oziroma literarno besedilo opredeljuje kot knjigo za otroke in mladino, je 

prilagojenost knjige oziroma besedila mlademu bralcu, njegovim življenjskim izkušnjam in 

v okolju in se nanje odzivati.«

(Stražar, 1982: 5) .

»Mladinska literatura je definirana po bralcu.« (Zorn, 1995: 5)

Tudi Saksida se opira na bralca in sicer pravi, da je mladinska književnost književnost 

posebnega tipa, njena posebnost pa je , ki je lahko otrok ali mladostnik. Zato 

poznamo tudi poimenovanje otroška književnost in mladinska književnost. Kljub temu, pa se 

v našem prostoru uveljavi poimenovanje mladinska književnost, ki je pravzaprav nadpomenka 

za otroško književnost, kamor spada bralec do petega razreda osnovne šole, ter mladinsko 

književnost, ki zajema , 1975: 10) , to so otroci od 

devetega leta do pubertete. Saksida za starostno mejo, do katere naj bi bila namenjena 

mladinska književnost, postavi otroka do osemnajstega leta (Saksida, 2001).

razpravljamo o mladinski književnosti, medtem ko na potrebe otrok, katerim je knjiga 

ovnjaki 

ari in iskal zanj pomembne 

odgovore. Literarno pedagogiko, na primer, zanima, kako knjigo otroku približati, kakšne

metode pri tem uporabiti in kako motivirati mladega bralca, da bi postal reden bralec dobre 

knjige. (Divjak, 1972) 
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Pedagoška psihologija je

je osnovala pet glavnih bralnih dob, ki zaznamujejo mladega bralca. Te dobe so naslednje:

1. Cicibanska doba (2-

jim posredujejo življenjske primere in protiprimere, kako se in kako naj se ne bi 

risbami.

2. (4-7 let): otrok je v tem obdobju bogatejši za mnoge izkušnje, vendar 

pa je v njih polno vrzeli, ki jih zapolni tako, da naravo oživlja, rastline in živali 

3. Robinzonska doba (7-

, v kateri otrok živi in ga obdaja. Ta tip 

uspehov. 

4. Baladno-dramska doba (12-15 let): je prilagojena dobi predpubertetnikov in 

tako zanimajo junaki, ki zmagujejo in izgubljajo, junaki, ki so uporniški do zle usode 

5. Lirsko-romanska doba (15-20 let): v tem obdobju ima bralec že razvit lastni »jaz«. 

ljudmi, spori v skupnostih. Tako jih pritegne vse,

jih najbolj pritegne roman, ki jih seznanja

dogodki, usodami. (Šilih, 1983)

Poleg tega, da upoštevamo bralca, pa moramo upoštevati tudi besedilo samo, ki mora biti 

enostavno, jasno, pregledno, berljivo, vedno z neko moralno in humano željo, potrebo in 

idealom. -4)

»Otroška književnost je umetnost, ki uporablja besede in opisuje življenje na otroku dostopen 

Tako

mladinske književnosti. Pove tudi, da danes obstajajo literarne zvrsti, ki popolnoma pripadajo 

otrokom. To so: pravljica, pripovedka, basen, viteški roman, pustolovski roman.
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Razdeli jih takole:

- slikanica in poslušanje kratkih zgodb (3-4 leta),

- pravljica in pripovedka (4-7 let),

- zgodba in otroška poezija (7-8 let),

- -10 let),

- roman (junaki so otroci) in trivialna literatura; deklice posegajo po 

ljubezenskih knjigah (10-13 let),

- -14 let),

- nekontrolirano branje vsega, kar jim pride pod roke,

književnosti (14 let in naprej). (Zorn, 1995: 10)

»Književnost za otroke in mladino se oblikuje iz štirih virov; to so:

- besedila, ki so jih odrasli avtorji napisali posebej za mlade bralce;

- besedila, ki so prevzeta iz književnosti za odrasle;

- besedila iz ljudskega slovstva, ki so po nastanku anonimna in so praviloma ohranjena po 

- besedila, ki so nastala po vsebinah, prevzetih iz drugih umetnostnih me

iz filma).« (Stražar, 1982: 6)

Saksida si v Kaj je mladinska književnost? »Naivno« vprašanje z zapletenim 

odgovorom (2009) poleg osnovnega vprašanja zastavlja še mnoga druga, in sicer: 

-

- e nekatere (otroške, mladinske) teme, kako to, da 

govori tudi o drugih temah, ki celo odraslim veljajo za kompleksne ali prepovedane;

-

verodostojno, zato se vanj ne sme posegati? (Saksida, 2009)
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ne smemo 

naslovnikom. 

Tako o besedilu kot tudi o naslovniku sem že pisala, pomembno pa je, da omenim še kako se 

mladinska književnost povezuje z avtorjem. O tem govorijo avtopoetike mladinske 

književnosti:

1. Pisati mladinsko književnost pomeni pisati književnost nasploh.

2. Pisati

3. Mladinska književnost nastaja iz potrebe odrasle osebe po komunikaciji z otroštvom.

4. Mladinska književnost se povezuje s književnostjo za odrasle, saj je v opusih avtorjev 

kot ne-mladinski književnosti. 

5.

motivov in tem.

6. Mladinska književnost je zanimiva tako za odraslega kot za otroka. (Saksida, 2001)

Z avtorjem pa se povezuje tudi vprašanje perspektive – prevzemanje otroškega pogleda na 

stvarnost.
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1.2 FUNCIJE BRANJA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 

posebnega

izkušnja, o posebna vrsta 

In kaj branje predstavlja za otroka ter njegovo življenje? Je to zgolj branje, ki ima funkcijo v 

samem sebi – branje zaradi branja samega, ali v svoji funkciji skriva še druge dimenzije, in ali 

književnosti:

lažji vstop v kulturo in 

prispeva k boljši socializacij – najprej z igro, nadaljuje pa se z 

branjem.

vrednotenja in oblikuje svoj vrednostni sistem, preko upodobljenih junakov pa dojema 

samega sebe

3. Branje vpliva na razvoj domišljije, hkrati pa otroku pomaga reševati konfliktne situacije, v

katerih se znajde, saj situacije v literaturi pomenijo nekakšne simulacije situacij iz realnega 

življenja.

e oblike mišljenja, ki ga vodijo v svet odraslih. (Grosman, 1989: 39)

- širjenje izkustva,

- spoznavanja o izkušnjah drugih ljudi, 
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- vrednotenje in pojmovanje vrednot, 

- spodbujanje fantazijskih dejavnosti in njenih temeljnih vlog pri razvoju raznih oblik 

mišljenja,

- razvijanje pripovedne dejavnosti,

- razumevanje lastne izkušnje in drugih ljudi,

- lažji vstop v kulturo,

- uspešnost socializacije. (Grosman, 1998)

Poznamo pa tudi druge pozitivne vplive branja na mladega bralca, ki jih v svojem delu »Zakaj 

otroka vzgajati ob knjigi?« predstavi Jamnikova. Ugotavlja, 

razvija in bogati govor, preko govora pa tudi mišljenje in inteligenco, in da z branjem 

pripomoremo k zmanjšanju težav pri opismenjevanju. Otrok z branjem razvija domišljijo 

tudi vir informacij,

knjigah, lažje obvladuje situacije lastnega življenja. (Jamnik, 1994)
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2.0 BRALNE SPOSOBNOSTI
 

Hanuševa (1998) trdi, da branje spodbuja razvijanje štirih temeljnih sposobnosti: 

-

- govorjenje, 

- branje in pisanje. 

Vse navedene sposobnosti 

enote. 

danes nujno potrebna za 

ponudbe, saj je hkr « (Grosman, 1998)

-

-

- enje.

Prav zaradi tega bi morala biti bralna sposobnost skrb vse družbe, skrb pedagoških delavcev, 

»elektronske komunikacijske možnosti«, ki pri mlajših 

ije prikrajšanje za »sposobnost rokovanja 

z besednim gradivom«,

pa tudi samostojno tvorjenje oz. pisanje besedil. (Grosman, 1998)

»Elektronske komunikacijske možnosti« ogrožajo »sposobnost rokovanja z besednim 

gradivom« zato se strokovnjaki v okviru tematike bralne sposobnosti vzporedno dotikajo tudi 

,

to, ina drugih medijev lahko vpliva na negativna 

je bralne sposobnosti.
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Strokovnjaki opozarjajo na upad miselnih zmožnosti in jezikovnih sposobnosti, ki so 

posledica zmanjšanja glasnega branja ter navajanja na knjige, in zato še posebej apelirajo na 

pospešujejo tesno sodelovanje med starši in šolo. Strokovnjaki predlagajo skupno branje 

staršev in otrok, glasilo Mednarodnega društva Reading Today pa objavlja tudi sezname 

primernih in kvalitetnih knjig, ki Zakaj strokovnjaki tako 

, prav branje v 

otrokove kasnejše bralne sposobnosti. 

