
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Ambrožič 

VLOGA ŽIVALI V IZBRANIH DELIH 

FRANČKA RUDOLFA 

Magistrsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junij, 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Drugostopenjski magistrski študijski program 

Poučevanje na razredni stopnji 
 

 

 

 

 

 

 

Laura Ambrožič 

VLOGA ŽIVALI V IZBRANIH DELIH 

FRANČKA RUDOLFA 

Magistrsko delo 

 

 

MENTOR: 

red. prof. dr. Igor Saksida 

 

 

 

 

 

 

Junij, 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ZAHVALA 

 

Dr. Igorju Saksidi se zahvaljujem za pomoč, spodbudne besede in strokovno vodstvo. 

Hvala mami in očetu. Brez vaju mi ne bi uspelo. 

Posebna hvala mojim Ajdi in Jakobu za skupna branja in povratne informacije, mali 
Niki za vsak nasmeh in Marjanu za ljubezen in potrpežljivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

POVZETEK 

Franček Rudolf je vsestranski ustvarjalec, ki je napisal veliko del za otroke in 
mladostnike. Namen magistrskega dela je predstaviti nekatera njegova dela, v katerih 
kot glavni književni liki nastopajo živali. Zanimala me je vloga živali v izbranih besedilih, 
njihove lastnosti, organizacija fantastičnega in realističnega sveta ter prisotnost 
fantastičnih elementov. V ta namen sem v teoretičnem delu naloge najprej predstavila 
nekatere bistvene značilnosti mladinske književnosti in njenih zvrsti. Podrobneje sem 
predstavila vlogo živali v slovenski mladinski oziroma otroški literaturi. Ker me je 
zanimal tudi odziv otrok na izbrano delo Frančka Rudolfa, sem v teoretičnem delu 
opisala recepcijske zmožnosti otrok. Prvi del naloge sem zaključila z življenjepisom 
avtorja in njegovo bibliografijo. 

V empiričnem delu naloge sem z analizo 30-tih besedil Frančka Rudolfa raziskovala 
vlogo živali v njegovih delih. Ugotovila sem, da so živali večinoma predstavljene v svoji 
naravni, biološki vlogi. Gre za delno antropomorfnost, saj imajo ohranjene svoje 
živalske sposobnosti in lastnosti, obenem pa na trenutke razmišljajo, delujejo in 
čustvujejo kot ljudje. V delih, ki sem jih analizirala, prevladuje enodimenzionalna 
resničnost. Fantastični elementi in dimenzija resničnosti se med seboj prepletajo in 
povezujejo v celoto. Dogajanje je največkrat postavljeno v realistično okolje, prav tako 
je v večini primerov realističen tudi čas. Fantastični element, ki ga zasledimo v 
besedilih, predstavljata govor živali ter nerealna dejanja likov.  

Presenetilo me je, da sem v večini obravnavanih besedil zasledila nonsens. Avtor z 
nenavadnimi zapleti, jezikovnimi igrami in nepričakovanimi preobrati v dela vnaša 
humor in dinamiko.  

V zadnjem delu naloge sem želela z obravnavo izbranega besedila v 2. in 4. razredu 
osnovne šole ugotoviti, ali med dvema starostnima skupinama učencev prihaja do 
razlik v dojemanju in razumevanju besedila in živalske književne osebe. S pomočjo 
vprašalnika in odgovorov učencev sem ugotovila, da obe skupini učencev prepoznata 
živali kot književne junake. Največja razlika nastopi pri identifikaciji s književno osebo. 
Učenci 2. razreda v glavnem liku niso prepoznali lastnosti, s katerimi bi se lahko 
poistovetili. Večina starejših učencev pa je kljub nekaterim izrazito negativnim 
lastnostim glavnega lika sposobna identifikacije z njim. Rezultati tudi nakazujejo, da 
učenci 4. razreda v večji meri kot učenci 2. razreda ločijo realnost od domišljijskega 
sveta.  

