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I 

POVZETEK 
 

Poznavanje ljudskih pesmi je za človeka izrednega pomena, saj s tem odkriva, spoznava in 

bolje razume življenje iz preteklosti. Ljudske pesmi neprekinjeno nastajajo skozi celotno 

zgodovino. Najbolj pomembno pri njih je petje, da pa se lahko ohranijo, so zelo pomembni 

zapisi, ki so ob petju nastajali. Ljudska pesem združuje ljudi, kar lahko opazimo ob različnih 

življenjskih dogodkih, ob katerih se te pesmi prepevajo, saj pesem živi v skupnosti ljudi. 

Nastalo je zelo veliko zbirk z ljudskimi pesmimi, zelo pomemben strokovnjak na področju 

slovenskih ljudskih pesmi pa je tudi Karel Štrekelj, saj je s celotnega slovenskega območja s 

pomočjo zbirateljev zbral zelo veliko slovenskih ljudskih pesmi. Značilnost njegove zbirke 

Slovenske narodne pesmi (1895–1911) je avtentičnost pesmi, saj jih je ohranil v taki obliki, 

kot so jih pripovedovalci povedali. Prav zaradi tega me je v svojem magistrskem delu 

zanimalo, ali se omenjenega zbiratelja omenja pri pouku slovenščine v osnovni šoli, kako 

učenci sprejemajo pesmi iz njegove zbirke ter kako se kaže njihova ustvarjalnost pri 

poustvarjalnih dejavnosti po obravnavanju teh pesmi. Sama ustvarjalnost otrokom omogoča 

drugačno videnje sveta okoli sebe, saj so bolj svobodni in odprtega mišljenja. Ob ustvarjanju 

se jim razvijajo tudi kognitivne sposobnosti. Pri razvijanju ustvarjalnosti v šoli imajo zelo 

pomembno vlogo tudi učitelji sami. V teoretičnem delu sem opredelila ljudsko in avtorsko 

pesem ter njune značilnosti, predstavila sem nekaj definicij mladinske književnosti ter tipe 

slovenske mladinske poezije. Analizirala sem Karla Štreklja in razdelek iz njegove zbirke ter 

ga primerjala z zbirko Enci benci na kamenci (1–4) (1990–2018), avtorja Romana Gašperina. 

Predstavila sem ustvarjalno in poustvarjalno pisanje ter vlogo učitelja pri razvijanju učenčeve 

ustvarjalnosti. Za svojo raziskavo sem izbrala tretji razred, saj so učenci do tega razreda že 

spoznali dovolj ljudskih in avtorskih pesmi ter pojme, ki so s tem povezani, prav tako pa so v 

dveh letih in pol že morali pokazati svojo ustvarjalnost, ki bi jim prišla prav pri poustvarjalnih 

dejavnosti v raziskavi. Z njimi sem izvedla anketo, in sicer zaradi potreb akcijskega 

raziskovanja, najprej na začetku raziskave ter še enkrat na koncu, za pridobitev rezultatov 

večmesečnega dela. Ugotovila sem, da je za učence zelo pomembna priprava vnaprej, 

natančno določene naloge in natančno opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči. Velikega pomena 

sta tudi ponavljanje in utrjevanje kot fazi šolskega procesa, saj pripomoreta k temu, da si 

učenci več in bolje zapomnijo učne snovi. Potrdim lahko tudi to, da je za sodelovanje v 

skupinah zelo pomembno vzdušje v razredu in skupinah, in seveda na kakšen način uredimo 

skupine. Za moje delo je bilo pomembno, da so skupine heterogene, saj sem ugotovila, da si 

otroci med seboj radi pomagajo in podajajo svoja mnenja. Poleg tega sem ugotovila tudi, da je 

za končni učinek izrednega pomena izbira nalog za učence. Te morajo biti motivacijske, 

zanimive, ustvarjalne in nekoliko zahtevnejše, spodbujati morajo razmišljanje, saj s tem 

učenci razvijajo svoje kognitivne sposobnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Karel Štrekelj, ljudska pesem, ustvarjalno pisanje, poustvarjalno pisanje, otroška poezija, 

avtorska pesem, mladinska književnost 



II 

ABSTRACT 
 

The knowledge of the folk songs is very important to all humans, because that way we can 

discover and better understand the life from the past. Folk songs have been created througout 

the whole history. The most important feature about them is singing, but in order to keep them 

for the new generations, it is also impotrant to write them down. Folk songs bring people 

together, and that we can seen at different occations in life – the songa live in the human 

comunity. There are a lot of collections with folk songs, but a very important expert on that 

area is Karel Štrekelj, because he gathered together a lot of slovenian folk songs with the help 

of other collectors. The characteristic of his collection Slovenske narodne pesmi (1895–1911) 

is the authenicity of the songs, since he kept them in the original form, as they were sung, 

recitated. That was the reason why I wanted to know, if the Karel Štrekelj is mentioned in the 

slovenian class in primary school, how do the pupils accept the songs from his collection, and 

how we can see their creativity in preformative activity after the interpretation of those songs.  

The creativity enables kids to have a different picture of the world around them, because they 

are more free and open minded. They also develop cognitive abilities durring the creative 

process. The teachers also have a very important role in the development of creativity. In the 

theoretical part of the masters thetis I have defined folk and author songs and their 

characteristics, presented a few definitioins of the youth literature and the types of slovenian 

youth poetry. I analyzed Karel Štrekelj and the section from his collection and then compared 

it to another collection of folk songs Enci benci na kamenci (1–4) (1990–2018), from the 

author Roman Gašperin. I presented the cerative and preformative acivitzy and the role of the 

teacher in the developmement of the pupils creativity. I choose third grade class for my 

research, because the pupils from this class have already learned about the folk songs and 

were introduced with the terms, connected to them. In the 2,5 zears in school they also already 

had to show some creativity, that they could use in the preformative activity. I made a survey, 

for the needs of the action research, first at the beggining of the research, and also at the end, 

so see the results of the months of work. I discovered that it is very important to plan ahead, 

and to set certain goals, that we want to reach. Big emphasis is also on repeating, and that 

helps pupils to learn and memorise more of the learning material. I can confirm, that in order 

to have a better team work, it is very important, what kind of atmosphere we have in the class, 

and also how we form the groups. The groups had to be heterogeneous, because I found out 

that the kids like to help eachother and to express opinions. It is also very important, that the 

teacher chooses the right tasks for the final effect. The tasks have to be motivating, 

interesting, creative and a little demanding too, they have to encourage thinking, because it 

alows the pupils to develop their congintive abilitys.  
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1 

UVOD 
 

V osnovnih šolah se pri pouku književnosti učenci učijo o ljudskih in avtorskih pesmih. 

Učiteljem so v učnem načrtu za slovenščino (2018) dane okvirne smernice obravnavanja teh 

pesmi pri pouku. Prav tako je zapisanih kar nekaj primerov ljudskih in avtorskih pesmi v vseh 

treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, učitelji pa se nato sami odločijo, ali bodo poleg teh 

pesmi obravnavali še pesmi po svojem izboru. Eden izmed zbirateljev slovenskih narodnih 

pesmi je bil tudi Karel Štrekelj, ki je v svoji zbirki Slovenske narodne pesmi (1895–1911) 

zbral več kot osem tisoč ljudskih pesmi, od tega 783 različic otroških pesmi iz razdelka Pesmi 

otroške. Zanimalo me je, ali ga izbrana osnovna šola pri pouku slovenščine obravnava, saj se 

mi to zdi primerno glede na njegovo pomembnost.  

 

Učenci v osnovni šoli poleg učenja razvijajo tudi svojo ustvarjalnost. Pri tem imajo 

pomembno vlogo učitelji, saj morajo pri pouku uporabljati pravilne metode, da učenci lahko 

postanejo samostojni in ustvarjalni. Svojo ustvarjalnost lahko izrazijo v poustvarjalnih 

dejavnostih, ki sledijo obravnavam pesmi in zgodb pri književnosti. Ker so tudi pri moji 

raziskavi učenci morali pokazati svojo ustvarjalnost, sem s tem namenom izbrala tretji razred. 

V treh letih so učenci že spoznali določene ljudske in avtorske pesmi ter izvajali že kar nekaj 

poustvarjalnih dejavnosti, tako da se s tem niso srečali prvič. 
 

V svojem teoretičnem delu magistrskega dela bom opisala glavne značilnosti ljudske in 

avtorske pesmi ter predstavila tipične razlike med njima. Opredelila bom tudi otroško poezijo, 

ki spada v mladinsko književnost. Navedla bom nekaj definicij le-te in se navezala na 

sodobno mladinsko poezijo. Naštela in opredelila bom tri tipe slovenske mladinske poezije ter 

načine, kako lahko starejšo mladinsko poezijo posodobimo. Na kratko bom opisala življenje 

slovenskega zbiratelja slovenskih ljudskih pesmi, Karla Štreklja (1859–1912), ter njegovo 

zbirko Slovenske narodne pesmi in primerjala razdelek iz omenjene zbirke z zbirko Enci benci 

na kamenci (1–4) (1990–2018) avtorja Romana Gašperina. Na koncu bom opredelila še 

pisanje kot eno od sporazumevalnih zmožnosti pri pouku slovenščine ter se pri tem navezala 

na ustvarjalno ter poustvarjalno pisanje. Opisala bom tudi, na kakšen način lahko učenci pri 

pouku razvijajo svojo ustvarjalnost in kakšno vlogo ima pri tem učitelj.  

 

V empiričnem delu bom opisala akcijsko raziskavo, ki sem jo v štirih akcijskih korakih 

izvedla na Osnovni šoli Križe v 3. razredu. V korakih bom poskusila odgovoriti na zastavljena 

raziskovalna vprašanja ter opisati zaključno kulturno prireditev, ki smo jo izvedli s celotnim 

razredom. 
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1 TEORETIČNI DEL 
 

1.1 LJUDSKA PESEM 
 

V strokovni literaturi lahko zasledimo veliko različnih definicij ljudske pesmi. Za potrebe 

magistrskega dela sem izbrala definicijo folkloristike Zmage Kumer (1924–2008), ki se je 

znanstveno-raziskovalno ukvarjala s slovensko ljudsko pesmijo. Napisala je 28 samostojnih 

knjig oziroma monografij in več kot 400 člankov, razprav in študij za domače in tuje 

znanstvene ter strokovne revije (Šutej Adamič, 2008). 

 

Definicija Zmage Kumer za ljudsko pesem pravi:  

»Ljudska pesem je tisti del vokalne glasbene kulture, ki nastaja kot stvaritev 

posameznika, živi pa v skupnosti, in sicer tisti, za katero je značilna pretežno 

spontana, ne zavestno premišljena, pretežno nešolana, improvizatorična ustvarjalna ali 

poustvarjalna dejavnost.« (Kumer, 1996, str. 13) 

 

1.1.1 Nastajanje ljudske pesmi 
 

Marjetka Golež Kaučič (2013), slovenska znanstvena svetnica in profesorica slovenske 

književnosti, pravi, da v vseh literarnih obdobjih slovenske zgodovine obstajajo skupne 

značilnosti v povezavi z ljudsko pesmijo. Zanjo je značilno neprekinjeno nastajanje v vseh 

zgodovinskih obdobjih, ne glede na spreminjanje literarnih stilov, duhovno-zgodovinskih in 

družbenih razmer. Ni monolitna struktura, temveč rezultat ustvarjalnega akta. Tako kot meni 

večina raziskovalcev ljudske pesmi (Valens Vodušek, Zmaga Kumer, Marko Terseglav, Boris 

Merhar), je le-ta večinoma spontana in improvizirana dejavnost, za katero sta značilna ustni 

slog in variantnost.  

 

Ljudska pesem je sinkretični organizem, kar pomeni, da se nova, različna pojmovanja pesmi 

oblikovno ali vsebinsko združujejo v celoto, ki se navezuje na več starejših oblikovanj. 

Ljudska pesem se vedno poje, to je njen komunikacijski kanal, lahko pa se širi tudi s 

prepisovanjem in tiskom. Primeri prepisovanja so lahko rokopisne pesmarice, v novejšem 

času pa te nadomestijo tiskane pesmarice ali zbirke ljudskih pesmi. V sedanjem času se lahko 

širijo tudi s sodobnimi mediji, ki jim rečemo tudi zvočni nosilci. 

 

Zmaga Kumer (1996) v svoji knjigi Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi opisuje eno 

od zelo pomembnih značilnosti ljudske pesmi, in ta je je prenašanje od pevca do pevca. 

Strokovnjaki na tem področju so včasih še posebej poudarjali prav to ustno prenašanje pesmi. 

Danes pa raziskovalci opozarjajo, da si lahko ljudje pesmi tudi prepišejo in jih na tak način 

razširjajo. Prav zaradi tega lahko najdemo rokopisne pesmarice, ki pa niso pogosto 

uporabljene. Pevci ljudskih pesmi le-te raje pojejo, kot pa si jih zapisujejo.  

 

Zgoraj omenjeno prehajanje pesmi od pevca do pevca gre iz roda v rod in prav to ustvarja 

tradicionalnost. Ta je za ljudsko pesem značilna, ni pa tudi nujna. Na eni strani gre za trdoživo 

tradicijo, na drugi strani pa gre lahko tudi za razvojno spreminjanje oblik, zvrsti, melodij itn. 

(Kumer, 1996).  

 

Avtorja in folklorista Jakobson in Bogatyrev pravita, da se ljudska pesem rodi takrat, ko jo 

sprejme skupnost. Ustvarjalec ljudske pesmi se poveže s skupnostjo, ko poje, tisti pa, ki 

posluša, je aktivni udeleženec v ustvarjanju. V našem prostoru poslušalci velikokrat postanejo 
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tudi ustvarjalci, in sicer s tem, da se petju pogosto pridružijo. Čeprav avtorja avtorske pesmi 

po navadi poznamo, je avtorstvo ljudske pesmi še vedno zelo nejasno, imenovano kot delo 

kolektiva, odsev narodne duše. V ljudski pesmi vedno odseva širša skupnost, toda nastane le s 

pomočjo nekega posameznika, ki je za to nadarjen (Golež Kaučič, 2013).  

 

Pri nastajanju ljudske pesmi ne gre za skupinske stvaritve in se tudi ne pričnejo pri 

brezosebnem ljudskem geniju, ampak je na začetku vedno nek nešolan posameznik, ki ima 

pesniško žilico, ali pa izobražen pesnik. Verzi se posamezniku porajajo nehote, sami po sebi, 

zato pesem nastaja spontano, a z nekaj improvizacije. Pesnik izrazi, kar trenutno čuti in 

doživlja, hkrati pa je to dostopno tudi drugim, je življenjsko (Suppan, 1983, v Kumer, 1996).  

 

Gregor Strniša, slovenski pesnik in dramatik, ki je večinoma pisal avtorske pesmi, je o ljudski 

pesmi pravil, da je nastala tako, da je moral ljudski pevec najprej nekaj doživeti, se zaradi 

nečesa veseliti, žalostiti ali imeti v svojem spominu nek dogodek, kar ga je motiviralo pri 

njegovi izpovedi (Strniša, 1988, v Golež Kaučič, 2013).  

 

Poleg besedila je spontano ustvarjena tudi melodija. Ljudskem pesniku pride na misel neka 

melodija, in če ritmično-metrično ustreza besedilu, jo nato uporabi. Pri pesmi je pomembna le 

oblikovna skladnost, kar pomeni, da v ljudskem izročilu na veselo melodijo lahko pojemo 

žalostno besedilo, šaljiva besedila pa na žalostno melodijo. To je mogoče zato, ker v ljudskem 

petju ni elementa interpretacije, kot jo najdemo pri avtorskih pesmih (Kumer, 1996). Pesmi v 

ljudskem izročilu ne obstajajo brez melodije, ker pa sta melodija in besedilo samostojni 

sestavini, ju je mogoče zamenjati, če ritem to dopušča. Prav zaradi tega nima vsaka pesem 

svoje posebne melodije in lahko za novo besedilo uporabimo melodijo, ki je že znana. To 

lahko storimo namenoma ali nehote (Kumer, 1996). 

 

»Njena oblika se v stopnjah spreminja. […] Že Herder je vedel, da brez melodije ni ljudske 

pesmi in njegovo spoznavanje je: »Bistvo pesmi je petje. Pesem je treba slišati, ne videti.«« 

(Kumer, 1990, str. 255, v Golež Kaučič, 2013, str. 23) 

 

1.1.2 Elementi ljudske pesmi 
 

Med izvajanjem ljudske pesmi se ravnine besedila, melodije in spleta vseh zunanjih 

dejavnikov med seboj tesno povežejo. Tem trem elementom ljudske pesmi se pridruži še 

ustvarjalec (poustvarjalec), ki je četrti element v tej strukturi. Za življenje ljudske pesmi ni 

odločilen, a je za njeno ustvarjanje pomemben člen (Golež Kaučič, 2013). 

 

Avtor Herman Bausinger, nemški jezikoslovec in folklorist, je v članku Jezik v etnologiji 

(1987, str. 35–49) poudarjal prepletenost treh ravnin ljudske pesmi: teksta, teksture in 

konteksta, pri tem pa naj bi bila tekstura nekega teksta, ki ji lahko rečemo kar melodija, 

povezava do konteksta (Golež Kaučič, 2013). 

 

Kontekst prikazuje družbeni okvir, v katerem se uresniči ljudska pesem. Okvir predstavljajo 

določeni elementi, in sicer zgodovinske in družbene razmere. Ljudsko pesem usmerja publika 

(Bogatyrev, 1976, v Golež Kaučič, 2013). Na ljudsko pesem vplivajo določeni dejavniki, ki 

povzročijo, da je pesem vsakokrat drugače izvedena. Vplivajo pa tudi pogoji, ki spremljajo 

petje in spreminjajo način petja, sodelovanje ljudi in dogodek, ki je lahko navada, šega, obred, 

povezan pa je s petjem določene ljudske pesmi (Herman, 1987, v Golež Kaučič, 2013). 
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Teksturi ljudske pesmi lahko rečemo tudi melodija oziroma medijski kanal glasbe. Za ljudsko 

pesem lahko rečemo, da je to nepogrešljiva sestavina. Tanja Perić, hrvaška raziskovalka 

ljudske pesmi, pravi, da ima ljudska pesem dve estetski funkciji, in sicer poetično in glasbeno. 

V pesmih, v katerih prevladuje tekst, prevladuje poetična funkcija, v pesmih, pri katerih pa 

pride do prevlade melodije, najdemo glasbeno estetsko funkcijo (Perić – Polonio, 1988, v 

Golež Kaučič, 2013).  

 

Marija Stanonik (1982/83), slovenska etnologinja, urednica in slavistka, pravi, da je tekst pri 

ljudski pesmi tematska struktura posamezne verzije, individualna vsebinska in oblikovna 

produkcija ter reprodukcija posamezne pesmi (Golež Kaučič, 2013). Od avtorske pesmi se 

loči v jeziku, in sicer je jezik ljudske pesmi govorjeni jezik, ni knjižni jezik, prav tako pa tudi 

ni narečje. Ta jezikovni sistem je nastal, preden je knjižni jezik postal zakonsko utemeljen 

(Golež Kaučič, 2013). Enako meni tudi Zmaga Kumer (1975, str. 68, v Golež Kaučič, 2013), 

ki pravi, da je jezik ljudske pesmi privzdignjen nad običajno govorico in da ni povsem 

narečen. Obenem pravi tudi, da ljudska pesem ne pozna abstraktnih besed, ko gre za izražanje 

čustev in doživetij, ampak uporablja konkretne izraze iz zunanjega sveta in jih z njimi 

primerja. Ljudska pesem je v primerjavi z avtorsko v jezikovnem izražanju konkretnejša in 

stvarnejša.  

 

Poleg jezika pa avtorsko in ljudsko pesem loči tudi njuna vloga. Ljudska pesem je močno 

povezana z življenjem ljudi. Njena vloga ji določa tudi vsebino in obliko (Golež Kaučič, 

2013). Na primer glede na vsebino ljudske pesmi lahko pojemo ob rojstvu, verskih praznikih, 

na porokah, na koledovanjih, ob smrti idr. 

 

1.1.3 Pomen ljudske pesmi v življenju 
 

Zmaga Kumer (1996) v svoji knjigi Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi navaja, da 

smo se z ljudsko pesmijo srečali že pri rojstvu, ko so nas matere uspavale z uspavankami. Ker 

so se jih spomnile mame same, je dandanes prave uspavanke težko dobiti. Ko je otrok začel 

rasti in se že lahko igral, so se začele pojavljati izštevalnice za igre in kratke pesmi, ki jih 

najdemo v igrah. 

 

Ob opazovanju narave in živali v njej so otroci začeli peti pesmi o živalih. Zaradi tega je 

lahko v pesmih prišlo tudi do onomatopoije, oponašanja živalskega oglašanja. Ker so bili 

veliko časa zunaj, so iz rastlin tudi sami naredili glasbila in z njimi spremljali petje ljudskih 

pesmi. Ko so otroci že zrasli v mladino, so se dečki in deklice začeli družiti, toda posebej. V 

gostilnah in na svatbah na primer, so peli skupaj, sicer pa so po večini fantje peli ločeno od 

punc. V skupinah pa so peli prav zato, ker je slovenska pesem večglasna in jo težko poje en 

sam pevec. Dečki so se večinoma dobivali ob sobotah zvečer, peli pa so lahko tudi po več ur 

skupaj. Velikokrat so se odločili, da gredo vsak zase k svojem dekletu pod okno pet in ravno 

iz teh situacij je pozneje lahko prišlo tudi do zvez in svatb. Tudi ob tem dogodku so se pele 

ljudske pesmi, in sicer svatbene. Večer pred poroko ali pa nekaj dni prej sta se ženin in 

nevesta poslovila, in zaradi tega so se oblikovale tudi pesmi, ki govorijo o zapuščanju 

samskega stanu in slovesu od doma. Na porokah so bile značilne svatovske pesmi ter zdravice 

mladoporočencema ter drugim svatom. Tudi po koncu praznovanja, okoli polnoči, se je ob 

pobiranju denarja za nevesto pela ljudska pesem o tem (Kumer, 1996). 

 

Šege, ob katerih se lahko srečamo z ljudsko pesmijo, se začnejo pri pustu. V vsaki pokrajini 

so mu posvečene različne pesmi, ki opevajo pustne šeme. Poje se tudi veliko ljudskih pesmi 

ob velikonočnih praznikih, in sicer na procesijah ob cerkvah ter na velikonočni ponedeljek, ko 
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se pesmi pojejo ob igrah s pirhi. Nekaj praznikov, polnih ljudskega petja, so še Gregorjevo, ki 

so ga vpeljali prekmurski šolniki po madžarskem zgledu, Jurjevo, včasih ljudski 

spomladanski praznik, Florjanovo, ob katerem so dečki kurili kres in prepevali do polnoči, ter 

Urbanovo, ki je bil ponekod pastirski praznik. Junija, ko se praznuje kresni večer, veliki 

ljudski praznik, se večinoma pojejo kresne pesmi. Tudi sam Karel Štrekelj je v svoji zbirki 

navedel pesmi, ki se pojejo na poti h kresu, pri kresu in pa na poti domov (Kumer, 1996). 

 

Zmaga Kumer (1996) pravi, da si težko predstavljamo praznovanje božiča brez petja ljudskih 

božičnih pesmi. Lahko jih pojemo na sveti večer, pri polnočnicah ali prazničnih mašah. 

Značilno je tudi petje na koledovanju, ko koledniki obiskujejo domove in obenem tudi prosijo 

za darove za potrebe cerkve. 

 

V knjigi Slovenska ljudska pesem pa avtorica Zmaga Kumer (2002) navaja, da je naravno, da 

se pesem poje tudi ob žalostnih dogodkih v življenju, npr. ob smrti. Ljudsko izročilo je tudi ta 

mejnik obdalo z raznimi šegami. Večino spremlja ravno ljudska pesem. Do okoli leta 1980 pri 

nas še ni bilo mrliških vežic na pokopališčih, zato je umrli ležal doma. Prostor so okrasili s 

cvetjem in svečami. Sorodniki in prijatelji umrlega so prihajali na obisk in se še zadnjič 

poslovili ter tam ostali nekaj časa. Poleg pogovarjanja in molitve pa so čas izkoristili tudi za 

petje. Peli so pesmi z besedilom, primerim za tak dogodek. 

 

Ljudje, ki radi pojejo ljudske pesmi, znajo izkoristiti vsako priložnost, da lahko ob njej 

prepevajo. Naj bodo to prazniki ali pa dogodki, s katerimi se srečamo v življenju. Včasih 

lahko pojejo sami, toda ljudske pesmi je najbolje peti v skupini. To so priložnosti, ko se ljudje 

med seboj še bolj povežejo. 

 

Omenjeno je že bilo, da so imele ljudske pesmi pomembno vlogo tudi pri otrocih. Vir, ki to 

potrjuje, je tudi odkrita Pesmarica slovenskih pesmi, ki jo je napisalo dekle Justina Marolt 

(pozneje poročena Kolman) pri komaj šestnajstih letih. Gre za zelo pomembno odkritje, kajti 

v njej je zapisanih okoli 50 pesmi, ki so bolj ali manj znane, nekatere pa povsem nepoznane. 

Pesmarica s slovenskimi pesmimi je nastajala med 2. svetovno vojno, in sicer med letoma 

1941–1945, med njenim bivanjem v taborišču Schwäbisch Gmünd v Nemčiji. Večina pesmi 

je bolj otožnih, kar nam pove, da si je s pisanjem le-teh lajšala težke trenutke, ki jih je 

doživljala v taborišču (Digitalna knjižnica Slovenije, 2017). 

 

 
Slika 1: Pesmarica slovenskih pesmi Justine Marolt 
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1.1.4 Folklorna pesem kot poimenovanje za ljudsko pesem 
 

»Za folklorno pesem namreč ni najpomembneje to, da je njen prvi avtor neznan, 

anonimen, temveč da jo je ljudstvo na vsem jezikovnem ozemlju ali le na delu tega 

ozemlja »po ustnem izročilu, s petjem iz spomina, sprejelo za svojo« (Ivan 

Grafenauer), jo daljšo dobo pelo, po svoje spreminjalo in tako prilagajalo svojemu 

okusu in slogu, kar morda počne še dandanes.« (Stanonik, 1999, str. 99) 

 

Ta vrsta pesmi je besedno-glasbena stvaritev. Je delo posameznika, ampak še vedno živi v 

skupnosti. Lahko se spreminja zaradi zunanjih vplivov in po svojih notranjih zakonitostih, a 

še vedno ohranja sestavine dediščine preteklosti. Za to pesem lahko rečemo, da je pesem v 

prvotnem pomenu besede, kar pomeni, da se ta pesem poje (Stanonik 1999).  

 

1.1.5 Ljudska pesem v osnovni šoli 
 

Pojem ljudska pesem je v učnem načrtu za slovenščino (2018) omenjen le enkrat. Večinoma 

je omenjena le ljudska pravljica. Pesem bi lahko uvrstili še v pojma ljudsko književno besedilo 

in ljudsko slovstvo. Sicer pa velikega poudarka na ljudski pesmi ni. V spodnji preglednici je 

okvirno prikazan pojem ljudska pesem v posameznem izobraževalnem obdobju. 

 
Preglednica 1: Ljudska pesem v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

Prvo vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

Drugo vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

Tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje 

Spoznajo slovenske ljudske pesmi in 

pravljice ter pravljice bratov Grimm. 

Razumejo in uporabljajo (ter 

definirajo) izraz ljudsko književno 

besedilo. 

/ 

Predlagane zbirke in/ali antologije 

v poeziji: 

1. Jurček orje, 

2. Kaj sem prislužil, 

3. Katarina Barbara, 

4. Malčkipalčki, 

5. Pojte, pojte, drobne ptice, 

6. Primi pesmico za rep, 

7. Sončnica na rami, 

8. Stara pesem, 

9. Zajec in pes. 

 

Predlagane zbirke in/ali antologije 

v prozi: 

1. Babica pripoveduje (branje 

v nadaljevanjih), 

2. Dvanajst ujcev, 

3. Hvaležni medved, 

4. Janček-ježek, 

5. Miška je šla k čevljarju, 

6. Mojca Pokrajculja, 

7. O povodnem možu, 

8. Pravljice bratov Grimm, 

9. Tri botre lisičice, 

10. Zakaj teče pes za zajcem? 

Spoznavajo vsaj eno besedilo iz 

ljudskega slovstva. 
Predlagane zbirke in/ali 

antologije v poeziji: 

1. Galjot. 

2. Gor čez izaro, 

3. Oblaki so rdeči. 

 

Predlagane zbirke in/ali 

antologije v prozi: 

1. Anekdote o književnikih, 

2. Ajda in Slovenci, 

3. Kralj Matjaž, 

4. Pegam in Lambergar, 

5. Peter Klepec, 

6. Vedomec, 

7. Volkodlak.  

 

Se nadaljuje … 
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Vir: Učni načrt za 

slovenščino (2011 in 

2018) 

… nadaljevanje Preglednice 1 
 

 Predlagane zbirke in/ali 

antologije v poeziji: 

1. Desetnica, 

2. Pleši, pleši, črni kos. 

 

Predlagane zbirke in/ali 

antologije v prozi: 

1. Mamka Bršljanka – 

svetovne ljudske 

pripovedi, 

2. Slovenske narodne 

pesmi. 

 

 
 
 
 
 

1.2 AVTORSKA PESEM 
 

V avtorski poeziji lahko najdemo najrazličnejše pesemske oblike, ki so lahko grajene po 

strogih pravilih ali pa so svobodne. Lahko imajo kitice ali pa so brez njih, vsebujejo rime ali 

drugačne stike in so brez oblikovnih omejitev. Lahko so izraz neke širše skupnosti, lahko pa 

so tudi izrazito osebnostne (Kumer, 1996). Marjetka Golež Kaučič (2013) v svoji knjigi 

Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti pravi, da je umetna (avtorska) pesem besedna 

umetnina, kot nekakšno književno dejstvo, čeprav jo lahko uglasbimo ali govorno 

interpretiramo. Pravi, da se njene forme ne da spremeniti. 

 

1.2.1 Značilnosti avtorske pesmi 
 

Marko Terseglav (1987), slovenski etnolog in literarni zgodovinar, pravi, da je v nasprotju z 

raznolikostjo ljudske pesmi avtorska pesem enkratna in variira vsakič v novi interpretaciji 

skozi literarno-zgodovinska obdobja, a je vseeno nespremenljiva v vsebini in obliki. 

Pri avtorski pesmi je avtor znan, česar pa ne moremo reči za ljudsko pesem. Bruce A. 

Rosenberg (1991, v Golež Kaučič, 2013), ameriški folklorist, pravi, da ustvarjalec avtorske 

pesmi poudarja svojo osebnost in to, da je njegovo delo individualno. Drugačno vlogo pa ima 

tudi bralec, meni Golež Kaučič (2013), saj je pri ljudski pesmi sprejemalec hkrati tudi 

ustvarjalec, pri avtorski pesmi pa je bralec le bralec, ki besedilo po svoje interpretira.  

 

Vloga avtorske pesmi je vzbuditi umetniško doživetje, vse druge funkcije, in sicer poučne, 

nacionalne in etične, so sekundarnega pomena. Avtorska pesem je predvsem stvaritev vsakega 

posameznika, ki jo lahko ustvarja le za ozek krog ljudi. Ker avtorske pesmi lahko natisnemo, 

imajo možnost, da se ohranijo za čase, ko postanejo aktualne. Nasprotno od tega ljudska 

pesem ne more nastajati in živeti brez občinstva. M. Golež Kaučič (2013) navaja ameriškega 

raziskovalca in profesorja Alberta B. Lorda, in sicer njegovo teorijo o nastajanju avtorskega 

na podlagi ljudskega. Pravi, da avtorski pesnik in njegov svet kažeta na poznavanje ljudskih 

pesmi, nanje se sklicuje v svojih literarnih delih, pri tem pa ne uporablja neposrednega 

posnemanja ali uporabe ljudskih verzov ter ljudskega izražanja. Razlika med avtorsko in 

ljudsko pesmijo je tudi v njunih miselnih sporočilih, in sicer v načinu videnja sveta oziroma 

razmišljanja o njem, ne pa o kvaliteti mišljenja o le-tem (Golež Kaučič, 2013). 
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Tako kot ljudska pesem vsebuje tri elemente, ki so opisani zgoraj, le-te vsebuje tudi avtorska 

pesem, in sicer kontekst, zvočnost in tekst. Če je pri ljudski pesmi pomemben družbeni okvir, 

v katerem se uresniči ljudska pesem, moramo biti pri avtorski pesmi pozorni na nastanek 

pesmi, na položaj avtorja, mesto, ki ga ta zavzema v družbi, stilno obdobje ustvarjanja ter 

politične in duhovne razmere, v katerih je pesem nastala. Melodija je pri ljudski pesmi 

nepogrešljiva sestavina, avtorska pesem pa je lahko tudi uglasbena, a še vedno obstaja bolj 

kot besedna umetnina. Uglasbena pa je lahko le tista avtorska poezija, ki ima v sebi izrazito 

zvočnost. Veliko uglasbene poezije ima slovenska avtorica Svetlana Makarovič. Uglasbila je 

tako ljudske kot svoje pesmi (Golež Kaučič, 2013). 

 

Elementi, s katerimi si pomagamo ločiti ljudske in avtorske pesmi pri tekstni analizi, so jezik, 

način oblikovanja in izražanja, verzne in pesemske oblike ter ritmične in metrične 

sposobnosti. Glede na način izražanja je avtorska pesem abstraktnejša (Golež Kaučič, 2013). 

Jezik avtorja avtorske pesmi je odvisen načina izražanja, od stila pisanja in obdobja 

ustvarjanja. Podvržen je tudi zakonom pisanega jezika (Čistov, 1972, v Golež Kaučič, 2013).  

 

A vseeno se tokova ljudskega in avtorskega pesništva, ki se sicer razlikujeta, nenehno tudi 

povezujeta in se z neprekinjenim ustvarjalnim procesom dopolnjujeta na skupni premici 

kulture (Golež Kaučič, 2013). 

 

1.3 OTROŠKA POEZIJA 
 

1.3.1 Opredelitev pojma 
 

Enotne definicije za otroško poezijo ni. Lahko pa najdemo več različnih razlag. Avtor knjige 

Književnost za otroke in literarni zgodovinar ter kritik, Borut Stražar (1982), pravi: »Poezijo 

za otroke oziroma otroško poezijo oplajajo isti ustvarjalni tokovi kot poezijo za odrasle,« 

(Stražar, 1982, str. 47). Ostale razlage so bolj ali manj subjektivne. Nekateri trdijo, da je 

poezija igra z besedo in domišljijo, kar pa je tako splošna trditev, da se je ne da zavrniti. 

Pravijo pa tudi, da je pesem za otroke zgodbica, povedana v verzih. Ko pomislimo na pesmi 

za otroke, hitro pomislimo, da so njim všeč kratke pesmi, z malo verzi ter z motivi živali, 

narave in ljubezni, velikokrat pa pozabimo, da so otrokom všeč tudi tiste pesmi, ki niso 

napisane izrecno za njih. Ni močne ločnice, ki bi ločevala otroško in odraslo poezijo. Tako 

kot je otrokom všeč nekatera poezija za odrasle, znajo tudi oni uživati v otroški poeziji, sploh 

če je kakovostna (Stražar, 1982). 

 

Stražar (1982) je opredelil naslednje značilnosti otroške poezije: 

– zanjo je značilna razgibana onomatopoija, s katero se lahko izrazi oglašanje živali, orodja, 

ostalih predmetov, pojavov itn., 

– rimanje je zavestno in včasih tudi drastično, še posebno v zbadljivkah ali v napeljevanjih in 

v krajših pesmicah (npr. »Reci radirka.« »Radirka.« »Tvoj dedi pa po wc dirka.«), 

– verižna kompozicija 

– dialoška igra. 

 

Slovenski literarni zgodovinar Igor Saksida (2017) pa pravi, da je poezija »kot način 

občutenja sveta in človeškega bitja v njem zares nenadomestljiva; je hkrati čarovnija 

in miselna 'diverzija', osebna izpoved in zaušnica družbi, samogovor in pogovor.« (str. 

137) 
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1.3.2 Izrazna sredstva v otroški pesmi 
 

Pri pesmi je pomemben ritem. Nanj se zna odzvati že majhen otrok, ki na tak način pesem 

tudi začuti. Ni še sposoben razumeti sporočila pesmi in vsebine verzov, zanj je pomemben le 

ritem. Nanj pa se odzovemo tudi odrasli bralci. Omogoča nam razumeti in občutiti bistvo 

pesnikovega sporočila v celoti. Seveda so otroci zavestno pozorni na besedišče pesmi, toda če 

jim ni všeč ritem in muzikalnost pesmi, jo lahko zavrnejo, ne da bi se zavestno odločili za to. 

Radi imajo izrazit ritem, ker ga hitreje začutijo. Premori v pesmih morajo biti enakomerni, 

enako dolgi pa morajo biti tudi verzi (Stražar, 1982). 

 

Pomembno vlogo v pesmih imajo rime. Morajo biti resnične in vsebinsko tehtne, saj le s tem 

sporočajo vsebino. Smiselni naj bi bili tudi refreni, saj se teh otroci veselijo. V pesmih pa 

imajo najraje domiselne onomatopoije (Stražar, 1982). Že majhni otroci živali večinoma ne 

kličejo po pravilnem poimenovanju, ampak po načinu njihovega oglašanja. Zaradi tega si 

hitro in dobro zapomnijo živali. To je tudi razlog, da imajo v pesmih radi onomatopoijo. S 

tem jim je pesem bližja.  

 

Pomembno vlogo pri nastajanju otroške pesmi ima avtorjeva starost. S tem avtor Stražar 

(1982) želi poudariti zmožnost vživljanja v otroški svet. Pravi pesniki za otroke se ne smejo 

pootročiti oziroma iti s pisanjem na otroško raven, ampak se morajo znati poistovetiti z njimi 

in pisati z njihovega položaja oziroma zornega kota.  

 

Saksida (1992) pravi podobno, in sicer, da »je za oblikovanje pesmi bistveno, kakšen 

je naslovnik v tvorčevi zavesti, tj. katere njegove lastnosti prepozna kot otroške, kako 

ta predstava vpliva na njegovo samorazumevanje in razvrščanje funkcij besedila po 

pomenu.« (str. 431) 

 
1.3.3 Otroška slovstvena folklora 
 

Besedilom, ki živijo predvsem med otroki, rečemo otroški folklorni obrazci. Vanje štejemo: 

 vabljivke, kratke pesmi, s katerimi starši vabijo otroke jesti in spati, 

 izštevanke, kratka besedila, ki jih otroci uporabljajo pri svojih igrah, 

 voščilce, ki se izrekajo ob osebnih in letnih praznikih, 

 nagajivke, zbadljivke ter zmerljivke, ki si jih otroci izmišljujejo, da bi nagajali in 

zbadali druge okoli sebe, 

 druga ritmizirana besedila, ki so neločljiv del njihove igre (Stanonik, 1999).  

 

Glavna lastnost otroških folklornih obrazcev je ta, da jih prenašajo in sooblikujejo predvsem 

otroci. Od njih je odvisno, kaj bo ostalo v njihovem zanimanju in kaj bo šlo mimo njih v 

pozabo. Za otroško slovstveno folkloro lahko rečemo, da zadovoljuje zabavno funkcijo, ima 

pa tudi pomembno vzgojno funkcijo, za katero lahko rečemo, da združuje prijetno s 

koristnim. Pomembno vlogo pri tem pa imajo seveda odrasli. Če otroški slovstveni folklori 

začneta ti dve funkciji primanjkovati, vodilno vlogo prevzame estetska funkcija, ki pa poskrbi 

za to, da ponovno doživi aktualizacijo v novih okoliščinah (Stanonik, 1999).  