Tudi osebno se mi zdi, da je taka metoda privzgajanja literature dobra, saj se otrok v 

, v šoli je 

konstantni nadzor nad 

otrokom, ga stalno opozarja in popravlja njegov napake. Poleg tega je lahko pri branju doma 

e vidi bralne vzorce pri starših, predvsem pozitivne, da radi posegajo po 

knjigah, ali pa da ga vsaj pozitivno spodbujajo, da bere sam. Dobra spodbuda za otroka je že 

to, da starši z njimi berejo in tako skupaj z ot lahko tako 

skupaj izbirajo literaturo, ki jo bodo brali, in se na koncu tudi pogovorijo o tem, kaj so brali. 

zasnovani še takrat, ko 

predstave o tem, kaj naj bi otrok znal, ki so nastale že pred desetletji. Mnogokrat zato otroka, 

opisi. (Grosman, 1998) 

da moramo pri 

(Grosman, 1998)
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Pa poglejmo, kateri so konkretni negativni vplivi slabo razvite bralne funkcije:

- slabo razvite jezikove zmožnosti, ki vodijo do frustracij,

- agresivnost,

- neuspeh v šoli,

- slabe zaposlitvene zmožnosti v prihodnosti,

- (Grosman, 1998)

To so vplivi, ki se nanašajo na ja.

Pri obravnavanju bralnih sposobnosti pa nikakor ne moremo mimo tega, da omenimo, kaj so 

pravzaprav nekatere osnovne težave branja,

svojo bralno pot: 

-

-

- pri branju se mu zatika,

-

-

-

-

- zamenjuje besede,

- prebranega besedila ne razume. (Sedmak, 1998: 55)

Pri usvajanju bralne tudi ilustracije.

leporelli – tanke knjige s trdimi platnicami, ki 

samo s slikami seznanjajo otroka. Pomembno vlogo imajo tudi ilustrirane ljudske in umetne 

pesmi, preko tega pa pridemo do slikanic, tj. posebna vrsta knjig, v katerih se enakovredno 

prepletata likovna in besedna umetnost. Otroku ilustracija pomeni "branje" podob tudi že v 

mu pogled na ilustracijo 



12 
 

pomenih oddih od branja. Ilustracija se nujno navezuje na literarno besedilo, predvsem lajša 

branje, poglablja in razširja branje z dodajanjem umetnikovih individualnih likovnih 

interpretacij (Avguštin, 1998: 92).

In kako lahko izboljšamo branje? Dejavniki za boljše dosežke pri branju: 

- bogate šolske in razredne knjižnice, 

- redna izposoja knjig, 

- pogosto tiho branje v razredu, 

-

- (Šubic, 1998: 116).
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3.0 PERIODIKA MLADINSKE KNJIŽEVNOSTI 
 

,

Kordigel 

poudarja, da je še posebej pomembno, da je v njihovem vsakdanjiku prisotna mladinska 

- potovanje v svetove, ki ne spodbujajo agresivnega modela vedenja,

- , kako biti toleranten 

- zadovoljuje otrokovo potrebo po varnosti,

- znotraj svoje sheme dovoljuje otroku, da svet prilagodi svojim hotenjem, potrebam in 

željam,

- tencialov, … (Kordigel, 1998: 69-70)

sta se knjiga in branje postavila ob stran in nekoliko izgubila svoj namen. Prevladuje 

televizija, internet in z njima filmi, video igre ter, oz. z eno besedo,

ost ponarejati, prikazovati iluzije kot stvarnost, pa tudi laž 

ponuditi v najbolj dokazljivi obliki« (Lešnik, 1975: 9). Zato je še kako pomembno, da tudi v 

ek mladinski periodiki. Samide trdi, da je 

ok

egovem 

mora mladinska periodika objavljati prispevke o pomembnih dogajanjih doma in v svetu in 

, kar se 

nanaša na življenje mladih in stvari ter dogodke, ki jim nekaj pomenijo. (Samide, 1975)

rubrike – ki so stalne, vsebinska nadaljevanja. Vse to v mlademu bralcu vzbudi radovednost, 

oblikujejo še tako dragocene bralne navade.
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izpostavlja tudi druge vloge mladinskega tiska, ki je konstantno prisoten. Revija je 

, ki ima pomembno vlogo pri razvijanju bralnih navad, 

poleg tega pa vpliva tudi na razvoj osebnosti, izobraževanje, širjenje obzorja, informiranje, 

spodbujanje k raznim dejavnostim, razvedrilu, spoznavanju umetnosti – zlasti besedne in 

likovne.

skih kriterijev po mnenju Jamnikove so naslednje:

- informativnost, izobraževalnost, razvedrilnost in zabavnost,

-

- nudi vstop v svet jezikovnih in drugih simbolov,

- na bralca vpliva s svojo vsebinsko in formalno podobo,

- nudi literarno estetsko ugodje (umetnostna besedila),

- (Urankar, 2001) 

Mladinska periodika, v primerjavi s knjigo,

oblikovanosti:

- zajema umetnostna in neumetnostna besedila,

- prispevki, ki se pojavljajo znotraj mladinskega tiska, so krajši, jezikovno manj 

zahtevni in primerni otrokovi razvojni stopnji; so aktualni, polni humorja, poleg tega 

pa imajo obliko novic, kar mladega bralca še dodatno pritegne,

- o , saj je razgibana, vsebuje 

veliko slikovnega gradiva (fotografije, ilustracije

razpredelnice …), uporablja tudi elemente stripa (za mlade bralce je še posebej 

zanimiv, saj edila 

zelo okrnjena.

Jamnikova meni, da je periodika mnogokrat za mlade bralce zanimiva tudi zato, ker ni 

Vprašanje je torej: ko, saj bi se tako 

razrednega pouka, zagotovo posegala po mladinski 

menim pa, da bi tudi mladi bralci mnogo raje posegali 

po umetnostnih besedilih, poleg tega bi imeli na voljo primere dobre in kvalitetne mladinske 
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literature, otroška radovednost pa bi jih najverjetneje ob prebiranju odlomkov gnala do te 

mere, da bi v roke vzeli tudi celotno knjigo.
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3.1 ZGODOVINA MLADINSKE PERIODIKE NA SLOVENSKEM
 

brata Miladinova pri 

Makedoncih

šolstva, ki so bili zagovorniki mnenja, da mora imeti književnost pomembno mesto pri 

izobraževanju in vzgoji otrok, hkrati pa so bili tudi pobudniki prvih listov, ki so bili 

namenjeni za objavljanje poezije in proze za otroke. (Urankar, 2001)

Zgodovino slovenske mladinske periodike lahko razdelimo v dva sklopa:

1. sklop: tista, ki je z namenom, da bi ohranjala  

slovenski jezik, izobraževala, ponujala razvedrilo; objavljala je dela že uveljavljenih avtorjev 

2. sklop: mladinski listi, 

(Mladinska knjiga je bila ustanovljena leta 1945).
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prvi 

slovenski mladinski list, Vedež aj pedagoške publikacije, urejal pa ga je 

filozof in pravnik Ivan Navratil. Vedež se je obdržal le dobri dve leti do leta 1850, njegov 

bile: pripovedke, basni, pesmi, zastavice ali uganke, vseboval pa je tudi pisanja iz drugih 

(Urankar, 2001)

Vrtec, s

podnaslovom (1871), vzgojno in pisateljsko delo 

Vedež, svoje prispevke pa je objavljav tudi v drugih takratnih 

glasilih. v njem pa so objavljali 

mnogi znani pesniki in pisatelji: Fran Levstik, Fran Saleški Finžgar, Dragotin Kette, Josip 

Murn – Aleksandrov, ... Namen Vrtca

pa je imel tudi pri ohranjanju in utrjevanju slovenskega jezika. (Urankar, 2001)

V delovanju proti sili razdeljenega slovenskega ozemlja, ki je hotela izriniti slovenski jezik,

za otroke in mladino prizadevali

ohranjati slovenski jezik. Tako sta nastali glasili 

abaval, ter Novi rod (1921), stvaritev 

ki je deloval vse do leta 1926, ko so v Italiji prepovedali izhajanje 

pojavila še Mlada Jugosavija in Mladi korotan. (Urankar, 2001)

2. sklop: glasila ki so 

Pionir, ki v izvirniku nosi naslov Slovenski pionir, a ga je Mladinska knjiga prevzela in tako 

vsebinsko nasledila z že omenjenim Pionirjem, je 

, je leta 1990 

Gea in tako postala poljubnoznanstvena revija, ki je bila tudi 
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starostno namenjena zelo širokem

izvirnega Pionirja. (Urankar, 2001)

Ciciban, prvo otroško berilo in slikanica, ki je otroke zasula s 

lavni predmet moje 

diplomske naloge bom o njem podrobneje pisala v enem od naslednjih poglavij. (Urankar, 

2001)

Tednik Pionirski list

(Pionirski list, Pil – pionirski list, Pil ) kot tudi podnaslov (Glasilo zveze pionirjev Slovenije,

Glasilo slovenskih pionirjev

– Pil pisani list. V osnovi, tako kot danes, je aktualno 

informacijski list, ki spremlja in objavlja zanimive dogodke za mlade, prav tako pa jih aktivno 

da jih povabi, da sodelujejo s svojimi prispevki. (Urankar, 2001)

V letu 2000 je Pil triletja, saj je dobil sorodno revijo Pil plus,

triletja. (Urankar, 2001)
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3.3 CICIBAN –

Revija Ciciban je najstarejša revija za najmlajše bralce, ki je svoj porod doživela leta 1945 

pod okriljem založbe Mladinska knjiga, ki si je, tako takrat kot tudi danes, prizadevala, da 

izdaja kvalitetno literaturo, ki je prilagojena starostnim stopnjam otrok in mladine. Sama 

vsako hišo p ,

po drugi svetovni vojni. O ustreznosti literarnega izbora tevilne njihove revije in sicer

vse od leta 1945, ko je bila založba ustanovljena, pa do danes: Mladina, Pionir, Ciciban, Pil,

Pil +, Cicido ...