 
 
 
KLJUČNE BESEDE: Franček Rudolf, mladinska književnost, živalski literarni lik, 
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ABSTRACT 

Franček Rudolf is a versatile writer of many literary works for children and adolescents. 
The purpose of the M.A thesis is to present some of his works where animals occur as 
the main literary figures. I was interested in the role of animals in the selected texts, 
their features, the organization of fantastic and realistic world and in the presence of 
fantastic elements  in the texts. For this purpose,  the theorethical part of the thesis 
first outlines some essential features of Young Adult Literature and its genres. I 
provided a more detailed  account of the role of animals in Slovene Young Adult and 
Children's Literature. Since I was also interested in children's response to the selected 
work written by Franček Rudolf, the theoretical part also describes receptive abilities 
of children. The first part of the thesis is rounded off  by the author's biography and 
bibliography. 

In the empirical part of the thesis I did research on the role of animals in Franček 
Rudolf's works by analyzing thirty of his texts. I established that animals were mostly 
presented in their natural, biological role. In part, it has to do with anthropomorphism, 
as they keep their animal abilities and characteristics, while at the same time there are 
moments when they think and feel the way humans do. In the analyzed works one-
dimensional reality prevails. Fantastic elements and the dimension of reality are 
intertwined and combined to form a whole. The activity is most frequently set in a 
realistic environment, and the same goes for the time reference. The fantastic element  
found in the texts is represented by animal speech as well as the unreal actions of the 
literary figures. 

What surprised me was literary nonsense encountered in the majority of the texts 
analyzed. There, the author introduces humour and dynamism by means of 
extraordinary and unexpected twists and turns and play on words. 

In the final part of the thesis, I wished to establish, drawing on the treatment of the 
selected text  in the second and fourth classes of primary school,  whether there were 
between the two age groups any differences in the perception and comprehension of 
the text and of the animal fictional character. Based on the questionnaire and the pupils' 
responses I found out that both groups recognized animals as literary heroes. The 
major difference occured in their ability to identify with a fictional character. The 
second-year pupils were not able to recognize the characteristics of the main literary 
figure that they could identify with. By contrast, most of the older pupils were able to 
do that despite certain markedly negative features  of the main literary figure. The 
results also imply that fourth-year pupils are capable of  differentiating between reality 
and imaginary world to a greater extent than second-year pupils. 

 

KEY WORDS: Franček Rudolf, Young Adult Literature, animal literary figure, nonsense 
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UVOD 

Od najzgodnejšega obdobja otroštva so živali zveste spremljevalke otrok. Zato ne 
preseneča, da mladinska književnost zajema sklop besedil, v katerih se kot glavni ali 
stranski literarni liki pojavljajo živali. Magistrska naloga se osredotoča na tista 
književna dela Frančka Rudolfa, v katerih nastopajo živalske literarne osebe. V ta 
namen sem v prvem delu magistrske naloge predstavila bistvene značilnosti slovenske 
mladinske književnosti ter njenih književnih zvrsti. Predvsem sem se posvetila 
dramatiki ter tistim proznim vrstam, v katerih je zaslediti večjo prisotnost živalskih likov. 
V nadaljevanju sem predstavila vlogo živali v slovenski mladinski oziroma otroški 
literaturi. Zanimala me je tudi recepcijska zmožnost otrok v različnih starostnih 
obdobjih. Teoretični del magistrske naloge sem zaključila s predstavitvijo življenja in 
dela Frančka Rudolfa ter s pregledom zastopanosti njegovih književnih del v veljavnem 
učnem načrtu. 

V empiričnem delu magistrske naloge sem analizirala 30 del Frančka Rudolfa, v katerih 
so živali naslovni ali stranski književni liki. Z vnaprej določenimi kriteriji sem ugotavljala 
značilnosti in vlogo živalskih likov ter razmerje med fantastičnim in resničnostnim 
svetom.  Ker se živali v delih Frančka Rudolfa pojavljajo v vseh književnih zvrsteh, sem 
se odločila za obravnavo dramskih in proznih besedil.  