 

Marija Stanonik (1999) v svoji knjigi Slovenska slovstvena folklora pravi, da imajo v življenju 

otrok iz otroške slovstvene folklore največjo vlogo pesmice. Sem spadajo tiste, ki so bodisi v 

péti obliki bodisi ritmizirane. Poudarjajo njihovo močno navezanost na naravo. Besedila te 

vrste literature moramo razumeti z vidika otroka, torej predvsem kot igro. Za otroke so 

bistveni smeh, zabava in igra. Slednja je bila in vedno bo učinkovita pri vzgajanju otrok in 
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mladine. To se kaže v tem, da se prek iger navajajo na red in krepijo poznavanje rastlinskega 

in živalskega sveta s pomočjo opazovanja. Primer iger, prek katerih se otroci učijo in v šoli 

dosegajo tudi učne cilje, so didaktične igre. 

 
 

1.4 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

1.4.1 Opredelitev pojma 
 

Avtorica Marjana Kobe, slovenska literarna zgodovinarka, ki se ukvarja z mladinsko 

književnostjo in mladinskim ter šolskim knjižničarstvom, je o opredelitvi mladinske 

književnosti govorila že v svoji knjigi Pogledi na mladinsko književnost (1987). Zanjo pravi, 

da s svojo estetsko sporočilnostjo, s spoznavnim, idejnim in družbenim vidikom vpliva na 

mladega bralca v procesu socializacije (1987). 

 

»Pojem mladinska književnost je besedna zveza, sestavljena iz prilastka mladinska in 

jedra književnost, kar pomeni, da je to književnost posebnega tipa; po mnogih 

definicijah je njena posebnost predvsem specifični bralec.« (Saksida, 1994, str. 42) 

 

V knjigi Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko (1994) Saksida 

opisuje poglavje iz knjige avtorja Jožeta Pogačnika (1984), Slovenačka dečja književnost, v 

prevodu Slovenska otroška književnost. Govori o treh funkcijah, ki prevladujejo v mladinski 

književnosti, in sicer prevladuje estetska, sledi ji spoznavna ter nazadnje etična funkcija. 

  

Estetska funkcija v delih poudarja lepoto, čustva in ideale. Ko je prisotna spoznavna funkcija, 

subjekt ali avtor razmišlja sam o sebi in o tem, kako on doživlja svet okoli sebe. Pomembna 

etična funkcija pa se kaže v vsem, kar vpliva na bralčevo vrednotenje sebe in sveta okoli sebe. 

Spozna jo lahko z različnimi načeli, do katerih ima svoja stališča. Nekaterim pojavom in 

dogodkom lahko pripiše negativne ali pozitivne lastnosti. Na tak način bralec oblikuje tudi 

svoj odnos do sveta, v katerem živi.  

 

Saksida (1997) poudarja, »da je mladinska književnost tako na ravni pojma kot na ravni 

opredelitve čvrsto povezana z oznako »otroštvo«. (str. 7) Pravi, če se odrasli pri pisanju 

spogleduje s svojo otroškostjo, se znajde v neznanem in skrivnostnem svetu. Teme mladinske 

književnosti so lahko otroštvo, narava in živali, življenje v družini, potovanje v svetove 

ustvarjalnosti ter razmišljanje o domovini in tradiciji. Poleg teh »pozitivnih in svetlih« tem pa 

so lahko teme tudi upor, nasprotje, konflikt, protest ter smrt (Saksida, 1997).  

 

Podobno pravi tudi avtorica Blažić (2014), in sicer s stališča literarne vede mladinsko 

književnost opredeli za tisto, ki ima za predmet poučevanja književnost za mlade naslovnike 

od rojstva do 18. leta. S stališča namena je to vrsta književnosti, ki je namensko napisana za 

mladega bralca od rojstva do 18. leta. Tretje stališče je stališče recepcije, ki pravi, da v 

mladinsko književnost sodijo tudi besedila, ki so napisana za odrasle.  

 

Pravkar omenjena avtorica pravi še, da je ta književnost nadpomenka za dve področji. Prvo bi 

lahko opredelili kot področje ustvarjanja za otroke od rojstva do približno 12. leta in za 

mladino, staro od 12. do nekje 18. leta. Drugo področje se nanaša na književnost, ki je bila 

prvotno napisana za odrasle in ima tudi status klasike, a je sčasoma postala primerna tudi za 

mladega bralca. Rečemo lahko, da ima mladinska književnost dvojnega naslovnika, kar 

pomeni, da odrasli in otroci gradiva berejo z drugačnih zornih kotov ter z različno motivacijo. 
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To pa velja tudi za vsakega posameznega bralca, in sicer posamezno delo lahko zaradi 

določenih okoliščin bere vsakič z drugega zornega kota, z drugačno motivacijo in z različnimi 

čustvi. Slovenska avtorica Svetlana Makarovič je primer pisateljice in pesnice, katere dela 

imajo dvojnega naslovnika, eno od svetovno znanih del, ki pa ima tudi lastnost dvojnega 

naslovnika, je Harry Potter (Blažić, 2014). 

 

Toda ni dobro, da se pri opredeljevanju pojma te književnosti osredinimo le na bralca. 

Poudariti moramo tudi sestavo, ki pa naj bi se razlikovala od književnosti za odrasle (Saksida, 

1994). 

 

1.4.2 Sodobna mladinska poezija 
 

Tradicionalna poetika se je z načinom pesniškega izražanja želela čim bolj približati splošni 

predstavi otroštva. Zaradi tega je nehote prišlo do infantilizma v pesniških besedilih, kar 

pomeni, da so bila ta besedila napisana preveč otročje. Sodobna poezija mora težiti k temu, da 

je smiselna in oblikovno urejena ter zaključena, temeljiti pa mora na pesnikovi estetski 

zavesti.  

 

Pomemben premik za sodobno mladinsko poezijo je bil, ko so avtorji nehali biti otročji in se 

truditi doživljajsko približati otroku ter začeli pisati na način, ki upošteva otroka kot 

avtonomnega človeka, ki mu še vedno veliko pomeni sama igra. Prvi premiki so opazni že od 

leta 1961 v Pavčkovih zbirkah Velesenzacija in Vrtiljak iz leta 1965 ter v zbirki Zlata ladja, 

Kajetana Koviča leta 1969. Omenjena avtorja sta začetnika vzpostavljanja igre v pesmih, kar 

izboljša vzdušje v njih, sama pa ves čas pa tudi obkroža otroka v njegovem življenju 

(Grafenauer, 1991).   

 

1.4.2.1 Tipi slovenske mladinske poezije 
 

Avtor članka Tipologija slovenske mladinske poezije, Igor Saksida (1992), je slovensko 

mladinsko poezijo razdelil na tri tipe. Oblikoval jih je na podlagi tega, kakšno zavest o samem 

sebi, besedilu in naslovniku ima tvorec pesmi, kako je besedilo oblikovano, upošteval pa je 

tudi obliterarne zapise ter kritike in ugotovitve literarne vede. Zasledimo jih lahko v različnih 

obdobjih in niso vezani le na poetiko enega avtorja. Zato tudi ne moremo povezati določenega 

tipa z določenim avtorjem, saj so lahko nekateri avtorji v svoji poeziji uporabili vse tri tipe. 

Skozi celotno zgodovino so ti trije tipi neka stalnica.  

 

Tipi so: 

o vzgojno-poučni tip, 

o idealizacijski tip in 

o zbliževalni ali dvogovorni tip. 

 

Vzgojno-poučni tip 

Namen avtorja je s poezijo izobraziti naslovnika. S poezijo želi vplivati na bralca in ga 

vzgojiti. Veliko avtorjev že uvodoma predstavi svoje delo s tem namenom, da bodo bralci 

spoznali nekaj novega. Primer avtorja, ki je s tem na začetku seznanil bralce, je Urban Jarnik. 

Njegova poetična dela imajo značilnosti starejše poezije, berejo pa jo lahko mladi in odrasli 

naslovniki. Zelo znano delo je tudi zbornik Drobtinice, avtorja Antona Martina Slomška. 

Namen omenjenega dela je bil pridobiti čim več bralcev, tako mladih kot odraslih, ter da bi 

brali v šoli in doma (Glazer, 1991, v Saksida, 1992).  
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V starejših pesniških besedilih so razvidne tri možnosti, s katerimi so avtorji »vzgajali« 

naslovnike. Lahko so izrazili neposreden nauk bralcu, v katerem so predstavili, kaj se zgodi z 

nekom, če ne upošteva pravil, nima delovnih navad ali zaničuje šolo. Lahko pa naslovnik tudi 

ni bil neposredno nagovorjen. Tu so še vedno želeli vplivati na bralca z določenimi nauki, 

toda to ni več tako očitno v pesmih. Tretja možnost pa je bila, da niti nauk ni bil več 

neposredno izražen v pesniških besedilih. Ta je bil posredno izražen v dogodkih v jedru 

pesmi. Izražen je bil kot nekakšna temeljna misel. 

 

V pesmih tega tipa je mogoče razbrati temo, saj so osebe in dogodki povezani z njo v bistvu 

ponazoritve ali zgledih nekih življenjskih resnic, modrosti ali pravil. Osebe so predstavljene 

kot modeli pravilnega obnašanja (Saksida, 1992). 

 

V tem tipu pesmi je poleg vzgojne tudi poučna funkcija. Njen namen ni vzgajati naslovnika, 

ampak bolj izpostavljanje spoznavanja književnosti. V poučni tip pesništva sodi cikel Milene 

Batič, V šoli smo se naučili, saj je temeljil na opismenjevanju, najdemo pa ga tudi v zbirki 

Pionirji nastopajo (1978). 

 

Primer recitacije za šolsko prireditev iz zbirke Pionirji nastopajo: 

 

»Ker sem pionir, 

vem že marsikaj, 

kaj je domovina, 

kaj je prvi maj.«  

(Saksida, 1992, str. 439)     

 

7987. 

(Odkraj Mure.) 

»(Spomladi) posebno pozdravlje se kukovica ko ptica, ki toploto prinaša.  

Otroci pojejo: 

Oj kuku kukovice, 

Proč zdaj rokovice!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 438–439) 

 

Primer poučnih vrst besedil so tudi uganke, pri katerih je lahko zaznati tudi že prehajanje od 

poučne funkcije v zbliževalni tip mladinske poezije. Postopoma skozi zgodovino je vzgojno-

poučni tip začel postajati manj pomemben, a še vseeno ni zamrl (Saksida, 1992). 

 

Idealizacijski tip  

Ta tip nima nekega identifikacijskega modela, ki bi bil naslovniku vzor, ampak temelji na 

drugačni zavesti o naslovniku. Avtorju se funkcija vplivanja ne zdi več najpomembnejša in v 

njegovi poeziji ni vzornikov, po katerih bi se naslovnik zgledoval. Tvorec tu izraža svojo 

predstavo o naslovniku, otroku in otroštvu ter njegovem videnju sveta.  

 

Idealizacijski tip mladinske poezije je prepoznaven po nekonfliktnosti otroštva, ljubkosti in 

prisrčnosti otrok, po njihovi igrivosti, poleg tega pa tudi po otroški brezskrbnosti, pomladnem 

veselju in milini predmetnosti, ki obdaja otroka. Te predstave so dokaj fantazijske. Do tega v 

pesmih pride pogosto zaradi tvorčevega sentimentalnega spomina na svoje otroštvo, torej se 
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navezuje na nostalgijo. V pesmih je veliko pomanjševalnic, oziroma se zdi, kot da je vse 

preveč otročje, da bi bilo primerno za otroke. J. Brinar (1929, v Saksida, 1992) je navedel, 

katere lastnosti književnost še bolj pootročijo, in sicer ravno pomanjševalnice, melodični verzi 

in rime, ki se nanašajo na medmete. To zna biti moteče, saj bi morale biti pesmi za otroke 

take, da jih otroci razumejo, ne pa da jih še bolj pootročijo. Tudi B. Stražar (1972, v Saksida, 

1992) pravi, da se v pesmih za otroke pomanjševalnice uporabljajo zato, da bi izpostavili 

nežnost in majhnost, toda do težav pride, če so v pesmih prepogoste in s tem ponižajo otroke 

ali pokažejo, da jim je zmanjkalo resnične inspiracije za pisanje.  

 

Omeni avtorja Antona Funtka, slovenskega književnika in prevajalca, čigar zbirka Zabavišče 

slovenskim otrokom (1887) sodi v idealizacijski tip. Pesmi v tej zbirki so namenjene otrokovi 

igri oziroma le kot ritmizirani govor, ki igro spremlja. Tudi v tej zbirki je otrok prikazan v 

skladu s tvorčevo predstavo o naslovniku. Stvarnost je otroku igrača, to pa prikazuje z 

uporabo pomanjševalnic in prilastkov v pesmih. 

Primer kitice iz zbirke Zabavišče slovenskim otrokom: 

 

»Veselo naša vrsta 

Iz kraja hôdi v kraj, 

In zraven pesem čvrsta, 

Na poti nas spremljáj. 

Oj pesem iz srcá, 

Kako je lepa tá!«  

(Saksida, 1992, str. 442) 

 

8132. 

(Z Vranje peči.) 

»Anica banica, 

Sedma naptanica 

Rada pije, rada jé, 

Kaj ji ostane, fantom dâ.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 469) 

 

V sodobni poeziji je idealizacijski tip uporabila tudi Neža Maurer, slovenska pesnica ter 

pisateljica, in sicer v zbirki Kam pa teče voda (1972). V njeni zbirki so spet predstavljene 

nekatere ustaljene idealizacijske oznake otroka in otroštva.  

 

V ta tip mladinske poezije je avtor postavil tudi pesniško zbirko Sončnica na rami (1975), saj 

meni, da nekatere pesmi v tej zbirki ne bogatijo otrokovega predstavnega sveta in njegove 

domišljije, ujete v poetično igro, ampak njihovo domišljijsko aktivnost reproducirajo na 

način, kot si ga sami predstavljajo. Otrok je v tej zbirki lik, ki ustreza predstavi odraslih.  

 

V okviru tega tipa je jezikovna in predstavna inovativnost omenjena na podlagi tega, kakšno 

zavest ima tvorec besedila o naslovniku, njeno izražanje pa je kot pomembna funkcija 

besedila (Saksida, 1992). 
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Zbliževalni ali dvogovorni tip  

Tretji tip se od prvih dveh razlikuje po tem, da presega razkorak med tvorcem in 

naslovnikom. Tu gre za iskanje skupnih točk med dojemanjem besedilne in zunajliterarne 

stvarnosti, ki so značilne za otroka in odraslega. Pri tem tipu mladinske poezije je zelo 

pomembna lastnost vživljanje v otroka. Avtor v članku omeni dva avtorja, ki opredelita to 

lastnost. Najprej omeni G. Šiliha (1983, v Saksida, 1992), ki pravi, da to ne pomeni 

poniževanje k otroku, ampak gre za to, da se ponovno spomniš, kako je biti otrok, da se sam 

počutiš kot on in poskusiš doživljati kot otrok. Druga pa je omenjena Saša Vegri, ki pravi: 

»Otrok mi s svojo neverjetno diskretno odprtostjo do sveta, ki ga prvič doživlja, vedno vzbuja 

radovednost in neko tiho komunikacijo z njim doživljam kot prijeten sporazum z nekaterimi 

svojimi lastnimi opažanji sveta,« (Vegri, 1989, str. 175, v Saksida, 1992). Tudi nekateri drugi 

avtorji navajajo, da pri ustvarjanju niso dajali poudarka na otročjem pisanju, ampak so 

otroškost pesmi skušali doseči s tem, da so se vživeli v otroka oziroma se sami spomnili na 

čase, ko so bili otroci, ter kako so takrat dojemali svet okoli sebe. Pravijo, da je v bistvu 

pisanje za otroke enako kot katerokoli pisanje, saj v tem tipu ni poudarek le na otroškem 

dojemanju sveta, ampak tudi na izpovedni liriki, kar pomeni, da je lastnost tega tipa tematska 

raznovrstnost in širina. Ravno zaradi te lastnosti se še posebno loči od prej omenjenih tipov. 

V večji meri gre za pesmi, ki ne govorijo o nesmislih, ampak o avtorjevem doživljanju 

otrokovega sveta, ki pa je ogrožajoč, krivičen, bolj negativen kot pa pravljičen (Saksida, 

1992). 

 

V ta tip spadajo Kosovelova dela in mladinska poezija Lili Novy, ki je občasno povezana tudi 

z nemladinsko poezijo. Povezanost otroka z odraslim, fantastika in nesmisel so značilnosti 

zbirke Koromandija (1927) avtorja Radivoja Reharja. Zbirka Matjažek (1943), ki jo je napisal 

Mirko Kunčič, slovenski mladinski pesnik in pisatelj, tudi spada v ta tip mladinske poezije. 

Pri njem pa poleg tematike smrti izstopa bolj družinska tematika, ki prikazuje zbliževanje 

odraslih oziroma staršev z otroki v (domišljijski) igri. Bolj sodobna poezija, ki spada v ta tip, 

pa so zbirke Toneta Pavčka, ki razvijejo fantastiko in se povežejo s tematiko sobivanja 

odraslih in otrok. Te so Velesenzacija (1961), Čenčarija (1975) in Prave (in neprave) pesmi 

(1986).  

 

V omenjeni tip mladinske poezije se uvrščajo tudi ljudske otroške pesmi. Urednik zbirke 

Slovenske narodne pesmi, Karel Štrekelj, je v svojem četrtem zvezku, v razdelku Pesmi 

otroške, omenil, da te pesmi pojejo, lahko tudi pravijo ali recitirajo otroci, pastirji in tudi 

odrasli, ter pravi, da je v teh pesmih zapisanega marsikaj takega, česar od mladih ljudi ne bi 

pričakovali. V njih gre za to, kako nepokvarjen in odprt človek doživlja svet okoli sebe 

(Štrekelj in Glonar, 1908–1923).   

Primer pesmi iz zbirke Slovenske narodne pesmi, četrti zvezek: 

 

»Slepi je zajca videl, 

Hromi ga je vjel, 

nagi pa pod srajco del.«  

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 396) 

 

Avtorica Zmaga Kumer (1986, v Saksida 1992) pa je otroško narodno poezijo razdelila na dve 

skupini, in sicer na nerazumljiva in razumljiva besedila. Vsa pa se nanašajo na avtorjevo 

besedilno ali stvarno izkušnjo (Saksida, 1992). 
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Avtor članka omeni, da v ta tip spadajo tudi pesmi, v katerih se avtorji spominjajo svojega 

otroštva. Nekatere pesmi so že bralno zahtevnejše, saj se tvorci spominjajo tudi težjih 

trenutkov v svojem življenju (spomin na mater, na rojstno hišo in tematika smrti). Najbolj 

poznani avtorji teh vrst pesmi so Oton Župančič, Srečko Kosovel, Niko Grafenauer in Saša 

Vegri. Njihova dela ne govorijo le o lepih trenutkih otroštva, ampak prikazujejo tudi temne 

strani (Saksida, 1992). 

 

Na splošno tretji tip zaznamuje tematska raznovrstnost, kar je posledica vživljanja tvorcev 

besedil v otroka in v doživljanje sveta na otroški način. Sodobna mladinska poezija je 

primerljiva tako z ljudsko otroško pesmijo kot s slovensko mladinsko klasiko. Bistvo besedil 

avtorjev mladinske poezije je umetniškost, kar pa jih zbližuje tudi z nemladinsko poezijo 

(Saksida, 1992).  

 

Omenjeni avtor govori tudi o perspektivah v mladinski književnosti na splošno, saj je prav 

zaradi njih tako raznolika. V knjigi Bralni izzivi mladinske književnosti omenja dve temeljni 

perspektivi, ki pa sta sestavljeni iz več podtipov. Značilnosti so enake kot pri tipih mladinske 

poezije, saj le-ta spada v mladinsko književnost. Dve temeljni perspektivi sta perspektiva 

razcepa in perspektiva zbliževanja. Prva se deli še na dva podtipa, in sicer je vzgojno-poučni 

tip, tu poimenovan z avtoritativno perspektivo, idealizacijski tip pa z evazorično perspektivo. 

Zbliževalni ali dvogovorni tip mladinske poezije je tu poimenovan s perspektivo zbliževanja 

(Saksida, 2005). 

 

1.4.2.2 Posodabljanje slovenske mladinske poezije 

 

Kla kla klasika (2017) je knjiga oziroma izdelek Igorja Sakside in slovenskega glasbenika 

Roka Terkaja – Trkaja, v kateri je dobro predstavljen način posodabljanja starejših ljudskih in 

avtorskih pesmi. Zbranih je osemindvajset pesmi, ki so jih napisali slovenski klasiki, kot so 

Simon Gregorič, Simon Jenko, France Prešeren, Oton Župančič, Anton Aškerc, Dragotin 

Kette, Fran Levstik, Josip Murn in Valentin Vodnik, poleg teh pa je zapisanih tudi šest 

ljudskih pesmi ter ena posodobljena ljudska pesem.  

Te so:  

– Graščakov vrtnar, 

– Kresna, 

– Ljubezni slana, 

– Marko skače (posodobljena različica), 

– Mrtvec pride po ljubico, 

– Oj ta vojaški boben, 

– V srcu se ljubezen melje. 

 

 Vse pesmi so predstavljene na podoben način. Najprej je zapisana avtorska ali ljudska pesem, 

nato pa sledijo vprašanja, ki so namenjena bralcem. Pri vseh pesmih avtor bralca sprašuje po 

razumevanju pravkar prebrane pesmi, včasih pa doda tudi katero informacijo o pesmi, na 

primer, v katero pesniško vrsto sodi, kaj pomeni metafora in kaj pomenijo posamezne besede 

v pesmih. Obravnava pesmi ni tradicionalna, ampak je tudi ta posodobljena. Vprašanja so 

zastavljena na bolj inovativen način in ne sprašujejo le po logičnih, najbolj očitnih stvareh v 

pesmi, ampak so bolj poglobljena. Taka vprašanja učence bolj motivirajo in postanejo tudi 

bolj ustvarjalni. Nato doda primere, kako lahko učenci sami posodobijo pesem ali pa jo 

primerjajo s katero drugo. Zapisane pa so tudi že posodobljene priredbe, ki jih je zapisal 

Trkaj. Prvotne pesmi je spremenil v rap in jim dodal prvine medbesedilnosti, kot so na primer 

slovenizacija, besedne igre, sleng, citati ipd. Sicer te posodobljene pesmi izhajajo iz prvotnih 
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besedil, a tvorijo neko novo celoto. Celotna knjiga temelji na optimizmu in na tem, da je 

»književnost dinamičen, funkcionalen, razslojen in odprt sistem, ki ponuja obilo možnosti za 

formalno ali vsebinsko (po)ustvarjanje.« (Blažić, 2017) 

 

Primer posodobitve ljudske pesmi iz knjige Kla kla klasika (2017): 

Marko skače (Trkaj) 

 

»Marko skače, a zdej drugače 

Marko skače, zdej ma široke hlače, 

Marko skače po ritmu od hip hopa 

Ko Marko skače, dvigne se roka! 

 

Draga mati, ne mladosti v skrinjo zakopati 

ker nočm čakati kokr bradati Matjaž 

raj zavriski devetkrat, dej flikn to avbo 

stresi ta fertah. 

Kresnik pali plamen, da skačem k kurent, 

ofn vrata in duri, v moderno skačem k Murn, 

iz roda v rod ta krog mi je bil dar 

in rad mam zvok k čebelce čebelar. 

Pihnem v rog, da se zavrti kolo. 

Fantje in dekleta, noben ni več solo 

iz vode v nebo poletim k palček Smuk  

kjer za mojo sovo bom na veji tko k čuk. 

Skok k kobilica noč in dan 

se za rap držim k Martin Krpan. 

Da skačejo Slovenci, ko grem po cest ko regiment 

zaveden, zaveden, kaj pomen ta pomen? 

Narodni zaklad dnar ne kup 

k da je all star, Mare skače v luft! 

Bounce, korenina zgodovina 

bounce, da se z mošta dela vina!«  

(Trkaj, 2017, v Saksida in Terkaj – Trkaj, 2017, str. 15) 

 

V šolah se pri pouku slovenščine obravnava veliko pesmi prej omenjenih avtorjev in po 

navadi to poteka na tradicionalen način. Najprej učenci in učitelj skupaj preberejo pesem, nato 

sledijo vprašanja o pesmi in na koncu učenci izdelajo še nekaj v povezavi s to pesmijo – 

večinoma ilustracije o tem, kaj so si učenci med pesmijo predstavljali. Ta knjiga je lahko 

učiteljem v pomoč pri obravnavi teh pesmi, ki so zapisane v njej, in tudi drugih pesmi. Za še 

večjo motivacijo je knjigi dodan CD, na katerem so nekatere pesmi predstavljene v rapu. 

Učencem je treba književnost prikazati na način, ki je blizu njim, saj jo bodo na tak način bolj 

vzljubili. 

 

1.5 ZBIRKA SLOVENSKE NARODNE PESMI (1895–1911) 
 

1.5.1 Karel Štrekelj – življenje in delo 
 

Karel Štrekelj, sin kmeta in vinogradnika Jožefa Štreklja in Marije Štrekelj, rojene Pavletič, se 

je rodil 24. februarja leta 1859 v Gorjanskem pri Komnu na Krasu. Šolo je začel obiskovati v 

svojem rojstnem kraju, drugi razred pa je že obiskoval na normalki v Gorici. Čez tri leta je 
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nadaljeval šolanje na gimnaziji in jo končal leta 1878 (Kropej, 1995). Prav ta leta na gimnaziji 

so bila usodna za njegovo srečanje s Franom Levcem, s katerim sta bila zelo dobra prijatelja, 

ljubezen do domovine pa je Štreklju vcepil prav on. Nanj je vplival tudi Fran Erjavec, s 

katerim sta si že v sedmem razredu zapisovala folklorno gradivo (Stanonik, 2012). V Gorici 

se je Karel učil veliko tujih jezikov, in sicer italijanščino, furlanščino, ruščino, pozneje pa tudi 

češčino, poljščino in ukrajinščino (Kropej, 1995).  

 

Že kot dvanajstletnega dečka ga je začel zanimati slovenski jezik in njegovo izročilo. Med 

letoma 1872 in 1873 je svoje zapise v narečnem jeziku kazal tudi poljskemu jezikoslovcu J. 

Baudouinu de Courtneyju. Štrekelj se je lotil prevajanja ruske proze, le-to je objavil šele 

Ljubljanski zvon. Ko je bil Štrekelj v mladostniških letih, je začel pisati poezijo, in nato sta 

leta 1877 v Zori izšli dve pesmi, Jesensko cvetje in Oblak, ki sta bili napisani pod 

psevdonimom Gorjanec. Naslednjega leta je Karel z odličjem končal gimnazijo v Gorici in 

odšel na Dunaj, kjer se je vpisal na Modroslovno fakulteto. Tam je študiral klasično 

filologijo
1
, splošno jezikoznanstvo in slavistiko. Leta 1879 so ga vpoklicali k vojakom in tudi 

tam se je kot velik navdušenec nad tujimi jeziki od poljskih tovarišev naučil njihov jezik. 

 

Aktivno je sodeloval v Slovenskem literarnem društvu, izvoljen pa je bil tudi za tajnika. Že v 

študijskih letih se je zanimal za posebnosti dialektov, predvsem za slovenski jezik. O svojem 

domačem dialektu je predaval že v dunajskem literarnem društvu, leta 1883 pa je napisal tudi 

svojo doktorsko disertacijo in jo zagovarjal. Rad je prevajal, in to ne le leposlovje, ampak tudi 

državljanski zakonik za Črno Goro v nemščino. Njegovi prevodi so bili zapisani zelo 

kakovostno in natančno. 

 

Istega leta je na Dunaju predaval o ljudskem pesništvu, to predavanje pa je že napovedovalo 

njegovo življenjsko delo. Poleg pesništva se je zanimal tudi za pripovedništvo, svojo ljudsko 

pravljico je poslal kolegu Levcu, ki je v Štreklja zelo verjel in ga spodbujal pri njegovem 

delu. Karel je vedel in poudarjal, da morajo vse ljudske pripovedi in pesmi biti zapisane tako, 

kakor so jih povedali pripovedovalci. Leta 1884 si je že želel prevzeti izdajo Slovenske 

narodne pesmi in objaviti zapuščino Stanka Vraza (Kropej, 1995). 

 

V začetku leta 1885 Štrekelj še ni imel redne zaposlitve in je zato opravljal občasna dela, 

konec tega leta pa so mu ponudili službo domačega učitelja pri grofici Mannsfeld-Colloredo 

na Češkem. Opravljal jo je čez poletje in jesen, tam pa je spoznal svojo bodočo ženo, 

angleško vzgojiteljico, s katero je pozneje imel dva otroka (Kropej, 2001). Naslednje leto je 

bil imenovan za privatnega docenta slovanskega jezikoslovja, in sicer s prvim poskusnim 

predavanjem o ruskih bilinah
2
 na Dunaju (Kropej, 1995).  

 

Da si zelo želi prevzeti in izdati zbirko Slovenske narodne pesmi, je to poudaril že leta 1884, 

nato pa še leta 1886 Franu Levcu v pismu, ki mu ga je poslal. Upal je, da bi Slovenska matica 

založila njegovo knjigo, toda s tem se slednja ni strinjala. Zaradi tega je Karel še bolj zagreto 

preučeval narodno poezijo, pri tem pa se ni zadovoljil le s pokrajinami v Sloveniji, ampak 

tudi onkraj nje. Je tudi prvi, ki je opredelil pojem folklore, in sicer jo je razlagal kot vedo o 

narodu (Kropej, 2001). Leta 1887 je kolegu Levcu že predstavil svoje načrte o načinu 

izdajanja zbirke Slovenske narodne pesmi.  

 

Osnovno načelo ustvarjanja zbirke je bilo zapisovanje narodnega blaga brez popravljanja le-

tega, in spreminjanja narečja. Pesmi, ki jih je dobival, je ločil na narodne in ponarodele, pri 

                                                           
1
 Veda o jeziku, književnosti in kulturi skupine narodov (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2018) 

2
 Ruska epska ljudska pesem o junakih (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2018) 
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ugotavljanju njihovih izvorov pa si je pomagal s historičnimi in geografskimi raziskavami. 

Poleg samega zapisovanja pesmi se je zavedal, da ima pomembno vlogo tudi melodija. Dokaz 

temu je »edini notni zapis legende o sv. Alešu v dolini Idrijce«, ki jo je napisal prav Karel 

Štrekelj (Kropej, 1995, str. 29). 

 

Po temeljitem razmisleku se je odločil, da ne bo izdal le Vrazove zapuščine, ampak bo zbirko 

Slovenske narodne pesmi objavil v celoti. Ves čas je zbiral narodno blago in pesmi, ki so mu 

jih povedali ljudje ali pa so bile kje objavljene, odločil se je tudi, da bo prosil še zbiralce po 

celotni Sloveniji za pomoč, in s tem dobil če več gradiva za svojo zbirko.  

 

Leta 1887 je Levcu poslal Prošnjo za narodno blago, ki bi jo objavil v Ljubljanskem zvonu, 

poleg tega pa je prosil narod za pesmi še v Slovanu in Slovenskem narodu. Spet mu le 

Slovenska matica ni želela pomagati pri tem, a vseeno je dobil zelo veliko gradiva.  

 

Del zapisa Prošnje za narodno blago iz Ljubljanskega zvona (1887): 

 

»Komur je meri, da Slovenci pokažemo svetu bogastvo našega tradicijnega slovstva; 

komur je na tem ležeče, da stopimo tudi mi v tem oziru v vrsto poleg drugih kulturnih 

národov, ki dandanes z občudovanja vredno marljivostjo gojijo svoj 'folklore' in 

odkrivajo, kar je národov duh rešil in ohranil iz davne preteklosti: tega vabim in 

prosim, naj se mi pridruži, naj mi pomaga, naj me podpira. Dopošlje naj mi, kar je 

njemu zapisati mogoče. V tem oziru mi morete največ pomoči vi, učitelji slovenskega 

naroda v cerkvi in šoli, katerim je dana prilika, da vedno živite med njim: na vas se 

torej še posebno obračam!  

Kar mi kdo pošlje, temu naj pristavi kraj, kjer je stvar zapisal, in imé pévca ali 

pripovedovalca; včasi bo dobro, povedati tudi, kako star je ta pevec, in je-li tam tudi 

rojen, kjer je kaj pel ali pripovedoval.« (Štrekelj, 1887, str. 632) 

 

Štrekelj se ni želel posvetiti le ljudski pesmi, ampak je s terminom narodno blago želel poleg 

pesmi, pravljic, pripovedk in ugank pridobiti tudi razne šege in navade, narodne igre ter 

narodno pravo. Zelo pomembno mu je bilo, da so zbiratelji narodnega blaga pazili, da so vsi 

zapisi natančni in ne ponarejeni, zapisano pa je moralo biti le to, kar je nekdo pel ali 

pripovedoval, in nič drugega. Narečne besede oziroma glasove so morali označevati s 

posebnimi znaki, zaznamovati pa so morali tudi vsak zlog, ki je naglašen. Prosil je, da naj 

poskusijo zapisati tudi melodijo ali pa si jo vsaj zapomniti. Pravil je, da se bo s takimi zapisi 

ohranila zgodovina pridobljenih izdelkov oziroma zapisov (Kropej, 1995).  

 

Želel se je postaviti ob bok drugim narodom, ki so z občudovanjem gojili svojo kulturo in 

odkrivali svojo preteklost. Zato jim je želel pokazati vse pesmi, kulturo in duh svojega 

naroda. Pri zbiranju tega gradiva se je najbolj obračal na učitelje v šoli in cerkvah, ki so ves 

čas živeli s slovenskim narodom (Glonar in Štrekelj, 1908–1923). 

 

 »Vsak proizvod národnega slovstva smemo imeti v resnici za národnega le tedaj, ako 

ga ohranimo v tisti obliki, v kateri smo ga zajeli iz bistrega potoka narodnega 

življenja.« (Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 20)  

 

Ob tem je želel, da se ob vseh zapisih dopiše kraj, iz katerega prihaja, ime ter, če se da, starost 

pevca ali pripovedovalca in tudi to, ali je omenjeni kraj tudi njegov rojstni kraj. Pravil je, da 

bodo ljudje tako vedeli, kako je določena pesem ali zgodba prišla v kraj, iz katerega prihaja, 
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in kako je potovala med narodom. Izločil je le pohujšljive pesmi, svojo odločitev za to pa je 

utemeljil s tem, da so to pesmi, ki so šele prišle iz tujine in jih ljudje ne poznajo.  

 

Leta 1893 mu je umrla žena po rojstvu njune druge hčerke. Sam ni mogel vzgajati obeh hčerk, 

saj je veliko svojega časa namenil pisanju zbirke, zato so mu morali drugi pomagati pri 

vzgoji.  

 

Istega leta je umrl tudi predsednik Slovenske matice, ki ga je nasledil dr. Fran Levec. To je 

Štreklju omogočilo, da pridobi še več sredstev za svojo zbirko. Levec mu je v uporabo 

posodil zbirko narodnega blaga, ki ga je hranila Matica, in to mu je omogočilo, da je lahko 

začel pisati rokopis prvega snopiča zbirke, ki ga je izdal leta 1895. Izdaja le-tega je izstopala 

tudi po evropskih merilih zaradi znanstvene metode, s katero je pesmi delil na umetne, 

narodne in ponarodele. Takoj po objavi prvega snopiča pa so se začele težave, ki so Štreklja 

spremljale skoraj ves čas njegovega urednikovanja pri zbirki Slovenskih narodnih pesmi 

(Kropej, 1995).  

 

Leto po izdaji prvega snopiča je Štrekelj nasledil prejšnjega docenta graške univerze in tako 

postal izredni profesor slovenskega jezika na stolici za slovenski jezik in slovstvo na graškem 

vseučilišču. Tudi tej službi se je vestno posvetil in opravil veliko predavanj. Zaradi tega je 

pustil službo na dunajski univerzi, njegovo zadnje predavanje tam pa je bilo v zimskem 

semestru 1896/1897 (Kropej, 2001). Od takrat je naslednjih petnajst let do svoje smrti 

predaval predvsem o slovanski gramatiki (Kropej, 1995). 

 

 
 

Slika 2: Naslovnica 1. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 
 

 

 

Njegov drugi snopič je bil deležen še večjega neodobravanja oziroma še več, označili so ga za 

pohujšljivega. Dobil je navodilo, naj iz zbirke izloči vse pohujšljive vsebine, rezultat tega pa 

je bila končna, krajša izdaja drugega snopiča. Nekateri strokovnjaki po svetu pa so ravno 

drugi snopič opredelili kot eno najbolj urejenih znanstvenih zbirk na svetu (Kropej, 2001).  

 

 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1895–1898) 
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Slika 3: Naslovnica 2. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 

 

 

Leta 1897 je izšel tretji snopič, ki ni imel posebnosti, takoj naslednjega leta pa še četrti. Z 

njima se je zaključila prva knjiga Slovenskih narodnih pesmi, ki je večinoma osnovana na 

pripovednih pesmih (Glonar in Štrekelj, 1908–1923).  

 

 
Slika 4: Naslovnica 3. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 
 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1895–1898) 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1895–1898) 
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Slika 5: Naslovnica 4. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 
 

 

Po štirih letih, 1901, je izšel peti snopič, naslednjega leta pa že šesti. Ker pa je izšel z 

zakasnitvijo, je to pomenilo, da je bil brez cenzure in Štrekelj je bil spet deležen 

neodobravanja s strani moralistov. Proti koncu istega leta je Štrekelj zbolel in šele nato je 

izšel sedmi snopič. Vsa zbirka do tega snopiča je požela veliko občudovanja med izobraženci 

in ostalim prebivalstvom, sploh v tujini. Tam so ga, v primerjavi z domom, kjer je prejemal 

veliko kritik, zelo cenili, in zato je bil v Sankt Peterburgu leta 1902 imenovan tudi za častnega 

člana Imperatorske akademije znanosti (Kropej, 2001).  

 

 
Slika 6: Naslovnica 5. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 
 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1895–1898) 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1900–1903) 
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Slika 7: Naslovnica 6. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 
 

 

 
Slika 8: Naslovnica 7. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 

 

 

Naslednji snopič je izšel leta 1904. Vseboval je koledniške in kresne pesmi, zato ni prihajalo 

do nesoglasij. Naslednjega leta je izšel deveti snopič, a je bilo žal odstranjenih 21 pesmi 

zaradi nove metode cenzuriranja. Šlo je za glasovanje, katere pesmi so primerne in katere niso 

(Kropej, 2001).  

 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1900–1903) 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1900–1903) 
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Slika 9: Naslovnica 8. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 
 

 

 
Slika 10: Naslovnica 9. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 

 

 

Leta 1906 je izšel deseti snopič, ki je vseboval Pobožne zdravice. Z delovnim odborom je 

uradno napisal »Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne 

godbe, narodni plesov in šeg, ki se nanašajo na to« in s tem zbiralcem podal zbrana navodila, 

ki jih morajo upoštevati pri zapisovanju pesmi in pripovedi (Kropej, 2001, str. 78). Leta 1907 

je izšel enajsti snopič, ki je bil prav tako sestavljen iz pobožnih pesmic. Kljub urejanju zbirke 

Slovenske narodne pesmi si je vedno bolj želel postati tudi redni profesor, in to mu je uspelo 

leta 1908. Istega leta je izšel tudi tanjši, dvanajsti snopič s stanovskimi pesmimi (Kropej, 

2001).  

 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1904–1907) 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1904–1907) 
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Slika 11: Naslovnica 10. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 
 

 
Slika 12: Naslovnica 11. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 
 

 
Slika 13: Naslovnica 12. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 

 

 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1904–1907) 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1904–1907) 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1908–1923) 



25 

Slika 15: Karel Štrekelj (1859–1912) 

Tudi trinajsti snopič, ki je izšel leta 1909, je bil bolj skromen, vseboval pa je vojaške pesmi. 