Prvi urednik revije Ciciban, od letnikov 1945/46 –

Tone Seliškar, France Bevk, Lili Novy, in najboljši slikarji: Ive Šubic, Maksim Sedej, 

Marlena Stupica, Mara Kralj ... V naslednjih letih se je zamenjalo kar nekaj urednikov, med 

Pridružijo se jim še i

Marjanca Jemec- -Godec, Janez Vidic in drugi med ilustratorji. Poleg teh 

dvojih so v procesu nastajanja revije že od nekdaj pomembni tudi glasbeniki in pedagogi.

Revija Ciciban na leto izide v 12-

V nadaljevanju bom predstavila, katere vsebine se nahajajo znotraj teh dveh delov:

1. Leposlovni del:

- klasike slovenske književnosti,

- klasike svetovne književnosti,

- prevedena dela sodobne književnosti,
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- zgodbe iz vsakdanjega življenja otrok,

- zgodbe s socialno tematiko,

- ljudske pravljice (pomemben delež ima Anja Štefan, ki prireja besedila),

- ljudske pesmi in umetne pesmi,

- besedila za najmlajše,

- prstne igre, pesmi za igro,

- dramska dela,

- zgodbe v slikah, slikopisi in stripi,

- uganke, dopolnjevanke,

-

razmiki in kratki  stavki, 

- zgodbe brez besed (samo slike, iz katerih nato otroci sami razberejo zgodbo in jo povedo),

- del tistega, kar dobijo po pošti in je primerno za objavo.

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Ciciban_%28revija%29, 26. 4. 2010)

(poljudna znanost, didaktika in enigmatike):

- naslovnica naj bi pritegnila mlade bralce, Lila Prap),

- glasbena rubrika (slovenska sodobna poezija, slovenski sodobni glasbeniki),

- naravoslovna rubrika (Rudi Ocepek),

- socialne rubrike (skupinske igre …),

- športna rubrika,

- likovna rubrika (likovna pedagoginja Silva Karim),

- enigmatika (križanke, kartonke, uganke z nalepkami, zavozlanke …),
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- kontaktne rubrike (pisma bralcev in njihove slike),

- Cici Vesela šola

- priloge (dvakrat letno izide posebna izdaja revije

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Ciciban_%28revija%29, 26.4.2010)

Kot lahko vidimo so rubrike zelo raznovrstne, spodbujajo pa veliko samostojnost ustvarjanja 

gledališkem, glasbenem, gibalnem in likovnem. 

Ciciban

rubrikami spodbuja k lastnemu pisanju in ga tako vabi k sooblikovanju revije. 

V preteklosti temu ni bilo vedno tako. V Vedežu na primer tako ni bilo prostora za otroško 

literarno kreativnost, in tudi v Vrtcu

po 50-

objavljala le take prispevke, ki niso motili »svetovnonazorske usmerjenosti lista«. (Šircelj, 

1972: 116)

Vse rubrike v Cicibanu troka popeljejo v 

svet branja in pisanja, predstavljajo mu naravo, navajajo na oblikovanje številskih in 

Posebno mesto v reviji ima poljudno- Cici Vesela Šola, ki je bogata z 

-izobraževalne tematike.

Že sama likovna podoba revije je zelo estetska, vsebuje veliko umetniške raznovrstnosti in je 

prostorsko zelo dobro zapolnjena, za kar gre zahvala najboljšim ilustratorjem in ilustratorkam.

Razvojna psihologinja i fakulteti v Ljubljani, je 

Bambio.si, iz dne 3. 9. 2009, dejala:  »Ciciban jemlje 
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zmožnosti, njegove želje po sporazumevan

so enako pomembne zapisane besede kot ilustracije in fotografije.« S to izjavo je podala 

mnenje zakaj je Ciciban tako priljubljen za otroke in starše, kar kažejo tudi rezultati NRB iz 

leta 2009, ki povedo, da je revija dosegla 123.000 bralcev, kar je dovolj za 4. mesto med 

In kaj branje revije kot je Ciciban pravzaprav ponuja otroku? 

Mladi bralec z branjem pisanih vsebin revije postaja vse bolj 

raje posega po literaturi in bere, raje tudi piše. Predvsem branje,

preko govora pa razvija mišljenje in inteligentnost, domišljijo in ustvarjalnost.

Ciciban je edina slovenska revija s kar tremi prestižnimi nagradami. Ob 60. obletnici 

izhajanja, leta 2005, je od Republike Slovenije dobil nagrado Zlati red za zasluge za uspešno 

delo pri vzgoji in izobraževanju otrok, Ministrstvo za šolstvo ji je podelilo nagrado Republike 

za slikanico V Evropi smo doma . 

(http://www.vserevije.si/Otroske-revije/CICIBAN.html, 12. 4. 2010) 

ki jih ni potrebno prirejati, poleg tega pa so to

avtorjev. Ni pa uporaben dodatek 

vseh predmeti

del so tudi ilustracije, ki kot 



23 
 

4.0 ŽANRI V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI
 

Kateri žanri se pojavljajo v mladinski književnosti in kateri v književnosti za odrasle? Ali 

vsi žanri, ki so uveljavljeni v knjiž

vrste žanrov:

1.

a. ,

b. živalska pravljica,

c. nesmiselnica,

d. sodobna pravljica (kratka sodobna pravljica in daljša sodobna pravljica oz. 

.

2.

a. ,

b. živalska zgodba,

c. avtobiografska pripoved,

d. zabavna oz. trivialna pripoved. (Saksida, 2001)

Žanrska situacija v mladinski književnosti, , pa je naslednja:

- v mladinski književnosti je seznam žanrov ožji od žanrov v nemladinski 

književnosti,

-

- no je zastopano pustolovsko pripovedništvo, po katerem mladi bralci zelo radi 

posegajo,

- dujejo pravljice (ki so pravzaprav sp

mladinski žanr),
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- stari nad 10 let; te 

tudi tabujske teme  in 

plati življenja (nasilje v družini, nasilje med vrstniki, spolne zlorabe, 

homoseksualnost, aids, rak, smrt ...),

- zgodovinski roman in fantas

velikega zanimanja,

- glede na starost ot

žanre: zgodnje šolsko obdobje, tj. pravljice od 9. leta naprej, pustolovske, živalske in 

zgodbe, detektivke, zgodovinski roman, povesti, dekliška literatura, 

humorna pripoved; obdobje adolescence, tj.

(smrt, nasilje, incest, spolne zlorabe, homoseksualnost, rasizem, aids) ter ljubezenska 

pripoved, kriminalke in g

Iz tabele, ve (1999), na katerega se navezujem v zadnjem odstavku, lahko 

razberemo, da med žanri v slovenski mladinski književnosti prevladuje pravljica (41,62 %), 

%) in družbeni roman (6,90 %).

V nadaljevanju se bom opirala na razdelitev Kobetove in predstavila vsak posamezen žanr. 
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4.1  OPIS POSAMEZNIH ŽANROV

 

mladostnike, ki sta podlaga za 

pravljica, sodobna kratka in dolga pravljica.
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4.1.1.1 Ljudska pravljica
 

- avtor ljudske pravljice ni znan, saj se je zgodba ohranjala ,

- dogajanje je enodimenzionalno,

- avnim pojavom in vse dogajanje v 

zgodbi poteka na eni sami ravni,

kategoriji,

- dogajanja ,

-

indi

- literarnim osebam 

,

- oblikovno gre za krajšo prozno obliko,

- ki ,

- prisotni so zli liki in zla dejanja, vendar niso nikoli opisana podrobno, ampak so le 

omenjena, ugotovljena; zla dejanja vedno pripeljejo do dveh skrajnosti – ekstremnim

kaznim  in ekstremnim om dobrega,

- ljudska pravljica stvari vedno imenuje in jih ne opisuje – resni

obliki; lastnosti preoblikuje v dejanja (lastnost: najmlajši sin je imel usmiljeno srce; 

dejanje: najmlajši sin je delil kruh siromakom). (Širca, 1977)
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4.1.1.2 Pravljica
 

nedoumljivih sil, ki stalno ogrožajo njegov obstoj, žene ga želja po preseganju okvirjev, želja 

po svobodi. Vse, kar ga je utesnjevalo,

, v

Tudi danes pravljica za otroka predstavlja umik, beg iz realnega življenja, v katerem je polno 

nekih omejitev in pravil. V pravljici omejitve, prepreke, nevarnosti in pogube predstavljajo 

, zmaji, velikani, ki jih je potrebno premagati, da lahko 

pridemo do zastavljenega cilja. Vendar pa je na koncu edina pomembna stvar, ki nas pripelje 

»Ustno –

pravljice.« (Šircelj, 1977: 46)

-

za zaplet in razplet zgodbe pa so pomembna nerealna 1982)

se na koncu, ne glede na velikost nevarnosti, v kateri se znajde glavni lik, le-ta vedno uspe 

Oblikovno je sestavljena iz treh prvin: napetost dogajanja, zaplet in razplet. »Ponovitev

bratje z

gotovostjo – tisto, , u trojnosti).
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Termin, pomeni, da gre za prvotni vzorec 

avtorske pravljice, »umetna« poudarja, da so to avtorska dela, pomeni vzorec avtorske 

pravljice, ki se naslanja na model ljudske pravljice ali vztraja v »tradiciji izvornega vzorca 

avtorske pravljice iz 19. stoletja.« (Kobe, 1999)

nost. 