V  didaktičnemu delu sem v 4. in 2. razredu OŠ Belokranjskega odreda Semič izvedla 
učni uri književnega pouka. Obravnavala sem dramsko delo Vrabček Živžav najde 
prijatelja. Zanimalo me je, v kolikšni meri so učenci seznanjeni s pisateljem in njegovimi 
deli. Ugotavljala sem, ali učenci živali zaznajo in razumejo kot književne junake, ali se 
učenci s književnimi junaki lahko identificirajo ter ali ločijo realni svet od irealnega.  
Naredila sem primerjavo rezultatov dobljenih v 4. in 2. razredu OŠ. 
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TEORETIČNI DEL 

1. OPREDELITEV POJMA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 

Teoretična opredelitev pojma mladinske književnosti predstavlja v literarni teoriji 
poseben problem. Marjana Kobe (1987) ugotavlja, da se mladinska književnost kot 
posebni del književnosti in kot literarna teorija prične uveljavljati šele v drugi polovici 
petdesetih let dvajsetega stoletja. Razloge za tako pozno teoretično proučevanje išče 
v dejstvu, da so bila tovrstna besedila obravnavana v okviru pedagogike. Temu pritrjuje 
tudi Milena Mileva Blažič (2007), ki pravi, da je bila mladinska književnost v začetku 
obravnavana z vidika verske vzgoje in didaktike. Šele po letu 1980 se začne 
obravnavati kot umetnost, s sodobnimi metodami literarne vede in na osnovi njenih 
teoretskih osnov (prav tam: 36). 

Marjana Kobe (1987)  izpostavi kar nekaj težav pri izstopanju mladinske književnosti 
iz sfere pedagogike. Ena od težav je neenotno poimenovanje, saj se je tudi na 
Slovenskem oblikovalo več terminov, kot so mladinsko slovstvo, mladinska literatura 
(književnost), otroška in mladinska književnost. Na videz terminološki problem generira 
v vprašanju starosti naslovnika in žanrov, ki naj bi predstavljali mladinsko književnost 
(prav tam: 8, 9). 

Pojem mladinske književnosti je besedna zveza, ki je sestavljena iz prilastka mladinska 
in jedra književnost. To pomeni, da je književnost prav posebnega tipa. Povezuje se z 
vsemi tremi členi predmetnega področja literarne vede, tj. z avtorjem, besedilom in 
naslovnikom (Saksida, 2001, 405). 

Avtor mladinske književnosti je praviloma odrasla oseba. Avtorjevo vživljanje v otroka 
oziroma njegovo doživljanje otroštva je pomemben člen v mladinski književnosti. Igor 
Saksida (2001) pravi, da je mladinska književnost dialog odraslega pisca z otroštvom.  

Besedila mladinske književnosti nagovarjajo mladega bralca do starostne meje 
osemnajst let (Saksida, 2001). Že Marjana Kobe (1987) pa omenja vrsto književnih 
del, ki so bila prvotno napisana za odraslega bralca, a so v sodobnem času postala 
mladinsko branje. O problemu naslovnika mladinske književnosti govori tudi Milena 
Mileva Blažič (2007). Omenja obratne primere, ko je bilo delo napisano za mladega 
bralca, a so ga sprejeli tudi odrasli (prav tam: 36, 37). Taka dela so po mnenju Igorja 
Sakside (2001) najbolj kakovostna in so naslovniško univerzalna, saj nagovarjajo tako 
mladega kot odraslega bralca. 

Mladinsko književnost od nemladinske književnosti poleg naslovnika ločijo tudi 
vsebinske (motivi, teme, žanri) in oblikovne značilnosti. Hkrati je med obema opaziti 
tudi vsebinske, idejne in slogovne vzporednice (Saksida, 2001).  Bistvena značilnost 
mladinske književnosti je pestrost literarnih vrst in oblik, ki jih je razvila v okviru vseh 
treh literarnih zvrsti (dramatike, proze in poezije) (Kobe, 1987). 