Štrekelj je takrat že zelo podlegal neozdravljivi bolezni, vodenici, ki mu je jemala veliko 

moči, a vseeno je še vedno vztrajal in pridno delal vse v zvezi z zbirko. Tega leta je postal 

tudi predsednik odbora, ki je za tisti čas veljal za najbolj uspešnega. To je bil slovenski odbor 

Avstrijskih narodnih pesmi. Z njegovim delom so bili zadovoljni tudi srbski jezikoslovci, zato 

so ga leta 1910 izvolili za dopisnega člana beograjske Kraljevske akademije. Zaradi hudih 

posledic bolezni je Štrekelj moral zaključiti tudi s predavanji, zato je v zimskem semestru 

1910/1911 še zadnjič predaval na Dunaju (Kropej, 2001). 

 

 
Slika 14: Naslovnica 13. snopiča zbirke Slovenske narodne pesmi 

 

 

 

Ker ga je bolezen že zelo oslabila, je leta 1911 izšel zadnji, štirinajsti snopič. Le-tega je zadnji 

uredil Karel Štrekelj. Vedel je, da je izdanih snopičev še premalo, saj je imel gradiva oziroma 

narodnega blaga za osemnajst snopičev. Poleg njih si je zamislil še dodatke k prvemu in 

drugemu zvezku. Nato je želel izdati še zbirko pripovedk, pripovedi, pravljic, anekdot, 

pregovorov in rekov, zagovorov, kletvin in vraž. Vse te je večinoma prepisal iz prejetih 

rokopisov. Poleg vsega tega so bile v načrtu še šege in navade, ljudske igre, pravo in 

medicina.  

 

Sedmega julija leta 1912 je Karla Štreklja premagala bolezen in tako je v Gradcu preminil 

(Kropej, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1908–1923) 
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Slika 16: Naslovnica 14. snopiča 

zbirke Slovenske narodne pesmi 

1.5.2 Četrti zvezek zbirke Slovenske narodne pesmi 

 

Štrekljev četrti zvezek v zbirki Slovenske narodne pesmi, ki ga je poimenoval tudi glavni del, 

se je zaključil s štirinajstim snopičem. Pred tem so izšli še trije zvezki, in sicer prvi leta 1898 s 

prvimi štirimi snopiči, nato se je s petim začela druga knjiga, ki je izšla 1903 in vsebuje pesmi 

do sedmega snopiča. Od tam naprej se z osmim in vse tja do enajstega snopiča pesmi 

nadaljujejo do tretje knjige, ki nosi letnico 1907. Zadnja, četrta knjiga, ki vsebuje dvanajsti, 

trinajsti in štirinajsti snopič, pa je izšla leta 1911.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četrti zvezek je razdeljen na več razdelkov, in sicer na stanovske pesmi, ki govorijo o vojski 

in se nanašajo na novejše zgodovinske osebe in dogodke, na pesmi o raznih nevojaških 

stanovih, ki govorijo o kmečkem življenju in opravilih, nato sledi razdelek pesmi otroške in 

razdelek s pesmimi o samskem in zakonskem življenju. Zadnji razdelek četrtega zvezka, v 

katerem je od vseh razdelkov najmanj zapisanega, so šaljive in zabavljive pesmi. 

 

Vsak razdelek vsebuje veliko število pesmi, ki so prav tako razdeljene, in sicer po naslovih. 

Pod enim naslovom je lahko napisanih več različic, ki prihajajo iz različnih krajev. Vsaka 

pesem je oštevilčena, napisano pa je tudi, iz katerega kraja prihaja. Prva pesem, ki se začne v 

četrtem zvezku, je oštevilčena s 6733, zadnja pa z 8686, torej je vsega skupaj Štrekelj zbral 

8686 pesmi.  

Kot je zahteval urednik zbirke, so vse pesmi napisane v narečju in vsaka posebnost v pesmih 

je označena z apostrofom ali pa na kakšen drugačen način. Na vsaki strani spodaj so zapisani 

vsi zbiratelji, ki so prispevali svojo pesem v zbirko Slovenskih narodnih pesmi.  

 

Na koncu zvezka je pripisan dodatek, v katerem je zapisanih 145 začetnih verzov šaljivih in 

zabavljivih pesmi, ki se velikokrat pojejo in prepisujejo, a niso prave narodne oziroma ljudske 

Vir: Slovenske narodne pesmi (1908–1923) 
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pesmi, zato tudi niso bile sprejete v zbirko. Enako velja tudi za vojaške stanovske pesmi, 

katerih začetki so prav tako zapisani v tem dodatku (Glonar in Štrekelj, 1908–1923). 

1.5.2.1 Razdelek III. – Pesmi otroške 
 

V spodnji preglednici so razvrščene pesmi iz razdelka Pesmi otroške. Preglednica je urejena 

na tak način, da so v prvi koloni pesmi razvrščene tako, kot so zapisane v knjižnem kazalu, v 

drugi koloni pa so zaradi analize in potreb magistrskega dela razvrščene po abecednem redu. 

V tretji koloni je zapisano število različic posamezne pesmi iz druge kolone.  

 

Preglednica 2: Pesmi iz razdelka Pesmi otroške v abecednem in knjižnem redu 

Naslovi pesmi po kazalu Naslovi pesmi po abecednem redu Število 

različic 

1. Tičice letajo, venčke spletajo 1. "Ali si videla mojega dragega." 1 

2. »Delajmo, delajmo nova kolesa!« 2. Ali si videla našega zmršenca (deda 

dragega)? 

11 

3. Štrukelj po grlu potočil 3. Bosi kos ne more "rajžati" 1 

4. Otroške šalice o svetnikih 4. Brajdarčku jabolka kradejo 1 

5. Otroško izpremétanje molitev in rekel 5. Čenčare (lešnike) bomo tolkli, mrkevco 

strgali 

4 

6. Pojdimo pred Boga 6. Čudež 2 

7. Zajec Boga moli 7. "Delajmo, delajmo nova kolesa!" 4 

8. Knjigo Bogu dam 8. Delavcev ne dobi, kdor jih slabo hrani 1 

9. Z zvonom v turnu bo vraga strašil 9. "Derom, derom Barbara" 1 

10. Zidal bo cerkev, da bo Boga molil 10. Dodola 1 

11. Kožuh si pridobi, da bo v cerkvi Boga molil 11. "Došla jeje huda vuka" 1 

12. Ubožcem hoče pomagati, da bodo prosili 

zanj 

12. Godci iz treh dežel 1 

13. »Išel maček v kovačiju« 13. Grličica grče, Peter konja drče 1 

14. »Derom, derom Barbara« 14. Igre ugibalice 7 

15. »Kurentova pesem« 15. "Išel maček v kovačiju" 1 

16. Zajec bo vozil popa v Zagreb 16. Izštevalnice za igre 30 

17. »Došja jeje huda vuka« 17. Jarčica in petelinček v leščnikih 2 

18. »Sova sedi na panjiču« 18. Kadar se pokaže mavrica 3 

19. Kosovi črevlji v grm zakopani 19. Kadar solnce sije in dež gre 6 

20. Kosovi črevlji ali njih izkupilo v slami ali v 

hiši zagoreli 

20. Kadar se sonce za meglami skrije A 4 

21. Grličica grče, Peter konja drče 21. Kadar se sonce za meglami skrije B 2 

22. Čenčare (lešnike) bomo tolkli, mrkevco 

strgali 

22. Kaj ima duhovnik, kaj mežnar 5 

23. Sok (župo) bomo kuhali 23. Kaj naj mu oče kupi, da pojde na vojsko 1 

24. Žabe bomo rezali 24. Kaj sem prislužil 15 

25. Pisano jabolko za plačilo 25. Kakih jedi si otroci želé ali ne 26 

26. Kilavo pišče za plačilo 26. Kako otroci dajejo srečo 6 

27. Sova bo zidala cerkev, da se mačke ubrani 27. Kako pojo zvonovi o posebnih prilikah in 

pri nekih cerkvah 

28 

28. Sveti Ivan v lističu ves zakopan 28. Kako prosijo za vreme 1 

29. Kje je ključ? 29. Kdo bo dude hranil 1 

30. Ptičica skoz levo frknila 30. Kilavo pišče za plačilo 3 
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31. Jarčica in petelinček v leščnikih 31. Kje je ključ? 1 

32. Kos črevlje ljubici dal za ljubezen 32. Kje so kozice? 1 

33. Kos vse dal dekletom za ljubezen 33. Knjigo Bogu dam 4 

34. Kos prodal črevlje za prašička 34. Kos črevlje ljubici dal za ljubezen 5 

35. Kos ne more popraviti črevljev 35. Kos ne more popraviti črevljev 3 

36. Bosi kos ne more »rajžati« 36. Kos prodal črevlje za prašička 1 

37. Kaj nam mu oče kupi, da pojde na vojsko 37. Kos vse dal dekletom za ljubezen 1 

38. Rad bi dragonec bil, pa rdeče kape nimam 38. Kosovi črevlji ali njih izkupilo v slami ali 

v hiši zgoreli 

3 

39. Kaj sem prislužil. 39. Kosovi črevlji v grm zakopani 7 

40. Snedena gospa 40. Kožuh si pridobi, do bo v cerkvi Boga 

molil 

2 

41. Slabo popravljen mlin 41. "Kurentova pesem" 1 

42. Nežica prežica se bo ženila 42. "Lovrenc je privandral" 1 

43. Mickina žlahta 43. Lužar žgance kuha 1 

44. Ženo bi odrl 44. Micikina žlahta 1 

45. Vesela svatovščina 45. Na paši 24 

46. Delavcev ne dobi, kdor jih slabo hrani 46. Nagovarjanje živali in pa odgovarjanje, 

kadar se glase 

34 

47. Strici na Topolici moko sejejo 47. Narobe svet A. 6 

48. Brajdarčku jabolka kradejo 48. Narobe svet B. 4 

49. Lužar žgance kuha 49. Narobe svet C. 1 

50. Kaj ima duhovnik, kaj mežnar 50. Narobe svet D. 1 

51. Posmehulje osebam različnega značaja 51. Nezadovoljno odgovarjanje 4 

52. Posmehuje starim ženam 52. Nežica prežica se bo ženila 2 

53. »Od Drave do Mure, ko dalje ne more« 53. O raznih časih in prilikah 8 

54. »Šolne mo šivali« 54. O sraki 8 

55. Posmehulje osebam po imenih 55. "Od Drave do Mure, ko dalje ne more" 1 

56. Posmehulje stanovom 56. Odrasli ljudje z otroki in otroci med sabo 25 

57. Posmehulje krajem in deželanom 57. Oponašanje ptičjega petja in drugih glasov 64 

58. Posmehulje ciganom 58. Oponašanje raznega orodja in raznih del 11 

59. Ali si videla našega zmršenca (deda 

dragega)? 

59. Oporekanje psovkam in drugim izrazom 1 

60. »Lovrenec je privandral« 60. Otroške igre z vezanim (rimanim) 

besedilom 

4 

61. »Ali si videla mojega dragega.« 61. Otroške o živalih 38 

62. Narobe svet A. 62. Otroške šalice o svetnikih 17 

63. Narobe svet B. 63. Otroško izpremétanje molitev in rekel 10 

64. Narobe svet C. 64. Pastir krave izgubil 8 

65. Narobe svet D. 65. Pastirske predige 2 

66. Čudež 66. Pastirske šale 4 

67. Pastir krave izgubil 67. Pesmi zazibalke 9 

68. Kje so kozice? 68. Pipa – pipalica 7 

69. Pastirske šale 69. Pisano jabolko za plačilo 1 

70. Pastirske predige 70. Pojdimo pred Boga 1 

71. Na paši 71. Posmehulje ciganom 6 

72. Kako prosijo za vreme 72. Posmehulje krajem in deželanom 45 
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73. Dodola 73. Posmehulje osebam po imenih 76 

74. Vehtra baba 74. Posmehulje osebam različnega značaja 53 

75. Kadar solnce sije in dež gre 75. Posmehulje stanovom 5 

76. Smešno vreme 76. Posmehulje starim ženam 13 

77. Kadar se pokaže mavrica 77. Ptičica skoz levo frknila 1 

78. Kadar se sonce za meglami skrije A. 78. Rad bi dragonec bil, pa rdeče kape nimam 4 

79. Kadar se sonce za meglami skrije B. 79. Različni godci 4 

80. Sunce jaše na zelenku 80. Različno poštevanje in rimanje ž njim 5 

81. O raznih časih in prilikah 81. Rimanje i stavki na posamezne besede in 

vzklike 

14 

82. Odrasli ljudje z otroki in otroci med sabo 82. Slabo popravljen mlin 2 

83. Kakih jedi si otroci želé ali ne 83. Smešno vreme 9 

84. Kako otroci dajejo srečo 84. Snedena gospa 2 

85. Zavrnitev nedolžna in groba  85. Sok (župo) bomo kuhali 3 

86. Oporekanje psovkam in drugim izrazom 86. Sova bo zidala cerkev, da se mačke ubrani 2 

87. Nezadovoljno odgovarjanje 87. "Sova sedi na panjiču" 2 

88. Rimanje i stavki na posamezne besede in 

vzklike 

88. Strici na Topolici moko sejejo 1 

89. Otroške o živalih 89. Sunce jaše na zelenku 1 

90. O sraki 90. Sveti Ivan v listjiču ves zakopan 1 

91. Nagovarjanje živali in pa odgovarjanje, 

kadar se glase 

91. "Šibum šibovala" 1 

92. Oponašanje ptičjega petja in drugih glasov 92. "Šolne mo šivali" 1 

93. Različni godci 93. Štrukelj po grlu potočil 4 

94. Godci iz treh dežel 94. Tičice letajo, venčke spletajo 1 

95. Kdo bo dude hranil 95. Ubožcem hoče pomagati, da bodo prosili 

zanj 

1 

96. Kako pojo zvonovi o posebnih prilikah in 

pri nekih cerkvah 

96. Vehtra baba 1 

97. Oponašanje raznega orodja in raznih del 97. Vesela svatovščina 1 

98. »Šibum šibovala« 98. Zavrnitev nedolžna in groba 6 

99. Različno poštevanje in rimanje ž njim 99. Z zvonom v turnu bo vraga strašil 6 

100. Izštevalnice za igre 100. Zajec bo vozil popa v Zagreb 1 

101. Otroške igre z vezanim (rimanim) 

besedilom 

101. Zajec Boga moli 1 

102. Pipa – pipalica 102. Zidal bo cerkev, da bo Boga molil 9 

103. Igre ugibalnice 103. Žabe bomo rezali 2 

104. Pesmi zazibalke 104. Ženo bi odrl 1 

 

Joža Glonar (Glonar in Štrekelj, 1908–1923), slovenski jezikoslovec, literarni zgodovinar in 

knjižničar, je za ta razdelek zapisal, da so v njem zapisane pesmi, ki jih pojo ali včasih tudi 

recitirajo otroci in pastirji, lahko pa jih pojejo tudi odrasli nasproti otrokom. V tem razdelku je 

zapisanih 783 različic pesmi. V knjigi pa lahko opazimo tudi nekaj zapisanih melodij za 

posamezne pesmi, saj je Štrekelj želel, če se je le dalo, da so zbiratelji priložili poleg pesmi 

tudi njeno melodijo.  
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Razdelek se začne z nekaj pobožnimi pesmi, ki govorijo o Bogu, svetih treh kraljih in 

svetnikih ter se nato nadaljujejo k nedolžnim šalam o svetih stvareh in svetnikih in pa besedni 

igri z znanimi molitvami. Prvih pobožnih pesmi je vse skupaj 25, pesmi z molitvami pa 16.  

 

Primer pesmi: 

7408.  

(Kranjska.) 

»Delajmo, delajmo 

Nova kolesa, 

Da se popeljemo 

V sveta nebesa.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 309) 

 

Nato sledijo vprašalne pesmi, v katerih pripovednemu verzu sledi vprašalni verz. Večinoma 

govorijo o tem, kaj bo nekdo delal in s čim si bo pri tem pomagal. Z naslednjim verzom mu 

odgovori, nato pa spet sledi verz z vprašanjem. Teh pesmi oziroma različic je 56. 

 

Primer pesmi: 

7473. 

(Iz Bednja.) 

»Pleši, pleši, črni kos! 

Kaj bom plesal, ki sem bos! 

Kadi so ti škornjice? 

V grmek sem jih spravil 

Kadi je ta grmek? 

Sikira ga posekla. 

Kadi je ta sikira? 

Kovač jo je skoval. 

Kadi je ta kovač? 

Črvi so ga stočili. 

Kadi so ti črvi? 

Kokot jih je pozobal. 

Kadi je ta kokot? 

Svati so ga pojeli.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 325) 

 

Sledijo jim pesmi o službah in zaslužkih, ki govorijo o tem, kdaj in kje je kdo služil, kaj si je 

prislužil, katero stvar si lahko s tem kupi in česa ne more. Zapisanih je 15 različic pesmi, ki 

govorijo o fantu, ki je služil osem, devet ali deset let in pri vsakem letu piše, kaj si je nato 

lahko privoščil.  

 

Primer pesmi: 

7516. 

(S Kozjaka nad Mariborom.) 

» Jaz bi rad cigajnar bil, 

Pa rdeče kape nimam, 

Rdečo kapo tam dobim, 

Pa pušlja noter nimam! 

Jaz bi rad eno Micko 'mel, 

Da b' mi pušeljc notre dala, 
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Jaz bi ji pa vinca kupil, 

Da bi se smejala!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 339) 

 

Potem sta zapisani dve različici o požrešni gospe, ki opisujeta devet in deset njenih večerij. 

Sledijo pesmi, ki jih je v razdelku Pesmi otroške zapisanih največ. To so pesmi, v katerih se 

otroci posmehujejo raznim osebam, znanim le v dotičnih krajih, ali pa se posmehujejo 

imenom teh oseb. K tej temi so uvrščene tudi pesmi, v katerih se otroci zabavajo o raznih 

krajih ter različnim osebam v teh krajih. Pravkar omenjenih različic je okoli 240.  

 

Primer pesmi: 

7581. 

(Štajerska.) 

»Baba Mara  

Srajce para, 

Brado giblje, 

Dete ziblje.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 362) 

 

Sledijo jim pesmi o pastirjih, o njihovih šalah in pridigah, vseh skupaj pa jih je 39.  

 

Primer pesmi: 

7777. 

(Iz Češnjice v Bohinju.) 

»Boštjan, Boštjan 

Krave pase za goro, 

Lisko zgubov, mavre ni, 

Pes naj vzame še te tri!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 397) 

 

Zapisanih je tudi 27 različic, v katerih otroci prosijo za vreme, govorijo o tem, kaj kdo počne, 

ko sije sonce in pada dež ali sveti mavrica, napisani pa sta tudi dve igri v zvezi z vremenom, 

ki so se ju otroci v tistih časih igrali.  

 

Primer pesmi: 

7819. 

(Kobarid.) 

»Solnce sije, 

Dežič gre, 

Malin melje 

Brez vode. 

Oče šteje 

Velko let, 

Mati šiva 

Kozji rep.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 407) 

 

Osem pesmi so otroci peli v raznih priložnostih, in sicer ko je pihal veter, ko jih je v jeseni na 

paši zeblo, kadar je bil mraz, ob prvem snegu, ko so iskali kebrička na veliko noč, ko je bil 
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veliki teden in so po vasi poleg petja klopotali s klopotci, ko so fantje igrali na piščali in pa ko 

so otroci na Veliko noč otroci jedli koromač.  

Primer pesmi: 

7846. 

(Hudojužna.) 

»Kadar je mraz, pojo otroci: 

Pejma na pejč, 

Kjer je mačku povšeč!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 413) 

 

Sledi jim 25 pesmi oziroma različic, ki so jih odrasli peli otrokom ali pa so si jih le-ti peli med 

seboj ob določenih okoliščinah.  

 

Primer pesmi: 

7859. 

(Iz beljaške okolice.) 

»Kadar se otrok jezi: 

Mik, mik, mik, jezca, 

Peterčeva Nežca!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 416) 

 

Med otroki pa nikakor ni manjkalo tudi pesmi o hrani, in sicer je v knjigi zapisanih 27 

različic. Govorijo o jedeh, ki so jih otroci radi ali pa neradi jedli.  

 

Primer pesmi: 

7891. 

(Borovlje.) 

»Dobra je biva 

Ribana repa, 

Ki sta jo ribava 

Trap in pa trepa.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 422) 

 

Nekaj različic, bolj natančno 6, jih govori o tem, kako otroci dajejo srečo, in šest različic o 

tem, kako koga zavrnejo.  

 

Primer pesmi: 

7903. 

(Cešnjevek.) 

»Boh daj srečo, 

Kravo rdečo, 

Belga bajsa, 

De v Kranj potrbajsa!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 424) 

 

Ena pesem je povezana z oporekanjem otrok, kadar so bili deležni določene psovke, tri pa 

kažejo na to, kako so otroci občasno nezadovoljno odgovorili na vprašanja, na primer, kje se 

je kaj zgodilo.  
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Primer pesmi: 

7916. 

(Kozjak nad Mariborom.) 

»Če kdo praša, kje se je kaj zgodilo, pa se mu neče odgovoriti, se pravi: 

V Graci na placi 

Pri mačkini taci.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 426) 

 

Enajst različic so v bistvu rime in stavki na posamezne besede in vzklike, tri pa se navezujejo 

na napeljevanje, da nekdo nekaj reče, ti pa mu v šali nazaj rečeš nekaj smešnega.  

 

Primer pesmi: 

7929. 

(Kozjak nad Mariborom) 

»Ena dve – to drugo vjé; 

Tri, štiri – po sekiri; 

Pet, šest – pojdmo jest; 

Sedn, osn – ti si osl; 

Devet, deset – ti si svet!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 429) 

 

Veliko različic, vsega skupaj 45, govori o živalih, in sicer so v njih otroci opisovali določeno 

žival, kaj jé in kje vse jo lahko opazijo.  

 

Primer pesmi: 

7944. 

(Kranjska.) 

»Heja hoj hoj! 

Volk ima loj! 

Zvita lisíca 

Ima meščico!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 431) 

 

Tema naslednjih 34 različic je tudi povezana z živalmi, in sicer gre za različice, v katerih je 

prikazano, kako so otroci nagovarjali živali in jim odgovarjali, ko so se jim živali oglasile 

nazaj. 

 

Primer pesmi: 

7979. 

(Štajerska.) 

»Kedar čuk poje, se mu odgovarja: 

Čuk, čuk, čuk 

Dam ti star klobuk, 

Da še ne pride zdaj 

Po me smerčnjakov paj 

Da me ne pelja v kraj!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 437) 

 

Sledi jim 63 različic oponašanja ptičjega petja in drugih živalskih glasov.  
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Primer pesmi: 

8026. 

(Iz beljaške okolice.) 

»Oponašanje kur: 

Kokodajc! 

Ano merco ajc!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 446) 

 

Otroci so peli tudi o godcih, in sicer o njihovih glasbilih in o treh deželah, od koder godci 

prihajajo. Vsega skupaj je o tem v razdelku zapisanih 6 različic.  

 

Primer pesmi: 

8080. 

(Tinje.) 

»Jaz mam nekaj novega, 

Ane nove citre, 

Tako lepo pojejo: 

Cicideja, cicideja! 

Tako lepo pojejo.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 459) 

 

Zapisanih je tudi 28 različic o tem, kako se v posameznem kraju oglašajo zvonovi oziroma, 

kaj o vsakem zvonu pravijo otroci.  

 

Primer pesmi: 

8086. 

(Iz Klanca na Krasu.) 

»Na Ivanju gradu zvoni: 

Pókri – pókri – pókrivača!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 460) 

 

Poleg ponavljanja oglašanja živali in zvonov so otroci radi oponašali tudi razna orodja, kar 

lahko preberemo v 11 različicah. Oponašali so na primer škripavo kolo, cvileč voz, klopotce 

in oglašanje tkalčevega dela. Tu ni šlo za pravo oponašanje orodja, ampak za to, kako so 

oglašanje slišali otroci in ga nato zapisali s svojimi besedami.  

 

Primer pesmi: 

8121. 

(Od Beljaka.) 

»Oponašanje tkalčevega dela: 

Tkavc, trm, trm, 

Ma gvavo k' an grm! 

Kə bə gvale ne mov, 

Bə še trmat ne znov!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 467) 

 

Proti koncu razdelka so zapisane različice, ki se navezujejo na otroško igro. Pri petih od njih 

gre za štetje in rimanje z njim, kakor je zapisano v knjigi, 30 je izštevank, ki jih otroci 

govorijo pred začetkom igre, ko izbirajo nekoga, 18 različic pa so prav otroške igre. Štiri od 

njih so otroške igre z ritmičnim besedilom, tri igre z rokami in govorjenim besedilom, nekaj 
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je iger z različnimi predmeti, sedem pa je iger, kjer morajo otroci ugibati na primer, koliko 

prstov drži za hrbtom itn.  

 

Primer pesmi: 

8134. 

(Z Vranje peči.) 

»Andili,, bandili, 

Jama, Rona di puré! 

Kvanto fešti! Vinti tré. 

Le škodela, škampolela 

Špir in dara špecarija: 

Tikiti, takiti, škampavija!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 470) 

 

Avtor knjige je k tem razdelku dodal še 9 različic uspavank ali kot jim reče on, zazibalk. Za to 

se je odločil zato, ker meni, da je bilo v tistem času znanih zelo malo uspavank za otroke 

(Glonar in Štrekelj, 1980).  

 

Primer pesmi: 

8179. 

(Iz Pijavec pri Mokronogu.) 

»Ajčka, tutajčka, 

Čipka nese jajčka!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 479) 

 

 

1.6 ZBIRKA ENCI BENCI NA KAMENCI (1990–2018) 
 

1.6.1 O zbirki Enci benci na kamenci (1990–2018) 
 

Začetki zbirke Enci benci na kamenci (1990–2018) so začeli nastajati že v študijskih letih 

Romana Gašperina (1956–), in sicer je že med študijem slavistike in etnologije začel zbirati 

ustvarjalne otroške izdelke, ki strokovno sodijo v okvir otroške slovstvene folklore. Z 

občudovanjem otroške fantazije in z ljubeznijo do otrok je le-te prepričal v sodelovanje 

oziroma je šlo za raziskovanje in pri tem so mu pomagali zbrati vso otroško kreativnost iz 200 

slovenskih krajev. Začel je sam, nato pa so mu pomagali še udeleženci raziskovalnih nalog v 

okviru MI MLADI v PIL-u in tako dosegli, da vsaj 1500 izdelkov otroške kreativnosti ali pa 

njej prilagojene kreativnosti odraslih nikoli ne bo šlo v pozabo.  

 

Gašperin je nabrano gradivo razvrstil v tri večje skupine, in sicer na izštevanke, pesmice in 

zmerljivke. Izštevanke je pozneje razdelil še na nepomenske, pomenske ter živalske 

izštevanke, pesmice so večinoma živalske, zmerljivke pa se ločijo po zmerljivkah, 

namenjenih drugi osebi, zmerljivkah po imenu, priimkih in kraju ter stanovske zmerljivke. 

Izmed vseh nabranih jih je 50 predstavil v prvi zbirki, Enci benci na kamenci 1*. Po tej zbirki 

so nastale še tri in v vsaki je zbranih 50 kratkih pesmih, izštevank ali zmerljivk (Stanonik M., 

v Gašperin, 1990). 
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Slika 17: Enci benci na kamenci (1990) Slika 18: Enci benci na kamenci 2 (2003) 

Slika 20: Enci benci na kamenci 3 (2006) Slika 19: Enci benci na kamenci 4 (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Opomba: Prva knjiga v naslovu nima številke, tako kot naslednje tri knjige, toda za potrebe 

magistrskega dela sem dodala številko 1. 

 

Med branjem zbirke Enci benci na kamenci lahko zaznamo otroško domišljijo, saj so v 

pesmih zapisane pomensko nerazumljive in nerazložljive glasovne figure, ki jim lahko 

rečemo tudi nesmiselnice, veliko je tudi igrivega oponašanja živali, predmetov in drugih 

pojavov, šaljivega odzivanja na življenje v naravi in igranja s človeškim telesom, bolj 

natančno s prsti. Poezija v tej zbirki je polna onomatopoij, različnih vrst metaforike in 

besednih iger. Zelo pomemben poudarek je na ritmu in rimah. V nekaterih pesmih pa lahko 

zaznamo tudi poetiko grdega (Stanonik M., v Gašperin, 1990). 

                                                          

1.6.1.1 Naslovi pesmic, izštevank in zmerljivk po zbirkah  

 

Spodnja klasifikacija pesmic, izštevank in zmerljivk je opredeljena na način, kot jo je v svojih 

štirih zbirkah opredelil avtor Roman Gašperin. Preglednice se urejene na tak način, da so v 

prvi koloni pesmi razvrščene tako, kot so zapisane v knjižnem kazalu, v drugi koloni pa so 

zaradi analize in potreb magistrskega dela razvrščene po abecednem redu.  

 

Vir: Enci benci na kamenci (1990) Vir: Enci benci na kamenci 2 (2003) 

Vir: Enci benci na kamenci 3 (2006) 

 

Vir: Enci benci na kamenci 4 (2018) 
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Preglednica 3: Pesmi iz zbirke Enci benci na kamenci 1 

Enci benci na kamenci 1                               

1 Mi se z vlakom peljemo 1 Ajns cvaj draj 

2 Ekate pekate cukate me 2 An ban, pet podgan 

3 Sonce kliče, ne domov 3 Ani bani, ani bani 

4 An ban, pet podgan 4 Andale bandale pepere 

5 Jože ima tri kože 5 An pan 

6 Petelinček pelje žito 6 Apa cuka funda luka 

7 Savinjčanov pet 7 Bam bam bam 

8 Hi hi hi 8 Biba leze, biba gre 

9 Bam bam bam 9 Bim bam 

10 Enci benci 10 Bločeni so počeni 

11 Črno žabo smo ulovili 11 Bog daj srečo 

12 Bim bam 12 Cela cela 

13 Ani bani, ani bani 13 Črni maček se prismuka 

14 Matija Mataja 14 Črno žabo smo ulovili 

15 Trikule trakule buc buc buc 15 Dve pšenički, dve potički 

16 Biba leze, biba gre 16 Ekate pekate cukate me 

17 Veter, mraz in mrzla toča 17 Ena bela hišica 

18 Haj huja haj 18 Ena čebela 

19 Cela cela 19 Ena dve tri, zmrzljivcev mar ni 

20 Sveti Velko  20 Enci benci 

21 Pastirček velik šest pedi 21 En kovač konja kuje 

22 Apa cuka funda luka 22 Francka ima polžka 

23 En kovač konja kuje 23 Gospod in gospa 

24 Naša muca, muca maca 24 Gujsa gujsa gujsa 

25 Bločeni so počeni 25 Haj huja haj 

26 Ura je osem 26 Hi hi hi 

27 Sladoled turški med 27 Jože ima tri kože 

28 Peter in Pavel 28 Le poslušaj vsak 

29 Ena dve tri, zmrzljivcev mar ni 29 Matija Mataja 

30 Ajns cvaj draj 30 Metoda neroda 

31 Sveti trije kralji 31 Mi se z vlakom peljemo 

32 Dve pšenički, dve potički 32 Naša muca, muca maca 

33 Bog daj srečo 33 Palček skakalček 

34 Peter mešeter 34 Pastirček velik šest pedi 

35 Andale bandale pepere 35 Petelinček pelje žito 

36 Francka ima polžka 36 Peter in Pavel 

37 Metoda neroda 37 Peter mešeter 

38 Ta prav, pijmo 38 Savinjčanov pet 

39 Ena bela hišica 39 Sladoled turški med 

40 Gujsa gujsa gujsa 40 Sonce kliče, ne domov 

41 Gospod in gospa 41 Sonce sije, dežek gre 

42 Ena čebela 42 Stari Janez, suha Špela 

43 Stari Janez, suha Špela 43 Sveti trije kralji 

44 Sonce sije, dežek gre 44 Sveti Velko 
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Preglednica 4: Pesmi iz zbirke Enci benci na kamenci 2 

Enci benci na kamenci 2  

1 So opice skakale 1 Abule babule, čukov sin 

2 Krica kraca, bela raca 2 Am dam trtanuj 

3 Pika pok, pika pok 3 Ana podgana, medvedova hči 

4 Križ kraž 4 Biba leze, biba gre 

5 Ana podgana, medvedova hči 5 Bog daj srečo, kravo rdečo 

6 Klipe klop, klipe klop 6 Cicere cicere, kdo se der 

7 Nebesa, vice, pek 7 Cigan cigana vpraša 

8 Godec je godec 8 Cin cin cin 

9 Luka repo puka 9 Ciril in Metod 

10 Ta je v vodo padu 10 Dolenci polenci 

11 Reci lipa, ti si pipa 11 Ena baba gosko peče 

12 Bog daj srečo, kravo rdečo 12 Ena bela lilija 

13 Vrana je po cest hodila 13 Ena putka kokodajsa 

14 Hop hop hop 14 Enci benci na kamenci 

15 Šip šap 15 Enkrat je bil en biberbav 

16 Tika tika tajca 16 Franček, ti pijanček 

17 Dolenci polenci 17 Godec je godec 

18 Mat pa žakle šivajo 18 Grilček murček 

19 Ženin in nevesta 19 Hop hop hop 

20 Špela marela 20 Iha, iha, o 

21 Matija Mataja 21 Jaka tobaka 

22 Abule babule, čukov sin 22 Janez Krstnik 

23 Sosed Jaka pita polhe 23 Jože kože ima tri rože 

24 Kuža laja hov hov hov 24 Klipe klope, klipe klop 

25 Am dam trtanuj 25 Krica kraca, bela raca 

26 Pod nekim mostom je pisalo 26 Križ kraž 

27 Cin cin cin 27 Kuža laja hov hov hov 

28 Franček, ti pijanček 28 Lovec poka pok pok pok 

29 Tecimo, bežimo 29 Luka repo puka 

30 Cicere, cicere, kdo se dere 30 Matija Mataja 

31 Vandrovc gre na dolgo pot 31 Mat pa žakle šivajo 

32 Ena baba gosko peče 32 Miha ga piha 

33 Ena bela lilija 33 Mož po gorah hodi 

34 Biba leze, biba gre 34 Muca maca, račka, god 

35 Jaka tobaka 35 Nebesa, vice, peku 

36 Mož po gorah hodi 36 Ozej Joel Zofanija 

37 Grilček murček 37 Pika pok, pika pok 

38 Lovec poka pok pok pok 38 Pod nekim mostom je pisalo 

39 Miha ga piha 39 Reci lipa, ti si pipa 

40 Janez Krstnik 40 Sosed Jaka pita polhe 

41 Ciril in Metod 41 So opice skakale 

42 Cigan cigana vpraša 42 Šip šap 

45 An pan 45 Ta prav, pijmo 

46 Le poslušaj vsak 46 Tika taka 

47 Palček skakalček 47 Ti si čašica 

48 Črni maček se prismuka 48 Trikule trakule buc buc buc 

49 Tika taka 49 Ura je osem 

50 Ti si čašica 50 Veter, mraz in mrzla toča 
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43 Iha, iha, o 43 Špela marela 

44 Enkrat je bil en biberbav 44 Ta je v vodo padu 

45 Jože kože ima tri rože 45 Tecimo, bežimo 

46 Zibek pa majek 46 Tika tika tajca 

47 Ena putka kokodajsa 47 Vandrov gre na dolgo pot 

48 Muca maca, račka, gos 48 Vrana je po cest hodila 

49 Ozej Joel Zofanija 49 Zibek pa majek 

50 Enci benci na kamenci 50 Ženin in nevesta 

 

Preglednica 5: Pesmi iz zbirke Enci benci na kamenci 3 

Enci benci na kamenci 3  

1 Čuri muri v luknjici 1 Ana podgana 

2 Ena račka jajčka šteje 2 Ančka pomarančka, kaj delaš doma? 

3 Bela bela lilija 3 Bela bela lilija 

4 Ančka pomarančka, kaj delaš doma? 4 Bela, rusa, plava 

5 Cinga linga moj Boštjan 5 Bog daj srečo 

6 Dirja dirja kona 6 Cence mence 

7 Za goro nad vodo 7 Cinga linga moj Boštjan 

8 Oče naš 8 Čuri muri v luknjici 

9 Lisica, lisjak sta žvečla tobak 9 Digu digu dajca 

10 Meta Kovačeva 10 Dirja dirja kona 

11 Prašiča smo zaklali 11 Dobra je dobra 

12 Teliček rjav 12 Eden peden dva rogla 

13 Janko Kacl hopsasa 13 Ena račka jajčka šteje 

14 Glej ga medveda 14 Ena skirca rada seka 

15 Peter Veter je doma 15 Fantje se tepejo 

16 Ena skirca rada seka 16 Frli frle frlolica 

17 Dobra je dobra 17 Glej ga medveda 

18 Trije mesarji so bolho klali 18 Godca boš vzela 

19 Digu digu dajca 19 Gospod in gospa 

20 Stric Matic 20 Janez banez, popkov sin 

21 Ana podgana 21 Jaka tobaka 

22 Janez banez, popkov sin 22 Janko Kacl hopsasa 

23 Na hribčku grad stoji 23 Jožef in Marička 

24 Tika, Tonka, Nina, Nana 24 Jožko kožko 

25 Piška je sosedu ušla 25 Kolk si stara? 

26 Stara baba iskrca 26 Križ kraž, kam krevljaš? 

27 Eden peden dva rogla 27 Kusek poje na ribidi 

28 Križ kraž, kam krevljaš? 28 Lej ga, lej ga Franca 

29 Miha kiha 29 Lisica, lisjak sta žvečla tobak 

30 Puško na rame 30 Luka čez dva 

31 Gospod in gospa 31 Meta Kovačeva 

32 Kusek poje na ribidi 32 Micka Kovačeva 

33 Jožef in Marička 33 Miha kiha 

34 Noži, noži, nožice 34 Minka Tinka pod goro 

35 Kolk si stara? 35 Na hribčku grad stoji 

36 Tonček bombonček 36 Noži, noži, nožice 

37 Zvonko je baraba 37 Oče naš 

38 Minka Tinka pod goro 38 Pepa repa 

39 Bog daj srečo 39 Peter Veter je doma 

40 Jožko kožko 40 Piška je sosedu ušla 

41 Luka čez dva 41 Prašiča smo zaklali 

42 Micka Kovačeva 42 Puško na rame 
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43 Lej ga, lej ga Franca 43 Stara baba iskrca 

44 Pepa repa 44 Stric Matic 

45 Frli frle frlolica 45 Teliček rjav 

46 Godca boš vzela 46 Tinka, Tonka, Nina, Nana 

47 Cence mence 47 Tonček bonbonček 

48 Fantje se tepejo 48 Trije mesarji so bolho klali 

49 Jaka tobaka 49 Za goro nad vodo 

50 Bela, rusa, plava 50 Zvonko je baraba 

 

Preglednica 6: Pesmi iz zbirke Enci benci na kamenci 4 

Enci benci na kamenci 4  

1 Na Koroškem je lepo 1 A a a, mame ni doma 

2 France tance iz Ribnce 2 A be ce de 

3 Ančka pomarančka 3 Aj baj kome staj 

4 Glejte vodico 4 Ančka pomarančka 

5 Žaba gre v luknjico 5 Anderle banderle zlata kolesa 

6 Bani Pepi krave pasel 6 Ata, mama 

7 Sita vrana, sito tele 7 Bani Pepi krave pasel 

8 Petelinček gre za peč 8 Bistrška sekula 

9 Pika, pika, pikica 9 Bum bum na bas 

10 Hočeš, nočeš, v šolo greš 10 Deklica po vrt hodila 

11 Deklica po vrt hodila 11 Didl didl dajčka 

12 Slepa miš, slepa miš 12 Dober dan, gospod kaplan 

13 Muca maca, bolna taca 13 Eci peci pec 

14 Jaz grem v gmajnico 14 Eden, dva, tri, v hosto bomo šli 

15 Naša žaga tako žaga 15 Ekate pekate sazi drazi 

16 Požani so trije 16 Elc pelc komisar 

17 Pif paf puf 17 En dva tri, vlak stoji 

18 Kólo, kólo svetga Frančiška 18 Enkrat je bil en grof 

19 Didl didl dajčka 19 France tance iz Ribnce 

20 Aj baj kome staj 20 Glejte vodico 

21 Pes za mačko 21 Gradarja pa ni doma 

22 Šip šap 22 Gremo na kmetijo 

23 Lahko noč 23 Hočeš, nočeš, v šolo greš 

24 Ura bije tika taka 24 Jaz grem v gmajnico 

25 Anderle banderle zlata kolesa 25 Jaz sem lepa, ti si lep 

26 Dober dan, gospod kaplan 26 Jurček s Podgore 

27 Odvetnik notar 27 Kólo, kólo svetega Frančiška 

28 Enkrat je bil en grof 28 Kuha kuha kuhala 

29 Majčkena baba 29 Lahko noč 

30 En dva tri, vlak stoji 30 Majčkena baba 

31 Gradarja pa ni doma 31 Marjanca spod klanca 

32 Eci peci pec 32 Muca maca, bolna taca 

33 Jurček s Podgore 33 Na Koroškem je lepo 

34 Gremo na kmetijo 34 Naša žaga tako žaga 

35 V eni hiši šest otrok 35 Odvetnik notar 

36 Pek peče kruh 36 O, Jaka Jaka 

37 Bum bum na bas 37 Pek peče kruh 



41 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.6.2 Primerjava Štrekljevega razdelka Pesmi otroške s pesmimi iz zbirke Enci 

benci na kamenci 1–4 (1990–2018) 

 

Oba avtorja sta se zelo zanimala za etnologijo in slovenščino (jezik, književnost in kultura). 