V 20. stoletju pa je k

umetno pravljico popolnoma izpodrinila sodobna pravljica, zato v sodobnejših besedilih le 

Ure

kralja Mina (1996).
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4.1.1.4 Živalska pravljica
 

ivalske zgodbe. (Kobe, 

1999: 6)

Najpomembnejša ustvarjalka živalske pravljice je , ki v svojih zgodbah, 

, npr. ljudi. Živalsko 

prav

realnosti (npr. živali imajo zobozdravnika, se pogovarjajo, nastopajo …), v njej prepoznamo 

ni

pravljico, je vnesena v živalske like, najdemo pa tudi veliko primerov tabujev. (Saksida, 

2001)
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4.1.1.5 Nesmiselnice
 

Jakec in 

stric hladilnik , 1977), 

Zgodbe in nezgodbe, 1993) so le 

nekatere prvine, ki jih avtorji uporabljajo v svojih nesmiselnicah.
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4.1.1.6  Sodobna pravljica
 

Sodobno pravljico opredelimo kot iracionalno pripovedno prozo za mladino, ki jo delimo na 

- kratka sodobna pravljica,

- .

V drugi polovici 20. stoletja pa se je uveljavil izraz sodobna pravljica, ki zaznamuje dva 

vzorca besedil –

vpeto v se je uveljavil, ker v nasprotju z »moderna«,

izraža 

trendu«. (Kobe, 1972)

4.1.1.6.1 Kratka sodobna pravljica
 

Zunanji obseg kratke sodobne pravljice je od 1, 5 do 10 strani, kar je izredno malo v

-300 strani. Obseg, tako ene kot 

tudi druge, vpliva na stopnjo razvitosti zgodbe in s tem tudi na doživljajsko zahtevnost 

besedila.

- z otroškim glavnim literarnim likom (ta prevladuje),

-

- s poosebljeno živaljo, 

- s poosebljeno rastlino, 

- s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom, 

- z likom, k (Kobe, 1999: 6)
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Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom kot najbolj pogosta 

Temeljna tema, snov, motiv sta otroški doživljajski svet in igra, dogajanje pa je pogosto 

Glavni literarni lik je sodobni mestni otrok predšolskega in zgodnjega šolskega obdobja, 

kateremu je igra zanj najbolj pomembna aktivnost, s katero se ukvarja vsak dan. Otroški lik ni 

Otroku je taka tematika (igra) blizu, saj se lahko z njo identificira, hkrati pa temo lahko 

saj je to dejavnost, ki je njemu, kot realnemu otroku zelo 

pomembna.

in sta mu tako prvi kot drugi izredno pomembna. Ta dva se v kratki sodobni pravljici 

prepletata in ustva

realni svet, glavno dogajanje pa se dogaja v irealnem svetu, ki je za otroški lik eksistencialno 

rni lik 

stransko, 

predstavlja otrok in njegov svet. Sekundarna vloga odraslih se tesno povezuje z bivanjskimi 

sposobnostmi likov.

bivanjske sposobnosti glavnega otroškega lika in odraslih likov. Prvi je zmožen 

neomejene bivanjske zmožnosti, kar pomeni, da se lahko »seli« iz realnega vsakdanjika v 

irealni svet in spet nazaj, medtem ko odrasli lik praviloma ostaja na realni ravni dogajanja. 

Izjemoma ima odrasli lik zmožnost prehoda med enim in drugim svetom, to pa ponavadi 

navezo med literarnima osebkoma.

Vzrok za vdor irealnega sveta v realni svet je vedno realen. Po navadi gre za otrokovo

problem, osamljenost ali potrebo po igri. Vzrok oz. vdor je lahko v 
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komunikacijo z otroškimi sprejemniki.

Kratka sodobna pravljica glavnemu liku praviloma ne moralizira. 

Primeri kratkih sodobnih pravljic: 

- Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon Fantek na oblaku (otroški lik),

- , Vitomil Zupan: (oživljen predmet),

- , Živalska olimpijada (poosebljena žival), Coprnica 

Zofka ,

- – Ježek: Zvezdica zaspanka (poosebljeno nebesno telo).

 

, govorimo o obsežni 

pripovedi, ki je po zgradbi in lastnostih enaka kot kratka sodobna pravljica. Bistvena 

nostjo po definiciji najlažje prepoznamo 

Klingberg je razdelil motive v nekaj sklopov, po katerih lahko lažje razvrstimo dela v 

-

- Tuji otroci, to je otroci iz tujega sveta, nastopajo v vsakdanjem svetu.

- Tuje družbe obstajajo v vsakdanjem svetu in poleg njega.

- Nadnaravna dobronamerna živalska bitja nastopajo v vsakdanjem svetu.
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- Liki iz -

sedanjosti.

- -

- Osebe iz vsakodnevnega sveta so prestavljene v 

-

nastopajo v vsakodnevnem svetu). (Bokal, 1979: 38)

ostalih žanrov so:

- navadi je 

-

– ,

-

realnega in irealnega.

no delo, je vsebinsko in doživljajsko vseeno dostopna že 

noto. Zaradi obsežnosti se ta tip pravljice (obsežna sodobna pravljica) 

tako se lahko nenehno pogovarjamo o prebranem in pred novim branjem na kratko obnovimo 

tudi pr

znova tudi nudimo nove in nove doživljajske užitke.

di, kot jih razdeli Anna Kruger: 

1. a otroškega duševnega življenja.

2. .
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3.

(Kobe, 1982: 12)

V možnost humornosti nenavadnih situacij kot

V nasprotju s

1.

osebe.

2. Pripovedi, v katerih oživijo nežive stvari ali predmeti.

3. Pripovedi, ki se dogajajo na dveh ravneh, realni in irealni; pri tem so osebe iz realnega 

svet

4.

, 1982: 13)

,

mladinske književnosti:

- – definicija,

- strokovni termin za poimenovanje žanra, ki naj ima enotno mednarodno veljavo,

- zamejitev žanra od sorodnih literarnih zvrsti in oblik,

- raziskovanje izvora žanra,

-

-to ni v obliki 

»moralnega nauka« in nima namena, da bi bralca p

izrekanje življenjske modrosti in spoznanja.

Primeri sodobne obsežne pravljice – :

- Astrid Lindgren: ,

- Moj prijatelj Piki Jakob,

- Kosovirja . (Štancar, 1997)
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, katerih besedilna stvarnost predstavlja 

posnetek stvarnega življenja otrok in mladostnikov. Starejša besedila so slogovno 

zaznamovana s knjižnim jezikom, medtem ko novejša besedila že uvajajo prvine slenga.

:

- po starosti glavnih literarnih oseb (sodoben mestni otrok do 8, 9 let),  najstnik oz. najstnica 

(do 15 let in med 15. in 18. letom),

- po številu glavnih literarnih oseb (posameznik, skupina, otrok in žival),

- ,

-

,

- po tehniki pripovedi (prvoosebna otrokova pripoved, tretjeosebna pripoved odraslega).

(Saksida, 2001)

ino.

Nekateri avtorji pri pisanju tovrstne literature v svoji pripovedi uporabljajo nenavadna 

tne proze

- Tajno društvo PGC (1958),

- Slavko Pregl: (1985),
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- Ajša Najša (1989),

- Desa Muck: Pod milim nebom (1993),

- Janja Vidmar: Aknožer (1998),

- Košarkar naj bo (1994).
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4.1.2.2 Živalska zgodba
 

Od živalske pravljice se razlikuje po tem, da se zdi, da je živalska oseba vseskozi postavljena 

v svet zunajliterarne stvarnosti (Saksida, 2001). Živali imajo splošne lastnosti in pa tudi 

lastnosti ljudi, vendar pa jih kljub temu bralec dojema, kot da so p

Živalska zgodba zajema le svet, medtem ko živalski pravljici dodamo še iracionalni 

Primeri živalskih zgodb:

- (1986); pravega (1982),

- Branko Hofman: Ringo star (1980).
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4.1.2.3 Avtobiografska pripoved
 

To so avtobiografske pripovedi avtorjev, ki so pravzaprav realno spominjanje na otroštvo. To 

ki govorijo o manj prijetnih in 

Primeri avtobiografskih pripovedi:

- Hotel sem prijeti sonce (1981),

- Branka Jurca: Rodiš se samo enkrat (1972).
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4.1.2.4 Zabavna oz. trivialna pripoved
 

Prevladovanje dogodkov per junaki, nenavadni preobrati so bistvene 

nevsakdanja. Gre za napete, detektivske zgodbe, ki so zopet zaznamovane s slengom.