Marjana Kobe je že leta 1987 zapisala: » […] novejša mladinska književnost doživlja v 
svoji snovno motivni, žanrski, oblikovni, slogovni pestrosti in inovativnosti izjemen 
razmah in dosega hkrati tudi po estetski ravni nespregledljivo veljavo« (Kobe, 1987: 
25). Marija Nikolajeva (2016) poudarja, da je sodobna literarna veda postavljena pred 
nove izzive, saj sodobno življenje ponuja vedno nove vsebine, teme, motive, kot so na 
primer podnebne spremembe, socialne neenakosti, politični konflikti, medicinski in 
tehnološki dosežki, ki odpirajo vprašanje, kaj sploh pomeni biti človek.  
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1.1. OPREDELITEV POJMA MLADINSKA PROZA 

Mladinska književnost zajema tako kot književnost za odrasle, tri poglavitne literarne 
zvrsti: poezijo, prozo in dramatiko. Pri tem pa v mladinski književnosti najdemo tudi 
specifične oblike, kot sta na primer kratka sodobna pravljica (Saksida, 2001) ter 
slikanica, ilustrirana knjiga za otroke med 2. in 7. letom starosti (Kos, 1987: 147, 227). 

Ravno mladinska proza oziroma mladinsko pripovedništvo (Haramija, Saksida, 2013) 
pa je tista literarna zvrst, ki je žanrsko najbolj razvejana in raznovrstna. Bogata je v 
številu različnih perspektiv besedil, vsebine ter dolžine besedil. 

1.1.1. DELITEV MLADINSKE PROZE 

Prav slednji kriterij, dolžino proznih besedil, uporablja Dragica Haramija (2006) pri 
razmejevanju mladinske proze. Mladinsko prozo deli na dolge in kratke vrste. Med 
kratke prozne vrste uvršča pravljice (ljudske, umetne), povedke, basni, bajke, kratke 
realistične zgodbe in kratke fantastične pripovedi. Med daljša prozna besedila pa 
uvršča fantastične pripovedi, realistične pripovedi (povesti) in realistične ter fantastične 
mladinske romane (Haramija, 2006). 

Tabela 1: Kratke in dolge prozne vrste. 

KRATKE PROZNE VRSTE DOLGE PROZNE VRSTE 

 ljudska pravljica  fantastična pripoved 

 sodobna pravljica  realistična pripoved (povest) 

 povedka  realistični mladinski roman 

 basen  fantastični mladinski roman 

 bajka  

 kratka realistična zgodba  

 kratka fantastična pripoved  

Vir: D. Haramija 2006, 281. 

V sodobni mladinski prozi  se vse naštete književne vrste ne pojavljajo enako pogosto. 
Od kratkih proznih vrst so najpogostejše sodobne umetne pravljice, kratke realistične 
zgodbe in kratke fantastične pripovedi. Med daljšimi proznimi vrstami pa najpogosteje 
zasledimo realistične pripovedi (povesti) in realistične romane (prav tam, 281). 

Pri branju literature sem kmalu ugotovila, da to ni edini razločevalni kriterij mladinske 
proze. Drugi pogled zastopata Marjana Kobe (1987) in Igor Saksida (2001), ki sodobno 
mladinsko prozo delita na resničnostno oziroma realistično in fantastično oziroma 
iracionalno. Igor Saksida (2001) resničnostno mladinsko prozo deli na pripoved s 
človeškimi osebami, živalsko zgodbo, avtobiografsko pripoved in zabavno ali trivialno 
pripoved. Med neresničnostno mladinsko prozo uvršča klasično pravljico, povedko, 
basen, živalsko pravljico, nesmiselnico, sodobno pravljico (kratko in daljšo, tj. 
fantastično pripoved) (prav tam, 426). 
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Tabela 2: Iracionalne oz. neresničnostne in realistične oz. realistične prozne vrste. 

IRACIONALNA OZ. 

NERESNIČNOSTNA PROZA 

REALISTIČNA OZ. RESNIČNOSTNA 

PROZA 

 klasična pravljica,   pripoved s človeškimi osebami 

 povedka  živalska zgodba 

 basen  avtobiografska pripoved 

 živalska pravljica  zabavna oz. trivialna pripoved 

 nesmiselnica  

 sodobna pravljica  

 fantastična pripoved  

Vir: I. Saksida 2001, 426. 