Kot je razvidno, sta oba avtorja zbrala zelo veliko slovenskih ljudskih pesmi. Obema je pri 

zbiranju pomagalo zelo veliko zbiralcev, zato so tudi številke zbranih pesmi tako visoke. Ker 

je bilo pesmi veliko, sta jih morala razdeliti na posamezne dele, in zato sta tudi oba izdala 

ravno 4 knjige. Pesmi sta zapisala tako, kot so jih povedali ljudje. Nobeden od njiju jih ni 

lepšal oziroma popravljal, zato lahko pri obeh vidimo, da so nekatere pesmi napisane tudi v 

narečju. S tem sta hotela pokazati, od kod vse so pesmi prispele do njiju. S tem je povezana 

tudi prošnja, ki jo je že leta 1887 napisal Karel Štrekelj, in sicer se je imenovala Prošnja za 

narodno blago. Z njo je želel prositi za vse tiskane in rokopisne vire o narodnem blagu 

oziroma o vseh pesmih, zgodbah, pripovedkah, šegah, običajih, navadah, ugankah, rekih ter 

vražah na vsem slovenskem območju. Pri tem so morali biti zapisovalci oziroma zbiratelji 

ljudskih pesmi vedno pozorni na to, da so zapisali kraj, od koder je pesem prišla. Ravno 

zaradi različnih narečij in različic pesmi lahko bralci zbirke Slovenske narodne pesmi vidimo, 

iz katerih krajev so pesmi prišle do Karla Štreklja. Prav s to zbirko pa nam je Štrekelj olajšal 

raziskovanje in učenje našega ustnega slovstva (Kropej, 1995). 

 

Številne pesmi je avtor Roman Gašperin klasificiral drugače kot Karel Štrekelj v svoji zbirki, 

zato sem za potrebe magistrskega dela naredila avtorsko analizo pesmi. 

 

V obeh zbirkah lahko opazimo pesmi o: 

– živalih,  

– o godcih in  

– raznih družinskih članih.  

 

Veliko pesmi se navezuje na otroke in zabavo med njimi. Pri obeh so zapisane pesmi, ki se 

nanašajo na: 

– posmehovanje otrok s posebnimi imeni, na katere se rima veliko besed (Ančka pomarančka, 

Andrej Pandrej) 

 

Lahko vidimo, da ima zbirka Enci benci na kamenci tudi nekaj zbadljivih pesmi, ki se 

navezujejo na določen del telesa, bolj natančno na zadnjico. Te so na primer: 

38 Stara sem ratala 38 Pes za mačko 

39 Škrbinčev Polde 39 Petelinček gre za peč 

40 Bistrška sekula 40 Pif paf puf 

41 Ata, mama 41 Pika, pika, pikica 

42 O, Jaka Jaka 42 Požani so trije 

43 Marjanca spod klanca 43 Sita vrana, sito tele 

44 Elc pelc komisar 44 Slepa miš, slepa miš 

45 A be ce de 45 Stara sem ratala 

46 Ekate pekate sazi drazi 46 Šip šap 

47 Jaz sem lepa, ti si lep 47 Škrbinčev Polde 

48 A a a, mame ni doma 48 Ura bije tika taka 

49 Eden, dva, tri, v hosto bomo šli 49 V eni hiši šest otrok 

50 Kuha kuha kuhala 50 Žaba gre v luknjico 
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– Bistrška sekula, 

– Frli frle frlolica, 

– Jožko kožko in 

– So opice skakale. 

 

V obeh zbirkah je zapisano veliko besednih iger, ki so se jih igrali otroci nekoč ali pa se jih 

igrajo še vedno. Pri teh se kot pri Štrekljevih pesmih poleg govorjenega besedila uporabijo 

tudi roke. To so na primer: 

– Križ kraž,  

– Ta je v vodo padu in  

– Ta prav, pijmo.  

 

Za nekatere zapisane pesmi v zbirki Enci benci na kamenci so poznane tudi melodije, čeprav 

poleg besedila niso zapisane. Te so na primer: 

– Bela bela lilija, 

– Biba leze, biba gre 

– Dirja dirja kona,  

– Peter Veter je doma ter 

– Tika tika tajca. 

 

Tako kot lahko zasledimo v razdelku Pesmi otroške, je tudi v Gašperinovi zbirki zapisanih 

nekaj izštevank. Te so: 

– An ban, pet podgan, 

– Am dam trtanuj, 

– En kovač, 

– Ena baba gosko peče, 

– Ena bela lilija, 

– Ena putka kokodajsa, 

– Hočeš, nočeš, v šolo greš, 

– Mat pa žakle šivajo ter  
– Mi se z vlakom peljemo. 

 

Podobnost je tudi pri pesmih o svetnikih, saj lahko v Gašperinovi zbirki preberemo pesmi o 

Cirilu in Metodu ter Janezu Krstniku, dveh svetnikov pa so se ljudje kar sami domislili, in 

sicer Svetega Velka in Svetega Češka.  

 

V zbirki Enci benci na kamenci  lahko v primerjavi s Štrekljevim razdelkom zasledimo veliko 

več nesmiselnic, in sicer: 

– abule babule,  

– anderle banderle, 

– biberbav, 

– cipsipilipsipilonija itn. 

 

Se pa pri obeh pojavlja veliko oponašanj živali in predmetov ter nekaj primerov napeljevanja, 

in sicer v pesmi: 

– Reci lipa, ti si pipa.  
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V obeh zbirkah lahko zasledimo tudi pesmi o ljubezni. Dve z več različicami v Štrekljevem 

razdelku, in sicer: 

– Ali si vidla mojega dragega ter 

– Kos črevlje ljubici dal za ljubezen. 

 

in nekaj več pesmi v zbirki Romana Gašperina: 

– Minka Tinka pod goro 

– Stari Janez, suha Špela,  

– Tonček bombonček ter  

– Zvonko je baraba.  

 

Dve pesmi pa lahko zasledimo v obeh zbirkah, to sta: 

– En kovač in  

– Ura je osem.  

 

V zbirki Gašperina gre pri slednjih primerih za dve pesmi, v Štrekljevi zbirki pa ima vsaka 

pesem še druge različice, ki prihajajo iz različnih krajev. Prav v tem se tudi zbirki razlikujeta. 

V Slovenskih narodnih pesmih so poleg pesmi zapisani še kraji, od koder le-te prihajajo, v 

Gašperinovi zbirki tega ni. Ker so vseeno napisane v narečjih, lahko sklepamo, da niso vse iz 

istega kraja, toda bolj natančno ne moremo vedeti izvora, kot to lahko izvemo pri Štreklju. V 

razdelku Pesmi otroške je zapisano tudi veliko več različic posameznih pesmi, v Enci benci 

na kamenci pa je v vsaki knjigi zapisano 50 pesmi in to je vse. Toda očitna razlika, ki knjigo 

naredi bolj privlačno in zanimivo, so ilustracije. Za te je pri Gašperinovi zbirki zaslužen 

Zvonko Čoh, saj ima vsaka pesem svojo ilustracijo. Tako si lahko pesmi še bolje 

predstavljamo, nekaterim ilustracijam pa je dodal tudi nekaj humorja in s tem naredil risbo še 

zanimivejšo. Za otroško branje so boljše pesmi v zbirki Enci benci na kamenci, saj so krajše, 

napisane bolj razločno, z večjo pisavo in, kot že omenjeno, opremljene so z ilustracijami. V 

Štrekljevem razdelku so pesmi daljše, nekatere so dolge do 53 verzov, v zbirki Romana 

Gašperina pa je najdaljša pesem dolga 11 verzov. Ker je zbirka Romana Gašperina novejša od 

Štrekljeve, je zato v njegovi zbirki več novih ljudskih pesmi, ki jih v zbirki Slovenske narodne 

pesmi ni zapisanih, otrokom pa so zato tudi bolj poznane.  

 

Spodnja razpredelnica na kratko opredeljuje podobnosti in razlike med Štrekljem in 

Gašperinom oziroma med njunima zbirkama ter skupne motive, ki jih najdemo v njunih 

pesmih. 

 
Preglednica 7: Primerjava Karla Štreklja in Romana Gašperina 

Podobnosti  Razlike Skupni motivi v pesmih 

– Zanimanje za etnologijo in 

slovenščino,  

– veliko zbranih ljudskih pesmi, 

– zbirki sestavljajo 4 knjige 

oziroma zvezki, 

– avtentičnost pesmi. 

 

 

 

– V Štrekljevi zbirki so znani 

kraji, od koder pesmi prihajajo, 

– v zbirki Slovenske narodne 

pesmi veliko več različic 

posamezne pesmi, 

– v Gašperinovi zbirki so poleg 

pesmi tudi ilustracije, 

– Štrekljeve pesmi so večinoma 

dolge, Gašperinove dokaj kratke. 

– Živali, 

– godci, 

– družina, 

– otroška igra, 

– besedne igre, 

– izštevanke, 

– nesmiselnice, 

– oponašanja, 

– ljubezen 
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1.7 RAZVIJANJE USTVARJALNEGA IN 

POUSTVARJALNEGA PISANJA V OSNOVNI ŠOLI 
 

1.7.1 Pisanje pri pouku slovenščine 
 

Pisanje je poleg poslušanja, branja in govorjenja ena od sporazumevalnih zmožnosti, ki se jih 

učenci učijo pri pouku slovenščine. V nižjih razredih osnovne šole oziroma prvo triletje je 

poudarek na sistematičnem usvajanju pisanja, nato na utrjevanju in izboljšanju. Ko se učenci 

naučijo pisati, se pri pouku književnosti lahko pisno odzovejo na književna dela, lahko pa tudi 

sami pišejo krajša besedila. V drugem in tretjem triletju učenci že tvorijo bolj kompleksna 

besedila, pri katerih morajo že upoštevati vsa pravopisna in slovnična pravila (Učni načrt za 

slovenščino, 2018). 

 

M. M. Blažić (2014) pravi:  

 

»Pisanje pojmujem kot naučen proces pretvarjanja misli v besedilo s sredstvi pisnega 

jezika. Pisanje ni prenos misli, ampak je sredstvo za izražanje misli, zato naj ga v šoli 

poučujejo in predstavljajo kot pogosto, vsakdanjo in uporabno dejavnost sporočanja. 

Pisanje namreč učencu piscu omogoča, da pisno izrazi misli.« (str. 264) 

 

Pravi tudi, da je pisanje v bistvu pretvarjanje zamišljenega besedila v zapisanega (Blažić, 

2014).  

 

Medtem ko se otrok uči pisanja, dobi vlogo udeleženca v sporočanju. Razvija pa se mu tudi 

zavest o lastnem pisnem procesu in fazah tvorjenja. Učenec tako dobi širši vpogled v pisanje, 

kar pa mu pri branju lastnega besedila omogoča, da ga zna brati s stališča bralca in ne pisca 

(Blažić, 2014).  

 

Pomembno vlogo ima tudi učitelj. Poskrbeti mora za spodbudno okolje, kjer se bodo učenci 

učili pisanja. V komunikacijskem pouku književnosti morajo učenci znati ob književnih 

besedilih tvoriti in analizirati lastna besedila. Le v spodbudno naravnanem okolju bodo učenci 

lahko razvijali kompetence pisanja. V prvem triletju je priporočljivo, če je poučevanje pisanja 

spontano in delno vodeno, saj se takrat učenci šele učijo pisanja črk in besed. Poučevanje naj 

bo postopno in izkušenjsko, in sicer najprej poslušanje, nato branje, govorjenje in na koncu 

pisanje. V drugem triletju še vedno delno vodeno, a že postopoma samostojno, saj so učenci 

že osvojili osnove opismenjevanja, zato se lahko že samostojno z veliko vaje učijo pisanja. 

Gre za izkušenjsko in spoznavno učenje, pri čemer sistematično razčlenjujejo zapisana 

besedila. V zadnjih treh letih osnovne šole pa je večinoma samostojno poučevanje, a vseeno 

delno vodeno, saj še vseeno potrebujejo pomoč. Poudarek je na sistematičnem tvorjenju 

pisnih besedil (Blažić, 2014). 

 

Avtorica M. M. Blažić (2014) opredeli fazi razvijanja učenčevih pisnih sposobnosti: 

1. faza 

Prva faza je namenjena motivaciji učencev za pisanje. Učitelj mora učencem napovedati, o 

čem bodo pisali, pove jim temo, ki se lahko navezuje na pretekli dan, pretekle počitnice, 

njihove najljubše igrače itn. Pove jim, kaj bodo pisali in katero besedilno vrsto. Lahko so to 

pravljice, pesmi ali pa neumetnostna besedila. V bistvu gre za izkušenjski pogovor, saj v 

učencih vzbudi zanimanje, izkušnje ter predznanje o temi in besedilni vrsti, s katero se bodo 
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ukvarjali. Pomemben je tudi priklic iz dolgoročnega spomina, še posebno če se na tega 

navezuje tema pisnega besedila. 

2. faza 

Prvi fazi sledi voden pogovor o učenčevih izkušnjah in njihovem doživljanju ob podobni 

temi. Pogovor se navezuje tudi na predznanje o poznavanju besedilnih vzorcev, ki so značilni 

za tisto besedilno vrsto, s katero se bodo ukvarjali. Dobro je, če učitelj ta pogovor ponazori z 

raznimi slikami, grafi, primeri in drugimi gradivi, da si učenci lažje predstavljajo ali pa se 

hitreje spomnijo. Temu sledi pisanje ali branje istovrstnih besedil. Ob zgledih in spodbudah 

učitelja učenci ponotranjijo vzorce, ki se ponavljajo v istovrstnih besedilih. Pri pravljici na 

primer ponotranjijo, da je vedno nek uvod, jedro z vrhuncem in zaključek, pri pesmih pa 

morajo biti pozorni na rime.  

 

»Pisni proces je proces odkrivanja, ponovnega branja in ponovnega pisanja,« (Blažić, 2000, 

str. 13). To pomeni, da je za učence težko nekaj prosto napisati, zato morajo to postopoma 

odkrivati. Velikokrat je težava že v tem, kako sploh začeti, ko pa enkrat začnejo pisati, morajo 

ves čas brati, kaj so napisali, to popravljati, na novo odkrivati in dopolnjevati. Prvotne ideje, 

ki so jih zapisali, lahko zamenjajo z novimi, boljšimi. Učenci potrebujejo veliko vaje pisanja 

oziroma morajo razviti pisne navade, saj bodo le s tem pridobili samozavest in jim pisanje ne 

bo predstavljalo velike ovire. Naloga učiteljev in tudi staršev je, da z otroki vzpostavijo 

pozitiven odnos do pisanja. Vsaka nova tema, o kateri še niso pisali, mora otrokom 

predstavljati izziv in ne ovire. Dobro pa je, če so teme blizu otrokovemu doživljajskemu in 

domišljijskemu svetu, saj bo o tem laže pisal, ker se neposredno tiče njega (Blažić, 2000). 

 

1.7.2 Ustvarjalnost in poustvarjalnost 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika za pojma ustvarjalnost in poustvarjalnost podaja 

naslednji razlagi:  

 

»ustvarjálnost -i ž sposobnost s svojo dejavnostjo doseči, da kaj nastane; uresničitev te 

sposobnosti« (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2018) 

 

»poustvarjálnost -i ž (ȃ) sposobnost poustvarjanja: presenetila jih je poustvarjalnost tega 

igralca / operna poustvarjalnost« (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2018) 

O tem, kaj je ustvarjalnost in katera oseba je ustvarjalna, je napisanih veliko opredelitev. Vsak 

avtor se pri tem opira na svoje kriterije, večinoma pa se strinjajo o nekaterih skupnih 

lastnostih, ki so odprtost, izvirnost, svobodnost, produktivnost, prožnost ter odpor proti 

tradicionalizmu (Blažič in dr. 2003, v Halilović in Likar, 2013). 

 

Avtorica Cowley (2008) pravi, da smo ustvarjalni takrat, ko združujemo že poznane stvari na 

nov, inovativen način, ko nekaj starega uzremo v neki novi luči, ko se pri reševanju težav 

odločimo za nenavadno pot in predlagamo drugačen, ustvarjalen način ukrepanja ter ne 

izberemo najbolj očitne poti, temveč stransko, in razmišljam vzporedno, vidimo širšo sliko.  

 

Ustvarjanje in poustvarjanje je pri otrocih izrednega pomena. S tem ko morajo razmišljati in 

uporabljati svoja znanja, razvijajo kognitivne sposobnosti. Podobno kot ustvarjalno osebo 

opredeljuje Cowley S., se tudi A. Woolfolk (2002) strinja, da je osnova za ustvarjalnost bogat 

zaklad znanja na nekem področju, poleg tega pa je treba znati določene probleme 

prestrukturirati, kar pomeni, da jih spremenimo do te mere, da jih vidimo v novi luči. Takrat 

dobimo nov vpogled, ki ga prej nismo poznali, in laže rešimo problem. 
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Pomembno je, da ustvarimo spodbudno okolje, v katerem bodo učenci motivirani. Ustvarja se 

po korakih in se ne hiti, sploh če so v razredu učenci, ki imajo različne individualne 

zmožnosti. Za otroke je učinkovito ustvarjanje takrat, ko zaznajo lastno učinkovitost in 

odgovornost pri procesih kreiranja. Omogočiti jim moramo, da na plano pride vse, kar je v 

njihovih glavah, in s tem prispevamo k temu, da se med seboj še bolj spoznajo in povežejo. T. 

Velikonja (2015) pravi:  

 

»S pomočjo ustvarjalnih procesov se dvigne kakovost otrokovega življenja, saj se 

približamo celoviti vzgoji otrok, vplivamo na domišljijo, uvajamo novosti in 

ustvarjamo neodvisnost do ustaljenih postopkov.« (str. 12)  

 

Ustvarjalnost je individualna, zato se moramo zavedati, da tu ne obstajajo pravilni in napačni 

odgovori. Obstaja tisto, kar učenec misli in izrazi (Velikonja, 2015).  

 

Gardner (1993a, v Woolfolk, 2002) opisuje, kdo je zanj ustvarjalni posameznik, in 

pravi, da je to oseba, »ki redno rešuje probleme, oblikuje modne izdelke ali postavlja 

nova vprašanja na določenem področju tako, da je že od vsega začetka obravnavano 

kot novo, na koncu pa v določenem kulturnem okolju postane splošno sprejeto,« (str. 

119).  

 

Ljudje lahko ustvarjajo na veliko različnih področjih, in sicer v glasbi, kjer avtorji ustvarjajo 

nove melodije in s tem nastajajo ves čas nove, zanimive in inovativne pesmi ali skladbe, v 

likovni umetnosti, ko ustvarjajo razne ustvarjalne motive v slikah, risbah itn., ustvarjajo pa 

lahko tudi pisatelji in pesniki. Slednji pri pisanju uporabljajo svojo domišljijo, da nastanejo 

nove knjige, pesmi in drame, ali pa se pri svojem pisanju navezujejo na že obstoječa dela, ki 

jih le preoblikujejo in dodelajo po svoje. Te dva načina pisanja lahko imenujemo tudi 

ustvarjalno in poustvarjalno pisanje.  

 

1.7.2.1 Ustvarjalno in poustvarjalno pisanje 
 

Za ustvarjalno pisanje M. M. Blažić (2014) pravi, da gre za pretvarjanje zamišljenega besedila 

v zapisano novo in izvirno besedilo. Poustvarjalno pa se od tega razlikuje po tem, da gre tu za 

pretvarjanje zamišljenega besedila, ki je nastalo ob zgledu nekega drugega književnega ali 

katerega koli drugega besedila in je zapisano v novo in izvirno besedilo.  

Bistvo ustvarjalnega pisanja je »spodbujanje doživljajske občutljivosti in razvijanje besedne 

ustvarjalnosti, pisanje ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil, ki jih je tradicionalna didaktika 

književnosti imenovala prosto spisje ali pisno sporočanje,« (Blažić, 2000, str. 7). Pomen 

prostega spisja je, da učenci brez dodatnih navodil učitelja zapišejo, kar imajo tisti trenutek v 

svoji ustvarjalni domišljiji. 

 

»Ustvarjalno pisanje oz. ustvarjalni pouk književnosti je del slovenske šolske prakse 

že od leta 1850 in je v različnih obdobjih imelo različne funkcije. V prvem obdobju 

(1850–1906) je poudarek na začetni fazi opismenjevanja (Majar, Praprotnik), v 

drugem obdobju (1906–1931) začne ustvarjalnost pridobivati pomen kot »novi pouk 

spisja« (Bezjak, Lichtewallner in čitanke). Tretje obdobje (1955– 1991) je imenovano 

»novo poučevanje spisja« (Šilih, Trdina, Silvester). Četrto obdobje (1991–2004) 

poudarja pomen šolskega ustvarjalnega pisanja (Žagar, Krakar Vogel) (1991–2004).« 

(Blažić, 2013, str. 36)  
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V petem obdobju, ko je Slovenija že v Evropski uniji, dobi ustvarjalnost nov pomen. Razlog 

zanj je vpliv digitalnih medijev, ki jih moramo uporabljati smiselno (Blažić, 2013). 

 

V učnem načrtu za slovenščino (2011 in 2018) je pri področju književnost (po)ustvarjalno 

pisanje omenjeno pri razdelku govorjenje/pisanje, in sicer v vseh treh vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih (v nadaljevanju VIO).   

 

Prvo VIO: 

– poezija 

Tvorijo rimane verze z dopolnjevanjem manjkajočih rim na koncu verza, izmišljajo si nove 

besede (tudi nesmiselnice), dane besede krajšajo in daljšajo po svoji domišljiji, tvorijo nove 

besede po vzorcih, ki so dani v besedilih, zapisujejo asociacije na dane besede, na koncu 

vzgojno-izobraževalnega obdobja pa tudi sami zapišejo enokitične pesmi, likovno oblikujejo 

besede oziroma slikajo z besedami. 

 

– proza 

Učenci postavijo sebe v vlogo književne osebe in pišejo kot o sebi, književno osebo iz 

svojega besedila tudi narišejo, s kombinacijo risbe in zapisa (strip) prikažejo svoje 

razumevanje književnih oseb, razlagajo ravnanje svojih književnih oseb, tvorijo lastne 

pravljice, izdelajo pravljico z nizanjem sličic, izdelujejo slikanice, na koncu vzgojno-

izobraževalnega obdobja pa že oblikujejo narobe pravljice oziroma povežejo več pravljic v 

eno ter tvorijo pripoved. 

 

– dramatika 

Dramatizirajo pravljice, lahko izdelajo tudi lutke, v skupinah dramatizirajo pesmi ali prozna 

besedila, za dramske osebe poiščejo glas, ki je njim primeren in ga znajo spremeniti glede na 

spreminjajoče se lastnosti oseb, ob koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja pa lahko že pišejo 

dvogovore po vzorcu dramskih prizorov (Učni načrt za slovenščino, 2011 in 2018).  

 

Drugo VIO: 

– poezija 

Učenci ustvarjajo zanimive kombinacije besed, na primer onomatopoijo, zvočno slikanje, 

ustvarjajo tudi rime in rimane verze, oblikujejo likovno pesem tako, da razporejajo besede po 

papirju, nizajo asociacije in tvorijo pomanjševalnice, metafore, nenavadne besedne zveze in 

besedne zveze z okrasnim pridevkom. Tvorijo pa tudi krajše besedilo, v katerem posnemajo 

slog pesmi. 

 

– proza 

Pišejo zgodbe na način, da glavna književna oseba ravna v nasprotju z njihovimi pričakovanji, 

pišejo fantastične in nesmiselne zgodbe, zgodbam dodajajo predzgodbe, nove konce, jim le-te 

spreminjajo ali pa jim dodajajo vmesna poglavja. Po želji lahko prestavljajo osebe iz enega 

umetnostnega besedila v drugega. Pišejo zgodbe s perspektive njim neljubih književnih oseb 

ali pa pišejo zgodbo, kot da pripoveduje glavna književna oseba. Lahko tudi preoblikujejo 

dano besedilo v strip ali pa le-tega spremenijo v zgodbo. V tem triletju učenci pišejo 

raznorazne pravljice in zgodbe, kot so na primer tipično slovenske pravljice, okvirne 

pravljice, pravljice po vzoru že napisanih klasičnih pravljic, fantastične pripovedi in 

realistične pripovedi in zgodbe. Proti koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja lahko napišejo 

tudi zgodbo, v katerih se glavne osebe, otroci, zapletajo v nenavadne dogodivščine in namesto 

odraslih rešujejo probleme na svoj inovativen način. 
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– dramatika 

Učenci lahko že sami pišejo dramske prizore ali pa prozno besedilo spreminjajo v dramsko. 

Napišejo pa lahko tudi scenarij za radijsko igro, ki jo nato izvedejo. V igri vlog improvizirajo 

dramske dialoge, v razredu pa lahko dramatizirajo lastno dramsko delo ter sami postavijo 

odrsko postavitev mladinske gledališke igre (Učni načrt za slovenščino, 2011 in 2018).  

 

Tretje VIO: 

– poezija 

Učenci v povezavi z določeno temo sami tvorijo pesemske slike glede na občutja, ki jih 

doživljajo ob književnih delih in v povezavi z določeno temo, tvorijo nove primere, 

poosebitve, okrasne pridevke in preproste metafore, izdelajo likovno pesem ali pesem 

lepljenko glede na temo ter pesem preoblikujejo v prozo. V 8. in 9. razredu pa lahko tvorijo 

tudi aliteracije in asonance po analogiji.  

 

– proza 

Ustvarjajo svoje književne osebe, ki jih sestavijo iz prej poznanih knjižnih oseb iz filmov, 

knjig, realnega življenja. Pišejo nove prigode njim že poznanim književnim osebam, lahko pa 

tudi osebe premeščajo iz ene zgodbe v drugo. Izbranim zgodbam dopisujejo predzgodbe ali 

pišejo svoje nove konce oziroma zaključke. Enako kot v drugem triletju tudi tu preoblikujejo 

zgodbe v strip ali obratno, dogajanja v zgodbah prestavljajo v sedanjost/prihodnost ali jih 

postavljajo v drugačen prostor, lahko pa pišejo tudi parodije na prebrana prozna dela. 

Samostojno lahko izberejo med eno enoto, ki jo sami napišejo po svoji domišljiji, in sicer 

basen, pripovedko, črtico, bajko, pismo, fantastično zgodbo ali nerealni dnevnik. Na določeno 

temo in s podobnimi/različnimi motivi pišejo nova pripovedna besedila. Književno 

perspektivo pa razvijajo z vzpostavljanjem komične/tragične književne perspektive v svojih 

(po)ustvarjalnih besedilih. 

 

– dramatika 

Tako kot v nižjih razredih tudi tu učenci besedno ali pesemsko besedilo po svoje 

dramatizirajo, lahko sami napišejo svoje komične dramske fragmente, prizore ali pa celotno 

dramsko besedilo, v svojem izvirnem besedilu pa lahko tudi posnemajo slog dramskega 

besedila. Učenci lahko posnamejo tudi kratko radijsko igro, ki ji s šumi, glasbo in drugimi 

zvoki dodajajo zvočno plat. V igri vlog improvizirajo dramske dialoge, v »razrednem 

gledališču« lahko uprizorijo nek odlomek iz drugega ali lastnega dramskega besedila. (Učni 

načrt za slovenščino, 2011 in 2018). 

 

Preglednica 8: (Po)ustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v vseh treh VI obdobjih 

 POEZIJA PROZA DRAMATIKA 

Prvo VIO – tvorjenje verzov in 

novih besed, 

– krajšanje in daljšanje 

besed, 

– zapisovanje asociacij, 

– pisanje pesmi, 

– slikanje z besedami 

– postavljanje v vlogo 

književne osebe in 

pisanje o tem, 

– risanje in pisanje 

stripov, 

– tvorjenje pravljic, 

– izdelovanje slikanic, 

– tvorjenje pripovedi 

– dramatizacija pravljic, 

– izdelovanje lutk, 

– pisanje dvogovorov po 

vzorcu 

 

Se nadaljuje… 
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… nadaljevanje Preglednice 8 

 

Drugo VIO – ustvarjanje 

onomatopoije, 

– zvočno slikanje, 

– tvorjenje 

pomanjševalnic, metafor, 

nenavadnih besednih 

zvez in okrasnih 

pridevkov, 

– posnemanje krajšega 

besedila s posnemanjem 

– pisanje različnih zgodb, 

– dodajanje predzgodb in 

zaključkov, 

– pisanje iz drugih 

perspektiv, 

– reševanjem problemov 

v zgodbah na inovativen 

način 

– pisanje dramskih 

prizorov, 

– pisanje scenarijev za 

radijsko igro ter izvajanje 

le-teh, 

– improvizacija dramskih 

vlog, 

– postavitev mladinske 

gledališke igre 

Tretje VIO – tvorjenje pesemskih 

oblik glede na občutja, 

– tvorjenje novih 

primerov, poosebitev, 

okrasnih pridevkov in 

metafor, 

– izdelovanje likovne 

pesmi, 

– tvorjenje aliteracij in 

asonanc po analogiji 

– ustvarjanje lastnih 

književnih oseb, 

– pisanje in risanje 

stripov, parodij na 

prebrana dela, 

– pisanje črtic, basni, 

pripovedk, bajk, pisem, 

nerealnega dnevnika 

– dramatizacija 

pesemskega ali proznega 

besedila, 

– pisanje komičnih 

prizorov ali celotnih 

besedil, 

– snemanje radijske igre 

z dodanimi zvoki, 

– uprizoritev razrednega 

gledališča 

 

 

 

Ustvarjalno pisanje ima poleg prostega otrokovega pisanja in šolskega pisanja še dve vlogi. 

Prva temelji na otroku oziroma na njegovi pravici svobodnega ustvarjalnega izražanja. Ta 

vloga didaktiki mladinske književnosti predstavlja izziv, saj so ideje otrok lahko precej 

nepredvidljive. Druga vloga pa je usmerjena na odraslega oziroma je, kot jo poimenuje 

avtorica M. M. Blažić (2013), »odraslocentrična ali politična« (str. 36). Opredeljuje 

ustvarjalne posameznike, učence, ki so kritični, v nedemokratičnih družbah pa jih imajo tudi 

za ljudi s posebnimi potrebami ali za ljudi, ki so drugačni in/ali problematični.  

 

Strinjam se z mislijo avtorice, ki pravi: »Ustvarjalni učenci so usmerjeni v prihodnost, 

in vse kulture, ki želijo dejansko, ne le deklarativno napredovati, bi morale spodbujati 

divergentno mišljenje, ustvarjalnost in kritičnost ne glede na področje.« (Blažić, 2013, 

str. 36)  

 

Bolj ko otrokom dopuščamo ustvarjalnost in kritično mišljenje, bolj bodo odprti za dogajanja 

v svetu, za spremembe, morda pa bodo veliko tudi sami prispevali k spremembami, ki jih svet 

v določenih kulturah potrebuje. Toda za to potrebujejo nekoga, ki jih posluša, sliši in jim 

dovoli takšno mišljenje. Pri tem jim lahko pomagamo z mladinskimi književnimi besedili, s 

pomočjo katerih se bodo razvili v kritične in ustvarjalne odrasle (Blažić, 2013). 

 

 

1.7.2.2 Delitev šolskih besedil glede na ustvarjalnost 
 

Učenci pri pouku slovenščine skozi celotno osnovno šolo tvorijo razna besedila. Vse od 

neumetnostnih besedil, kot so pohvala, spričevalo, pismo, opravičilo, vabilo itn., do 

umetnostnih, kamor spadajo na primer zgodbe, drame, pesmi, basni itn. Pogoj, da učenci sami 

tvorijo besedila, je dober besedni zaklad, med pisanjem pa morajo razvijati tudi domišljijo. Če 

učencem pustimo čas in jim damo možnost, da so inovativni in ustvarjalni, nastanejo šolska 

besedila, ki jih glede na ustvarjalnost ločimo na tri vrste: 

Vir: Učni načrt za slovenščino (2011 in 2018) 
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– poustvarjalna besedila, ki so vezana zgled, 

– ustvarjalna besedila, ki niso vezana na vsebino in vrsto, 

– neustvarjalna besedila. 

 

Pri poustvarjalnih besedilih je vsebina lahko vezana na umetnostna ali neumetnostna besedila, 

zgled pri pisanju pa jim je lahko tudi besedilna vrsta, ki je prav tako lahko umetnostna ali 

neumetnostna. Ustvarjalna besedila lahko zajemajo prvine umetnostnega jezika in 

umetnostnih besedil, neustvarjalna besedila, ki so vsebinsko in oblikovno vezana na zgled, pa 

so narek, samonarek in prepis. 

 

Besedil učencev, ki sodijo v ustvarjalna besedila, ne poimenujemo umetnostna besedila, 

ampak šolska besedila, saj gre za besedila, ki jih učenci sami napišejo v šolskem okolju v 

obdobju od 6. do 15. leta (Blažić, 2014). 
 

Vrste umetnostnih (po)ustvarjalnih besedil 
 
Naštetih je nekaj primerov umetnostnih (po)ustvarjalnih besedil po triletjih (Blažić, 2014). 

 

V prvem triletju: 

– dopolnjevanje, 

nadaljevanje, 

– dramatizacija, 

– ilustracija je besedilo, 

– izštevanka, 

– obnova, 

– pesem, 

– pravljica, 

– pregovor, 

– rime, 

– piktogrami, 

– zgodba 

V drugem triletju: 

– detektivski roman, 

– dopolnjevanje zgodbe − 

predzgodba, 

– nadaljevanje zgodbe, 

– dramatizacija proze, 

– ilustracija pesmi, 

– ljudska pravljica, 

– narobe pravljica, 

– nonsensna poezija, 

– osnutek radijske igre, 

– posnemanje besedila, 

– realistična zgodba 

V tretjem triletju: 

– bajka, 

– besedilo v stripu, 

– dnevniški zapis, 

– doživljajski spis, 

– dramsko besedilo, 

– likovna pesem, 

– preoblikovanje stripa v 

besedilo, 

– pustolovski roman, 

– samogovor, 

– zgodovinski roman 

 

Izobraževalni cilji ustvarjalnega pisanja 

 

Učenci v prvem triletju spoznavajo pojme in pisni proces oziroma se prvič srečujejo s fazami 

tvorjenja pisanja, spoznavajo pa tudi besedilotvorne metode. Na ravni uporabe pridobivajo 

pojme za razvijanje poimenovalnih, upovedovalnih in besedilotvornih sposobnosti. Učenci v 

prvih treh razredih tudi sprejemajo in se učijo razumeti pisne izraze za (po)ustvarjalne 

besedilne vrste. V drugem triletju pojme pisnega procesa in faz tvorjenja besedila ter 

besedilotvorne metode pridobivajo že na ravni uporabe in razumevanja, kjer se vidi napredek 

iz prvega triletja, kjer se z njimi šele spoznavajo. Pojme za razvijanje prej naštetih 

sposobnosti tudi pridobivajo na ravni uporabe in razumevanja. V prvem triletju so pojme 

lahko le uporabljali, tu pa jih morajo še razumeti. Prav tako pa morajo razumeti tudi, kako se 

pravilno uporablja izraze za poustvarjalna in ustvarjalna besedila. V zadnjem triletju poznajo 

in razumejo pisni proces ter pojme pisnega procesa, prav tako faze tvorjenja besedil in 

besedilotvornih metod. Pojme za razvijanje sposobnosti pridobivajo poleg uporabe in 

razumevanja tudi s poimenovanjem, izraze za poustvarjalne in ustvarjalne besedilne vrste pa 

učenci poznajo, jih znajo opisati in pravilno uporabiti (Blažić, 2014). 
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1.7.3 Modeli nalog za ustvarjalni pouk književnosti 
 

Za ustvarjalni pouk književnosti je pomembno, da pri otrocih razvijamo besedno 

ustvarjalnost. To lahko storimo z širjenjem ravni splošnega znanja, s širjenjem besedišča in 

spomina, s poglabljanjem ustvarjalne domišljije in s tem, da imamo do otrok pozitivna 

pričakovanja. S temi pričakovanji pri otrocih iščemo znanje, in ne neznanje. Tak pouk je 

sproščujoč, učenci so ves čas aktivni ter obenem ustvarjalni. Da se učenci približajo mišljenju 

pisateljev in pesnikov pred samim ustvarjalnim postopkom pisanja, pri pouku sami 

ustvarjalno berejo besede, besedne zveze, verze ter povedi oziroma ustvarjalno berejo 

besedilo kot celoto (Blažić, 2000).  

 

 

Primeri nalog za ustvarjalni pouk književnosti: 

– dopolnjevanje manjkajočih besed iz besedila, 

– nadaljevanje besedila, 

– napovedovanje vsebine, 

– postavljanje velikih začetnic in ločil, 

– preverjanje znanja s križanko, 

– spreminjanje ustvarjalnega besedila v polustvarjalno besedilo, 

– spreminjanje besedila v ilustracijo, strip, slikopis, 

– razvijanje imaginacije vsebine prebranega, 

– spreminjanje pripovedovalca ter žanra besedila, 

– dramatizacija besedila, 

– ustvarjanje lastnih nalog itn.  

 

Pri teh nalogah je pomembna diferenciacija, kar pomeni, da nekateri dobijo več navodil, 

nekateri manj, razlika je lahko tudi v količini besedila ali zahtevnosti same naloge (Blažić, 

2000).   

 

1.7.4 Ustvarjalne učne metode 
 

Učiteljeva naloga je, da v razredu med poukom uporablja različne učne metode. Lahko izbere 

le eno določeno metodo, lahko pa med seboj kombinira več različnih metod. S slednjim 

poskrbi, da je učna ura bolj motivacijsko naravnana, zanimivejša in kakovostnejša, s tem pa 

dosega tudi učne cilje. Če učitelj uporablja eno metodo skozi celotno učno uro, ima to lahko 

pri otrocih negativne posledice. Postanejo lahko zdolgočaseni, ker je ura monotona, ker pa 

niso aktivni oziroma zaposleni, to lahko vodi tudi v razredni nemir. Pomembno je, da učitelj 

zna izbrati tako učno metodo, s katero bo učencem najlaže približal obravnavano snov. Znati 

mora tudi prilagoditi učne metode glede na faze pouka in obenem upoštevati razvojno stopnjo 

otrok.  