Primeri trivialne pripovedi:

- Bogdan Novak: Zvesti prijatelji (1990),

- (1973).
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5.0 PESNIŠTVO 
 

Pesništvo za otroke in mladino delimo v dva sklopa:

1. Otroška ljudska pesem in besedila, pri katerih avtor ni znan.

2. Umetna (avtorska) poezija.
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5.1  Otroška ljudska pesem in besedila, pri katerih avtor ni znan
 

Izvor in starost ljudske 

, da so se pesmi skozi leta spreminjale in nastajale so mnoge 

Na naših tleh so pesmi nastajale kot potreba po ustvarjalnosti in sprostitvi ter kot pomemben 

faktor, ki je spremljal rutine vsakdanjega življenja.

Glede na nastanek tako poznamo pesmi, ki so jih odrasli ustvarili za otroke, npr. matere so 

otrokom pele uspavanke, in tiste, ki so si jih otroci izmišljali sami zase in za svoje vrstnike, 

na otroka in njegovo 

življenje ter na igro, ki je za otroka v njegovi zgodnji mladosti najpomembnejša dejavnost.

Otroške ljudske pesmi lahko interpr jih lahko pojemo, lahko 

recitiramo, pogosto pa jih kombiniramo z igro in plesom.

Oblikovne vrste otroške ljudske pesmi in besedil, pri katerih avtor ni znan:

5.1.1 Uspavanka ali zazibanka
 

Ustvarjalke uspavank so v osnovi matere, ki so to vrsto pesmi pele svojemu otroku. Na naših 

tleh ni veliko ostankov le-teh, zato lahko sklepamo, da niso prav pogosto nastajale. 

–
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5.1.2 Rajalna pesem
 

Nastajale so med otroško igro in so bile govorjene ali pete. Take ostajajo še danes in so v šoli  

še vedno pogosto v uporabi. Pogosto govorijo o živalih, v njih nastopajo tudi otroci sami, vse 

a je preprost.

jo,

5.1.3 Nagajivka ali zbadljivka
 

Zbadljivka je zvrst, ki je najbolj razširjena med zvrstmi otroške ljudske pesmi. So pesmi, ki 

tako besede, kot tudi celotne pesmi nebo

z koli. 

5.1.4 Pastirska pesem
 

Pastirske pesmi so v naši ljudski otroški poeziji zelo pogoste, kar lahko povezujemo s tem, da 

je slovenski narod –

ljudeh, in je

željo po hrani, toploti in vseh drugih dobrinah, ki otroku primanjkujejo. 
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5.1.5 Uganka
 

po nastanku pa jih lahko delimo na tiste, ki so jih otroci ustvarjali sami, in na tiste, ki so jih 

odrasli ustvarjali za otroke.

5.1.6 Izštevanka
 

Je pesniška zvrst, ki so jo otroci ustvarili sami za to, da so jo uporabili pri skupinski igri kot 

otroka še dodatno pritegne in jo zato rad izvaja. Besedilo izštevanke po

5.2 Umetna (avtorska) poezija
 

- avtor je znan,

- besedilo se ne sme in se tudi ne spreminja,

- ustvarjalci umetne poezije so predvsem odrasli, ki ustvarjajo za otroke.

Avtor, ki ustvarja za otroke mora paziti, da pesem napiše tako, da zadosti vsem otrokovim 

mora v druge svetove, zanj neznane svetove, ki ga potegnejo vase. V otroku mora vzbujati 

tudi domišljijo, mora pa ga tudi motivirati, da se je zmožen vživljati v te svetove.

pojavljajo:
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5.2.1 Otroštvo 

zvoki in besedami predano razmerje do jezika. (Saksida, 2008: 54)

n njegove bralne 

izkušnje.

Primeri pesmi: 

- ,

- Niko Grafenauer: Pedenjped.

5.2.2 Živalski svet

Primeri pesmi:

- Matej Bor: Suhi.

5.2.3 Družina

Realna otroška doživetja so lahko povezana z odnosi v skupnosti, kar se v poeziji izraža v 

tematiki družine (Saksida, nih otroških 

razpoloženjih (razposajenost, dobra volja). 

V Košutini pesmi, Morda tudi žabice, se tema besedila odraža prek besede midva in navezavo 

na bralne izkušnje. (Saksida, 2008: 74)

Primeri pesmi:

- Miroslav Košuta: Morda tudi žabice.
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5.2.4 Jezikovna igra
 

Niko Grafenauer je v eseju Igra v pesništvu za otroke najbolj dosledno izrazil to vrsto 

jih mladinske poezije kot igre. realnosti.  Za 

to vrsto poezije je najbolj pomembna estetska igra. Vendar pa tu ne gre za temo pesmi, ampak 

izmišljanje novih besed, rušenje pravopisnih konvencij, mnogopomensko opisovanje 

predmetov, delov telesa, abstraktnih pojmov. (Saksida, 2008: 54)

Primeri pesmi:

- Besedovanje,

- Boris A. Novak: Šalica (ali mala šala).

5.2.5 Poetizirana narava

in prisluškovanje lepoti sveta (Saksida, 2008:

. (Saksida, 2007)

Primeri pesmi: 

- Kaj je trava,

- Bina Štampe Žmavc: Slike in pike,

- ,

- Kroparji.

5.2.6 Nonsens

la 

predstavljajo bodisi nenavadnega junaka, celo uporniškega junaka bodisi tabujsko temo. Ta s 

zasnove ostalih besedil (Saksida, 2007: 12). 
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Avtorske pesmi tega tematskega

in tudi temne plasti življenja tj. smrti, bolezni in nasilja (Saksida, 2007). Ne predstavljajo 

zglednega otroka oz. zgledne osebe, saj junak pesmi v njih krši pravila, ki mu jih postavlja 

odrasla oseba (Saksida, 2007: 12). V pesmih je velikokrat prisoten humor in raznovrstne 

ne 

veljajo zakoni zdrave pameti, ampak se mora bralec ravnati po pravilih igre, otroške 

nagajivosti in zafrkljivosti.

domišljija – vse kar obstaja v stvarnosti, se v njej 

tudi svoji domišljiji, da sprejme igro književnega besedila in se prepusti njegovi pogosto 

Primeri pesmi: 

- Jože Šmit: Minibaba Zgagababa,

-

- Miroslav Košuta: Za luno,

- Jože Snoj: Stop za pesmico,

- Niko Grafenaure: Glava.

5.2.7 Prijateljstvo 
 

Ko govorimo o tej tematiki, moramo povedati, da tovrstne pesmi ne govorijo le o 

tradicionalnem prijateljstvu med vrstniki, ampak opisujejo tudi prijateljstva med otrokom in 

živaljo, starši in vrstniki, celo med otrokom in predmetom. (Saksida, 2008)

Primeri pesmi: 

- Miroslav Košuta: Barve dreves,

- Neža Maurer: – .
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6.0 ANALIZA IZBRANIH CICIBANOV
 

Ciciban. Oba letnika pripadata 

obdobju po letu 2000, nista pa zaporedna. Izbrala sem si letnik 57 in 61. 

vsebine. Nato 

sem jih razdelil , in sicer na pripovedništvo in pesništvo. Vsa dela 

sem nato razvrstila po naslednji klasifikaciji, ki sem jo našla v literaturi:

PESNIŠTVO PRIPOVEDNIŠTVO

1. Otroška ljudska pesem in 

besedila, pri katerih avtor ni znan

Uspavanka ali zazibanka Ljudska pravljica

Rajalna pesem Pravljica 

Nagajivka ali zbadljivka

Pastirska pesem Živalska pravljica

Uganka Nesmiselnice

Dopolnjevanka Kratka sodobna pravljica

Izštevanka Obsežna sodobna pravljica ali 

2. Umetna ali avtorska pesem

prozaOtroštvo

Živalski svet

Družina Živalska zgodba

Jezikovna igra Avtobiografska zgodba

Poetizirana narava Zabavna oz. trivialna pripoved

Nonsens

Prijateljstvo
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6.1 ANALIZA LETNIKA 57:

6.1.1 PESNIŠTVO:
 

Tabela 1:

LJUDSKA PESEM

IN BESEDILA, PRI 

KATERIH AVTOR 

NI ZNAN 

ŠTEVILO PESMI

IN DRUGIH

BESEDIL

V ODSTOTKIH

(%)

23 100

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

Uspavanka                   0 0

Rajalna pesem 2 8,7

Nagajivka 0 0

Pastirska pesem 0 0

Uganke 14 60,8

Izštevanke 2 8,7

Dopolnjevanke 5 21,7

V letniku 57 najdemo skupno 23 ljudskih pesmi oz besedil, pri katerih avtor ni znan.