V skupini realističnih pripovedi prevladujejo besedila o realnem svetu z otrokom oz. 
najstnikom kot naslovnim junakom. Za iracionalno oz. neresničnostno mladinsko prozo 
pa so najbolj značilna fantastična pripoved in njena različica, sodobna pravljica, ter 
besedila, ki so zasnovana na podlagi ljudskega slovstva (prav tam, 426). 

Marjana Kobe (1987) tako kot Igor Saksida mladinsko pripovedno prozo deli na 
realistično in fantazijsko. Besedila s specifičnim iracionalnimi prvinami, ki jih Marjana 
Kobe (1987)  poimenuje s skupnim izrazom sodobna pravljica, deli v dva vzorca: kratka 
sodobna pravljica in fantastična pripoved. V skupino realistične mladinske pripovedne 
proze uvršča besedila, »v katerih se tekstualna resničnost načeloma giblje v okvirih 
izkustveno preverljivega sveta« (prav tam, 165). Mladinsko realistično prozo deli v tri 
modele glede na starost otroškega literarnega lika. V prvi model uvršča besedila, v 
katerih je glavni literarni lik otrok v starosti od osem do devet let. Drugi model realistične 
proze zajema besedila, »ki kot sprejemnike predvideva bralce obeh spolov med 
desetim in dvanajstim letom«. V tretji model se uvrščajo besedila, ki jih sodobna 
strokovna literatura večkrat poimenuje kar »prehodna literatura« in so namenjena tako 
mladostnikom kot odraslim (prav tam, 165 – 179). 

Tabela 3: Fantastične in realistične prozne vrste. 

FANTASTIČNA PROZA REALISTIČNA PROZA 

 fantastična pripoved  prvi model (starost naslovnika od 
8 do 9 let) 

 kratka sodobna pravljica  drugi model (starost naslovnika od 
10 do 12 let) 

  tretji model (prehodna literatura) 

Vir: Kobe, 1987, 115–179. 
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1.1.2. PREDSTAVITEV POSAMEZNIH PROZNIH VRST 

Prozna besedila Frančka Rudolfa, ki jih bom analizirala, se glede na dolžino uvrščajo 
med kratka prozna dela. V nadaljevanju se bom zato posvetila predvsem predstavitvi 
tistih književnih vrst, ki jih po dolžini prištevamo med kratka prozna dela. 

SODOBNA PRAVLJICA 

Dragica Haramija (2006) pove, da je v sodobni pravljici začutiti močan odmik od 
klasične pravljice. Ta se kaže na snovno-tematski in motivni ravni ter v izbiri literarnih 
likov, s katerimi se bralec identificira. Glavno razliko med sodobno in klasično pravljico 
vidi v igrivem, hudomušnem načinu sporočanja vrednostih sodb, brez pretirane 
pedagogizacije književnih besedil, ki je značilna za klasično pravljico (Haramija, 2006). 
Pri sodobni umetni pravljici se vloga živali kaže v dveh različnih načinih. Prva možnost 
je žival kot glavni literarni lik, druga možnost pa je oživljena živalska igrača kot glavni 
literarni lik. Poleg tega mora sodobno fantastično delo vsebovati vsaj tri elemente 
pravljičnosti: razmerje med dobrim in zlim, čudežnost ter semantika igre v pripovedni 
strukturi, da ga lahko uvrščamo med pravljice (Haramija, 2015). 

Marjana Kobe (1999) uporablja termin sodobna pravljica, ker je dogajanje praviloma 
umeščeno v sodoben prostor in čas. Termin uporablja za poimenovanje dveh vzorcev 
besedil: kratka sodobna pravljica in fantastična pripoved.  V nadaljevanju podrobneje 
predstavi delitev kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni lik na tiste z: 

 otroškim glavnim likom,  

 oživljeno igračo/oživljenim predmetom kot literarnim likom, 

 s poosebljeno živaljo kot glavnim literarnim likom, 

 s poosebljeno rastlino kot glavnim literarnim likom, 

 s poosebljenim nebesnim telesom/pojavom kot glavnim literarnim likom, 

 glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega izročila. 