 

Na učiteljevo odločitev o izbiri učnih metod pri pouku vpliva veliko dejavnikov. Najbolj je 

pomemben seveda ta, katero učno vsebino obravnava pri pouku. Na primer pri obravnavi neke 

težje snovi, ki jo učenci težko razumejo, sta zelo primerni metodi razlage in pojasnjevanja, saj 

s tem otrokom učno snov laže približa. Pomemben je tudi tip učne ure, in sicer ali gre za 

usvajanje učne snovi, njeno utrjevanje in ponavljanje ali pa preverjanje in ocenjevanje znanja 

obravnavane učne snovi. Podobne temu dejavniku so tudi etape v učnem procesu. Tudi glede 

na etape se učitelj odloča o uporabi ustrezne učne metode. Zelo pomembna je razvojna 

stopnja učencev. Učne metode se pri mlajših učencih razlikujejo od metod pri starejših, saj 

nekaterih metod mlajši še niso uspeli usvojiti. Učitelj mora dobro poznati spretnosti in 



52 

sposobnosti učencev v svojem razredu in se na to opirati pri izbiri metod. Nekaj dejavnikov, 

ki malo manj vplivajo na izbiro metod, a imajo vseeno bistven pomen, so število učencev v 

razredu, lokacija šole, čas, ki ga ima učitelj na voljo, in njegova osebnost. Slednji dejavniki 

sicer vplivajo na odločitev učitelja, a ker mora biti iznajdljiv in prilagodljiv, lahko učne 

metode prilagodi glede na vse naštete situacije (Tomić, 2003). 

 

Za razvijanje ustvarjalnosti pri učencih mora učitelj pri pouku izbirati med ustvarjalnimi 

metodami. M. Cenčič (2014) omeni avtorja Ščuka (2008, v Cenčič, 2014), ki je v svojem delu 

zapisal, da se mu zdi, da ima šola dobre pogoje za razvijanje ustvarjalnosti učencev, a tega ne 

izkoristi. Premalo poudarka daje na iskanju novih rešitev, na divergentnem mišljenju in 

dopuščanju drugačnih mnenj in rešitev. Pravi, da je šola naravnana bolj po okusu učiteljev, in 

ne toliko po okusu učencev. Z njim se strinjata tudi T. Bezić in B. Marentič Požarnik (2010 in 

2000, v Cenčič, 2014), ki pravita, da je prav naloga šole, da spodbuja razvijanje ustvarjalnosti 

pri učencih, a pogosto to le zavira s svojim načinom dela.  

 

Za razvoj učencev je izrednega pomena, da pred njimi stoji učitelj, ki sprejema njihova 

različna mnenja, spodbuja iskanje inovativnih rešitev in ustvarjalnost na vseh področjih. 

Učitelji imajo veliko vlogo pri tem, da poskrbijo za zanimiv in ustvarjalen pouk, za to pa 

imajo na voljo veliko ustvarjalnih učnih metod. Avtorica M. Cenčič (2014) navaja sedem 

ustvarjalnih učnih metod, s katerimi spodbujamo ustvarjalnost pri pouku: 

 

a. Metoda pogovora 

To je metoda, ki se pri pouku uporablja največkrat. Da jo učitelj naredi ustvarjalno, je 

izrednega pomena, da učencem postavlja odprta ali divergentna vprašanja, s katerimi 

lahko dobi zelo različne odgovore, postavlja pa tudi vprašanja na višjem nivoju, po 

Bloomovi taksonomski stopnji. Z njimi učence vpraša po analizi, sintezi in vrednotenju 

(Cenčič, 2014). Z ustvarjalnimi vprašanji lahko dobimo raznolike, drugačne, obogatene, 

izpolnjene in razširjene zamisli. S postavljanjem divergentnih vprašanj pa lahko dobimo 

včasih tudi neobičajne in presenetljive odgovore (Godinho in Wilson, 2008, v Cenčič, 

2014). Pomembno je tudi, da je vzdušje v razredu sproščeno, da učenci sploh želijo 

odgovarjati, in tudi to je naloga učitelja. Poleg tega mora še spodbujati učence, da 

postavljajo vprašanja. Pri književnosti je zelo pomembno, kakšna vprašanja zastavlja 

učitelj, saj z njimi učenci poglabljajo razumevanje prebranega. Po obravnavi besedil je 

metoda pogovora zelo pomembna.  

 

b. Metoda pripovedovanja 

Tudi metoda pripovedovanja se pri pouku uporablja zelo pogosto. V članku je prav 

posebno omenjena metoda pripovedovanja zgodb, ko učitelji in učenci skupaj ustvarjajo 

zgodbo. Učitelj na začetku ustvari rdečo nit zgodbe, učenci pa jo nato nadgrajujejo. 

Sami oblikujejo osebe, jih postavijo v različne situacij, rešujejo konflikte med njimi ipd. 

(Nakrst, 2010, v Cenčič, 2014). 

 

To metodo lahko uporabimo v vseh fazah učnega procesa, še najbolj zanimiva pa je 

lahko pri uvodni motivaciji, kjer učenci iz svojega predznanja oblikujejo zgodbo, ali pa 

pri urjenju in ponavljanju, ko učenci s tem, ko oblikujejo zgodbo, ponavljajo že naučeno 

snov. 

 

c. Metoda igre 

A. Woolfolk (2002) v svoji knjigi omenja Sigmunda Freuda (1959, v Wollfolk, 2002), 

ki je rekel, da otrok v vsaki igri ustvari in živi svoj lasten svet, v tem svetu pa stvari 
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preuredi na način, kot so všeč njemu. Obnaša se kot ustvarjalen pisatelj, saj tako kot on 

tudi otrok vlaga v svoj domišljijski svet, ki pa ga jemlje zelo resno. Avtorica po besedah 

avtorja Bjorklunda (1989) pravi, da so otroci, ki preživijo več časa v svojem 

domišljijskem svetu, bolj ustvarjalni. To bi morali upoštevati tudi učitelji pri svojih 

učencih, in sicer bi jim morali dati dovolj časa za razmislek oziroma za to, da so lahko v 

svojem svetu, in jih spodbujati pri tem, saj bi na tak način postali bolj ustvarjalni pri 

svojih nalogah (Woolfolk, 2002).  

 

Tudi avtorica A. Tomić (2002) v knjigi Spremljanje pouka govori o pozitivnih učinkih 

igre pri pouku. Z igrami lahko »uresničujemo nekatere temeljne cilje na področju 

socializacije, razvijanja sposobnosti in interesov.« (Tomić, 2002, str. 86) Vpeljemo jo 

lahko na vseh stopnjah šolanja, učinkovita pa je le pod vodstvom dobrega in strokovno 

podkovanega učitelja. Zaradi igre se lahko spremenijo tudi odnosi med učitelji in 

učenci, in sicer se slednji bolj sprostijo in učiteljem zaupajo. Učitelj postane prijatelj in 

sodelavec, ki se tudi sam uči in spreminja v odnosu z učenci. Igra pri pouku pa mora 

imeti neke cilje oziroma z njo morajo učenci dosegati določene izobraževalne cilje. 

Najbolje je, če učitelj igro vključi v učni proces takrat, ko se učenci z njo največ naučijo 

in se tega sploh ne zavedajo. Take igre, ki dosegajo izobraževalne cilje, se imenujejo 

didaktične igre in ne nastanejo iz učenčevih lastnih potreb. Oblikujejo jo učitelji ali 

nekdo njim podoben. Vsaka taka igra ima nalogo oziroma problem, ki ga je treba rešiti, 

za to pa je potreben napor učencev. Končni izid mora učencu predstavljati zadovoljstvo, 

učitelj pa z rešitvijo vidi, koliko učnih ciljev je nekdo dosegel. Primerne morajo biti 

razvojni stopnji učencev in njihovim interesom, morajo pa učence tudi motivirati, jih 

pripraviti do tega, da se »igrajo«, saj kot je že omenjeno zgoraj, te igre niso nastale iz 

učenčeve domišljije (Tomić, 2002).  

 

č. Metode, ki temeljijo na zapisovanju in grafičnih predstavitvah 

Uporaba teh metod je priporočljiva za učence, ki jim pri učenju pomaga vizualizacija 

oziroma razne tabele, preglednice, diagrami, grafi itn. Zato je B. Marentič Požarnik 

(2000) predlagala metodo matrike ali šahovnice, v kateri učenci primerjajo lastnosti 

nekih enot in jih označujejo v preglednici. Ta metoda lahko postane ustvarjalna zato, 

ker odgovori niso vnaprej določeni, ampak jih določijo učenci z lastnim označevanjem.  

 

Za otrokovo ustvarjalnost se lahko uporabi tudi Vennov diagram, ki se sicer uporablja 

pri matematiki. Tudi pri tej metodi učenci označujejo lastnosti določenih oseb, 

predmetov, pojavov itn. Z označevanjem so lahko zelo ustvarjalni, sploh če morajo kaj 

narisati, napisati ali izdelati iz rezultatov iz Vennovega diagrama (Pečjak in Gradišar, 

2012, v Cenčič, 2014). Pri književnosti lahko učenci po prebrani zgodbi v preglednici 

označujejo, katere lastnosti so pripadale določeni osebi ali pa katere osebe so vplivale 

na določeno situacijo v zgodbi.  

 

d. Nevihta možganov 

Ena izmed metod se imenuje tudi nevihta možganov, to pomeni, da učenci povejo 

asociacije na določeno temo in jim pri v možgane pride mnogo zamisli. S to metodo 

lahko veliko pridobijo tako posamezniki kot skupine (Woolfok, 2002). Osnovno pravilo 

pri tej metodi je, da moramo ločiti proces ustvarjanja idej od njihovega vrednotenja, saj 

slednje zavira ustvarjalnost (Osborn, 1963, v Woolfolk, 2002). A. Wollfolk (2002) v 

knjigi navaja pravila možganske nevihte, ki jih je opisal John Bear (1997). Pravijo, da 

se moramo pri možganskih nevihtah vzdržati presojanja ter lastninjenja idej. To pomeni, 

da včasih nekdo, ki pove idejo, zanjo meni, da je le njegova, in s tem njegov ego ovira 
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ustvarjalno mišljenje. Pri asociacijah oziroma idejah, ki so že podane, smo lahko 

ustvarjalni in si jih tako lahko izposodimo ter jih preoblikujemo. Dobro je, če 

spodbujamo divje, nenavadne ideje, saj s tem spodbujamo ustvarjalnost. Pri 

neuporabnih idejah lahko dobimo zamisli, kako jih spremeniti in jih narediti uporabne.  

 

e. Metoda šestih klobukov 

Gre za metodo, kjer se izvaja le ena vrsta razmišljanja hkrati, saj imajo učeči lahko le 

»en klobuk« naenkrat na glavi, kar ponazarja, da lahko z menjanjem barv klobukov 

lahko hitro menjajo tudi razmišljanja. V knjigi avtorjev Godinho in Wilson (2007, v 

Cenčič, 2014) je predstavljena uporaba šestih klobukov pri pouku književnosti. 

 
Preglednica 9: Metoda šestih klobukov pri pouku slovenščine 

 

f. Metoda vizualizacije 

Metoda je zelo koristna za tiste, ki si težje predstavljajo učno snov. Zelo je povezana z 

možgani in domišljijo (Bizjak, 1996, v Cenčič, 2014). Poleg domišljije pa to metodo 

spremlja tudi sprostitev. Pri pouku se lahko uporabi na način, da učenci mižijo in si 

predstavljajo, kar učitelj pripoveduje. Med tem so sproščeni, dela pa domišljija, saj 

vidijo podobe tako, kot si jih sami predstavljajo. H. Bizjak (1996, v Cenčič, 2014) 

poudarja, da je pri tem pomembna tudi koncentracija in pozornost, Woolfolk (2002) pa 

ob tem pravi, da je pri učenju prvi korak usmerjena pozornost. »Pri vizualizaciji se 

aktivira tako spoznavno (kognitivno) kot čustveno (konativno) področje, pa tudi 

psihomotorično, če je rezultat vizualizacije pisni ali likovni izdelek učencev.« (Cenčič, 

2014, str. 175)  

 

Za pouk književnosti je ta metoda zelo primerna, sploh pri uvodni motivaciji, ko si 

učenci lahko po besedah učitelja predstavljajo, o čem bodo brali pri pouku ali pa jih z 

vizualizacijo le sprosti za nadaljnje pozorno poslušanje. Lahko pa se uporabi tudi med 

samim branjem, sploh v nižjih razredih, ko učenci še ne znajo sami brati. Takrat lahko 

učenci zamižijo, se sprostijo in se poglobijo v učiteljevo branje. 

 

Vse te ustvarjalne metode so pri pouku zelo priporočljive. Z odprtimi vprašanji in vprašanji 

višje taksonomske stopnje, s sproščenim razrednim vzdušjem in dobrimi medsebojnimi 

odnosi lahko veliko pripomoremo k ustvarjalnim učnim uram. Izrednega pomena je igra, s 

katero se otroci sprostijo in se lahko, na primer pri didaktičnih igrah, tudi nekaj naučijo in so 

pri tem tudi ustvarjalni. Da učenci razvijajo svoje kognitivne sposobnosti so primerne tudi 

naloge, pri katerih morajo veliko razmišljati, razumeti stvari, jih analizirati in med seboj 

Klobuk Refleksija Slovenščina (književnost) 

Beli Kaj si se naučil? Kaj lahko poveš o literarnih likih in prizorišču, potem ko prebereš 

uvod? 

Rumeni Katere se odlike tvojega dela? Kaj meniš, katere so pozitivne strani življenja v tem 

obdobju/kraju/družini? 

Črni Kaj bi lahko naredil boljše? Kakšne težave pričakuješ, da bodo imeli liki v prihodnje? 

Rdeči Kaj čutiš o svojih dosežkih? Kako so se spremenila tvoja čustva glede likov? 

Zeleni Kaj bi lahko naredil drugače? Če bi bil ti avtor, kako bi zgodbo začel drugače? 

Modri Kaj bi rekel o svojem 

napredku? 

Kakšno vprašanje imaš zdaj? 

Katerih problemov se je avtor lotil, katere je prezrl? 

Katera vprašanja bi rad postavil avtorju? 
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povezovati. To lahko dosežemo z diagrami in preglednicami ter z vizualizacijami. Pri 

uvodnem delu učnih ur je dobro uporabiti nevihto možganov, saj so učenci pri navajanju 

asociacij na določeno temo lahko izredno ustvarjalni. Zelo dobra pa je tudi metoda šestih 

klobukov, saj lahko učenci ponovijo obravnavano učno snov na zelo inovativen način. To 

lahko spremenijo tudi v igro in si sami nadenejo klobuke ter odgovarjajo na vprašanja glede 

na to, katere barve klobuk nosijo. Za zelo ustvarjalno učno uro je najbolje uporabiti vseh 

sedem ustvarjalnih metod, če se le da. 

 

1.7.5 Besedilotvorne metode 
 

Učenci skozi vsa triletja osnovne šole razvijajo sposobnost besedilotvorja. Po besedah 

avtorice M. M. Blažić (2014) v prvem triletju učenci ob zgledu ustno ali pisno tvorijo bodisi 

krajše ali preprosto smiselno, sovisno in zaključeno (po)ustvarjalno besedilo. Pri tem si 

pomagajo z metodami tvorjenja besedil. Učenci sprejemajo in razlikujejo dve vrsti pisanja, in 

sicer poustvarjalno pisanje in ustvarjalno pisanje. Pri prvem pišejo o že obstoječih ali 

ustvarjenih svetovih – o doživljajskem in domišljijskem. Pri doživljajskem pišejo o resničnem 

svetu, o tem, kaj se jim je zgodilo, se dogaja itn., pri domišljijskem pa si izmišljujejo nove 

stvari, svetove, so ustvarjalni. Pri ustvarjalnem pisanju gre za domišljijsko pisanje o lastnih 

izmišljenih svetovih. Lahko pa učenci pišejo tudi ob književnih besedilih, in sicer v obliki 

obnov, odgovorov na vprašanja o besedilu, dramatizacije, nadaljevanje zgodb itn. (Blažić, 

2014). 

 

Z besedilotvornimi metodami učenci uresničujejo funkcionalne cilje razvijanja sposobnosti 

besedilotvorja. Učenci razvijajo sposobnost za pisanje (po)ustvarjalnih besedil, ob ustreznih 

spodbudah učitelja razvijajo sposobnost ustvarjalnega mišljenja ter razvijajo sposobnost 

načrtovanega prehoda od nanizovalne do pretvorbene strategije (Blažić, 2014). 

 

Besedilotvorne metode, ki jih učenci usvajajo, so po besedah M. M. Blažić (2014): 

a. Dopolnjevanje besedila 

Poudarek je na dopolnjevanju delov besedil, pisanju drugačnih zaključkov 

obravnavanih besedil, nadaljevanju besedil, pisanju predzgodb po obravnavi besedila, 

iskanju ključnih in danih besed v besedilu. 

 

b. Ključne in dane besede 

Učenci dobijo ključne ali dane besede in nato tvorijo besedilo na podlagi le-teh. Besede 

so lahko dane iz enega ali več književnih besedil ali pa so naključno izbrane.  

 

c. Načrt 

Učenci vnaprej dobijo nek vsebinski načrt ali dispozicijo in na podlagi tega napišejo 

svoje besedilo.  

 

č. Posnemanje 

Po zgledu posnemanja učenci tvorijo podobno besedilo prebranemu ali pa vzporedno 

besedilo. 

 

d. Preoblikovanje 

Učenci preoblikujejo že znano književno besedilo in tvorijo novo besedilo tako, da 

vnašajo nove prvine (sami si izmislijo nove književne osebe, zgodbo postavijo v drug 

čas in/ali kraj), lahko pa besedilo posodobijo ali ga postavijo v čas njihovega življenja.  
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e. Prirejanje ali predelava 

Učenci obravnavano besedilo lahko priredijo z dramatizacijo. Dodajo čustva in nove 

ideje ter napisano besedilo spremenijo v dramsko igro. 

 

f. Spomin ali obnavljanje 

Pri tej metodi učenci tvorijo novo besedilo po spominu. V glavi si poskusijo zamisliti že 

poznano besedilo in ga obnoviti. Druga možnost je, da vanjo vnašajo nove prvine in 

tako nastane razširjena obnova. 

 

g. Vprašanja 

Učenci tvorijo novo poustvarjalno besedilo na osnovi vprašanj, ki se navezujejo na 

književno besedilo. Na podlagi novih spodbudnih ali domišljijskih vprašanj pa učenci 

lahko tvorijo ustvarjalno besedilo.  

h. Zamenjevanja ali spreminjanja 

Učenci tvorijo besedilo, medtem pa zamenjajo književno osebe, kraje, čas, lastnosti 

oseb itn. ali pa obstoječe osebe zamenjajo z novimi. 

 

i. Združevanja 

Gre za združevanje različnih prvin različnih besedil in tako tvorjenje novega besedila. 

Primeri le-tega so zmešnjava pravljic, kombinacija dveh ali več pravljic ali besedil in pa 

sestavljanje dveh ali več pravljic ali besedil (Blažić, 2014).  

 

S temi metodami si učitelj lahko pomaga pri kateri koli obravnavani snovi pri pouku 

književnosti. S tem bo poskrbel, da bo pouk zanimivejši od tradicionalnih vprašanj in nalog, 

ki so sledile po branju besedila. Seveda je pomembno, da si vprašanja in naloge iz 

besedilotvornih metod sledijo po taksonomskih stopnjah in da smo pozorni tudi na razvojno 

stopnjo otrok, saj niso vse metode primerne za vse starostne skupine učencev. V nižjih 

razredih lahko učitelj uporabi metode, kot so dopolnjevanje besedila, ključne besede, 

posnemanje, preoblikovanje ter obnavljanje po spominu. V višjih razredih pa učenci lahko 

pišejo na podlagi načrta, prirejajo besedilo, odgovarjajo na težja vprašanja, analizirajo 

besedilo, ga zamenjajo ali združujejo.  

 

1.7.5.1 Primer obravnave izbrane ljudske pesmi iz Štrekljeve zbirke 

Slovenske narodne pesmi s pomočjo besedilotvornih metod 
 

Za obravnavo slovenske otroške ljudske pesmi iz zbirke Slovenske narodne pesmi, sem 

izbrala pesem, ki sodi v sklop Narobe svet A, njena tema pa je narobe svet. Osebe in pojavi 

imajo drugačne lastnosti kot ponavadi, ali pa počnejo stvari, ki jih sicer ne.  

 

»Narobe svet A 

Sonce sije, pa dəš gr
i
è, 

Malnar m
i
ele brez vad

i
è, 

Pet
e
àlen skače brez nag

i
è, 

Dejkla pamejta brez metl
i
è, 

Perica p
e
àre brez vad

i
è.  

 

Kovač tovče brez rak
i
è, 

Kojnič t
e
àče brez nag

i
è, 
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Žaba ma dobre zab
i
è, 

Povš ma pa trd
i
è rag

i
è.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 393) 

 

1. Dopolnjevanje besedila 

– Učenci si sami izmislijo nove osebe in živali in nadaljujejo pesem.  

– Učenci napišejo predzgodbo o narobe svetu, v kateri predstavijo, kako je do tega sploh 

prišlo. 

– Učenci dopolnijo pesem oziroma tvorijo besedilo, v katerem napišejo, kaj se še dogaja v 

tem narobe svetu.  

 

2. Ključne ali dane besede 

– Učenci tvorijo verze pesmi na enak način, le da so jim dane besede, na primer živali, 

predmeti, osebe, naštete pa so tudi lastnosti. Učenci nato sami izberejo dve besedi in napišejo 

verz. 

3. Načrt 

– Učenci narišejo ali napišejo načrt, v katerem predstavijo svoje lastne ideje, na kakšen način 

bi se lotili reševanja tega sveta, da bi se spet povrnil v normalno stanje. Lahko ga naredijo 

linearno ali pa v obliki miselnega vzorca, skratka tako, da si sami najlaže pomagajo. 

 

4. Posnemanje 

– Učenci posnemajo narečje, ki je izpostavljeno v pesmi, in sami napišejo krajše besedilo ali 

pesem, ki je napisana v njihovem narečju. Za pomoč je tu učitelj, ki jim svetuje, na kakšen 

način lahko krajšajo besede ali pa vstavljajo polglasnike. 

 

5. Preoblikovanje 

– Učenci pesem preoblikujejo v časopisno novico, v kateri opišejo, kaj se dogaja v tem svetu. 

Pred tem se z učiteljem pogovorijo o sestavinah besedilne vrste.  

– Učenci pesem spremenijo v ilustracijo. Pesem postavijo v izbran prostor in čas in celotno 

pesem narišejo na list. 

 

6. Priredba ali predelava 

– Učenci pesem dramatizirajo. Dodelijo si vloge in si, za večjo ustvarjalnost, sami zamislijo 

besedilo, ki ga govorijo med dramatizacijo. Izdelajo lahko tudi rekvizite, ki jih nato uporabijo. 

– Učenci pesem priredijo v rap in si sami, za večjo ustvarjalnost, izmislijo ritem in način 

rapanja. 

– Učenci pesem uprizorijo z lutkami, ki jih izdelajo sami ali s pomočjo učitelja. 

 

7. Spomin ali obnavljanje 

– Učenci ustno ali pisno obnovijo, kaj se je dogajalo v narobe svetu.  

– Učenci vnesejo v pesem nove prvine in napišejo razširitveno ali ustvarjalno obnovo pesmi. 

 

8. Vprašanja 

– Učenci tvorijo novo besedilo, v katerem odgovarjajo na vprašanja v zvezi z reševanjem 

narobe sveta. 

 

Primeri vprašanj: 

● Kako bi ti rešil ta svet, da bi se povrnil v normalno stanje? 
● Na kakšen način bi mlinarju in perici vrnil vodo ter dekli metlo? 



58 

● Kako bi pomagal petelinu, kovaču in konju, da bi lahko laže opravljali svoja dela in se 

premikali? 
● Kako si predstavljaš, da se prehranjuje žaba z velikimi trdimi zobmi ter kako se 

premika polž, ki na sebi nosi težke in trde roge? 
 

9. Zamenjava 

– Učenci napišejo pesem tako, da se svet povrne v normalno stanje. Kar osebam in živalim 

manjka, učenci v novi pesmi nadomestijo. 

 

10. Združevanje 

– Učenci napišejo besedilo, v katerem združijo dogajanje iz te pesmi in dogajanje iz svoje 

najljubše pravljice. Razvidne morajo biti vse osebe, živali in dogajanja iz obeh besedil, pesmi 

in pravljice.  

 

NI nujno, da učitelj v eni uri uporabi vse naštete besedilotvorne metode, toda če želi, da je 

pouk oziroma obravnava pesmi bolj ustvarjalna, je dobro, da se posluži vsaj katere od njih 

(Blažić, 2014). 

 

1.7.6 Vloga učitelja pri ustvarjalnem pouku 
 

Učitelj ima zelo veliko vlogo pri tem, kako bo potekal pouk. Za vsako učno uro so potrebne 

dobre priprave in zbranost. Če želi, da ure niso monotone, nezanimive in da so učenci 

motivirani, si mora za to vzeti še več časa pri pripravah. Velikokrat misli, da mora učence 

zaposliti za celo učno uro in jim dati veliko nalog, da ves čas nekaj delajo, a je bolje, če ni 

poudarek na kvantiteti, ampak na kvaliteti nalog. Pomembno je, da so naloge zanimive, da so 

učenci ustvarjalni in da med uro sami podajajo nova vprašanja in ideje, ne da je vse vnaprej 

pripravljeno.  

 

Za veliko šol v današnjem času velja, da premalo spodbujajo učence k ustvarjalnosti. 

Pričakujejo se vnaprej pripravljeni in pravilni odgovori. Ti pa najbolj pridejo do izraza sploh 

pri vprašanjih izbirnega tipa. Če želijo učenci spraševati ali izraziti svoje drzne in inovativne 

ideje, velikokrat veljajo za nadležne, in tako vedenje ni zaželeno. Ustvarjalnost se lahko izrazi 

pri vseh učnih predmetih, ne le pri tistih, ki so povezani z umetnostjo. Toda zato, da bodo 

učenci ustvarjalni, si morajo upati vprašati in izraziti svoje ideje. Učitelj mora vzpostaviti tako 

učno okolje, da učenci ne bodo mislili, da se bodo z vsako svojo besedo osmešili pred 

drugimi. Vzdušje v razredu mora biti tako, da spodbuja ustvarjalne ideje in odgovore 

(Marentič Požarnik, 2000).  

 

Učitelj naj bi uporabljal odprta vprašanja, in ne omejeval otrok z izbirnimi. Njegova vprašanja 

naj bi spodbujala lastna vprašanja in razmišljanja učencev, ki bodo stremela k ustvarjalnosti. 

Dopuščati mora, da si učenci včasih izmislijo neumne in smešne ideje, ker s tem razvijajo 

možgane in so kreativni, saj morda tudi tekmujejo med seboj, kdo bo povedal bolj smešno 

idejo. Učenčeve ustvarjalne odgovore in izdelke mora učitelj pozitivno ovrednotiti. Med 

poukom, ko so učenci aktivni, jim mora dati priložnost za različna reševanja nalog, 

problemov in možnost za kreativno izražanje.  
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2 EMPIRIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Ko sem analizirala učni načrt za slovenščino (2018), je bilo videti, da je zelo malokrat 

omenjena ljudska pesem, bolj natančno, omenjena je le enkrat, ostalo v povezavi z njo pa se 

bolj navezuje na ljudska književna besedila in ljudsko slovstvo. V osnovnih šolah vseeno pri 

pouku učitelji obravnavajo ljudske pesmi v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. 

Namen empiričnega dela je bil, ugotoviti, ali se v osnovni šoli obravnava znanega 

slovenskega zbiratelja slovenskih ljudskih pesmi Karla Štreklja. Poleg tega sem želela 

ugotoviti, koliko učenci 3. razreda osnovne šole poznajo pojme iz učnega načrta za 

slovenščino (2018) v zvezi s pesmijo, ter kakšna je priljubljenost ustvarjanja in izvajanja 

poustvarjalnih dejavnosti po obravnavanih pesmih pri učencih. Ker je Štrekelj v svojih štirih 

zvezkih zbral zelo veliko ljudskih pesmi, in sicer 8686 (I. zvezek (1006 pesmi), II. zvezek 

(3722 pesmi), III. zvezek (2012 pesmi) in IV. zvezek (1053 pesmi)), se vanje poglobil in o 

njih tudi veliko pisal, je dobro, da bi ga učenci spoznali in obravnavali določene pesmi iz 

njegovega 4. zvezka. 

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 

1. Ali učenci in učenke 3. razreda izbrane osnovne šole (v nadaljevanju učenci in učenke) 

poznajo slovenskega zbiratelja slovenskih ljudskih pesmi Karla Štreklja (1895–1912)? 

2. Ali učenci in učenke poznajo pojme iz učnega načrta za slovenščino (2018), ki so 

povezani s pesmijo: avtor/-ica, dramatizacija, ilustracija, Karel Štrekelj, kitica, ljudska 

pesem, motiv, naslov, nesmiselnica, pesem, recitacija, rima, ritem, strip in verz? 

3. Ali imajo učenci in učenke radi ustvarjanje na kateremkoli področju? 

4. Ali učenci in učenke radi izvajajo poustvarjalne dejavnosti po obravnavanih ljudskih ali 

avtorskih pesmih? 

5. Ali učenci in učenke radi sodelujejo v skupini? 

6. Ali učenci in učenke poznajo katero ljudsko pesem? 

7. Ali učenci in učenke radi berejo/prepevajo/poslušajo ljudske pesmi? 

 

2.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Magistrsko delo temelji na akcijski raziskavi z metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabljen 

je bil akcijski pristop raziskave, v katerega smo vključili tudi kvantitativni pristop. 

 

2.4 VZOREC 

 

Podatke smo zbirali z neslučajnostnim namenskim vzorčenjem. V vzorec smo vključili 

učence in učenke 3. razreda izbrane osnovne šole. V razredu je bilo 24 otrok, in sicer 12 

fantov in 12 deklet, njihova povprečna starost pa je bila približno 8 let. 
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2.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV IN POSTOPKI OBDELAVE 

PODATKOV 

 

Podatke smo zbirali s pomočjo akcijske raziskave, ki smo jo izvedli v naslednjih štirih 

korakih: 

 

1. AKCIJSKI KORAK 

Izvedba ankete in analiza odgovorov učencev.  

 

Prvi del ankete je bila razpredelnica z enajstimi pojmi iz učnega načrta za slovenščino 

(2018), ki povezani s pesmijo, ter imenom Karel Štrekelj. Drugi del ankete pa je bilo 

šest vprašanj o poznavanju ljudskih pesmi ter ljudskih pesmi iz zbirke Karla Štreklja, 

o priljubljenosti ljudskih pesmi ter ustvarjalnosti, tako splošne kot ustvarjalnosti v 

poustvarjalnih dejavnostih. Eno vprašanje se je navezovalo tudi na priljubljenost 

sodelovanja v skupini.  

 

2. AKCIJSKI KORAK 

Načrtovanje in izvedba avtorskega modela obravnave ljudskih pesmi iz zbirke 

Slovenske narodne pesmi.  

 

Za 3. razred izbrane osnovne šole sem načrtovala trimesečno obravnavo izbranih 

ljudskih pesmi iz zbirke. Za obravnavanje devetih pesmi smo se srečevali devet tednov 

enkrat tedensko in 38 učnih ur namenili sami obravnavi pesmi, nato pa 22 ur še 

pripravi in izvedbi kulturnega dneva. Po obravnavah pesmi so sledile poustvarjalne 

dejavnosti v treh skupinah. Pri teh dejavnostih so učenci izdelovali izdelke, ki so jih 

pozneje shranili v svoje lastne mape. Iz svojih najljubših izdelkov pa smo izdelali tudi 

razredno knjigo. 

 

OPAZOVANJE  

 

Izvedla sem tudi dvoje opazovanj ene od skupin pri sodelovanju v skupini. Med 

obema meritvama je pretekel dober mesec, saj sem želela ugotoviti, ali se vzdušje v 

skupini po določenem času skupnega dela lahko spremeni. Opazovalni list je vseboval 

podatke o skupini, o času opazovanja ter dejavnosti, ki jo opravljajo, drugi del lista pa 

je bil namenjen beleženju rezultatov opazovanja. 

 

3. AKCIJSKI KORAK 

Ponovna izvedba ankete in ugotavljanje učinkovitosti z analizo odgovorov 

učencev. 

 

Po dveh mesecih in po vseh devetih obravnavanih pesmi sem v razredu ponovno 

izvedla anketo. Bila je enaka tisti, ki so jo reševali na prvem srečanju, saj mi je to 

omogočalo kakovostne rezultate celotnega dela. 

 

4. AKCIJSKI KORAK 

Izvedba kulturne prireditve v povezavi z obravnavanimi pesmi. 

 

Z učenci smo po končanih treh mesecih srečevanj izvedli kulturno prireditev. Na njej 

so se predstavili z nastopi, ki so jih utrjevali med poustvarjalnimi dejavnostmi in na 
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naših treh končnih srečanjih. Obiskovalcem so predstavili tudi svoje izdelke in 

razredno knjigo. 

 

Obdelava podatkov 

 

Pri kvantitativni tehniki zbiranja podatkov smo za dobljene odgovore iz vprašalnika izračunali 

relativne frekvence odgovorov fantov in deklet, s tem pa v nadaljevanju med seboj primerjali 

učenke in učence ter prvo in drugo meritev.  

 

Za podatke opazovanja pa smo napisali primerjavo ugotovitev med obema opazovanjema, 

prvim in drugim. 

 

2.5.1 PRVI AKCIJSKI KORAK – IZVEDBA ANKETE UČENCEV 3. RAZREDA  

 

2.5.1.1 Analiza in interpretacija odgovorov učencev 

 

 
Preglednica 10: Vključeni učenci po spolu in številu 

SPOL ŠTEVILO UČENCEV ODSTOTKI (%) 

ženske (učenke) 12 50% 

moški (učenci) 12 50% 

SKUPAJ 24 100% 

 
Graf 1: Anketirani razred v odstotkih 

 
 

Iz preglednice in grafa lahko razberemo, da je pri anketiranju sodelovalo 24 učencev 3. 

razreda izbrane osnovne šole, od tega 12 (50 %) učenk in 12 (50 %) učencev. 

 

Za pojme iz učnega načrta za slovenščino (2018) in Karla Štreklja sta narejeni dve 

preglednici, in sicer posebej za učenke in posebej za učence, da so rezultati tako bolj 

pregledni. Vse nadaljnje preglednice vsebujejo podatke oziroma rezultate tako za učenke kot 

za učence.  
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Učenci 

 

1a. vprašanje: Ali učenci poznajo pojme, povezane s pesmijo, iz učnega načrta za slovenščino 

(2018)? 

Preglednica 11: Poznavanje pojmov pri učencih 

IZOBRAŽEVALNI 

POJMI IZ 

UČNEGA 

NAČRTA ZA 

SLOVENŠČINO 

(2018) 

ZELO DOBRO 

POZNAM. 

NE POZNAM, A 

SEM ŽE SLIŠAL 

ZANJ. 

NISEM ŠE 

SLIŠAL ZANJ. 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg.  

(f) 

Odst.  

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. 

učencev  

(f) 

Odst. 

(%) 

avtor/avtorica 10 83,4* 1 8,3 1 8,3 12 100 

dramatizacija 1 8,3 8 66,7 3 25 12 100 

ilustracija 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

Karel Štrekelj 0 0,0 1 8,3 11 91,7 12 100 

kitica 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ljudska pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

motiv 7 58,3 5 41,7 0 0,0 12 100 

naslov 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

nesmiselnica 4 33,3 6 50 2 16,7 12 100 

pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

recitacija 5 41,7 5 41,7 2 16,6* 12 100 

rima 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ritem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

strip 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

verz 6 50 5 41,7 1 8,3 12 100 

* odstotek sem narobe zaokrožila za 0,1 % zaradi končnega procenta 100 % 

Graf 2: Poznavanje pojmov pri učencih v odstotkih 

 
 

 

Ker so vsa naša srečanja v okviru empiričnega dela temeljila na ljudski pesmi, so učenci 

morali pred samim začetkom pokazati, koliko poznajo pojme iz učnega načrta za slovenščino 

(2018), dodan pa je bil tudi Karel Štrekelj, saj smo pozneje obravnavali njegovo zbirko. 

Iz preglednice in grafa je razvidno, da so pojme, kot so ilustracija, kitica, ljudska pesem, 

naslov, pesem, rima, ritem in strip zelo dobro poznali vsi učenci (100 %). Pojem 

avtor/avtorica je zelo dobro poznalo deset učencev (83,3%), eden (8,3 %) ga ni poznal, a je 
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slišal zanj, en učenec (8,3 %) pa tega pojma ni poznal. Za dramatizacijo je večina učencev 

(66,7 %) že slišala, a pojma niso poznali, trije učenci (25 %) je niso poznali, zelo dobro pa je 

pojem poznal en učenec (8,3 %). Za Karla Štreklja je slišal le en učenec (8,3 %), ostali (91,7 

%) zanj še niso slišali. Dobra polovica učencev (58,3 %) je pojem motiv zelo dobro poznala, 

ostali (41,7 %) ga niso poznali, so pa zanj že slišali. Polovica učencev (50 %) je za 

nesmiselnico že slišala, a pojma niso poznali, tretjina učencev (41,7 %) je pojem zelo dobro 

poznala, le dva (16,7 %) pa ga nista poznala. Za pojem recitacija je malo manj kot polovica 

učencev (41,7 %) odgovorila, da ga zelo dobro pozna, enako število učencev (41,7 %) je za 

pojem le slišalo, dva (16,7 %) pa pojma nista poznala. Pojem verz je polovica učencev (50 %) 

zelo dobro poznala, slaba polovica (41,7 %) je zanj slišala, a ga ni poznala, eden (8,3 %) pa 

zanj še ni slišal. 

 

Učenke 

 

1b. vprašanje: Ali učenke poznajo pojme, povezane s pesmijo, iz učnega načrta za 

slovenščino (2018)? 

 
Preglednica 12: Poznavanje pojmov pri učenkah 

IZOBRAŽEVALNI 

POJMI IZ 

UČNEGA 

NAČRTA ZA 

SLOVENŠČINO 

(2018) 

ZELO DOBRO 

POZNAM. 

NE POZNAM, A 

SEM ŽE SLIŠAL 

ZANJ. 

NISEM ŠE 

SLIŠAL ZANJ. 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg.   

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. 

učencev  

(f) 

Odst. 

(%) 

avtor/avtorica 9 75 3 25 0 0,0 12 100 

dramatizacija 2 16,6* 5 41,7 5 41,7 12 100 

ilustracija 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

Karel Štrekelj 0 0,0 3 25 9 75 12 100 

kitica 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ljudska pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

motiv 7 58,3 5 41,7 0 0,0 12 100 

naslov 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

nesmiselnica 4 33,3 6 50 2 16,7 12 100 

pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

recitacija 3 25 7 58,3 2 16,7 12 100 

rima 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ritem 10 83,3 2 16,7 0 0,0 12 100 

strip 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

verz 6 50 5 41,7 1 8,3 12 100 

* odstotek sem narobe zaokrožila za 0,1 % zaradi končnega procenta 100 % 
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Graf 3: Poznavanje pojmov pri učenkah v odstotkih 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da so vse učenke (100 %) zelo dobro poznale pojme ilustracija, 

kitica, ljudska pesem, pesem, rima in strip. Tri četrtine deklet (75 %) so pojem avtor/avtorica 

zelo dobro poznale, četrtina (25 %) pa je zanj slišala, a ga ni poznala. Enako število, in sicer 

pet učenk (41,7 %), je za pojem dramatizacija že slišalo, a ga ni poznalo ali pa zanj sploh še ni 

slišalo, dve (16,7 %) pa sta pojem zelo dobro poznali. Za Karla Štreklja je četrtina učenk (25 

%) že slišala, a ga niso poznale, ostale tri četrtine učenk (75 %) pa zanj še niso slišale. Dobra 

polovica učenk (58,3 %) je pojem motiv zelo dobro poznala, ostalih pet učenk (41,7 %) pa je 

zanj le slišalo, ga še niso poznale. Polovica učenk (50 %) je odgovorila, da so za pojem 

nesmiselnica že slišale, a ga ne poznajo, tretjina deklet (33,3 %) je pojem zelo dobro poznala, 

dve (16,7 %) pa zanj še nista slišali. Četrtina učenk (25 %) je pojem recitacija zelo dobro 

poznala, nekaj več kot polovica (58,3 %) je zanj le slišala, dve učenki (16,7 %) pa pojma nista 

poznali. Večina učenk (83,3 %) je pojem ritem zelo dobro poznala, dve (16,7 %) pa ga nista 

poznali, sta pa že slišali zanj.  