Prevladujejo uganke, ki jih je 14, kar predstavlja kar 60,8 % vseh besedil, pri katerih avtor ni 

znan. Veliko manj je dopolnjevank, in sicer 5, kar je 21,7 %, najdemo pa tudi 2 rajalni pesmi 

in 2 izštevanki, kar predstavlja 8,7 % vseh besedil, pri katerih avtor ni znan. V tem letniku ne 

najdemo pesmi, ki bi pripadale žanru uspavanka, nagajivka in pastirska pesem.
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Tabela 2:

UMETNA PESEM ŠTEVILO PESMI V ODSTOTKIH

(%)

33 100

RAZVRSITEV  PO ŽANRIH

Otroštvo 0 0

Živalski svet 3 9,1

Družina 0 0

Jezikovna igra 4 12,1

Poetizirana narava 13 39,4

Nonsens 12 36,4

Prijateljstvo 1 3

kategorijo poetizirana narava. To je 13 pesmi, kar predstavlja 39,4 % vseh umetnih pesmi. V 

tem letniku najdemo še 12 pesmi, katerih tema je potovanje v domišljijsko in nonsensno 

stvarnost, kar predstavlja 36,4 % v

pesmi, katerih tema je jezikovna igra, tj. 12,1

živalskega sveta, tj. 9,1 %. Tema prijateljstva je predstavljena z 1 pesmijo, kar predstavlja 3

% vseh umetnih ali avtorskih pesmi. 
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Tabela 3:

PESMI IN DRUGA 

BESEDILA

ŠTEVILO PESMI 

ALI BESEDIL, PRI 

KATERIH AVTOR 

NI ZNAN

V ODSTOTKIH

(%)

56 100

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

Ljudska pesem in 

besedila, pri katerih 

avtor ni znan

23 41,1

Umetna pesem 33 58,9

iz tabele je razvidno, da je v letniku 57 revije za otroke Ciciban, skupno 

predstavljenih 56 pesmi in drugih besedil. Od tega 33 umetnih ali avtorskih in 23 ljudskih, oz. 

besedil, pri katerih avtor ni znan. Prve predstavljajo 58,9 % vseh pesmi, druge pa 41,1 % vseh 

predstavljenih besedil.



52 
 

Tabela 4:

PESMI IN 

DRUGA 

BESEDILA

ŠTEVILO 

PESMI IN 

DRUGIH 

BESEDIL

Slovenski 

avtorji oz. 

pesmi in 

besedila 

slovenskega 

izvora 

V odstotkih

(%)

Tuji avtorji

oz. pesmi in 

besedila 

tujega

izvora

V

odstotkih

(%)

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

Ljudska pesem

oz. besedila, pri 

katerih avtor  ni 

znan

23 21 91,3 2 8,7

Umetna pesem 33 29 87,9 4 12,1

Ko govorimo o avtorjih pesmi in izvoru pesmi in besedil, v letniku 57 prevladujejo  slovenski 

avtorji. Prav tako prevladujejo tudi besedila, pri katerih avtor ni znan, ki so po izvoru 

slovenska. Od vseh 23 predstavljenih pesmi in drugih besedil, pri katerih avtor ni znan, jih kar 

21 pripada slovenskemu izvoru, kar znaša 91,3 %. 

Pri umetnih pesmih prevladujejo slovenski avtorji. Od vseh 33-ih pesmi je kar 29 pesmi, ki 

pripadajo slovenskim avtorjem, kar znaša 93,1 %. Le 4 pesmi, ki jih najdemo v reviji 

pripadajo tujim avtorjem, kar predstavlja 12,1 %.
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6.1.2. PRIPOVEDNIŠTVO: 

Tabela 1:

PRIPOVED

ŠTEVILO 

DEL

V ODSTOTKIH

(%)

20 100

RAZVRSTITEV PO 

ŽANRIH

Ljudska pravljica 10 50

pravljica

3 15

Živalska pravljica 3 15

Nesmiselnice 0 0

Kratka sodobna 

pravljica

4 20

Obsežna sodobna 

pravljica 

0 0
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Tabela 2:

PRIPOVED

ŠTEVILO DEL V ODSTOTKIH

(%)

9 100

RAZVRSTITEV PO 

ŽANRIH

osebami

7 77,7

Živalska zgodba 2 22,2

Avtobiografska 

pripoved

0 0

Zabavna oz. trivialna 

pripoved

0 0

je 69

pripovedjo prevladujejo ljudske pravljice, katerih je kar 50 %, ostalih 50 % pa predstavljajo 

%, živalska pravljica 15 % in kratka 

sodobna pravljica 20 %. V reviji ni bilo nobenega primera nesmiselnice ali obsežne sodobne 

pravljice. P mi osebami, in sicer je teh 

del kar 77,7 %, ostali delež pa pripada živalski zgodbi – 22,2 %. Del, ki spadajo v žanr 

avtobiografske pripovedi in zabavne oz. trivialne pripovedi, v reviji ni bilo. 
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Tabela 3:

PRIPOVEDNIŠTVO ŠTEVILO 

DEL

V

ODSTOTKIH

(%)

Slovenski 

avtorji

oz. 

slovenski 

izvor

V

odstotkih

(%)

Tuji 

avtorji

oz. tuj 

izvor

V

odstotkih

(%)

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

pripoved

20 100 10 50 10 50

pripoved

9 100 6 66,7 3 33,3

slovenskih in 

v

slovenskih avtorjev. In sicer od vseh 9-ih del jih je 6 takih, ki so delo slovenskih avtorjev, to 

je 66,7 %, 3 dela pa so delo tujih avtorjev, kar predstavlja 33,3 %.
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6.2 ANALIZA LETNIKA 61:
 

6.2.1 PESNIŠTVO:
 

Tabela 1:

LJUDSKA PESEM

BESEDILA, PRI 

KATERIH 

AVTOR NI ZNAN 

ŠTEVILO PESMI

IN DRUGIH 

BESEDIL

V ODSTOTKIH

(%)

4 100

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

Uspavanka                   0 0

Rajalna pesem 0 0

Nagajivka 0 0

Pastirska pesem 0 0

Uganke 3 75

Izštevanke 0 0

Dopolnjevanke 1 25

V letniku 61 najdemo skupno 4 ljudske pesmi oz. besedila, pri katerih avtor ni znan.

Prevladujejo uganke, in sicer so v tem letniku predstavljene 3, kar predstavlja 75 % vseh 

besedil, pri katerih avtor ni znan. Manj je dopolnjevank, in sicer je le 1, kar predstavlja 25 %.

V tem letniku ne najdemo uspavank, rajalnih pesmi, nagajivk, pastirskih pesmi in izštevank.
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Tabela 2:

UMETNA PESEM ŠTEVILO PESMI V ODSTOTKIH

(%)

25 100

RAZVRSITEV  PO ŽANRIH

Otroštvo 4 16

Živalski svet 7 28

Družina 0 0

Jezikovna igra 3 12

Poetizirana narav 5 20

Nonsens 6 24

Prijateljstvo 0 0

kategorijo živalski svet, in sicer 7 pesmi, kar predstavlja 28 % vseh umetnih pesmi. V tem 

letniku najdemo še 6 pesmi, katerih tema je potovanje v domišljijsko in nonsensno stvarnost, 

kar predstavlja 24 o

poetizirana narava, kar je 20 %, 4 pesmi opisujejo temo otroštva, kar je 16 %, 3 pesmi pa 

govorijo o  temi jezikovna igra. To predstavlja 12 % vseh umetnih ali avtorskih pesmi. 
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Tabela 3:

PESMI IN DRUGA 

BESEDILA

ŠTEVILO PESMI

IN DRUGIH 

BESEDIL

V ODSTOTKIH

(%)

29 100

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

Ljudska pesem in 

besedila, pri katerih 

avtor ni znan

4 13,8

Umetna pesem 25 86,2

Iz tabele je razvidno, da je v letniku 61 revije za otroke Ciciban skupno predstavljenih 29 

pesmi in drugih besedil. Od tega je 25 umetnih ali avtorskih pesmi in 4 ljudske pesmi oz. 

besedila, pri katerih avtor ni znan. Prve predstavljajo 86,2 % vseh predstavljenih pesmi, druge 

pa 13,8 % vseh predstavljenih pesmi oz. besedil, pri katerih avtor ni znan.
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Tabela 4:

PESMI IN 

DRUGA 

BESEDILA

ŠTEVILO 

PESMI IN 

DRUGIH 

BESEDIL

Slovenski 

avtorji oz. 

slovenski 

izvor

V odstotkih

(%)

Tuji avtorji

oz. tuj 

izvor

V

odstotkih

(%)

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

Ljudska pesem 4 4 100 0 0

Umetna pesem 25 21 84 4 16

ki so slovenskega izvora. Pri ljudskih pesmih oz. besedilih, pri katerih avtor ni znan, so vsa 4 

predstavljena besedila, besedila slovenskega izvora, kar znaša 100 %. Pri umetnih pesmih je 

ta odstotek nekoliko manjši, in sicer od vseh 25-ih pesmi, je 21 pesmi slovenskih avtorjev, kar 

znaša 84 %, 4 pesmi pa so pesmi tujih avtorjev, kar predstavlja 16 %.
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6.2.2 PRIPOVEDNIŠTVO: 
 

Tabela 1:

PRIPOVED

ŠTEVILO 

DEL

V

ODSTOTKIH

(%)

27 100

RAZVRSTITEV PO 

ŽANRIH

Ljudska pravljica 8 29,6

pravljica

0 0

Živalska pravljica 2 7,4

Nesmiselnice 0 0

Kratka sodobna 

pravljica

17 62,9

Obsežna sodobna 

pravljica 

0 0
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Tabela 2:

PRIPOVED

ŠTEVILO DEL V ODSTOTKIH

(%)

13 100

RAZVRSTITEV PO 

ŽANRIH

osebami

13 100

Živalska zgodba 0 0

Avtobiografska 

pripoved

0 0

Zabavna oz. trivialna 

pripoved

0 0

je 67,5 % vseh del. Med 

%, kar je 17 del. 