Najpogosteje zasledimo kratko sodobno pravljico z otroškim glavnim likom, druge 
različice pa Igor Saksida (2001) umešča na mejo z nesmiselnico oz. živalsko pravljico.  

Glede na temo magistrske naloge me najbolj zanima kratka sodobna pravljica, v kateri 
kot literarni liki nastopajo živali. Glavni lik je lahko poosebljena žival. Kadar so liki 
antropomorfni, pogosto prevzemajo otroško držo. Komunikacija z ljudmi se včasih 
vzpostavi, ni pa to pravilo. Glavna, temeljna strukturna značilnost kratke sodobne 
pravljice je dvodimenzionalnost. Dogajanje se odvija na dveh ravneh, v realnem in 
irealnem svetu (prav tam, 7). 

Tudi  Igor Saksida (2001) ugotavlja, da je besedilna stvarnost v sodobnih pravljicah, 
kjer se prepletata resničnostna in fantastična raven, dvodimenzionalna. Čas in kraj 
dogajanja sta postavljena v sodobnost. Književne osebe niso tipizirane (prav tam, 
427). 

ŽIVALSKA PRAVLJICA 

Besedilna stvarnost v živalskih pravljicah je enodimenzionalna: samo domišljijska 
stvarnost oz. enodimenzionalna razlaga sveta. Kraj in čas dogajanja pogosto nista 
podana. Književne osebe so tipizirane in individualizirane. Po dolžini spadajo med 
kratke prozne vrste (Saksida, 2006). 
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Živalske pravljice je potrebno ločevati od kratkih sodobnih pravljic, kjer je besedilna 
stvarnost dvodimenzionalna (resničnostna in fantastična). Zaradi posebnega sveta, ki 
je ločen od realnosti, se razlikujejo tudi od živalskih zgodb (prav tam, 431, 432).  

Temeljna značilnost živalske pravljice je ta, da je nosilec dogajanja žival, ki pa v 
pravljici za razliko od basni nima vnaprej določenega značaja. Karakterne lastnosti 
živali torej niso tipizirane. Književni liki so lahko realni (živalske biološke vrste) ali 
fantastični (fantazijske živali), oboji pa močno polarizirani (Haramija, 2015). 

BASEN 

Basen je kratka pripoved, zgodba, v kateri posamezne živali, ki se obnašajo kot ljudje, 
poosebljajo kakšno značajsko lastnost. Zanjo je značilen končni preobrat, ki ga 
spremlja moralni nauk (Kmecl 1996).  

Basen se od živalske pravljice loči ravno v tem, da imajo živali v basni vnaprej določeno 
vlogo (lisica je zvita, zajec je strahopeten …). Po navadi v basnih nastopata dva lika, 
eden izrazito pozitiven in drugi izrazito negativen. Za razliko od pravljice konec v basnih 
ni vedno optimističen, ampak je v prinašanju moralnega nauka večkrat pesimističen. 
Moralni nauk, ki opozarja na dejanja in odnose ter razkriva nemoralnosti, je navadno 
skrit v prologu (na začetku besedila) ali v epilogu (na koncu besedila). Za slovensko 
ljudsko basen je značilno, da se v njej pojavljata dve skupini živali, domače in 
avtohtone divje živali. Med domačimi živalmi se najpogosteje pojavljajo mačke, psi, 
kokoši, petelini, koze ter osli. Najpogosteje zastopane divje živali pa so lisica, volk, 
medved, zajec, miš, ptiči, žuželke. Občasno se pojavijo tudi tuje živalske vrste, kot so 
levi in opice. Značilno za ljudske basni je tudi, da so napisane dvodelno. V prvem delu 
je predstavljena zgodba, v drugem delu pa je zapisan nauk v obliki pregovora. 
Literarizirane basni, še posebej tiste starejše, imajo podobno strukturo kot ljudske. 
Za literarizirane basni, ki so sicer maloštevilne, je značilna uporaba humorja. Za razliko 
od folklornih basni nauk ni podan na koncu ali na začetku, ampak ga je treba izluščiti 
iz zgodbe. Prav tako sodobni avtorji v basni vnašajo eksotične živali, konec zgodbe pa 
je včasih pozitiven (Haramija, 2015). 