 

Glede na to, da so bili anketirani učenci iz 3. razreda, so se v prvih dveh letih že srečali z 

večino pojmov v zvezi z ljudsko pesmijo. Za nekatere pojme, za katere so označili, da so 

zanje slišali, a jih ne poznajo, je morda razlog v tem, da so jih premalo utrjevali v prejšnjih 

letih in se zato ne spomnijo njihovih pomenov. Pojma motiv in ritem spadata bolj v drugo 

vzgojno-izobraževalno obdobje, zato sem bila presenečena, da je vseeno toliko učencev dobro 

poznalo ta dva pojma. Nič pa me ni presenetilo to, da nihče od njih ni poznal Karla Štreklja, 

so pa nekateri zanj že slišali. Namen empiričnega dela je bil namreč ravno to, da jim ga 

predstavim, poleg tega pa spoznajo tudi njegovo zbirko.  
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2. vprašanje: Ali učenci in učenke poznajo katero ljudsko pesem? 

Preglednica 13: Poznavanje ljudskih pesmi pri učencih in učenkah 

 DA NE SKUPAJ UČENCEV 

 

Št. 

odgovorov 

(f) 

 

Odstotek (%) 

 

Št. 

odgovorov 

(f) 

 

Odstotek (%) 

 

Št. učencev 

(f) 

 

Odstotek (%) 

UČENCI 9 75 3 25 12 100 

UČENKE 11 91,7 1 8,3 12 100 

 

 
Graf 4: Poznavanje ljudskih pesmi pri učencih in učenkah v odstotkih 

 
 

Iz danih odgovorov lahko ugotovimo, da je pred začetkom trimesečnega druženja večina 

učenk (91,7 %) in učencev (75 %) poznala vsaj eno ljudsko pesem. Poznala jih ni le četrtina 

učencev (25 %) in ena učenka (8,3 %).  

 

Zaprtemu vprašanju je sledilo odprto, pri katerem sem spraševala po ljudskih pesmih. Morali 

so jih zapisati na list, odgovori pa so sledeči.  

 

Pesmi, ki so jih zapisale učenke: 

 

– Izak, Jakob, Abraham, 

– Izidor ovčice pase, 

– Jaz pa pojdem na Gorenjsko, 

– Kekčeva pesem, 

– Kuža pazi, 

– Na planincah, 

– Pleši, pleši, črni kos,  

– Po mest' sem španciral, 

– Sijaj, sijaj, sončece, 

– Vrabček. 
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Pesmi, ki so jih zapisali učenci: 

 

– Izak, Jakob, Abraham, 

– Izidor ovčice pase, 

– Jaz pa pojdem na Gorenjsko, 

– Kekčeva pesem, 

– Kuža pazi, 

– Mi smo muzikantje, 

– Na planincah, 

– Petelinček je na goro šel, 

– Po mest' sem španciral, 

– Prvo leto služim, 

– Tam dol na ravnem polju. 

 

Bila sem presenečena nad tem, da so znali našteti toliko različnih ljudskih pesmi. To je bil 

razred, v katerem so učenci zelo radi tudi sami, na primer med odmorom, prepevali katero 

ljudsko pesem, ki je našteta zgoraj. Razlog za to je lahko tudi obravnavanje teh pesmi pri 

pouku glasbe ali pa pri drugih šolskih in obšolskih dejavnostih, ki so pevski zbor, folklora, 

ljudski pevci itn.  

 

3. vprašanje: Ali učenci in učenke poznajo katero ljudsko pesem slovenskega zbiratelja 

slovenskih ljudskih pesmi, Karla Štreklja (1895–1912)? 

 
Preglednica 14: Poznavanje ljudskih pesmi Karla Štreklja pri učencih in učenkah 

 DA NE SKUPAJ UČENCEV 

Št. 

odgovorov 

(f) 

 

Odstotek (%) 

Št. 

odgovorov 

(f) 

 

Odstotek (%) 

 

Št. učencev 

(f) 

 

Odstotek (%) 

UČENCI 0 0,0 12 100 12 100 

UČENKE 0 0,0 12 100 12 100 

 
Graf 5: Poznavanje ljudskih pesmi Karla Štreklja pri učencih in učenkah v odstotkih 

 
 

Iz preglednice in grafa je razvidno, da pred začetkom naših skupnih srečanj nihče ni poznal 

slovenskega zbiratelja slovenskih ljudskih pesmi, Karla Štreklja. 

 

Odgovori so bili pričakujoči, saj so že prej odgovorili, da ga ne poznajo. 

0

20

40

60

80

100

Da Ne

učenke učenci



67 

4. vprašanje: Ali učenci in učenke radi berejo/prepevajo/poslušajo ljudske pesmi? 
 

Preglednica 15: Odnos učencev in učenk do ljudske pesmi 

  

ZELO 

 

SREDNJE 

 

NE MARAM 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg.(f) Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

Odst. 

(%) 

UČENCI 4 33,4* 7 58,3 1 8,3 12 100 

UČENKE 6 50 6 50 0 0,0 12 100 

 
Graf 6: Odnos učencev in učenk do ljudske pesmi v odstotkih 

 
 

Rezultati kažejo, da je tretjina učencev odgovorila, da zelo radi berejo/prepevajo/poslušajo 

ljudske pesmi, dobra polovica (58,3 %) je to delala srednje rada, le en (8,3 %) učenec pa tega 

ni maral početi. Pri učenkah so bili rezultati drugačni, in sicer jih je polovica (50 %) 

odgovorila, da zelo rade berejo/prepevajo/poslušajo ljudske pesmi, polovica (50 %) pa, da to 

delajo srednje rade. 

 

5. vprašanje: Ali učenci in učenke in učenke radi ustvarjajo? 

 
Preglednica 16: Odnos učencev in učenk do ustvarjanja 

  

ZELO 
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UČENCEV 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

 

Odst. 

(%) 

UČENCI 6 50 6 50 0 0,0 12 100 

UČENKE 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 
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Graf 7: Odnos učencev in učenk do ustvarjanja v odstotkih 

 
 

Iz rezultatov je razvidno, da je polovica učencev (50 %) odgovorila, da zelo radi ustvarjajo, 

polovica (50 %) pa, da to počnejo srednje radi. Drugače je pri učenkah, saj so vse (100 %) 

odgovorile, da zelo rade ustvarjajo.  

 

Razlog za to, da tri četrtine vseh učencev v razredu zelo rade ustvarjajo, je lahko v tem, da jim 

učiteljica to dopušča. Vplivajo lahko tudi že pogoji pri pouku, ki omogočajo ustvarjalnost, kar 

je zelo dobro za njihov kognitivni razvoj. 

 

6. vprašanje: Ali imajo učenci in učenke radi poustvarjalne dejavnosti po obravnavanih 

ljudskih ali avtorskih pesmih? 

 
Preglednica 17: Odnos učencev in učenk do poustvarjalnih dejavnosti 

  

ZELO 

 

SREDNJE 

 

NE MARAM 

SKUPAJ 

UČENCEV 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

 

Odst. 

(%) 

UČENCI 6 50 4 33,3 2 16,7 12 100 

UČENKE 4 33,3 8 66,7 0 0,0 12 100 

 

Graf 8: Odnos učencev in učenk do poustvarjalnih dejavnosti v odstotkih 
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Rezultati iz preglednice in grafa kažejo, da ima polovica učencev (50 %) zelo rada 

poustvarjalne dejavnosti, ki sledijo obravnavi ljudskih pesmi, tretjina (33,3 %) je odgovorila, 

da to počnejo srednje radi, dva učenca (16,7 %) pa tega nista marala. Pri učenkah je tretjina 

(33,3 %) odgovorila, da ima zelo rada poustvarjalne dejavnosti po obravnavanih ljudskih 

pesmih, dve tretjini učenk (66,7 %) pa jih imata srednje radi.  

 

Pričakovala sem bolj negativne rezultate, da torej ne marajo teh dejavnosti, zato sem bila 

prijetno presenečena. Razlog se morda skriva v tem, da učiteljica izbira kvalitetne 

poustvarjalne dejavnosti za učence, pri katerih se lahko ustvarjalno izrazijo.   

 

 

7. vprašanje: Ali učenci in učenke radi sodelujejo v skupini? 

 
Preglednica 18: Odnos učencev in učenk do sodelovanja v skupini 

  

ZELO 

 

SREDNJE 

 

NE MARAM 

SKUPAJ 

UČENCEV 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

 

Odst. 

(%) 

UČENCI 11 91,7 0 0,0 1 8,3 12 100 

UČENKE 12 0,0 0 0,0 0 0,0 12 100 

 
Graf 9: Odnos učencev in učenk do sodelovanja v skupini v odstotkih 

 
 

Iz preglednice in grafa je razvidno, da so skoraj vsi učenci (91,7 %) odgovorili, da zelo radi 

sodelujejo v skupini, tega pa ne mara pa le en učenec (8,3 %). Učenke pa so vse (100 %) 

odgovorile, da zelo rade sodelujejo v skupini. 

 

Po navadi vsi učenci radi sodelujejo v skupini, saj so takrat v interakciji z drugimi sošolci in 

se lahko pogovarjajo in skupaj ustvarjajo. Razlog za tistega učenca, ki tega ne mara, pa je 

morda to, da je imel nekoč slabo izkušnjo v skupini in od takrat tega ne mara. Takega učenca 

bi bilo treba postopoma spet uvajati v sodelovanje, saj mu bo to v življenju koristilo. To je bil 

tudi naš manjši cilj, da učenec na koncu naših srečanj spremeni mnenje o sodelovanju v 

skupini.  
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2.5.2 DRUGI AKCIJSKI KORAK – NAČRTOVANJE IN IZVEDBA AVTORSKEGA 

MODELA OBRAVNAVE LJUDSKIH PESMI IZ ZBIRKE SLOVENSKE NARODNE PESMI  

 

2.5.2.1 Načrtovanje dela 

 

Pred samim začetkom izvajanja učnih ur sem izvedla krajši pogovor z učiteljico razreda, v 

katerem sem pozneje poučevala. Predvsem me je zanimalo vse v zvezi s tem, o čemer govori 

moja akcijska raziskava. Povprašala sem jo o obravnavi Karla Štreklja v izbrani šoli in 

ugotovila, da ga pri pouku slovenščine ne obravnavajo. To je bila zame koristna informacija, 

saj je bil Štrekelj pozneje res neka novost za učence. Povedala mi je tudi, da po obravnavanih 

ljudskih ali avtorskih pesmi izvajajo poustvarjalne dejavnosti, a ne vedno na tako različne 

načine, kot sem jih predstavila jaz. Za učence je povedala, da radi ustvarjajo in tudi sodelujejo 

v skupinah. Ker pa so učenci po karakterju in znanju zelo različni med seboj, je bilo 

pomembno, da jih je vedno razdelila v heterogene skupine. In ravno to sem jo prosila tudi za 

svoje učne ure, kajti želela sem heterogene skupine, da bi bilo delo kakovostnejše. Nato sem ji 

še predstavila svoj načrt dela oziroma samo obravnavo pesmi, ki sem jih nameravala izvajati v 

njenem razredu.  

 

Sama sem dobro pregledala razdelek iz zbirke Slovenske narodne pesmi, in sicer Pesmi 

otroške. Glede na prebrano in na to, kako jih je klasificiral Karel Štrekelj, sem si izbrala tri 

motive, in sicer pesmi, v katerih je poudarek na izštevanju ali ritmičnem besedilu, pesmi o 

hrani in pa nenavadne pesmi oziroma pesmi, v katerih je predstavljen narobe svet. Naslednji 

korak je bil izbor treh pesmi za vsak motiv. Pri tem sem bila pozorna na razvojno stopnjo 

otrok, ki jih bom poučevala, na razumljivost besedila in tudi na to, da jim bo pesem zanimiva. 

Nisem želela izbrati samih kratkih in enostavnih pesmi, ampak tudi zahtevnejše, da bi jim bilo 

delo z njimi izziv in bi bili lahko še bolj ustvarjalni. Nato sem za vsak mesec posebej 

načrtovala, kateri sklop pesmi bomo obravnavali, in si za vsako pesem napisala točen 

postopek obravnave ter poustvarjalne dejavnosti, ki bi jih učenci morali izvajati po obravnavi.  

 

2.5.2.2 Izvajanje dejavnosti 

 

Februar 
 

1. Predstavitev skupnega dela v prihodnjih mesecih ter predstavitev Karla Štreklja in 

njegove zbirke Slovenske narodne pesmi  

 

Na začetku ure sem učencem predstavila, o čem bo govorila moja raziskava magistrskega 

dela, ter jim obrazložila, kakšna bo njihova vloga pri tem. Povedala sem jim, da se bomo 

srečevali tri mesece ter vsak teden obravnavali eno pesem, se o njej pogovorili, nato pa bo 

sledilo delo po skupinah. Pouk bo potekal v okviru slovenščine, likovne in glasbene vzgoje. V 

teh učnih urah bodo izvajali poustvarjalne dejavnosti o prebrani pesmi, vse izdelke, ki jih 

bodo naredili tekom učnih ur, bodo lahko dali v svoje lastne mape, za katere bodo naslovnice 

izdelali sami. Torej bodo vse pesmi, risbe, izštevanke in ostale izdelke lahko ohranili zase. Da 

pa bi delo vzeli resno, sem jim povedala, da bomo na koncu teh mesecev izvedli kulturno 

prireditev, na katero bomo povabili starše in ravnateljico. Izvedeli so, da bodo takrat 

predstavili vse svoje izdelke in vse drugo, kar se bodo tekom ur naučili (pesmi, izštevanke in 

plesi). 

 

Nato sem pogovor navezala na Karla Štreklja, saj je bil v vprašalniku med pojmi omenjen tudi 

on. Učencem sem predstavila omenjenega zbiratelja ter tudi to, s čim ukvarjal. Predstavila 
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sem jim njegovo zbirko Slovenske narodne pesmih, ki je izdana v 4 zvezkih. Ker nimajo 

naslovov, sem jim obrazložila njegov način zapisovanja pesmi v te zvezke, in sicer je na 

podlagi različnih motivov, ki jih najdemo v pesmih, le-te zbral skupaj. Izvedeli so tudi, da se 

bomo v naslednjih treh mesecih ukvarjali z devetimi pesmimi iz njegovega 4. zvezka, in sicer 

iz razdelka Pesmi otroške.  

 

2. Obravnave posameznih pesmi 

 

Način obravnave za vsako pesem je bil enak. Na začetku ure je vsak učenec dobil pesem, ki 

smo jo obravnavali. Nato so me pozorno poslušali, ko sem jo prvič prebrala sama. Povedala 

sem jim tudi, iz katerega kraja pesem prihaja. Nato je sledilo vprašanje o razumevanju, pri 

katerem so učenci lahko vprašali po nejasnih besedah v pesmih. Nad vsako tako besedo so 

napisali besedo, ki so jo razumeli.  

Primer: 

 

»En kovač konja kuje. 

Kol'ko žebljev potrebuje? 

 

En'ga, dva, tri: 

Pojdi venkaj ti!«  

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 473) 

 

Učenci so v tem primeru za nejasno besedo določili »venkaj« in nad njo napisali besedo 

»ven«.  

Nato smo vsako pesem skupaj počasi še enkrat na glas prebrali. Sledila so vprašanja o tem, 

kdo je avtor pesmi, ali je to ljudska pesem, koliko kitic ima in koliko verzov je v posamezni 

kitici, kaj bi bil lahko motiv pesmi in ali ima pesem naslov. Vsaki pesmi so učenci dali tudi 

svoj naslov. 

 

Pri tej izštevanki so torej dobili vprašanje, kdo je avtor izštevanke, in na podlagi tega so 

ugotovili, da je to ljudska izštevanka, saj nima avtorja. Tu sem spet poudarila, da Karel 

Štrekelj ni njen avtor, ampak jo je le prepisal v svojo zbirko. Nato smo se pogovorili o številu 

kitic in verzov v njih ter o rimah. Prosila sem jih, da mi nekaj rim tudi preberejo, če jih 

prepoznajo. Ker izštevanka ni imela naslova, sem jih povabila, da si sami izmislijo naslov 

zanjo. Izbrali so si naslov En kovač konja kuje. Ker je pri nadaljnjih poustvarjalnih 

dejavnostih ena od skupin morala narisati motiv izštevanke, smo se pogovorili tudi o njem. 

Izbrali so si motiv kovača, ki kuje konja. Temu je sledilo delo po vnaprej določenih skupinah. 

Vsaka skupina je dobila svoje navodilo za delo.  

 

a) Prva pesem, ki smo jo obravnavali, je bila izštevanka, ki spada med Izštevalnice za igre.  

 

»8151. 

(Z Vranje peči.) 

 

En kovač konja kuje. 

Kol'ko žebljev potrebuje? 

 

En'ga, dva, tri: 

Pojdi venkaj ti!«  

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, 19, str. 473) 
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1. SKUPINA 

 

V prvi skupini so se morali izštevanko dobro naučiti na pamet in jo nekajkrat med seboj 

zaigrati. Vsak član skupine je moral ostale člane naučiti še kakšno izštevanko, ki jo je poznal. 

Tudi te so se morali naučiti na pamet vsi člani skupine. 

 

Ugotovitve: 

 

Pričakovala sem, da se bodo izštevanko hitro naučili na pamet, saj so podobno njej že poznali. 

Ko sem videla, da so se že večkrat z njo izštevali, sem pristopila k njim in jih povprašala o 

drugih izštevankah. Opazila sem, da poznajo kar nekaj izštevank, sploh zato, ker so se o njih 

nekaj že pogovarjali pri rednem pouku slovenščine. So pa bile nekatere od njih take, da jih 

niso vsi poznali, zato sem jim pustila še nekaj časa, da se jih vsi naučijo. Ko pa sem videla, da 

imata drugi dve skupini še veliko dela, sem jim naročila, da na bel A4 papir z barvicami 

narišejo, kar želijo o tej izštevanki; lahko so narisali le konja, le kovača ali pa celoten motiv 

izštevanke. Na ta način sem jim zagotovila delo do konca ure. 

 

2. SKUPINA 

 

Vsak član druge skupine je moral napisati svojo izštevanko za igro na podoben način kot En 

kovač konja kuje. To je pomenilo, da so v izštevanki morali nujno uporabiti števila, in sicer 

katera koli. 

 

Ugotovitve: 

 

Učiteljica je naredila zelo heterogene skupine, z namenom, da si učenci med seboj pomagajo 

pri poustvarjalnih dejavnostih. To se je dobro izkazalo v tej skupini, ko so morali v parih, ki 

sem jih določila sama, napisati svoje izštevanke. Če je bil v paru en član slabši v pisanju, mu 

je pri tem pomagal član, ki mu je šlo to dobro od rok. Zaradi tega je nastalo nekaj dobrih 

izštevank. Nekaj problemov jim je delalo navodilo, da morajo v izštevanke nujno dodati 

števila. Zaradi tega je veliko učencev želelo ponavljati način izštevanja, ki so ga pravkar 

spoznali. Želela sem, da so bolj ustvarjalni, zato sem jim naročila, da poskusijo na drugačen 

način dodati števila. Nekaterim še vedno ni šlo, drugim pa so se porodile nove zamisli. Vse 

napisane izštevanke so nato shranili v svoje mape. 

 

3. SKUPINA 

 

Člani tretje skupine so morali narisati motiv, ki so ga izbrali po prebrani izštevanki, in sicer je 

vsak član skupine na svoj risalni list z vodnimi barvami narisal kovača, ki kuje konja. 

Pomembno je bilo, da so zapolnili celotni list in da je bil motiv dobro viden. 

 

Ugotovitve: 

 

Ta skupina na splošno ni imela težav, morda le s tem, kako narisati konja. Dovolila sem jim, 

da so lahko na rahlo najprej narisali s svinčnikom, saj so tako navajeni od učiteljice. Nato pa 

so čez svinčnik začeli z vodnimi barvami risati motiv. Večina učencev ni imela težav, 

nekatere izmed njih pa sem morala opomniti, da morajo zapolniti prostor na papirju. Na 

koncu so naredili dobre izdelke, ki so jih pozneje razstavili na končni kulturni prireditvi. 
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PREGLEDNICE Z IZDELKI 
 

Preglednice z izdelki so zasnovane na tak način, da so v prvi koloni citirane posamezne pesmi 

iz Štrekljeve zbirke, v drugi koloni so izbrani trije izdelki učencev, ki so jih izdelali pri 

poustvarjalnih dejavnostih, v tretjem stolpcu pa je zapisan moj komentar na posamezen 

izdelek. Pri obravnavani pesmi so tudi označene ključne besede, na katere sem bila nato 

pozorna pri učenčevih izdelkih. Tako preglednico sem naredila za vseh devet obravnavanih 

pesmi, vsebujejo pa po tri najboljše izdelke vseh dejavnosti. 

 
Preglednica 19: Preglednica z izdelki po prvi obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

»(Z Vranje peči.) 

En kovač konja kuje. 

Kol'ko žebljev potrebuje? 

 

En'ga, dva, tri: 

Pojdi venkaj ti!« (str. 473) 

Izdelek oziroma izštevanka 

učenke iz 2. skupine: 

 

Otok 

Pika poka sredi otoka, 

rakca dva in ribe tri, 

kjer se prst ustavi, ta lovi. 

 

 

 

 

 

Učenka je razumela pojem 

izštevanke in uporabila števila v 

njej.  

 Izdelek oziroma izštevanka 

učenke iz 2. skupine: 

 

Lov na lisice 

V gozdu lisice lovimo, 

se zelo veselimo. 

En, dva, tri, vesel si tudi ti.  

 

 

 

 

 

Ne gre za tipično izštevanko, pri 

kateri ne pride do izločanja, a so 

uporabljena števila in na koncu 

se izštevanka na nekoga konča 

 Izdelek oziroma izštevanka 

učenke iz 2. skupine: 

 

Mici 

Moja teta Mici, piškote peče z 

Gici.  

Ko piškot zagori, en, dva tri, 

Mici že kriči. 

 

 

 

 

Prav tako ni tipična izštevanka z 

izločanjem otrok, a so vseeno 

uporabljena števila. Pri tej 

izštevanki morda na koncu 

manjka verz, s katerim pokažeš 

na otroka, ki ga izločiš. 

 

*Opomba: v prvi koloni so podčrtane tiste besede ali besedne zveze, na katere so bili učenci 

pozorni pri posamezni pesmi, v drugi koloni pa so podčrtane besede ali besedne zveze, ki 

kažejo na to, ali so učenci upoštevali dana navodila 

 

b) Druga pesem, ki smo jo obravnavali v mesecu februarju spada v skupino pesmi Različno 

poštevanje in rimanje ž njim. Tej pesmi so učenci dali naslov Lačen pastir.  

 

»8125. 

(Homec pri Kamniku.) 

Pastir na paši poje: 

 

Ura je osem, 

Jaz še nisem kosil ; 

Ura je devet,  

Imam že trebuh napet ; 
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Ura je deset, 

Sem že lačen spet!«  

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 468) 

 

1. SKUPINA 

 

V prvi skupini so samostojno napisali vsak svojo pesem na enak način, kot je bil predstavljen 

v obravnavani pesmi, le da so morali uporabiti števila od 1 do 7. (Primer: Ura je ena, piška še 

ni pečena.) Pomembno je bilo, da se je pesem še vedno navezovala na lačnega pastirja. 

 

Ugotovitve 

 

Učenci so navodilo glede načina pisanja dobro razumeli, niso pa upoštevali tega, da se mora 

pesem navezovati na lačnega pastirja. Ko sem nekaterim prebirala prve različice zapisanih 

pesmi, sem jih žal morala zavrniti, saj se niso navezovale na obravnavano pesem, nekateri 

verzi pa so bili tudi žaljivi, kajti uporabljali so rime, ki so jim prišle kar tako na misel in so 

vsebovale imena sošolcev. Ko sem jim še enkrat razložila, da mora pesem govoriti o pastirju, 

so nato nastali zelo dobri izdelki. Le-te so shranili v svoje lastne mape in so jih pozneje na 

prireditvi tudi pokazali obiskovalcem. 

 

2. SKUPINA 

 

V drugi skupini je vsak član moral narisati strip na dano pesem, in sicer na bel A4 list. 

Njihova naloga je bila, da v stripu narišejo pastirja ter mu dopišejo besedilo, ki ga govori v 

pesmi. Poleg tega besedila so si morali izmisliti še spremno ali katero koli drugo besedilo, ki 

so ga dopisali. 

 

Ugotovitve: 

 

V tej skupini ni bilo nikakršnih težav. Vsi so razumeli navodilo, da list razdelijo na 3 dele in v 

vsakem predstavijo pastirja ob določenem času. Vsi so tudi zapisali dodatno besedilo, ki so se 

ga spomnili sami in ga ni bilo v obravnavani pesmi. Nastali so dobri stripi, ki so jih seveda 

nato shranili v svoje lastne mape. 

 

3. SKUPINA 

 

Tretja skupina je imela nalogo, da pesem uglasbi z lastno melodijo ali pa na melodijo katere 

koli druge slovenske ljudske pesmi. Poleg uglasbitve so morali pesem spremljati tudi z 

lastnimi inštrumenti (ploskanje, tleskanje, teptanje po stegnih itn.). 

 

Ugotovitve: 

 

V tej skupini je bilo največ težav. Vsi so želeli, da bi obveljala njihova lastna melodija, ki pa 

ni bila všeč ostalim članom skupine. En učenec se je nato spomnil melodijo, ki je bila všeč 

večini ostalih članov. Odločili so se, da bodo pesem zapeli na to melodijo. Ko sem opazila, da 

pesmi ne spremljajo z lastnimi inštrumenti, sem jih na to opozorila. Med petjem niso zadeli 

pravega ritma in zato s ploskanjem in tleskanjem niso bili usklajeni. Odločila sem se, da jim 

priskočim na pomoč in nato smo skupaj spremljali pesem tako, da so ponavljali za menoj in si 

jo tako hitreje zapomnili. Ko so z njihovo melodijo znali zapeti pesem, sem jim dala še 

dodaten izziv, da jo poskusijo zapeti še na melodijo slovenske ljudske pesmi Šmentana muha. 
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Opazila sem, da jim je to delalo probleme, saj so med samo pesmijo mešali svojo melodijo in 

melodijo te ljudske pesmi. Odločila sem se, da jim pustim, da sami ustvarjajo do konca ure.  

 
Preglednica 20: Preglednica z izdelki po drugi obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

»(Homec pri 

Kamniku.) 

Pastir na paši 

poje: 

 

Ura je osem, 

Jaz še nisem kosil 

; 

Ura je devet, 

Imam že trebuh 

napet ; 

Ura je deset, 

Sem že lačen 

spet!« (str. 468) 

Izdelek oziroma pesem učenke iz 1. skupine: 

 

Lačen pastir 

Ura je ena, trava pa zelena. 

Ura je dve, pastir zaspati ne sme. 

Ura je tri, pastir pa ovce budi. 

Ura je štiri, pastir se umiri. 

Ura je pet, pastir ima pet let. 

Ura je šest, polna je pastirjeva pest. 

Ura je sedem, pojdem v hlev. 

 

 

 

Pesem vsebuje vsa 

števila od 1 do 7 in tudi 

govori o pastirju. 

Učenka je razumela 

bistvo obravnavane 

pesmi. 

Izdelek oziroma pesem učenca iz 1. skupine: 

 

Revni pastir 

Ura je ena, to ni nobena. 

Ura je dve, dobro mi gre. 

Ura je tri, končajmo vsi. 

Ura je štiri, zdaj se umiri. 

Ura je pet, pa grem zdaj pet. 

Ura je šest, izvoli ovc pest. 

Ura je sedem, na travnik že pojdem. 

 

 

 

Pesem učenca sicer 

vsebuje pravilna 

števila, a se ne 

navezuje na lačnega 

pastirja, ki smo ga 

obravnavali pri učni 

uri.  

 

Izdelek oziroma strip učenca iz 2. skupine: 

 

 
 

 

 

Učenec je uporabil 

besedilo iz Štrekljeve 

pesmi in dodal svojega. 

 

OPAZOVANJE  
 

Med to uro je potekalo tudi opazovanje med poustvarjalnim dejavnostim, in sicer sem 

opazovala 3. skupino. Opazovanje je potekalo z namenom spremljanja samega sodelovanja in 

vzdušja med učenci v skupin. Zato sem uporabila opazovalni formular, na katerem je prvi del 

vseboval podatke o opazovani skupini ter času in dejavnosti opazovanja, drugi del formularja 

pa je bil namenjen zapisovanju opažanj med samo dejavnostjo. Instrument je bil delno 

strukturiran, saj sem si zapisovala sprotna opažanja; hkrati pa sem morala formular v delu 

strukturirati, ker sem opazovanje ponovila proti koncu raziskave in rezultate primerjala.  
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Ugotovitve: 

 

Skupina: 3. 

Ura opazovanja: 10.30  

Datum opazovanja: 12. 2. 2018 

Aktivnost, ki jo počnejo: Uglasbitev obravnavane pesmi z lastno melodijo ali pa na melodijo 

katere koli druge slovenske ljudske pesmi ter igranje na lastne inštrumente 

Ali so v skupini aktivni, zavzeti za delo? 

 

V skupini sta dva učenca, ki že igrata lastne inštrumente v glasbeni šoli in zato želita ves čas 

voditi skupino. Težava je, da se med seboj ne razumeta in ne poslušata. Vsak želi, da bi 

obveljala njegova ali njena ideja. Na začetku so vsi drugi člani želeli pomagati pri tem, kakšna 

bi bila melodija, in peli so razne melodije že znanih ljudskih pesmi, tista dva učenca pa jim 

tega nikakor nista pustila. Nastali so konflikti, povišala se je glasnost skupine in takrat so 

začeli motiti tudi drugi dve skupini. Umirili so se šele s posredovanjem. Ko so se učili 

melodijo, ki sem jo jim predstavila jaz, se je sodelovanje izboljšalo. Še vedno sta pobudo 

prevzela tista dva učenca, a sta obenem želela pomagati drugim v skupini, ki si niso mogli 

zapomniti melodije. Ko so se učili melodijo, se je sodelovanje izboljšalo, ko pa so se morali 

dogovoriti za način spremljanja na lastne inštrumente, je spet prišlo do težav. Med seboj niso 

bili usklajeni, zato so se prepirali, kdo igra prav. Spet smo le skupaj lahko rešili težavo. Dobro 

pa so začeli sodelovati, ko so obravnavano pesem peli na melodijo Šmentane muhe, saj so jo 

vsi poznali. Čeprav so pesem mešali s pravkar naučeno melodijo, se med seboj niso prepirali. 

Takrat se je vzdušje v skupini izboljšalo in je delo potekalo do konca ure nemoteno.  

 

c) Tretja pesem in hkrati zadnja v prvem sklopu je bila pesem, ki je kot nekakšna otroška igra 

z zlogi, spada pa pod Otroške igre z vezanim (ritmičnim) besedilom. Pred obravnavo smo 

ponovili, kaj sploh je zlog. To smo naredili tako, da sem poklicala nekaj učencev, ki so ob 

svojem imenu ploskali zloge. Nato sem jim povedala še nekaj besed, za katere so s 

ploskanjem ugotovili, iz koliko zlogov so sestavljene.  

 

»8158. 

(Kamnik.) 

Igra s črtami: 

 

Jest znam brát in pisát, 

J'n gór postavlát ; 

 

N'č m'n, n'č več, 

K't dvejset j'h je! 

 

Pri vsakem zlogu naredi eno črto predse, potem se pa pošteje, če jih je res 20, ker se navadno 

za kak zlog zmoti.«  

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 474) 

 

Enako so storili učenci, v roke so vzeli svinčnik in pri vsaki besedi med branjem obkrožili 

vsak zlog. Ko smo končali, so prešteli, koliko krat so obkrožili. Prišli so do ugotovitve, da je 

pesem res sestavljena iz 20 zlogov. 

 

Pri tej pesmi sem se odločila, da bodo vse tri skupine delale enako poustvarjalno dejavnost. 

Vsaka skupina se je morala razdeliti na dva dela, in tako je nastalo 6 skupin s 4 učenci. Vsaka 
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nova, manjša skupina štirih učencev je dobila navodilo, da vsak napiše svojo pesem z 

določenim številom zlogov. Prva skupina je morala napisati pesem iz 12 zlogov, druga 

skupina iz 14 zlogov in tretja skupina iz 16 zlogov. Ko so jih napisali, sem preverila, ali res 

vsebujejo določeno število zlogov, nato pa so lahko napisali pesmi, ki so imele manj ali več 

zlogov. Ko je torej prva skupina končala, je lahko napisala še pesem iz 14 in pa iz 16 zlogov. 

Da pa je bila naloga malce lažja, je vsaka skupina izžrebala listek, na katerem je pisalo, o čem 

mora pesem govoriti. Možnosti so bile hrana, pijača, poklic, predmet, vreme in žival. 

 

Ugotovitve: 

 

Ker je nekaj učencev manjkalo, sem lahko oblikovala le 5 skupin. Štiri od njih niso imele 

težav in so kar hitro napisale pesmi iz določenega števila zlogov, skupini, ki pa je morala 

napisati pesem o hrani, je število zlogov delalo težave. Vedno ko jim je bila zapisana pesem 

všeč, so ugotovili, da ima premalo ali preveč zlogov. Zelo hitro so želeli obupati in so me 

prosili, ali lahko zamenjajo temo, da bi napisali pesem raje iz drugega števila zlogov, toda 

nisem dovolila. Morali so malo bolj razmisliti in morda iz pesmi odstraniti ali pa dodati 

predlog, da bodo dobili pravilno število zlogov. Nekateri učenci so me želeli pretentati z zlogi 

tako, da so dodajali nesmiselne besede, ki se niti niso rimale, a so jih dodali le zato, da so 

imele dovolj zlogov. Vsi so morali to popraviti, malo bolj razmisliti, na koncu pa so napisali 

lepe pesmi.  

 

Na koncu ure je skoraj vsaka skupina napisala pesem iz vseh možnih števil zlogov. Vsem tem 

pesmim so dali naslove in poleg napisali, iz koliko zlogov so sestavljene, nato pa jih shranili v 

svoje lastne mape. Tudi omenjena skupina s težavami je na koncu napisala vse tri pesmi, ki so 

bile tudi zelo dobre. 

 
Preglednica 21: Preglednica z izdelki po tretji obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

»(Kamnik.) 

Igra s črtami: 

 

Jest znam brát in pisát, 

J'n gór postavlát ; 

 

N'č m'n, n'č več, 

K't dvejset j'h je!« (str. 474) 

 

Izdelek oziroma pesem učenca 

iz 3. skupine: 

 

Živali (16 zlogov) 

V živalski vrt hitim in srečam 

kombi z živalmi.  

 

 

 

 

 

 

Vsi trije primeri prikazujejo, da 

so učenci razumeli bistvo te igre 

z zlogi in napisali zanimive 

pesmi.  

 

 

 

Izdelek oziroma pesem učenca 

iz 2. skupine: 

 

Vreme (14 zlogov) 

Sonce sije, dež kaplja, 

mavrica se mi smehlja. 

Izdelek oziroma pesem učenca 

iz 1. skupine: 

 

Vroča čokolada (14 zlogov) 

Vročo čokolado spiješ in jo še 

naliješ. 
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Marec 
 

1. Ponovitev prvih treh obravnavanih pesmi 

 

Na začetku ure smo najprej ponovili vse o pesmih, ki smo jih obravnavali v preteklem 

mesecu. Omenila sem jim, da smo zaključili prvi sklop pesmi izštevank in da bomo 

nadaljevali s sklopom pesmi, ki govorijo o hrani. Spomnila sem jih na reševanja vprašalnika 

in na zbiratelja slovenskih ljudskih pesmi, ki je bil v njem omenjen. Vsi so vedeli, da govorim 

o Karlu Štreklju, ob tej priliki pa smo še enkrat ponovili, kdo je bil in s čim se je ukvarjal 

večino svojega življenja. Potem smo ponovili, katere pesmi oz. izštevanke so spoznali, vsaka 

skupina pa je tudi povedala, katere poustvarjalne dejavnosti so izvajali po obravnavani pesmi. 

Opazila sem, da si je večina otrok zapomnila veliko stvari, ki smo jih delali, to mi je bilo všeč 

in mi je dalo potrditev, da smo delali kvalitetno in da so jim bile moje naloge razumljive. 

Nato smo nadaljevali z naslednjim sklopom pesmi, in sicer s prvo pesmijo, ki je govorila o 

hrani.  

2. Obravnave posameznih pesmi 

 

Vse tri pesmi iz tega sklopa smo obravnavali na enak način kot prve tri.  

 

a) Začeli smo s pesmijo, ki spada v skupino pesmi Kakih jedi si otroci želé ali ne. 

 

»7877. 

(Staro selo pri Kobaridu.) 

 

Lepa moja mamica, 

Kaj vam jest povem? 

'No buganco mi specite, 

Ko rada jest jo jem.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 419) 

 

1. SKUPINA 
 

Učenci te skupine so izdelovali likovni izdelek. Skupina se je razdelila v dve podskupini, in 

sicer je ena skupina izdelovala narezane kose potice, druga podskupina pa model celotne 

potice. Obe podskupini sta najprej iz belih prtičkov izdelali kroglice. Nato je prva podskupina 

z lepilom za papir premazala kos gobe za oblikovanje in nanj nalepila kroglice. Enako je 

naredila druga podskupina, le da so oni kroglice lepili na škatlo za čevlje. Ko se je to posušilo, 

so modele še pobarvali z vodnimi barvami tako, da so prikazovali celo potico in njene 

narezane kose. 

 

Ugotovitve: 

 

Nekateri učenci v tej skupini niso bili dovolj motivirani za delo, zato je izdelava kroglic iz 

prtičkov vzela zelo veliko časa. Na pomoč sva jim morali priti tudi midve z učiteljico. 

Nekateri so delali tudi zelo velike kroglice in so jih nato morali popravljati. Tudi pri lepljenju 

sva morali pomagati z učiteljico, saj drugače ne bi dokončali v dveh urah. Ker so toliko časa 

porabili za izdelovanje kroglic in lepljenje, je žal podskupini, ki bi morala pobarvati celoten 

model potice, zmanjkalo časa, zato so to nadoknadili naslednjič. Podskupina z narezanimi 

kosi potice pa je lahko še pobarvala svoje izdelke, saj so imeli več časa za sušenje lepila. 

Nekaterim učencem v tej skupini se na začetku ni ljubilo izdelovati kroglic, a so toliko bolj 
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uživali pri lepljenju in barvanju. Vsi ti modeli so bili pozneje predstavljeni na zaključni 

kulturni prireditvi. 

 

2. SKUPINA 

 

Druga skupina je izdelala plakat, na katerem je bil napisan recept za potico čisto po njihovem 

okusu. Najprej so na prazen bel A4 papir naredili osnutek, kako naj bi plakat izgledal, nato pa 

so se lotili dela. Paziti so morali, da upoštevajo vsa navodila, in sicer da napišejo naslov jedi, 

seznam sestavin, pripomočke ter risbe jedi, dodatkov ter pripomočkov. Napisati so morali še 

potek izdelave. 