29,6 % je ljudskih pravljic, to je 8 del, najdemo pa tudi 2 živalske pravljici, kar je 7,4 %. V 

reviji ni bilo nobenega primera nesmiselnice ali obsežne sodobne pravljice, prav tako pa ne 

, kar predstavlja 100 %. Živalske zgodbe, 

avtobiografske pripovedi in zabavne ali trivialne pripovedi ne najdemo.
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Tabela 3:

PRIPOVEDNIŠTVO ŠTEVILO 

DEL

V

ODSTOTKIH

(%)

Slovenski 

avtorji

oz. 

slovenski 

izvor

V

odstotkih

(%)

Tuji 

avtorji

oz. tuj 

izvor

V

odstotkih

(%)

RAZVRSTITEV 

PO ŽANRIH

pripoved

27 100 14 51,9 13 48,1

pripoved

13 100 12 92,3 1 7,7

V letniku 61 n

13-ih del jih je kar 12 takih, ki so delo slovenskih avtorjev, kar je 92,3 %, in le eno 

predstavljeno delo je delo tujega avtorja, kar predstavlja 7,7 %. Razmerje avtorjev pri 

slovenski avtorji. Od vseh 27-ih predstavljenih del jih 14 pripada slovenskim avtorjem, to je 

51,9 %, 13 del pa si lastijo tuji avtorji, kar je 48,1 %.
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6.3 PRIMERJAVA LETNIKA 57 IN 61:
 

Za lažjo predstavo, kako se je revija Ciciban

primerjavo med obema analiziranima letnikoma. Primerjala bom le tiste rezultate, ki 
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6.3.1 PESNIŠTVO:
 

LJUDSKA PESEM LETNIK 57 V odstotkih

(%)

LETNIK 61 V odstotkih

(%)

23 44,2 4 11,8

ŽANR

Uganke 14 60,8 3 75

AVTORJI OZ. 

IZVOR

Slovenski avtorji oz. 

slovenski izvor

21 91,3 4 100

Tuji avtorji oz. tuji 

izvor

2 8,7 0 0

UMETNA PESEM

33 58,9 25 86,2

ŽANR

Poetizirana narava 13 39,4 5 20

Živalski svet 7 9,1 3 28

AVTORJI

Slovenski avtorji 29 87,9 21 84

Tuji avtorji 4 12,1 4 16

Tako v letniku 57 kot tudi v letniku 61 med pesmimi prevladujejo umetne ali avtorske pesmi. 

V letniku 57 je ta delež 58,9 %, v letniku 61 pa 86,2

poetizirana narava z 39,4 % deležem, v drugem pa živalski svet z 9,1 % deležem. V obeh 
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letnikih v sklopu ljudskih pesmi oz besedil, pri katerih avtor ni znan, prevladujejo uganke. V 

letniku 57 je ta delež 60,8 %, v letniku 61 pa 75 , pri 

katerih avtor ni znan, je po izvoru slovenskih. V letniku 57 je ta delež 91,3 %, v letniku 61 pa 

kar vse pesmi oz. vsa besedila, pri katerih avtor ni znan, pripadajo slovenskemu izvoru, se 

pravi je delež 100 %. Med umetnimi pesmimi v obeh letnikih prevladujejo slovenski avtorji. 

V letniku 57 s kar 87,9 %, v letniku 61 pa s 84 %.
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6.3.2 PRIPOVEDNIŠTVO:
 

PRIPOVED

LETNIK 57 V odstotkih

(%)

LETNIK 61 V odstotkih

(%)

20 69 27 67,5

ŽANR

Ljudska pravljica 10 50 8 29,6

Kratka sodobna 

pravljica

4 20 17 62,9

AVTORJI

Slovenski avtorji oz. 

slovensk izvor

10 50 14 51,9

Tuji avtorji oz. tuji

izvor

10 50 13 48,1

PRIPOVED

9 31 13 32,5

ŽANR

liki

7 77,7 13 100

AVTORJI

Slovenski avtorji 6 66,7 12 92,3

Tuji avtorji 3 33,3 1 7,7
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V pripovedništvu v obeh letnikih prevladuje z 69 %, v 

letniku 61 pa s 67,5 %, v drugem pa 

kratka sodobna pravljica z 62,9 %. V obeh letnikih prevladujejo slovenski avtorji oz. je izvor 

besedil slovenski, in sicer v prvem s 50 %, v drugem pa z 51,9

, in sicer v prvem s 77,7 %, pri drugem pa kar s 100 %. V obeh letnikih 

prevladujejo slovenski avtorji oz. je izvor besedil slovenski. Tujih avtorjev oz. besedil tujega 

izvora je v letniku 57 kar 33,3 %, v letniku 61 pa le 7,7 %.
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7

Ciciban je, da revija vsebuje veliko besedil, ki se nahajajo tudi v 

, in jih za obravnavo v razredu ni 

potrebno dodatno prirejati. (http://www.vserevije.si/Otroske-revije/CICIBAN.html)

(12. 4. 2010)

katera besedila so predvidena za obravnavno v razredu, in ugotovila, da v letnikih 57 in 61, ki 

sem jih obravnavala, teh besedil ni veliko. 

, in eno pravljico, in sicer brata Grimm: .

Drugih besedil, ki bi se povezovala

riletja devetletne 

osnovne šole povezala še druga besedila, ki so predstavljena v reviji Ciciban

Tako sem oblikovala seznam besedil, ki bi bila primerna za obravnavo v prvem triletju

devetletne osnovne šole in so zapisana v letnikih 57 in 61 revije Ciciban, ki sem jih tudi 

analizirala.

7

Za lažje oblikovanje seznama konkretnih besedil, primernih za obravnavo v razredu, 

predstavljenih v reviji Ciciban letnika 57 in 61, bom najprej predstavila nekaj splošnih in 

operativnih ciljev ter vsebine , ki se navezujejo na književnost.
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7.1.1 Splošni cilji
 

1. jeziku, torej 

-

drugih avtorjev.

- Branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv.

- Stopajo v dialog s književnim besedilom in v dialog o književnem besedilu.

- Branje jim daje priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje 

obzorja ter spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem 

prostoru in širše.

- Tvorijo (po)ustvarjalna besedila.

- Razvijajo estetsko zmožnost.

2.

medijih), obiskujejo knjižnico, filmske in gledališke 

predstave, literarne prireditve.

3.

zmožnost in pridobivaj

doživljanje, razumevanje in vrednotenje umetnostnih besedil. Literarnoestetsko 

doživetje, podprto z literarnovednim znanjem,

pripomore k razvijanju pozitivnega odnosa do besedne umetnosti (branja), 

ustvarjanosti in (samo)izražanja v raznih medijih.
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7.1.2 Operativni cilji 

Književne zvrsti in vrste:

1. Poezija:

- v poslušani/prebrani pesmi najdejo naslov in ga povežejo z besedilom,

- izražajo svoje razumevanje pesmi in ga primerjajo z razumevanjem sošolcev,

- npr. Anja 

poimenovati, razlikujejo nasprotna razpoloženja;

-

nizajo svoje asociacije ob taki besedi, npr. Bina Štampe Žmavc: Bela pesmica 

2. Proza:

- doživljajo interpretativno prebrano pravljico,

- »berejo« dele pravljic, ki jih že znajo na pamet (že znano pravljico »berejo« ob 

gledanju ilustracij v slikanici, pripovedujejo posamezne dele pravljice; npr. Brata 

- ob besedilih spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem živijo, in 

domišljijskim svetom v književnem besedilu  (spoznavajo zakonitosti in dogajanje 

v realnem svetu in dogajanje v domišljijskem svetu, primerjajo dogajanje v obeh 

svetovih in ugotavljajo razlike, primerjajo osebe, ki v se v besedilih pojavljajo in 

priredila Anja Štefan: Kralj Matjaž in vile)

-

pripovedni ton 

e

- na koncu vzgojno-
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dogajanja 

– –

kapico; n

- prepoznajo glavno književno osebo 

lastnosti; npr.Majda Koren: Deset minut branja)

-

prostor,

- zaznavajo in doživljajo posamezne dogodke v književnem besedilu kot zaokrožene 

celote, 

- sledijo zaporednemu toku dogodkov in povezujejo dogajanje s svojimi izkušnjami,

- upovedujejo te

- razumejo, da avtor besedila ni tisi, ki

- razvijajo zmožnost razumevanja in prepoznavanja književnih zvrsti oziroma vrst –

ijo med seboj; npr. Slovenska ljudska; priredila Anja 
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7.1.3 Vsebine 

1.

besedil razumejo in uporabljajo naslednje izraze: 

- pesem 

- pravljica npr. Brata 

- naslov 

vedno preberemo), 

- pesnik 

- pisatelj . Majda Koren; poudarimo tudi 

razliko med pesniki in pisatelji),

- ilustrator (povemo kakšen je pomen ilustratorja),

- kitica (na konkretni pesmi razložimo kaj je kitica, kako je sestavljena, npr.  Anja 

- igralec (razlaga pojma),

- odlomek (na konkretnem besedilu razložimo, kaj je odlomek in kaj celotno 

- pripoved 

pravljico), 

- književna oseba 

2. i spoznavajo dela naslednjih avtorjev mladinske književnosti: 