 

Ugotovitve: 

 

Ta skupina je imela najprej nekaj težav pri izdelavi osnutka, saj niso dobro razumeli navodil 

in so na list pisali že na tak način, kot bi pisali na plakat. Dobro je bilo, da sem to opazila še 

dovolj zgodaj in jih usmerila na pravo pot, in sicer naj na listu le označijo, kje bo kaj 

postavljeno na plakatu. Ko so enkrat razumeli, so osnutek hitro izdelali. Nato so se lotili 

plakata. Na začetku so dobro sodelovali, saj je imel vsak neko zadolžitev, ko pa so morali 

plakat skupaj dokončati, so se začele težave. Učenci, ki so bili bolj ustvarjalni, so želeli dobro 

dopolniti plakat, ostali pa so se začeli ukvarjati s svojimi stvarmi. Usmerila sem jih nazaj na 

izdelavo plakata in spet vsakemu dodelila neko zadolžitev. Mislim, da bi bilo v takih primerih 

bolje, če bi bila skupina razdeljena v dve podskupini, saj bi res vsak član skupine lahko delal 

ves čas in prispeval svoj delež. Ta plakat pa je bil predstavljen tako kot modeli potic na koncu 

na kulturni prireditvi. 

 

3. SKUPINA 

 

Člani tretje skupine so se morali spomniti svojih treh najljubših jedi in napisati pesmi o njih, 

dopisati pa so morali tudi naslov pesmi. Če jim je ostal čas, so narisali še motiv pesmi, potico, 

in pa po želji še svoje najljubše jedi. 

 

Ugotovitve: 

 

Vsi učenci so takoj izbrali svoje tri najljubše jedi, se spomnili naslove in začeli pisati. Ko pa 

sem prebirala njihove prve zapisane pesmi, sem videla, da so nekateri pisali zelo nesmiselne 

rime le zato, da so nekaj hitro napisali in bili prosti. Te učence sem prosila, naj pesmi 

popravijo in jih napišejo bolj smiselno. Po nekaj popravkih so vsi učenci te skupine imeli 

napisane dobre pesmi. Ko so vsi napisali, so še narisali svoje jedi in pa motiv naše 

obravnavane pesmi, potico. Ker sem videla, da imata drugi dve skupini še veliko dela, ta 

skupina pa je že končala, sem se odločila, da dam vsakemu učencu v tej skupini svoj prazen 

list in navodilo, da mora vsak napisati svoj recept za potico po želji. Vse te izdelke so dali v 

svoje mape in jih pokazali na kulturni prireditvi. 
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Preglednica 22: Preglednica z izdelki po četrti obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

»(Staro selo pri 

Kobaridu.) 

 

Lepa moja 

mamica, 

Kaj vam jest 

povem? 

'No buganco mi 

specite, 

Ko rada jest jo 

jem.« 

 (str. 419) 

Pesem učenca iz 3. skupine: 

 

Pomfri 

Rad bi jedel pomfri. 

Ampak brez kečapa dober ni. 

Sol že na mizo hiti, pomfri pa hitro posoli. 

 

 

 

 

Učenec je v pesmi 

predstavil jed, ki jo ima 

rad in s tem pokazal 

razumevanje Štrekljeve 

pesmi. 

Pesem učenca iz 3. skupine: 

  

Lazanje 

Spečene bile so tele lazanje,  

odnesle so jih sive kanje, 

uresničile so se jim sanje. 

 

 

 

Učenec je pozneje sicer 

povedal, da je lazanja 

njegova najljubša jed, a 

tega v pesmi ni napisal, 

kot je razvidno to v 

Štrekljevi pesmi.  

Pesem učenca iz 3. skupine: 

 

Kokice 

Zadišale so mi kokice. 

V sekundi bojo tam moje ustnice. 

Ko jih bojo pojedle, 

takrat bojo moje ustnice zadovoljne. 

 

 

 

Tudi ta učenec je 

razumel bistvo 

obravnavane pesmi in 

je v svoji pesmi 

predstavil jed, ki mu je 

ljuba in jo rad je.  

 

b) Druga pesem, ki smo jo obravnavali v tem sklopu, prav tako spada v skupino pesmi Kakih 

jedi si otroci želé ali ne.  

 

»7887. 

(Iz Pijavec pri Mokronogu.) 

 

Trara, trara! 

Pošto pelja! 

Repa, korenje 

Slabo življenje ; 

Repa še, še, 

Korenje pa ne!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 421) 

 

1. SKUPINA 

 

Vsak član prve skupine je moral napisati pesem z vsaj šestimi kiticami. Tri kitice so morale 

govoriti o eni jedi, ki jo marajo, tri kitice pa o eni jedi, ki je ne marajo. 

 

Ugotovitve: 

 

Člani skupine so imeli kar nekaj težav s pisanjem pesmi. Zato sem se odločila, da jim 

nekoliko prilagodim navodila. Dogovorili smo se, da še vseeno napišejo pesem s šestimi 
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kiticami, le da so morali napisati 3 kitice, ki so govorile o treh jedeh, ki jih imajo radi, in 3 

kitice, ki so govorile o 3 jedeh, ki jih ne marajo. Polovica skupine je napisala dobre pesmi, ki 

so seveda morale imeti veliko popravkov za končni izdelek, polovica skupine pa je imela 

izredno velike težave. Dva učenca sta v dveh urah napisala eno kitico, ki pa tudi ni imela 

smisla, dva učenca pa sta imela težave le s kiticami, ki so govorile o jedeh, ki jih ne marata. 

Veliko učencev je mislilo, da morajo rime pisati na njihove najljubše jedi, a smo to težavo 

kmalu rešili. Ker niso dokončali naloge, je polovica skupine dobila nalogo, naj napišejo 

pesem do našega naslednjega srečanja. 

 

2. SKUPINA 

 

Člani druge skupine so izdelovali likovne izdelke. Okoli kartonastih modelov korenja in repe 

so ovijali volne različnih barv ter za zelenje uporabili zelene lesene ščipalke za perilo in papir, 

ki so ga nalepili na karton. 

 

Ugotovitve: 

 

Večina učencev ni imela težav s tem, da so ovijali volno okoli modelov, pomoč je potrebovala 

le ena učenka. Toda skupaj z mojo pomočjo in pomočjo sošolca v njeni skupini je na koncu 

prinesla dobre izdelke repe in korenja. Bila sem zadovoljna z vsemi njihovimi izdelki. 

 

3. SKUPINA 

 

Tretja skupina je morala obravnavano pesem uglasbiti z Orffovimi inštrumenti, pesem pa 

zraven tudi zapeti. Najprej so morali ploskati ritem, da so se ga naučili, nato so dobili ritmične 

Orffove inštrumente, šele na koncu pa tudi zvončke, da so ob pesmi lahko še peli. 

 

Ugotovitve: 

 

Ta skupina je na začetku začela dobro sodelovati, poslušali so se med seboj in si hitro 

izmislili ritem za pesem. Nato pa so se začele težave, ko so morali ritem igrati še na paličice 

in ropotulje. Nikakor se niso mogli sporazumeti, kdaj bo kdo igral, zato je nastal prepir. Hitro 

sem morala posredovati in nato smo se skupaj dogovorili, kakšen ritem bodo igrali. Ko so 

ritem usvojili, so začeli igrati na zvončke. Dva člana skupine, ki tudi v glasbeni šoli igrata na 

inštrumente, sta dobila zvončke, ostali so zraven peli. Navodilo je bilo, da si sami izmislijo 

melodijo za pesem. Ker sta bila v skupini dva člana, ki rada prevzameta pobudo, je hitro 

prišlo do prepira o tem, kakšna bo njihova melodija. Oba sta igrala na svoje zvončke in se 

nikakor nista mogla uskladiti. Videla sem, da je to res pretežko za njih, zato sem jim 

priskočila na pomoč. Pokazali so mi list, na katerega so napisali, kolikokrat zaigrajo na 

določen ton in nato sem sama poskusila zaigrati. Videla sem, da so imeli sicer dobro idejo za 

spremljavo, a so bili proti koncu pesmi vedno enaki toni. Vprašala sem jih, ali jim lahko 

pomagam, in ker so se strinjali, sem večino njihove melodije pustila, dodala pa sem še del, ki 

sem se ga spomnila sama. Bil jim je všeč, zato so se ga poskusili naučiti. V naslednjih urah so 

se učenci z mojo pomočjo naučili melodijo pesmi. 
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Preglednica 23: Preglednica z izdelki po peti obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

»(Iz Pijavec pri 

Mokronogu.) 

 

Trara, trara! 

Pošto pelja! 

Repa, korenje 

Slabo življenje ; 

Repa še, še, 

Korenje pa ne!« 

(str. 421) 

 

Pesem učenke iz 1. skupine: 

 

Dobre in slabe jedi 

 

Dober je krompir, tam pa je prepir, a jaz pa vseeno 

jem krompir. 

 

Korenje, korenje je zdravo življenje, 

korenje cvetenje vrtenje, zdaj je življenje! 

 

Rolada parada je sladka razvada, peče se dobra rolada. 

 

Fuj melancan je bolan,  

zdaj pa tudi sam in slan. 

 

Olive lovile so me slane in slabe,  

peška velika in grenka preveč. 

 

Čebula kupula dobra ni čebula, 

zrasla ji je nova bula. 

 

 

 

 

Učenka je razumela 

bistvo Štrekljeve 

pesmi, katero hrano so 

otroci radi jedli in 

katero ne. Tudi v svoji 

pesmi je napisala tri 

verze z jedmi, ki so ji 

ljube in tri verze z 

jedmi, ki jih ne mara. 

 Pesem učenke iz 1. skupine: 

 

Moje dobre in slabe jedi 

 

Češnje so dobre sladke in rdeče 

in to mi je všeč. 

 

Olive so slabe in slane 

niso mi dobre, zato jih nerada jem. 

 

Jagoda je sladka rdeča in zelena 

in rada jo jem. 

 

Pojedla sem fižol, zdaj mi je pa žal, 

oče pravi še še, jaz pa ne ne. 

 

Hruška je debela, ker jo je pičila čebela, 

zelo je dobrega okusa, ker je pusta. 

 

Najdem čebulo, odkrijem jo s kopulo, 

ko probamo jo, jo izpljunemo.  

 

  

 

 

 

Tudi ta učenka je 

razumela Štrekljevo 

pesem in napisala 

pesem s šestimi verzi o 

treh jedeh, ki jih ima 

rada in treh, ki jih ne 

mara. 

Se nadaljuje… 
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… nadaljevanje Preglednice 23 

 

 Pesem učenca iz 1. Skupine: 
 

(brez naslova) 
 

Jagoda je zrela,  

zato jo je Špela vzela 

in je še pesmico zapela. 

 

Zelje zelo rad imam, 

jedel bi ga kar vsak dan. 

Najbolj se veselim, 

ko ga v roke dobim. 

 

Paradižnik rdeče barve je,  

ampak v usta mi ne gre. 

Če na krožnik ga dobim,  

se hitro razjezim. 

 

Ko čebula zadiši,  

v glavi se mi zavrti 

in brž se mi stran mudi. 

 

 

 

 

 

Učenec je sicer 

razumel, o čem 

pesem govori, a sam 

ni napisal take 

pesmi, kot je pisalo v 

navodilu. Prvi verz 

pa sploh ne govori o 

njegovi najljubši 

hrani, ampak je 

omenjena Špela. 

 

PONOVNO OPAZOVANJE 
 

Po enem mesecu sem ponovno izvedla opazovanje 3. skupine, in sicer pri podobni 

poustvarjalni dejavnosti, kot so jo izvajali pri prvem opazovanju. Namen je bil ugotoviti, ali 

so se pojavile razlike v vzdušju in sodelovanju v skupini v primerjavi s prvim merjenjem. 

Uporabila sem enak opazovalni formular. 

Ugotovitve: 

 

Skupina: 3. 

Ura opazovanja: 10.30  

Datum opazovanja: 12. 3. 2018 

Aktivnost, ki jo počnejo: Uglasbitev obravnavane pesmi z Orffovimi inštrumenti, pesem pa 

zraven tudi zapeti na melodijo, ki si jo izmislijo sami.  

 

 

Ali so v skupini aktivni, zavzeti za delo? 

 

Na začetku je bilo vzdušje dobro, med seboj so sodelovali in si pomagali pri izmišljanju ritma 

za pesem. Tista dva, ki sta glasbeno bolj nadarjena, sta sicer prevzela pobudo, a sta tokrat 

takoj že začela pomagati drugim v skupini. Ritem so izvajali s ploskanjem, tleskanjem in 

trepljanjem po stegnih. Ko so začeli uporabljati Orffova glasbila, pa so se začele težave, ker 

se med seboj niso mogli v miru dogovoriti, kdo bo igral na določen inštrument. Ob moji 

pomoči je delo v skupini potekalo bolje. Vzdušje se je popravilo vse do takrat, ko sta prej 

omenjena učenca želela predstaviti vsak svojo melodijo za petje. To je povzročilo prepir med 

učenci in glasnost se je zelo povišala. Začeli so motiti druge skupine pri svojih nalogah. Spet 

sem morala posredovati, in ko smo se skupaj dogovorili za melodijo in nato še za igranje na 

zvončke, so začeli bolje sodelovati med seboj in tudi vzdušje se je popravilo. Še vedno pa sta 
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tista dva učenca imela druge ves čas pod nadzorom in jih popravljala, ko sta zaslišala napake 

med igranjem ter petjem. 

 

V primerjavi s prvim opazovanjem se vzdušje in sodelovanje med učenci v skupini ne 

razlikuje pretirano. Pri obeh meritvah so na začetku pokazali zanimanje za sodelovanje in 

začeli dobro sodelovati, nato pa so se kmalu pojavile težave. Obakrat sta največ težav 

povzročila tista dva učenca, ki obiskujeta glasbeno šolo. Oba sta se želela dokazati in hotela 

sta, da obvelja le njuna melodija oziroma ritem. Na obeh merjenjih sem tudi sama morala 

vskočiti in pomagati, saj se sicer ne bi nič dogovorili in bi se prepir stopnjeval. Menila sem, 

da se bodo morda po enem mescu že navadili svoje skupine in delali za dobro celotne 

skupine, ne za svoje zasluge, a sem se motila. Moje ugotovitve so, da bi v tej skupini nujno 

morala ločiti ta dva učenca, kadar bi šlo za glasbene dejavnosti, saj jim ne bi uspelo nikoli nič 

narediti. Lahko bi tudi dobil vsak svojo nalogo, saj v primeru, da ju je nekdo vodil, je bilo 

sodelovanje boljše, težave so nastale le, ko so se morali sami dogovoriti med seboj. 

 

c) Prav tako kot prvi dve pesmi tudi ta pesem spada v skupino pesmi Kakih jedi si otroci želé 

ali ne. Ker so pri poustvarjalnih dejavnostih, ki so sledile tej pesmi, učenci morali izdelovati 

piktograme, smo najprej ponovili, kaj to sploh so. Za pomoč in lažjo predstavo sem jim 

prinesla pokazat nekaj primerov piktogramov, ki jih lahko srečajo v vsakdanjem življenju.  

 

»7892. 

(Iz Podzemlja.) 

 

Hoj, hoj, hoj, 

Repa in fažol, 

Slane ribe in polenta, 

To je živež moj! 

 

V Podzemeljnu, v Podzemeljnu, 

V Podzemeljnu sem bil, 

Sem ljubil eno dekle, 

Se z njo prav veselil! 

 

Hoj, hoj, hoj, 

Repa in fažol, 

Slane ribe in polenta 

To je živež moj!« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 422) 

 

1. SKUPINA 

 

S prvo skupino smo se skupaj naučili melodijo pesmi, ki sem se jo naučila že nekaj let nazaj 

pri folklori. Pri tem sem si pomagala s sintetizatorjem. Če bi jim ostal čas, bi morali pisati 

sestavek o hrani, ki ga je morala pisati 2. skupina. 

 

Ugotovitve: 

 

V skupini je bil učenec, ki se uči igrati klavir. Zato sem pesem zapela le dvakrat in ob tem 

igrala na klavir, on pa me je opazoval ter potem enako delal naprej. Zaradi tega sem imela čas 

preverjati stanje pri drugih dveh skupinah, vseeno pa sem se vračala nazaj k tej skupini in 
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preverjala, kako jim gre. Melodijo so se naučili kar hitro, nekaj več časa pa jim je vzelo petje 

z besedilom. Sploh druga kitica, ki se poje malo drugače, kot pa prva in tretja. Toda z mojo 

pomočjo jim je uspelo dobro zapeti. Ker so hitro končali, so dobili še navodilo, naj napišejo 

sestavek o hrani, kar je delala 2. skupina. 

 

2. SKUPINA 

 

Učenci te skupine so dobili nekaj iztočnic, o čem naj bi pisali. Na primer morali so napisati, 

katere so njihove najljubše in katerih ne marajo ter napisati razloge za to, potem so morali 

povedati, kaj radi jedo v šoli in doma ter kaj bi jedli, če bi imeli na razpolago vso hrano na 

svetu. Eno od vprašanj je bilo tudi, kaj zdravega bi skuhali za sošolce, če bi bili en dan kuhar/-

ica v šoli. Vsega skupaj so morali napisati vsaj 15 povedi. 

 

Ugotovitve: 

 

Mislila sem, da bo ta skupina imela najmanj težav, ker bi morali napisati le 15 povedi, s tem, 

da so imeli vprašanja že napisana. Toda preteklo je veliko časa, preden so začeli pisati. Niso 

razumeli, ali morajo na vsako vprašanje odgovoriti s 15 povedmi ali pa za vse skupaj napisati 

toliko povedi. Imeli so težave, ker so želeli na hitro v nekaj povedih odgovoriti na vsa 

vprašanja in jim je na koncu zmanjkalo v povprečju vsaj sedem povedi. Tisti, ki so jim 

primanjkovale povedi, so to morali še urediti, in na koncu so vsi uspeli napisati določeno 

število povedi. Nekateri spisi so bili zelo dobri, zelo veliko učencem pa sta težave povzročali 

slovnica in pravopis.  

 

3. SKUPINA 

 

Tretja skupina je za določene besede iz pesmi izdelala piktograme, nato pa so na risalni list še 

enkrat prepisali pesem ter namesto besed, vstavili piktograme. 

 

Ugotovitve: 

Za to skupino sem mislila, da bo imela več težav, zato sem se pripravila že doma. Za nekaj 

besed, ki so jih morali spremeniti v piktograme, sem našla slike že doma in jim jih dala na 

prosojnico. To jim je bilo pomoč pri risanju. Ko so to končali, sem jih razdelila v tri manjše 

podskupine. Vsaka je dobila dva zalepljena risalna lista, nato so s črnim flomastrom napisali 

pesem in namesto določenih besed nalepili pikograme. Izdelali so tri lepe plakate s 

prepisanimi kiticami s piktogrami. 
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Preglednica 24: Preglednica z izdelki po šesti obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

(Iz Podzemlja.) 

 

Hoj, hoj, hoj, 

Repa in fažol, 

Slane ribe in 

polenta, 

To je živež moj! 

 

V Podzemeljnu, v 

Podzemeljnu, 

V Podzemeljnu 

sem bil, 

Sem ljubil eno 

dekle, 

Se z njo prav 

veselil! 

 

Hoj, hoj, hoj, 

Repa in fažol, 

Slane ribe in 

polenta 

To je živež moj!« 

(str. 422) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skrajšan spis učenke iz 2. skupine: 

 

Moje najljubše jedi so pica, pomfri, medaljončki, 

čokolada, bonboni, sladoled, torta, indijanček, ježek in 

piškoti. Pica je ena izmed mojih najljubših jedi, saj jo 

vsakič dobimo na rojstnodnevnih zabavah. Prav tako 

pomfri in medaljončke. Čokolado pa imam rada, ker je 

tako sladka in jo lahko dolgo ližem. Bonboni pa so tako 

sladki in različnega okusa. Sladoled pa je kot hladilo 

pomladi. Torta pa je sladica na rojstnodnevnih zabavah. 

Ne maram pa ribe, mlečni riž, mlečni gres, zelenjavni 

polpeti, gob in polente. Mlečni riž mi ni všeč, saj mi riž v 

mleku ne tekne. Mlečni gres pa mi ne tekne, ker je tako 

mlečno gresast. Zelenjavni polpeti pa mi niso všeč, saj ne 

jem zelenjave v polpetu. V šoli najraje jem čufte. Doma 

najraje jem pečenko. Če bi bila kuharica, bi naredila 

špagete, govejo juho, kosmiče, štrudelj, pecivo in puding. 

Če bi imela na razpolago vse jedi na svetu, bi naredila 

krof, jajca na oko in sirovo štručko. 

 

 

Učenka je razumela 

pesem, ki govori o 

jedeh, ki so otrokom 

všeč, in tudi sama pisala 

v spisu o tem, kaj rada je 

in česa ne. Napisala ni 

zgolj tega, kaj bi skuhala 

učencem, če bi bila 

kuharica na njihovi šoli. 

Napisala je zelo dolg 

spis, zato sem ga sama 

skrajšala na 15 povedi.  

Spis učenke iz 2. skupine: 

 

Zelo rada jem ananas, lazanjo in kalamare. Te jedi so mi 

všeč, ker so zelo okusne. Ne maram feferona, manga. Te 

jedi ne maram zato, ker mi niso dobre. V šoli pri malici 

zelo rada jem evrokrem, pri kosilu pa pico. Doma najraje 

jem marmelado. Če bi imela možnost, da bi bila za en 

dan kuharica, bi za učence na moji šoli skuhala ali spekla 

zelenjavno juho, kompot, rižev narastek, sadno torto iz 

samega sadja. Če bi imela na razpolago vse vrste hrane 

na svetu, bi jedla lazanjo, jagodno pito in žele. Te jedi bi 

jedla zato, ker se mi zdijo okusne. Rada imam tudi vse 

vrste sadje. Zelo rada imam tudi sadne jogurte, še 

posebno s koščki jagode. Doma radi jemo vse vrste 

morskih rib, jaz najraje jem lignje. Zelo rada imam 

zeleno solato in rdečo peso. Zelo rada jem surovo korenje 

in kislo zelje. Vsi doma radi jemo pice, krompir in kislo 

repo. 

 

 

Učenka je razumela 

sporočilo pesmi in na 

podlagi nje napisala 

spis, v katerem je 

odgovorila na vseh pet 

vprašanj, ki jih je dobila 

v navodilu. Opazi pa se 

lahko, da je prehitro 

končala in je nato 

morala dopolniti do 

konca. 

 

Spis učenke iz 1. skupine: 

 

Moja najljubša jed je slastna pica. Dobra mi je, ker ima 

sir. Moja najslabša jed je meso. Ni mi všeč, ker je zelo 

trd. Ko sem doma, najraje jem čokolado in bonbone. Če 

bi bila kuharica, bi skuhala govejo juho in pico. Moja 

najljubša jed pri malici je mlečni riž in mleko. Moja 

najljubša jed pri kosilu je goveja juha in pica. Če bi bila 

kuharica, bi spekla piškote. Če bi bila na razpolago vsa 

hrana na svetu, bi jedla angleško hrano, slovensko hrano, 

francosko hrano in špansko hrano. Če grem sama domov 

in še ni staršev, si pripravim rogljiček, čokolado, pet 

bonbonov. Moja najslabša malica je jabolko in hruške. 

Moja najljubša malica je čokolada in bonboni. V avtu 
lahko jem samo bonbone. 

 

 

Tudi pri tej učenki je 

razvidno, da je 

razumela, kaj ji pesem 

sporoča, in tudi sama v 

spisu pisala o svojih 

najljubših in ne 

najljubših jedeh. Sicer je 

odgovorila na vseh pet 

vprašanj in vse še 

dopolnjevati, a še vedno 

ji je zmanjkala ena 

poved. 
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April 
 

1. Kratka ponovitev vseh šestih, do zdaj obravnavanih pesmi 

 

Najprej smo na kratko povzeli vseh šest pesmi, ki smo jih obravnavali. To je potekalo na tak 

način, da je šest izbranih učencev povedalo, katero pesem smo obravnavali po vrsti, 

predstavili, katere poustvarjalne dejavnosti smo izvajali in povedali, katero posebnost, če so si 

jo zapomnili. Nato pa sem jim povedala, da nas čaka še zadnji mesec naših srečanj. 

Predstavila sem jim načrt dela, in sicer ta, da bomo najprej obravnavali še zadnje tri pesmi, ki 

govorijo o narobe svetu, nato se bomo nekaj ur pripravljali na kulturno prireditev in jo na 

koncu tudi izvedli.  

 

2. Obravnave posameznih pesmi 

 

a) Prva pesem iz zadnjega sklopa pesmi je imenovana Čudež.  

 

»7774. 

(Iz Loke.) 

 

V tistem čas' 

So šli trije počas. 

 

Eden je bil slep, 

Drugi je bil nag, tretji pa hrom. 

 

Slepi je zajca videl 

Hromi ga je vjel, 

Nagi pa pod srajco del.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 396) 

1. SKUPINA 

 

Prva skupina je najprej morala ponoviti melodijo slovenske ljudske pesmi Sijaj, sijaj sončece. 

Nato so morali na melodijo te pesmi zapeti besedilo pesmi Čudež. Torej so morali uglasbiti 

obravnavano pesem. Če bi končali prej, bi dobili še navodilo za pisanje zgodbe z naslovom 

Čudež. 

 

Ugotovitve: 

 

Prav tako kot zadnjič tudi ta dan skupina ni imela težav z melodijo. Ko pa so poskusili le-to 

peti z besedilom pesmi Čudež, so se pojavile težave. Celo pesmico so dobro zapeli, zadnjega 

verza pa si nikakor niso mogli zapomniti. Poskusila sem z vsemi metodami, in sicer s 

ploskanjem ritma, govorjenjem ritma itn., a še vedno ni šlo. Poskusila sem jim pomagati, 

kolikor sem le lahko. Nisem bila razočarana nad njimi, saj je bilo težko, vedela pa sem, da 

bomo imeli še veliko časa za ponavljanje in utrjevanje, preden bi nastopili na kulturni 

prireditvi. 

Ker pa so učenci peli do konca ure, jim nisem dala dodatnega navodila za pisanje zgodbe. 
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2. SKUPINA 

 

Člani druge skupine so morali napisati svojo pesem na enak način, kot je bila napisana 

obravnavana pesem. Da je bilo lažje, sem jim svoj primer napisala že zraven navodila. 

Moj primer:  

V tistem čas'                                    tretji smrtno bolan. 

so šli trije počas.                              Priden je z žogo okno zadel, 

Eden je bil priden,                           neroden nikoli padel, 

drugi neroden,                                 bolan pa takoj ozdravel. 

 

Ugotovitve: 

 

Na začetku sem mislila, da bodo imeli zelo veliko težav, saj pesem ni enostavna za pisanje. 

Menim, da jim je bil moj primer v veliko pomoč, kajti vsi člani skupine so na koncu napisali 

dobre pesmi. Nekateri so želeli napisati še več, zato sem dobila na koncu zelo veliko izdelkov. 

Večina pesmi je bila zelo dobrih, kot že velikokrat prej pa so bile težave s pravopisom in 

slovnico. 

 

3. SKUPINA 

 

Učenci tretje skupine so si morali zamisliti zgodbo z uvodom, jedrom in zaključkom. Zgodba 

je morala temeljiti na čudežu, ki se v resničnem življenju ne more zgoditi, opisati pa so ga 

morali v jedru zgodbe. Še prej so morali napisati uvod v ta dogodek in na koncu zaključek, 

kako se je čudež končal. 

 

Ugotovitve: 

 

Večini članom tretje skupine pisanje zgodbe ni delalo težav. Imela sta jih le dva učenca. 

Deklica ni dobro razumela, da se mora zgodba ves čas nadaljevati in je zato napisala zelo 

nerazumljivo ter pomešano zgodbo. Nekajkrat je morala zgodbo popraviti, nato pa je bil 

izdelek dober. Nek učenec pa je imel zelo velike težave. Sicer je najprej napisal 3 strani dolgo 

zgodbo, a je bila napisana tako, da niti sam ni več vedel, kaj je napisal, ko jo je bral meni in 

učiteljici. Želeli sva, da jo popravi oziroma napiše ponovno, a mu je to predstavljalo veliko 

težavo. Celo tako, da se je začel jokati in govoriti, da on tega ne zmore. Ker mu ni ostalo 

veliko časa do konca ure, sem mu dala navodilo, naj si zamisli glavnega junaka, ki se mu 

zgodi nek čudež. Nato pa bi doma napisal zgodbo v miru in s pomočjo staršev, če bi želel. 

Nekako mu je uspelo izmisliti si junaka, ni pa mu šlo s samo zamislijo čudeža. Zato sem mu 

dala nekaj primerov čudežev, ki se lahko zgodijo v domišljijskih zgodbah.  
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Preglednica 25: Preglednica z izdelki po sedmi obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

»(Iz Loke.) 

 

V tistem čas' 

So šli trije počas. 

 

Eden je bil slep, 

Drugi je bil nag, 

tretji pa hrom. 

 
Slepi je zajca videl 

Hromi ga je vjel, 

Nagi pa pod 

srajco del.« 

(str. 396) 

Pesem učenca iz 2. skupine: 

 

Čudež 

V tistem čas' 

so šli trije počas'. 

 

Eden je bil gluh, 

drugi je šel počas', 

tretji je bil slep. 

 

Prvi slišal pujsa, 

drugi ga ujel, 

tretji pa ga v fotoaparat ujel.  

 

 

 

Učenec je razumel 

pesem iz zbirke ter tudi 

sam napisal njej 

podobno. Opažam, da 

je dal večji poudarek na 

čudeže in manjšega na 

rime, a le-te v tej pesmi 

nimajo poglavitne 

vloge.  

 

Zgodba učenke iz 3. skupine: 

  

Čudež 

 

Nekoč je živela panda Liza. Ona ni nič vedela ali 

znala. V šoli ima samo cveke. Liza ni vedela, ali naj se 

uči ali igra. Ko je videla prijatelje, da se grejo sankat 

na breg, je šla za njimi. Ko je prišla tja, so jo začeli 

kepati. Potem se je v sekundi vse naučila in je dobila 

tudi super moči, vsi so se ustrašili. Drugi dan so se vsi 

igrali z njo. Od takrat je imela same petke in niti ene 

štirice. V četrtem razredu je postala predsednica 

razreda in šola je zaradi nje postala boljša 

 

 

 

 

Učenka je razumela 

sporočilo pesmi, in 

sicer čudež, ki se je 

nekoč zgodil. Prav tako 

se je zgodil tudi v tej 

zgodbi. Učenka je 

upoštevala vse tri dele 

zgodbe, in sicer je 

napisala najprej uvod, 

nato se je v jedru 

zgodil čudež in na 

koncu srečen 

zaključek. 

Zgodba učenca iz 3. skupine: 

 

Čudež 

 

Nekoč je živel radoveden fantek. Nekega dne se je 

odločil, da bo šel na dolgo potovanje. S seboj je vzel 

veliko vode in nekaj kruha. Ko je hodil po gozdu, je 

zagledal malo drobno vilo. Rekla mu je, da če jo 

odpelje nazaj v vilinski svet, mu bo izpolnila tri želje. 

In res. Fantek jo je odpeljal v vilinski svet. Fantek si je 

najprej zaželel tono najbolj rdečih jagod. V hipu jih je 

dobil v veliki košari. Potem si je zaželel, da bi imel 

največjo in najlepšo hišo na svetu. In nazadnje si je 

zaželel, da bi bil doma in v hipu je bil doma v veliki in 

lepi hiši z veliko košaro jagod. Njegova družina je 

živela srečno in zdravo do konca svojih dni. 

 

 

 

 

Tudi ta učenec je 

razumel, o čem pesem 

govori, in je tudi sam v 

svoji zgodbi navedel tri 

čudeže. Prav tako je 

upošteval navodilo, in 

sicer je najprej napisal 

uvod o fantku, nato so 

se v jedru zgodili trije 

čudeži in na koncu je 

sledil srečen zaključek.  
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b) Druga pesem zadnjega obravnavanega sklopa spada v skupino pesmi Narobe svet A. Pri tej 

pesmi sem jih predhodno opozorila, da je napisana v narečju in da mi morajo po branju 

povedati, če česa ne bodo razumeli, saj so zaradi poustvarjalnih dejavnosti morali vedeti, o 

čem pesem govori. Pozorna sem bila tudi na njihovo branje. Že sama sem brala zelo naglas in 

razločno, nato smo skupaj še enkrat prebrali dovolj počasi, da so pravilno izgovorili narečne 

besede. To jim ni delalo težav. 

 

»7762. 

(Iz Matene pri Igu.) 

 

Sonce sije, pa dəš gr
i
è, 

Malnar m
i
ele brez vad

i
è, 

Pet
e
àlen skače brez nag

i
è, 

Dejkla pamejta brez metl
i
è, 

Perica p
e
àre brez vad

i
è.  

 

Kovač tovče brez rak
i
è, 

Kojnič t
e
àče brez nag

i
è, 

Žaba ma dobre zab
i
è, 

Povš ma pa trd
i
è rag

i
è.« 

(Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 393) 

 

1. SKUPINA 

 

Člani prve skupine so si morali razdeliti vloge v skupini, in sicer tako, da je vsak član postal 

ena oseba ali žival iz obravnavane pesmi. Na bel list velikosti A4 so morali narisati izbran 

verz. Ko so zaključili z risanjem, so morali s pomočjo sintetizatorja ponoviti melodiji pesmi 

Čudež in pesmi Hoj, hoj, hoj repa in fažol, ki so se ju že naučili v predhodnih učnih urah. Če 

bi jim na koncu ure ostal še čas, bi morali napisati zgodbo z naslovom Narobe svet. 

Ugotovitve: 

 

Za večji izziv in motivacijo so učenci svoje vloge izžrebali. Najprej so nekaj časa razmišljali, 

na kakšen način bi izžrebani verz narisali, nato pa so kar začeli z risanjem. Nekateri so bili 

zelo hitri, a so narisali le izbrano osebo ali žival na sredino lista. Še enkrat sem jih opozorila, 

da morajo narisati celoten verz, na primer na celoten list morajo narisati deklo, ki pometa brez 

metle. Po moji razlagi so učenci narisali dobre risbe z zapolnjenim prostorom. 

 

2. SKUPINA 

 

Tudi v tej skupini so si učenci razdelili vloge na enak način kot v prvi skupini. Učenec, ki je 

izžrebal mlinarja, mu je pripadal tudi prvi verz. Najprej so morali pesem nekajkrat po tiho 

prebrati. Nato so na sobni glasnosti pesem skupaj recitirali. Potem so se morali postaviti v 

vrsto tako, kot so si sledili verzi v pesmi. Vsak učenec je moral nato interpretativno prebrati 

svoj verz. Ko so s tem končali, so pesem spremenili v rap, in sicer so spet po vrsti rapali vsak 

svoj verz in to na svoj inovativen, ustvarjalen način. 

 

Ugotovitve: 

 

Razdelitev vlog je potekala brez težav, imeli so jih pri sami izgovarjavi narečnih besed, ko so 

morali brati sami. Na začetku ure sem mislila, da jim bo šlo, saj so brali skupaj, a ko so morali 
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prebrati sami, se je pokazalo, da niso točno razumeli, kako se izgovori beseda. Za pomoč so 

prosili mene in nato smo pesem še nekajkrat skupaj počasi prebrali. Nato je delo potekalo 

skoraj brez težav. Nekaj problemov so imeli še pri interpretaciji, saj nekateri niso vedeli, kako 

bi bolj doživeto prebrali, a na koncu jim je šlo tudi to. Ko pa so začeli z rapom, jim je naloga 

postala še bolj všeč, ker so začeli uživati. 

 

3. SKUPINA 

 

Prav tako so si tudi v tej skupini z žrebom določili vloge, le da so tu izpustili prvi verz. 

Njihova naloga je bila, da so se na pamet naučili svoj verz in ga poskusili spremeniti v igro. 

Morali so s telesom prikazati tisto, o čemer verz govori, obenem pa so si sami morali izmisliti 

besedilo, ki so ga govorili med igro. Pomagali so si lahko tudi z raznimi pripomočki. 

 

Ugotovitve: 

 

Učencem je bila naloga zelo všeč. Takoj so začeli vaditi svoj verz in si na list zapisovati 

besedilo, ki bi ga govorili med igro. Ko pa so začeli zares igrati, jim je to predstavljalo težavo. 

Med igro so namesto svojega govora govorili besedilo iz pesmi. Potrebovali so nekaj časa, da 

so se navadili, in na koncu jim je šlo zelo dobro. Za naslednje ure so se odločili, da bodo 

poleg igre in govora uporabili tudi pripomočke, saj bodo s tem še bolj nazorno prikazali, o 

čem pesem govori. 

 
Preglednica 26: Preglednica z izdelki po osmi obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

»(Iz Matene pri 

Igu.) 

 

Sonce sije, pa dəš 

gr
i
è, 

Malnar m
i
ele brez 

vad
i
è, 

Pet
e
àlen skače 

brez nag
i
è, 

Dejkla pamejta 

brez metl
i
è, 

Perica p
e
àre brez 

vad
i
è.  

 

Kovač tovče brez 

rak
i
è, 

Kojnič t
e
àče brez 

nag
i
è, 

Žaba ma dobre 

zab
i
è, 

Povš ma pa trd
i
è 

rag
i
è.« 

 (str. 393) 

Zgodba učenke iz 2. skupine: 

 

Narobe svet 

 

Nekoč v Narobe svetu je živel Rok. Zjutraj si je Rok 

naredil večerjo, najprej je pojedel, potem je namazal 

kruh in nazadnje ga je narezal. Potem se je oblekel. Na 

glavo si je del dolge hlače. Na roke nogavičke, za 

majico je dal spodnje hlače in na noge majico. Potem 

je počakal, da je konec šole, potem pa je šel v šolo. 

 

 

 

 

Učenka je razumela 

sporočilo Štrekljeve 

pesmi, zato je tudi v 

svoji zgodbi poudarila 

nekaj nenavadnih 

okoliščin, ki so se 

dogajale v Narobe 

svetu.  

Se nadaljuje… 
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… nadaljevanje Preglednice 26 

 

 Zgodba učenke iz 2. skupine: 

  

Narobe svet 

 

Tinka je zjutraj vstala in pojedla večerjo brez glavne 

sestavine. Nato se je odpravila v šolo. S seboj pa 

vzela kopalke, saj jim učiteljica ni dovolila šolskih 

potrebščin. Ko je prišla iz šole, je šla v dom za 

ostarele, da obišče mamico, saj je rojevala. To ni bilo 

nič čudnega, saj se je neka starka hotela ponovno 

roditi in je bila novorojena starka starejša od 

sedemletne deklice. 

 

 

 

 

Učenka je razumela 

obravnavano pesem. 

Prav tako je tudi ta 

učenka v svoji zgodbi 

zapisala, kako si ona 

predstavlja dogajanje v 

Narobe svetu. Najbolj 

je to vidno v prvi 

povedi, proti koncu pa 

zgodba rahlo izgublja 

smisel, toda učenka si 

je na tak način 

razlagala dogajanje v 

narobe svetu. 

Zgodba učenke iz 2. skupine: 

 

Narobe svet 

 

Nekega čudovitega jutra je Matevž vstal in se oblekel 

v rožnato oblekico in odšel v šolo. Na strehi šole so 

viseli novoletni okraski. Matevž je bil zelo vesel, da je 

novo leto, čeprav je bilo v resnici poletje. V razredu 

so imeli noč čarovnic. Neka deklica je svoji učiteljici 

vrgla paradižnik v obraz, učiteljica pa ji je v zameno 

dala bonbon. 

 

 

 

Tudi ta učenka je 

pokazala razumevanje 

Štrekljeve pesmi. Svojo 

predstavo o narobe 

svetu je s kratko 

zgodbo predstavila 

tudi tretja učenka. 

Zgodbi bi lahko 

dodala še kratek 

zaključek in s tem 

zaokrožila nenavaden 

dan. 

 

c) Tretja in obenem zadnja pesem, ki smo jo obravnavali, pa spada v skupino pesmi Narobe 

svet B. V tej pesmi je bila zapisana tudi nesmiselnica. Zaradi tega smo pred poustvarjalnimi 

dejavnostmi ponovili, kaj je to nesmiselnica, učenci pa so tudi sami našteli nekaj nesmiselnic, 

a z malo moje pomoči. Povprašala sem jih tudi po refrenu in nekateri so vedeli, kaj v tej 

pesmi je refren, drugi pa so to spoznali pri tej uri. To pesem so se učenci z mojo pomočjo 

naučili tudi zapeti in se z njo predstavili na končni kulturni prireditvi.  

 

»7771. 

(Iz Ihana.) 

 

Tamki stóji lip'ca, 

Lipəca romena. 

                                Ihamente m-hə-hə'; 

                           Lipəca roména! 

 

Pod lipo stôje stovčkə tri, 

Nobédən noge níma. 
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Na stovčkəh sede mojškre trí, 

Nobena ritke nima. 

 

Pvatən šivajo takə, 

S koróške konopnine. 

Šivanke jmajo take, 

Kokər železne kóle. 

 

Tamki leži céstəca, 

Céstəca zeléna. 

 

Po cést' pa 'n kúžək teče, 

Peté pa v bəságə nese.« 

 (Glonar in Štrekelj, 1908–1923, str. 396) 

 

1. IN 2. SKUPINA 

 

Učenci prve in druge skupine so tokrat dobili enako navodilo, in sicer morali so napisati 

zgodbo o škratu Pomagalku ali vili Pomagalki. Izbrali so si enega od njiju in napisali zgodbo 

o tem, kako bi ta oseba spremenila dogajanje pod rumeno lipico. Da pa se bi dogajanje lahko 

spremenilo, sta morala škrat ali vila izreči nesmiselnico, s katero sta spremembo povzročila. 

Ta nesmiselnica je bila lahko podobna »čirule čarule« ali pa bolj konkretno »Prebujčkajte 

se!«. To sta bila sicer moja dva primera za učence, od njih sem pričakovala nove. 

 

Ugotovitve: 

 

Ko smo na začetku ure govorili nesmiselnice, sem opazila, da ima celoten razred težave pri 

tvorjenju le-teh. Tudi ko sta skupini začeli s pisanjem, sem pri učencih opazila, da imajo nekaj 

težav, saj jim jih je bilo težko izmisliti si. Skupaj smo si izmislili nekaj nesmiselnic, ki bi bile 

primerne za v zgodbo, in ravno na koncu, ko sem prebirala zgodbe, sem ugotovila, da so jih 

nato skoraj vsi uporabili v svojih zgodbah. Nekaj zgodb je dobrih in zanimivih, ker so si 

učenci izmislili svoje, drugačne nesmiselnice. Nekateri učenci pa žal niso razumeli navodila, 

da morata vila in škrat zaklicati nesmiselnico, zato so pisali navadno zgodbo o tem, o čemer 

govori pesem.  

 

3. SKUPINA 

 

Tretja skupina je na prazen papir velikosti A4 z barvicami morala narisati celotno pesem. Na 

sredino so morali narisati rumeno lipico, ob njej pa narisati celotno dogajanje, ki je bilo 

opisano v pesmi.  

 

Ugotovitve: 

 

Vsi učenci iz te skupine so razumeli, o čem pesem govori, a jim je risanje predstavljalo veliko 

težavo. Menim, da so moje navodilo razumeli malenkost narobe, saj so čisto vsi na sredino 

lista narisali drevo, ki v bistvu pri nobenem ne predstavlja lipe. Na vseh risbah je lipa lebdela 

v zraku, spodaj pa so narisali zeleno cesto. Vseeno pa so vsi narisali rumeno lipo, pod njo 

stole brez nog, težko pa so narisali šivilje brez zadnjic, kot je omenjeno v pesmi. Vsi so 

narisali zelo velike šivanke, ki predstavljajo kole, zelo malo pa jih je narisalo tudi platno, ki 
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ga šivilje šivajo. Kot sem že omenila, so vsi narisali zeleno cesto na spodnjem delu lista in na 

njej psa, ki ima svoje tačke v torbi ali košari. Nekaj učencev je na risbo dodalo še sonce in 

oblake, čeprav tega ni omenjenega v pesmi. Toda na splošno sem z risbami zadovoljna, saj so 

imeli učenci dokaj težko delo z ilustriranjem te pesmi. 

 
Preglednica 27: Preglednica z izdelki po deveti obravnavani pesmi 

Pesem Izdelki učencev Moj komentar 

(Iz Ihana.) 

 

Tamki stóji lip'ca, 

Lipəca romena. 

         Ihamente m-hə-hə'; 

         Lipəca roména! 

 

Pod lipo stôje stovčkə tri, 

Nobédən noge níma. 

 

Na stovčkəh sede mojškre trí, 

Nobena ritke nima. 

 

Pvatən šivajo takə, 

S koróške konopnine. 

 

Šivanke jmajo take, 

Kokər železne kóle. 

 

Tamki leži céstəca, 

Céstəca zeléna. 

 

Po cést' pa 'n kúžək teče, 

Peté pa v bəságə nese.« 

(str. 396) 

 

  

Zgodba učenke iz 1. skupine: 

 

Čuden svet 

 

Nekoč je živela vila Pomagalka. Iskala je dom 

zase. Nekoč je le našla dom. To je bila votla 

lipica. V njej je bilo veliko prostora. Na žalost je 

bilo zelo umazano. Vila je videla stole, ki niso 

imeli nog. Vila je zaklicala: »Ponogčkajte se!«, 

in stoli so imeli noge. Hotela je spremeniti še 

lipico, da bi bila rumena in spet je zaklicala: 

»Lipa, porumenčkaj se!« in postala je rumena. 

Prišle so mojškre in se usedle na stole. Niso 

imele niti riti in vila je zakričala: »Mojškre, ritike 

nazaj!« in mojškre so spet imele riti. Pokazale so 

ji, da na Koroškem šivajo konopnine, zaklicala 

je: »Platna strigajte se!« in platna so se strgala. 

Videla je, da imajo šivanke kot železne kole. 

»Šivanke naj so velike kot radirke!« in šivanke so 

postale majhne. Zraven je bila zelenka cesta in 

rekla je, naj je cesta siva in cesta je bila siva. 

Opazila je psa, ki je imel v torbi pete in zakričala 

je: »Pes na noge petike gor!« 

 

 

 

 

 

Učenka je s svojo kratko 

zgodbo pokazala 

razumevanje Štrekljeve 

pesmi oziroma njenega 

sporočila, saj je videla, 

kaj vse je narobe v tem 

svetu, in njena vila je z 

uporabo nenavadnih 

besed to želela 

spremeniti.  

Zgodba učenke iz 2. skupine: 

 

Škratove čudežne besede 

 

Pod rumeno lipico je škrat zagledal stole brez 

nog, ni mu bilo všeč in zato je vzkliknil: 

»Stolosed!« Tedaj so stoli dobili noge, ampak ne 

take pravilne, temveč konjske. Jezno je zaklical 

na njih: »Konojed!« Tedaj so se spremenili v 

konje. Tako je popenil in zaklical: »Stolosed!« In 

končno so bili normalni. Šel je naprej, videl je 

šiviljo, ki je sedela na stolu in šivala s šivanko, 

večjo od nje. Škrat je zavpil: »Šivkamajh!« in 

šivanka je bila majhna in tanjša. Šivilja se mu je 

zahvalila. Škrat je odšel naprej in videl šivilje, ki 

so sedele na stolih in niso imele riti. Škrat je 

rekel: »Poritkajte se!« in šivilje so dobile riti. 

Škrat se je spomnil, da je videl rumeno lipo. Z 

vso hitrostjo je tekel nazaj. Ko je prišel do lipe, je 

rekel: »Zelenolip!« in lipe so postale zelene. 

Tekel je nazaj in prišel do ljudi, ki so šivali 

platno iz koroške konopnine. 

 

 

 

 

Učenec je obravnavano 

pesem razumel. Pokazal 

je znanje o tem, kaj vse je 

narobe v tem svetu in v 

svoji kratki zgodbi 

predstavil, kako bi škrat z 

nenavadnimi besedami 

spremenil te okoliščine.  

 

Se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 27 

 

 Takoj je rekel: »Platkonop!« Spet je bilo 

normalno. Šel je naprej in videl cesto, ki je bila 

zelena. Rekel je: »Počrnkaj se!«. Šel je naprej 

po cesti. Mimo je pritekel kužek, ki je imel noge 

v torbi. Škrat je rekel: »Ponozni se!«. In končno 

je bilo vse normalno. In škrat se je zadovoljno 

odpravil domov. 

 

 Zgodba učenca iz 1. skupine: 

 

Narobe je vse 

 

Škrat je prišel do lipce in videl stolčke brez nog 

in je zaklical: »Prinogčkajte se!« in vsi so imeli 

noge. Tedaj je zagledal mojškre, ki so brez ritk 

sedele na stolčkih in škrat je zaklical: 

»Zaritkajte se!« in že so imele ritke nazaj. In ko 

je zagledal šivilje, ki so imele šivanke kot kole 

in škrat je zaklical: »Šivančikice!« in že so 

imele šivanke. Srečal je psa, ki je imel noge v 

torbi, potem je škrat še enkrat zaklical: 

»Ponogcaj se!«  

 

 

 

 

 

Učenec sicer je razumel 

sporočilo obravnavane 

pesmi, kaj vse je narobe 

v tem svetu, a v svoji 

zgodbi njegov škrat ni 

spremenil vseh okoliščin. 

Je pa vseeno uporabil 

nenavadne besede 

oziroma nesmiselnice, ki 

jih je uporabljal škrat. 

 

2.5.3 TRETJI AKCIJSKI KORAK – PONOVNA IZVEDBA ANKETIRANJA IN 

UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI TRIMESEČNEGA PROGRAMA 

 

2.5.3.1. Ponovna analiza in interpretacija odgovorov učencev 

 

1.a vprašanje: Ali učenci poznajo pojme, povezane s pesmijo, iz učnega načrta za slovenščino 

(2018)? 

 
Preglednica 28: Poznavanje pojmov pri učencih (2. meritev) 

IZOBRAŽEVALNI 

POJMI IZ 

UČNEGA 

NAČRTA ZA 

SLOVENŠČINO 

(2018) 

ZELO DOBRO 

POZNAM. 

NE POZNAM, A 

SEM ŽE SLIŠAL 

ZANJ. 

NISEM ŠE 

SLIŠAL ZANJ. 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. 

učencev  

(f) 

Odst. 

(%) 

avtor/avtorica 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

dramatizacija 10 83,3 2 16,7 0 0,0 12 100 

ilustracija 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

Karel Štrekelj 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

kitica 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ljudska pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

motiv 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

naslov 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

nesmiselnica 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100 

pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

recitacija 9 75 3 25 0 0,0 12 100 

rima 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ritem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

strip 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

verz 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100 
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Graf 10: Poznavanje pojmov pri učencih v odstotkih (2. meritev) 

 
 

1.b vprašanje: Ali učenke poznajo pojme, povezane s pesmijo, iz učnega načrta za 

slovenščino (2018)? 

 
Preglednica 29: Poznavanje pojmov pri učenkah (2. meritev) 

IZOBRAŽEVALNI 

POJMI IZ 

UČNEGA 

NAČRTA ZA 

SLOVENŠČINO 

(2018) 

ZELO DOBRO 

POZNAM. 

NE POZNAM, A 

SEM ŽE SLIŠAL 

ZANJ. 

NISEM ŠE 

SLIŠAL ZANJ. 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. odg.  

(f) 

Odst. 

(%) 

Št. 

učencev  

(f) 

Odst. 

(%) 

avtor/avtorica 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100 

dramatizacija 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

ilustracija 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

Karel Štrekelj 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

kitica 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ljudska pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

motiv 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

naslov 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

nesmiselnica 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

pesem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

recitacija 9 75 3 25 0 0,0 12 100 

rima 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

ritem 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 

strip 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100 

verz 12 100 0 0,0 0 0,0 12 100 
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Graf 11: Poznavanje pojmov pri učenkah v odstotkih (2. meritev) 

 
 

Učenci so morali po treh mesecih srečevanj v preglednici spet označiti, kako dobro poznajo 

pojme iz učnega načrta za slovenščino (2018) v zvezi s pesmijo in Karla Štreklja. Rezultati so 

naslednji. 

 

Iz preglednice in grafa je razvidno, da so za pojme, kot so avtor/avtorica, ilustracija, Karel 

Štrekelj, kitica, ljudska pesem, motiv, naslov, pesem, rima, ritem ter strip vsi učenci (100 %) 

označili, da jih poznajo zelo dobro. Pojem dramatizacija je večina (83,3 %) zelo dobro 

poznala, dva (16,7 %) pa pojma nista poznala, sta pa zanj slišala. Enako je bilo tudi pri 

nesmiselnici, saj je ta pojem večina (91,7 %) zelo dobro poznala, le eden (8,3 %) pa je zanj le 

slišal, ni pa ga tudi poznal. Tri četrtine učencev (75 %) so pojem recitacija zelo dobro 

poznale, ena četrtina (25 %) pa je zanj le slišala. Za nesmiselnico in verz je večina učencev 

(91,7 %) odgovorila, da zelo dobro pozna oba pojma, eden (8,3 %) pa ju ni poznal in je le 

slišal zanju.  

 

Pri učenkah so rezultati sledeči. Večino pojmov, kot so ilustracija, Karel Štrekelj, kitica, 

ljudska pesem, motiv, naslov, nesmiselnica, pesem, rima, ritem in verz so vse učenke (100 %) 

zelo dobro poznale. Pojem avtor/avtorica so skoraj vse učenke (91,7 %) zelo dobro poznale, le 

ena (8,3 %) je zanj le slišala, ni pa ga poznala. Za dramatizacijo je večina učenk (66,7 %) 

označila, da pojem zelo dobro pozna, četrtina (25 %) je za ta pojem le slišala, ena (8,3 %) pa 

tega pojma ne pozna. Pojem recitacija so tri četrtine deklet (75 %) zelo dobro poznale, ena 

četrtina (25 %) pa je zanj le slišala, ne pozna pa ga dobro. Prav tako so za pojem strip skoraj 

vse učenke (91,7 %) odgovorile, da ga zelo dobro poznajo, ena (8,3 %) pa je zanj le slišala. 

 

Večina rezultatov me veseli, saj se vidi njihov napredek v primerjavi s stanjem pred tremi 

meseci, sploh to, da so na koncu vsi poznali Karla Štreklja, razlogov za nekaj podatkov si pa 

ne znam razlagati. Vse te pojme, ki so našteti v preglednici, smo pri srečanjih vsakodnevno 

obnavljali in jih razlagali, zato sem pričakovala, da bodo vsi učenci in učenke označili, da jih 

zelo dobro poznajo. Morda je razlog za rezultate ta, da so to preglednico na drugi anketi 

neresno ali površno reševali. Nekaj pojmov so spoznali že v prejšnjih dveh razredih in tudi mi 

smo jih ves čas ponavljali, zato se mi zdi res nenavadno, da je ena učenka še vedno za 

avtorja/avtorico označila, da pojma ne pozna. Zanimivo mi je tudi to, da so vse učenke na 
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začetku našega skupnega dela zelo dobro poznale pojem strip, potem so ga morale tudi 

izdelovati, pri tej anketi pa je ena označila, da pojma ne pozna, a je zanj slišala. Rešitev za 

boljše rezultate bi bila morda v tem, da bi eno uro pred samim reševanjem druge ankete še 

enkrat ponovili, kaj vse smo se naučili, in bi se znova spomnili, če so kaj pozabili.  

 

2. vprašanje: Ali učenci in učenke poznajo katero ljudsko pesem?  

 
Preglednica 30: Poznavanje ljudskih pesmi pri učencih in učenkah (2. meritev) 

 DA NE SKUPAJ UČENCEV 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst.(%) 

 

Št. odg. (f) 

 

Odst.(%) 

Št. učencev 

(f) 

 

Odst.(%) 

UČENCI 10 83,3 2 16,7 12 100 

UČENKE 11 91,7 1 8,3 12 100 

 

Graf 12: Poznavanje ljudskih pesmi pri učencih in učenkah v odstotkih (2. meritev) 

 
 

Iz rezultatov je razvidno, da je večina učencev (83,3 %) odgovorila, da poznajo ljudske pesmi, 

dva (16,7 %) pa jih še vedno ne poznata. Tudi skoraj vse učenke (91,7 %) so označile, da 

poznajo vsaj eno ljudsko pesem, a le ena učenka (8,3%) še vedno ne pozna nobene. 

Nad rezultati sem bila presenečena, da trije učenci iz celotnega razreda po vseh srečanjih in 

pogovarjanjih o raznih ljudskih pesmih še vedno odgovorijo, da ne poznajo nobene ljudske 

pesmi. Morda so tako odgovorili zato, ker je bilo naslednje vprašanje odprto, in sicer sem spet 

spraševala po poznavanju ljudskih pesmih. Morali so jih zapisati na list, odgovori pa so 

sledeči.  

 

Pesmi, ki so jih zapisale učenke: 

 

– Barčica po morju plava, 

– Čuk se je oženil, 

– Izak, Jakob, Abraham, 

– Izidor ovčice pase, 

– Kuža pazi, 

– Lisička je prav zvita zver, 

– Majhna sem bila, 

– Na planincah, 

– Pleši, pleši, črni kos, 

– Po mest' sem španciral, 

0

20

40

60

80

100

Da Ne

učenke učenci



99 

– Ringa ringa raja, 

– Sijaj, sijaj sončece, 

– Zajček dolgoušček. 

 

Pesmi, ki so jih zapisali učenci: 

 

– Čuk se je oženil, 

– Izak, Jakob, Abraham, 

– Izidor ovčice pase, 

– Na planincah, 

– Po mest' sem španciral, 

– Regiment po cesti gre, 

– Žabja svatba. 

 

V primerjavi s prvim merjenjem so pri drugem učenke napisale več ljudskih pesmi, učenci pa 

manj. Večina pesmi je pri obeh ostala enaka prvem merjenju, dodali so le nekaj novih. Že 

med samimi srečanji sem opazila, da so učenke velikokrat med odmori prepevale ljudske 

pesmi, ki so jih tudi pri drugem merjenju naštele. To je morda vplivalo na to, da so se jih pri 

reševanju ankete več spomnile. Da pa so se učenci spomnili manj ljudskih pesmi, je lahko 

razlog tudi v tem, da so spoznali vsaj devet novih ljudskih pesmi in so lahko druge pozabili. 

Vsekakor sem že med samimi vajami opazovala učence, kako radi so peli ljudske pesmi, zato 

zmanjšano število poznanih ljudskih pesmi ni vzrok nepriljubljenosti le-teh pri učencih. 

 

3. vprašanje: Ali učenci poznajo katero ljudsko pesem slovenskega zbiratelja slovenskih 

ljudskih pesmi, Karla Štreklja (1895–1912)?  

 
Preglednica 31: Poznavanje ljudskih pesmi Karla Štreklja pri učencih in učenkah (2. meritev) 

 DA NE SKUPAJ UČENCEV 

Št. odg. (f) Odst. (%) Št. odg. (f) Odst. (%) Št. učencev 

(f) 

Odst. (%) 

UČENCI 12 100 0 0,0 12 100 

UČENKE 12 100 0 0,0 12 100 

 
Graf 13: Poznavanje ljudskih pesmi Karla Štreklja pri učencih in učenkah v odstotkih (2. meritev) 

 
 

Iz preglednice in grafa je razvidno, da so vsi (100 %) učenci anketiranega razreda označili, da 

poznajo vsaj eno pesem iz zbirke Karla Štreklja. To je bila zame potrditev, da sem pesmi 

dovolj korektno obravnavala in jih veliko utrjevala. 
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Pri tem vprašalniku sem dodala še odprto vprašanje, pri katerem so morali našteti 

obravnavane pesmi iz zbirke Slovenske narodne pesmi, ki se jih spomnijo. 

 

Pesmi, ki so jih naštele učenke: 

– Čudež, 

– Kovač, 

– Lačen pastir, 

– Lipica rumena, 

– Narobe svet A, 

– Narobe svet B, 

– Pesem o hrani 

 

Pesmi, ki so jih našteli učenci: 

– Čudež  

– Kovač, 

– Lipica rumena, 

– Narobe svet A, 

– Narobe svet B, 

– Pesem o hrani 

 

Vsi učenci so si zapomnili šest pesmi od devetih, le ena učenka se je spomnila še sedme 

pesmi.  

 

4. vprašanje: Ali učenci radi berejo/prepevajo/poslušajo ljudske pesmi?  

 
Preglednica 32: Odnos učencev in učenk do ljudske pesmi (2. meritev) 

  

ZELO 

 

SREDNJE 

 

NE MARAM 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

Odst. 

(%) 

UČENCI 4 33,4* 7 58,3 1 8,3 12 100 

UČENKE 4 33,3 8 66,7 0 0,0 12 100 

 
Graf 14: Odnos učencev in učenk do ljudske pesmi v odstotkih (2. meritev) 
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Rezultati kažejo, da je tretjina učencev (33,3 %) odgovorila, da zelo rada 

bere/prepeva/posluša ljudske pesmi, nekaj več kot polovica (58,3 %) jih to počne srednje 

rada, le en učenec (8,3 %) pa tega ne mara početi. Tudi pri učenkah jih tretjina (33,3 %) zelo 

rada bere/prepeva/posluša ljudske pesmi, dve tretjini (66,7 %) pa jih to počne srednje rada. 

 

Pri učencih je rezultat enak prvemu anketiranju, pri učenkah pa se je znižalo število deklet, ki 

to počnejo zelo rade. Morda je razlog v mojem izboru pesmic iz obravnavane zbirke, in sicer 

jim mogoče preprosto niso bile všeč ali pa so bile pesmi pretežke v smislu narečij in so z 

njimi imele težave. Med samimi urami učenci niso kazali tega, da jim pesmi ne bi bile všeč, 

zato točnih razlogov za zmanjšanje priljubljenosti ljudskih pesmi ne vem. 

 

5. vprašanje: Ali učenci in učenke radi ustvarjajo? 

 
Preglednica 33: Odnos učencev in učenk do ustvarjanja (2. meritev) 

  

ZELO 

 

SREDNJE 

 

NE MARAM 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

Odst. 

(%) 

UČENCI 6 50 6 50 0 0,0 12 100 

UČENKE 11 91,7 1 8,3 0 0,0 12 100 

 
Graf 15: Odnos učencev in učenk do ustvarjanja v odstotkih (2. meritev) 

 
 

Iz rezultatov lahko vidimo, da je polovica učencev (50 %) odgovorila, da zelo rada ustvarja, 

polovica (50 %) pa, da srednje rada ustvarja. Učenke pa so skoraj vse (91,7 %) odgovorile, da 

zelo rade ustvarjajo, le ena (8,3 %) srednje rada. 

 

Rezultati se pri učencih niso spremenili od prvega merjenja, od učenk pa se je le ena odločila, 

da ne ustvarja več zelo rada, ampak srednje rada. Fantov žal s svojim nalogami, pri katerih so 

morali biti ustvarjalni, nisem prepričala, da bi jim ustvarjanje postalo bolj všeč. Enako menim 

tudi za tisto učenko, ki je spremenila mišljenje. Veliko so morali peti, pisati, izdelovati 

izdelke ter risati, in če jim to že na začetku ni zelo všeč, jim potem tudi po skupnih dvanajstih 

urah obravnave pesmi to ni priraslo k srcu. 
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6. vprašanje: Ali imajo učenci in učenke radi poustvarjalne dejavnosti po obravnavanih 

ljudskih ali avtorskih pesmih? 

 
Preglednica 34: Odnos učencev in učenk do poustvarjalnih dejavnosti (2. meritev) 

  

ZELO 

 

SREDNJE 

 

NE MARAM 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

Odst. 

(%) 

UČENCI 6 50 4 33,3 2 16,7 12 100 

UČENKE 9 75 3 25 0 0,0 12 100 

 

Graf 16: Odnos učencev in učenk do poustvarjalnih dejavnosti v odstotkih (2. meritev) 

 
 

Iz preglednice in grafa je razvidno, da je polovica učencev (50 %) odgovorila, da imajo zelo 

radi poustvarjalne dejavnosti, ki sledijo obravnavam ljudskih ali avtorskih pesmih, tretjina 

(33,3 %) jih je odgovorila, da jih imajo srednje radi, dva (16,7 %) pa teh dejavnosti še vedno 

nista marala. Tri četrtine učenk (75 %) je odgovorilo, da to počnejo zelo rade, ena četrtina (25 

%) pa je to počela srednje rada.  

 

Odgovori učencev so ostali enaki kot pri prvem merjenju, pri učenkah pa je naraslo število 

teh, ki imajo zelo rade poustvarjalne dejavnosti po obravnavi ljudskih in avtorskih pesmi. 

Učencem morda niso bile tako zelo všeč poustvarjalne dejavnosti, ki sem jih izbrala jaz, 

učenke pa so bile nad njimi navdušene. To se je opazilo tudi pri samem pouku, ko so vedno 

učenke takoj začele z delom in pokazale navdušenje, fante pa je velikokrat zanimalo vse 

drugo, le tisto ne, kar so morali delati. Niso bili dovolj motivirani za delo, čeprav sem se pri 

tem zelo trudila, da sem jim pesmi, ki jih niso razumeli, dovolj približala.  

 

7. vprašanje: Ali učenci in učenke radi sodelujejo v skupini? 

 
Preglednica 35: Odnos učencev in učenk do sodelovanja v skupini (2. meritev) 

  

ZELO 

 

SREDNJE 

 

NE MARAM 

SKUPAJ 

UČENCEV 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. odg. (f) Odst. 

(%) 

Št. 

učencev 

(f) 

Odst. 

(%) 

UČENCI 8 66,7 3 25 1 8,3 12 100 

UČENKE 10 83,3 2 16,7 0 0,0 12 100 
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Graf 17: Odnos učencev in učenk do sodelovanja v skupini v odstotkih (2. meritev) 

 
 

Predstavljeni rezultati nam povejo, da sta dve tretjini učencev (66,7 %) odgovorili, da zelo 

radi sodelujeta v skupini, ena četrtina vseh učencev (25 %) je označila, da srednje rada 

sodeluje, en učenec (8,3 %) pa še vedno ni rad sodeloval v skupini. Večina učenk (83,3 %) je 

odgovorila, da zelo rada sodeluje v skupini, dve (16,7 %) pa sta srednje radi sodelovali v 

skupini. 

 

Rezultati so zame glede na videno v razredu zelo presenetljivi. Velikokrat je prišlo do 

prepirov med učenci in učenkami v skupinah, saj so vsi želeli izraziti svoje ideje in mnenja, 

toda niso jih želeli vsi poslušati. To je privedlo do veliko konfliktov, ki smo jih skoraj vedno 

rešili tako, da so bili na koncu vsi učenci zadovoljni. Trem učencem so se ti konflikti očitno 

malo zamerili, zato so se pri drugem merjenju odločili, da ne sodelujejo več zelo radi, ampak 

srednje radi, en učenec pa je še vedno vztrajal pri tem, da sodelovanja v skupini ne mara. Ker 

je bilo anketiranje anonimno, ne morem vedeti, kateri učenec je to bil, a glede na njihovo 

sodelovanje pri pouku in na to, da se nobeden od učencev nikoli ni pritožil glede skupin, ne 

vem razloga, zakaj je tako mislil.  

 

2.5.4 ČETRTI AKCIJSKI KORAK – IZVEDBA KULTURNE PRIREDITVE 

 

Kulturna prireditev  

 
Po vseh devetih obravnavanih pesmih je sledila priprava na kulturno prireditev. Pesmi sem 

razdelila po vrstnem redu in pri vsaki določila, katera skupina se bo predstavila. Pri tem sem 

upoštevala njihove naloge v poustvarjalnih dejavnostih. Učence sem seznanila, s katerimi 

pesmimi se bodo predstavili, in od takrat naprej so naša tri srečanja temeljila na pripravah in 

urjenju nastopov.  

 

Kulturna prireditev je potekala 23. 4. 2018 na osnovni šoli. Predstavili smo se z vsemi 

devetimi pesmimi, ki smo jih obravnavali, in sicer so sedem pesmi predstavili s pevskimi, 

plesnimi in igralskimi točkami, pesmi o zlogih in o buganci pa sem le recitirala. Prav tako 

sem pred vsakim nastopom učencev pesem najprej recitirala, da so jo gledalci spoznali, nato 

sem na kratko opisala, kaj je vsaka skupina delala pri poustvarjalnih dejavnostih, in na koncu 

napovedala skupino, ki se je predstavila z nastopom. 
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Iz izštevanke En kovač konja kuje in pesmi Hoj, hoj, hoj, repa in fažol smo sestavili tudi 

folklorno točko, s katero se je predstavil celoten razred. Prav tako je celoten razred zapel 

zadnjo pesem, Tamki stoji lipica oziroma pesem iz sklopa Narobe svet B. Ob petju jih je na 

klavir spremljal učenec ene od skupin ali pa učiteljica glasbe, ki nam je priskočila na pomoč.  

 

Po prireditvi je sledilo druženje v njihovem razredu, tam pa so si starši otrok in drugi 

obiskovalci lahko ogledali vse izdelke, ki so jih učenci izdelali pri ustvarjalnih dejavnostih. 

Razstavljene so bile vse mape učencev, v katerih so bili pisni in likovni izdelki, kot so na 

primer pesmi, zgodbe, spisi, stripi in ilustracije. Predstavljeni so bili tudi drugi likovni izdelki, 

ki jih niso mogli dati v mape, in sicer modeli potic, recept za potico, večje ilustracije in pesem 

s piktogrami. Poleg tega sem pripravila nekaj jedi, ki so vsebovale sestavine, omenjene v 

pesmih, in sicer tunin ter fižolov namaz, orehovo potico ter pecivo s korenjem in polento.  

 

 
Slika 21: Plakat z receptom za poljubno potico 
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Slika 22: Izdelki učencev 

 

 
Slika 23: Jedi na kulturni prireditvi 

Skupaj z učenci smo izdelali tudi razredno knjigo, ki je vsebovala izdelke učencev. Vsak 

učenec je dobil v pregled svojo lastno mapo in se je odločil za en izdelek, na katerega je bil 

najbolj ponosen. Iz vseh teh izdelkov smo nato sestavili knjigo, ki so si jo lahko ogledali tudi 

obiskovalci. 
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Slika 24: Naslovnica razredne knjige 

 

 
Slika 25: Nagovor bralcem knjige 
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Slika 26: Primer izdelka iz knjige 
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3 ZAKLJUČEK 
 

Magistrsko delo temelji na ljudskih pesmih ter poustvarjanju le-teh. Sestavljeno je iz dveh 

delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela, ki je potem razdeljen na štiri korake.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela je bila opredeljena ljudska pesem, povezava njenih 

značilnosti z značilnostmi avtorske pesmi ter kratka opredelitev otroške poezije, ki spada tudi 

v mladinsko književnost. Opisani so temeljni dogodki v življenju Karla Štreklja, ki se 

dotaknejo tudi njegove zbirke Slovenske narodne pesmi. Z enim od razdelkom iz omenjene 

zbirke je narejena tudi primerjava zbirke Enci benci na kamenci (1–4), avtorja Romana 

Gašperina. Na koncu pa je opredeljena tudi ustvarjalnost, še bolj natančno ustvarjalno in 

poustvarjalno pisanje v šoli, ter vloga, ki jo ima pri ustvarjalnosti učitelj. 

 

V empiričnem delu je bila predstavljena akcijska raziskava trimesečnega avtorskega modela 

obravnavanja izbranih ljudskih pesmi iz Štrekljeve zbirke Slovenske narodne pesmi. Njen cilj 

je bil analizirati, kako dobro učenci poznajo Karla Štreklja pred samo raziskavo, in ugotoviti, 

ali se je ob koncu raziskave njihovo poznavanje izboljšalo. Cilj je bil tudi ugotoviti 

priljubljenost ljudskih pesmi med učenci, poznavanje slovenskih ljudskih pesmi ter spremljati 

motivacijo za izvajanje poustvarjalnih dejavnosti med izvedenimi urami.  

 

Akcijska raziskava je bila razdeljena na štiri korake. 

 

 V prvem koraku smo s pomočjo ankete analizirali začetno stanje med učenci in 

učenkami 3. razreda izbrane osnovne šole. Ugotovili smo, da so večino pojmov v 

zvezi s pesmijo poznali, nihče od njih pa ni poznal Karla Štreklja. Ti rezultati so vodili 

k temu, da smo pri samih učnih urah dajali veliko poudarjali tiste pojme, ki jih učenci 

niso tako dobro poznali, zelo velikokrat pa smo tudi ponovili, kdo je bil Karel Štrekelj. 

Glede na to, da čisto vsi niso imeli radi poustvarjalnih dejavnosti, je bil moj cilj tudi, 

da izberem zanimive in dovolj zahtevne poustvarjalne dejavnosti, ki bi jih učenci 

izvajali in bi jim bil to izziv.  

 

 Sledil je drugi akcijski korak, katerega poudarek je bil na načrtovanju in izvedbi 

avtorskega modela obravnave ljudskih pesmi iz Štrekljeve zbirke. Cilj je bil dobro in 

natančno načrtovanje celotnega modela in nato kvalitetno izvajanje le-tega. Ves čas 

smo poudarjali pojme, ki jih učenci morajo poznati v zvezi s pesmimi, ter Karla 

Štreklja. Cilj je bil učencem približati izbrane ljudske pesmi iz njegove zbirke in jih 

nato poustvarjati na zanimive načine. Trudili smo se, da so bili učenci lahko čim bolj 

ustvarjalni ter samostojni in so imeli obravnavane pesmi le za zgled. Rezultat 

vztrajnosti, vestnosti, kvalitetne obravnave pesmi in natančnega podajanja navodil ter 

primerov so dobri in izvirni izdelki učencev.  

 

 V tretjem koraku smo s ponovnim anketiranjem analizirali učinek avtorskega modela 

obravnave pesmi. Ugotovili smo, da so z rednim ponavljanjem in utrjevanjem učenci 

in učenke osvojili pojme in Karla Štreklja. Ker smo večino časa namenili ljudskim 

pesmim, naštevanju le-teh in njihovi obravnavi, se je na koncu raziskave povečalo 

znanje o ljudskih pesmih in pesmih Karla Štreklja. Za učence je bil ta način obravnave 

pesmi in poustvarjalnih dejavnosti nekaj novega, saj prej tega skoraj nikoli niso 

izvajali v skupinah in se soočali s takimi izzivi, kot so jim bili dodeljeni. Zaradi tega 

ugotavljamo, da se priljubljenost ljudskih pesmi in poustvarjalnih dejavnosti pri 

učencih in učenkah ni tako znatno povečala po koncu raziskave, nekateri pa so svoje 
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mnenje spremenili celo v negativno smer. Za boljše rezultate bi morali razmisliti o 

nalogah, ki bi bile bolj primerne njihovi razvojni stopnji, saj so bile te morda preveč 

zahtevne zanje. 

 

 Zadnji, četrti korak, je bil namenjen načrtovanju in izvajanju kulturne prireditve na 

temo pesmi, ki smo jih obravnavali v raziskavi. Ugotovili smo, da je za korektno 

izvedeno prireditev potrebne veliko vaje, veliko ponavljanja in utrjevanja točk, še prej 

pa je zelo pomembno samo načrtovanje poteka prireditve. Pozorni smo morali biti na 

to, da so bili sestavni deli prireditve med seboj povezani in da je prireditev zajela vse 

naše trimesečno delo.  

 

Če bi raziskavo izvajala še enkrat, bi večjo pozornost namenila izbiri pesmi. Pri tem bi bila 

pozorna na to, da bi učenci lahko pri poustvarjalnih dejavnostih izrazili vso svojo 

ustvarjalnost. Morda bi nekatere druge pesmi iz razdelka še bolj spodbudile ustvarjalnost 

učencev. Vsaj eno pesem bi v celoti obravnavala po besedilotvorni metodi, kot sem to 

predstavila v teoretičnem delu, lahko pa bi pri drugih pesmih uporabila vsaj nekatere dele iz te 

metode. Glede na to, da smo obravnavali zapisane pesmi, ki poleg tega niso imele melodij, bi 

nekaj še bolj poudarila to, da bi učenci pesmi samostojno spremenili v rap ali katero koli 

sodobno glasbeno zvrst. Glede na to, da so bile nekatere pesmi povezane s hrano, bi to 

povezala tudi s kuhanjem, in sicer bi lahko z učenci sami v razredu oziroma gospodinjski 

učilnici skuhali ali spekli omenjene jedi. 

 

Omenjena raziskava lahko pripomore na področju mladinske književnosti, bolj natančno pri 

obravnavi poezije, in sicer s smernicami za poučevanje otroških ljudskih pesmi in idejami za 

poustvarjalne dejavnosti po obravnavanju pesmi pri pouku. Z njo se lahko poveča nacionalna 

identiteta pri učencih, saj spoznajo zgodovino svojega naroda in pripadnost le-temu oziroma v 

tem primeru spoznajo zgodovino nastajanja ljudskih pesmi svojega naroda ter zbirke, ki so ob 

tem nastale. Z omenjeno raziskavo se ohranja tudi kulturna dediščina, saj s tem, ko učenci 

spoznajo stare ljudske pesmi, cenijo svojo kulturno dediščino in jo s poustvarjanjem tudi 

ohranjajo.  
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5 PRILOGE 
 

5.1 Anketa za učence 
 

Vprašalnik o pesmih in ustvarjanju 
Spoštovane učenke in učenci. Za vas sem pripravila vprašalnik o pesmih in 

ustvarjanju. Skupaj ga bomo izpolnili, vaši rezultati pa mi bodo pomagali pri 

magistrski nalogi. 

 

Spol:   a)   Ž     b)   M 

Koliko let imaš?:  ____ 

Razred:  ____ 

 

Odgovori na vprašanje tako, da v ustrezen prostorček vpišeš X. 

Kako dobro poznaš naslednje pojme ali osebe? 

  
Zelo dobro 
poznam. 

Ne poznam, a 
sem že slišal/-a 

zanj. 

 
Nisem še slišal/-a 

zanj. 

AVTOR/AVTORICA    

DRAMATIZACIJA    

ILUSTRACIJA    

KAREL ŠTREKELJ    

KITICA    

LJUDSKA PESEM    

MOTIV    

NASLOV    

NESMISELNICA    
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PESEM    

RECITACIJA    

RIMA    

RITEM    

STRIP    

VERZ    

 

Odgovori na vprašanje tako, da obkrožiš odgovor. Če obkrožiš DA, napiši, katere 

poznaš.  

Ali poznaš katero ljudsko pesem?                DA.             NE. 

Naštej, katere poznaš. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Ali poznaš katero ljudsko pesem Karla Štreklja?    

DA, ______________________________________.     NE.    

 

Odgovori na vprašanje tako, da obkrožiš ustrezen odgovor. 

Kako rad/-a bereš/prepevaš/poslušaš ljudske pesmi? Zelo.  Srednje.  Ne maram. 

Ali rad/-a ustvarjaš? Zelo.  Srednje. Ne maram. 

Ali imaš rad/-a poustvarjalne dejavnosti, ki sledijo 

branju pesmi? 

Zelo.  Srednje.  Ne maram. 

Kako rad/-a sodeluješ v skupini? Zelo. Srednje. Ne maram. 

   

Zahvaljujem se vam za sodelovanje pri anketnem vprašalniku. 
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5.2 Opazovalni formular 
 

OPAZOVALNI LIST 

Skupina: ___ 

Ura opazovanja: ____ 

Datum opazovanja: _________ 

Aktivnost, ki jo počnejo: ________________________________________________ 

Ali so v skupini aktivni, zavzeti za delo? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