- Niko Grafenauer (poezija), 

-

- npr. Pobeg,

- Ela Peroci (proza), 

-

- npr. Majda koren: Pištola na vodo; 

Moja družina; Govorilne ure.
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- slovenske ljudske pravljice, npr. Slovenska ljudska: Ta bolan ta zdravga nese;  
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7.1.4 Seznam besedil, primernih za obravnavo v razredu, ki so predstavljene v reviji 
Ciciban, letnik 57 in 61

Letnik 57:

Proza: 

- Brata Grimm: 

- Ma Tinin nalivnik

- Majda Koren: 

Poezija: 

- Simona Perpar Grilc: Moj prijatelj

- Pobeg

- Boris A. Novak: Vesela jutranja uspavanka 

- Andrej Rozman Roza: Škorca

- Anja Štefan: Za devetimi gorami 

- Anja Štefan: Svet je kakor ringaraja

- Anja Štefan: 

- Anja Štefan: Jutro

- Anja Štefan: Šla je botra lisica 

- Bina Štampe Žmavc: Zvezde

- Bina Štambe Žmavc: 

- Bina Štampe Žmavc: Bela pesmica

- Bina Štampe Žmavc: Zlata uganka 

- Bina Štampe Žmavc: Metulj in lokvanj 

-
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Ljudska besedila:

- Slovenska ljudska iz okolice Ormoža; priredila Anja Štefan: Kralj Matjaž in vile

- Slovnska ljudska; priredila Anja Štefan: 

- Slovnska ljudska; priredila Anja Štefan: Zajec in jež

- Slovenska ljudska: Ta bolan ta zdravga nese

Letnik 61:

Proza: 

- Pravljica

- Pust-hrust

- Majda Koren: Deset minut branja

- Majda Koren: Prepis

- Majda Koren: 

- Majda Koren: 

- Majda Koren: V kolono!

- Majda Koren: Pištola na vodo

- Majda Koren: Govorilne ure

- Majda Koren: Moja družina

- Manka Kremenšek Križman: 

- Cvetka Sokolov: Dragi Dedek mraz

- Cvetka Sokolov: 

- Cvetka Sokolov: Po regrat

- Albin Weingerl: Fant, ki ni od muh

- Albin Weingerl: Andrejeve zgodbe

- Albin Weingerl: Fantka bo nesedl ...

- Albin Weingerl: Dober tek
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Poezija:

- Mala Mimi

- Nataša Konc Lorenzutti: Tople roke za otroke

- Miroslav Košuta: 

- Anja Štefan: Polh sedi na koncu veje

- Anja Štefan: 

- Bina Štampe Žmavc: Kuža in lastovice
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8
 

književnost, predstavitev razvrstitve žanrov znotraj posameznih literarnih zvrsti in njihova 

predstavitev s konkretnimi primeri ter analiza izbranih letnikov revije Ciciban. 

Z analizo

ponuja nabor raznolikih žanrov. Znotraj pripovedništva ima pomembno vlogo 

tradicionalen žanr, ki je prav posebej pisan za otroke, tj. pravljica, ki se v omenjeni reviji 

avtorske pravljice, živalske pravljice in sodobne pravljice. Pesniški del je bogat predvsem 

z ugankami v verzih in avtorskimi pesmimi, ki se razlikujejo po tematiki. Le ta je zelo 

pestra, poudarek pa je na temah, ki so otroku poznane in se lahko z njimi identificira. 

Tako je pri avtorskih pesmih pomembna predvsem tema poetizirane narave in živalskega 

sveta, medtem ko v pripovedništvu prevladuje tematika pripovedi s

Revija Ciciban objavlja besedila tako slovenskih avtorjev in slovenskega izvora, kot tudi 

ih.  

brati literaturo, ki ustreza njegovim potrebam in željam. Vsa izbrana besedila so zelo 

kvalitetna, saj so to dela uveljavljenih avtorjev, o njihovem primernem i

tudi številne nagrade, ki jih je revija prejela.

Na internetni strani revije Ciciban je zapisano, da revija vsebuje veliko besedil, ki se 

obravnavo v ra

prvem triletju, ki se nahajajo v letniku 57 in 61 revije Ciciban. Ugotovila sem, da je teh 

besedil veli

približala mladinsko periodiko po kateri lahko posegajo in je za njih primerna.



79 
 

9.0 VIRI IN LITERATURA:

1. Maruša Avguštin (1998). Branje – skrb vseh nas, 

Strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije, 21. in 22. november 1997. 

Ljubljana: Bralno društvo Slovenije.

2. Vera Bokal (1979). . Otrok in knjiga 8.

3. Ciciban (2001/2002). Letnik 57. Založba Mladinska knjiga.

4. Ciciban (2005/2006). Letnik 61. Založba Mladinska knjiga.

5. Milan Divjak (1972). Problem mladega bralca. Otrok in knjiga 1.

6. Alenka Glazer (1979). Vprašanje periodizacije slovenske mladinske književnosti. Otrok 

in knjiga 8.

7. Meta Grosman (1989). Bralec in književnost. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

8. Meta Grosman (1998). Zakaj je bralna sposobnost skrb vseh nas. Branje – skrb vseh 

nas, Strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije, 21. in 22. november 1997. 

Ljubljana: Bralno društvo Slovenije.

9. Barbara Hanuš (1998). Branju prijazne šole. Branje – skrb vseh nas, Strokovno 

posvetovanje Bralnega društva Slovenije,  21. in 22. november 1997. Ljubljana: Bralno 

društvo Slovenije.

10. Muris I Igra i zbilja u pjesništvu za djecu. Sarajevo: Svjetlost.

11. Tilka Jamnik (1994). Knjižna vzgoja. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo 

in šport.

12. Marjana Kobe (1972). Sodobna pravljica. Otrok in knjiga 47.

13. Marjana Kobe (1982). Otrok in knjiga 16.



80 
 

14. Marjana Kobe (1987). Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

15. Klavdija Korelc (1995). Literarne zvrsti in oblike v reviji Ciciban 1991/92-1992/93.

Ljubljana. Diplomsko delo.

16. Metka Kordigel (1998). Zakaj mladinska književnost. Otrok in knjiga 45.

17. Otrok in 

knjiga 46.

18. Žanrskost mladinske književnosti. Otrok in knjiga 47.

19. (1975). Zapiski o književnosti za otroke;

nastajanja nove literarne vrste. Mladinska knjiga.

20. Ministrstvo za šolstvo in šport (2011). 

Ljubljana. Zavod RS za šolstvo.

21.

Stanovnik, Miran Štuhec, Franc Zadravec (2001). Slovenska književnost III. Igor 

Saksida. Mladinska književnost (403-468). Založba DZS.

22. Igor Saksida (1991). Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti. Otrok in knjiga 

32.

23. Igor Saksida (1994). Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko.

Maribor: Založba Obzorja.

24. Igor Saksida (2008). Poti in razpotja didaktike književnosti. Mengeš: Založba Izolit.

25. Igor Saksida (2009). Kaj je mladinska književnost? »Naivno« vprašanje z zapletenim 

odgovorom. Otrok in knjiga 75.



81 
 

26. Danilo Sedmak (1998). Epidemilogija branja slovenskega osnovnošolskega otroka ob 

koncu 2. t Branje – skrb vseh nas, Strokovno posvetovanje Bralnega društva 

Slovenije,  21. in 22. november 1997. Ljubljana: Bralno društvo Slovenije.

27. Borut Stražar (1982). Književnost za otroke. Ljubljana: Zavod SR Slovenije za šolstvo.

28. Zdenka Sušec, Franca Žumer (1998). iciranja na stopnjo 

bralne pismenosti v osnovni šoli. Branje – skrb vseh nas, Strokovno posvetovanje 

Bralnega društva Slovenije,  21. in 22. november 1997. Ljubljana:  Bralno društvo 

Slovenije.

29. Gustav Šilih (1983). Problematika mladinske književnosti. Otrok in knjiga 18.

30. Martina Šircelj (1972). Otroška literarna kreativnost v Slovenskem mladinskem tisku.

Otrok in knjiga 1.

31. Martina Šircelj (1977). O knjigah in knjižicah za mladino. Ljubljana: Mladinska knjiga.

32. Mojca-Marija Štancar (1997): Mladinska književnost v reviji Ciciban. Ljubljana. 

Diplomsko delo.

33. Damjana Šubic (1998). 

razredu osnovne šole. Branje – skrb vseh nas, Strokovno posvetovanje Bralnega 

društva Slovenije,  21. in 22. november 1997. Ljubljana: Bralno društvo Slovenije.

34. Jasna zrcala otroštva. Otrok in knjiga 8.

35. Mojca Urankar (2001). Prisotnost literature in spodbujanje bralnih navad v reviji Pil.

Ljubljana. Diplomsko delo.

36. Aleksander Zorn (1995). Otroška literatura in mladinska književnost. Otrok in knjiga 

39-40.



82 
 

37. http://www.bambino.si/druzina_cici_najboljse_revije_za_ustvarjalno_otrostvo

(3. 9. 2010)

38. http://www.vserevije.si/Otroske-revije/CICIBAN.html (12. 4. 2010)



83 
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