POVEDKA 

Povedke ali pripovedke so po strukturi zelo podobne pravljicam. Od njih se ločijo po 
tem, da je ena prvina v pripovedki resnična. To je lahko dogajalni čas, književni prostor, 
v nekaterih pa nastopajo celo resnične osebe. Živalskih povedk je malo in v večini gre 
za metamorfozo človeka v žival in obratno ali za kakšen drug neverjeten dogodek. V 
tistih folklornih povedkah, ki se že približujejo mitu, večkrat nastopajo mitološke živali 
kot sta zmaj in zlatorog. Živalske ljudske povedke lahko delimo na zgodovinske, 
razlagalne, socialne, šaljive povedke ter anekdote. Najpogosteje zasledimo antiološke, 
ki razlagajo določeno živalsko lastnost. Med literariziranimi in avtorskimi povedkami je 
malo takih, kjer je žival glavni lik. Največkrat gre za odnos med živaljo, ki je stranski 
lik, in človeško glavno literarno osebo (Haramija, 2015). 

Klasična umetna pravljica in povedka sta žanra, ki izhajata iz ljudskega slovstva in sta 
v sodobni književnosti manj zastopana. Besedilna stvarnost je enodimenzionalna: 
samo domišljijska stvarnost oz. enodimenzionalna razlaga sveta, zgodovinskega 
dogodka; naslonitev na strukturo ljudske pravljice oz. povedke. Dogajalni čas in prostor 
sta nedoločena, glavne osebe so tipično pravljične, obseg besedila pa spada med 
krajše prozne vrste (Saksida, 2001). 
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NONSENS/NESMISELNICA 

V leksikonu Literatura (2009) lahko preberemo, da je nesmiselna literatura literarna 
zvrst zapisana največkrat v verzih. Vsebinsko temelji na nesmislu, nelogičnih 
povezavah , delno tudi samo na zvočnih igrah. Njen glavni cilj je pri bralcu zbuditi 
presenečenje in osuplost. 

»Nonsensno besedilo je stvaritev brez smisla zunaj stvaritve same, je hkrati tudi ne-
umnost, torej kot stvaritev brez uma (logike) – ki hote ruši jezikovna pravila in 
vzpostavlja prostor osvobojene domišljije.« (Saksida, 2015, 27). V nadaljevanju Igor 
Saksida (prav tam, 29) opozori, da nonsens ni le slogovna prvina v besedilu. Tako 
vsaka retorična figura še ni nonsens. Medtem ko je potrebno retorično figuro razumeti 
dobesedno, nonsensa ne smemo dojemati preneseno. Vsako nelogično povezovanje 
lastnosti tudi še ne pomeni, da je besedilo nonsens. Velikokrat take nelogičnosti 
vsebujejo tudi pravljice in fantastične pripovedi, ki pa imajo še druge značilnosti.  V 
zaključku Saksida sklene, da nonsensa ni mogoče razlagati »izven določil bralnega 
doživetja glede oz. bralčevega soustvarjanja pomena besedila glede na interakcije 
besedila, bralčevega sveta in širšega konteksta.« (prav tam, 32). Temu pritrjuje tudi 
Barbara Simoniti (1997), ki pravi, da mora biti naslovnik pripravljen na igro z jezikom 
in mora nesmisel rešiti kot uganko. Posledica tega je tudi veliko bolj dejaven in 
ustvarjalen bralec (prav tam, 204).  

V nonsensnih živalskih zgodbah imajo živali večinoma naslovne vloge, največkrat so 
poosebljene (Haramija  2015, 187- 192). 

KRATKA REALISTIČNA ZGODBA 

V okviru kratke realistične proze najdemo kratke zgodbe in črtice. V črticah so 
podrobneje predstavljeni liki ter razpoloženja, v kratkih zgodbah pa nek dogodek. Gre 
za besedila, kjer živali ohranjajo svoje živalske lastnosti brez fantastičnih prvin. Živali 
v teh zgodbah ne govorijo, nimajo človeških lastnosti in se najpogosteje pojavljajo kot 
stranske osebe. Večinoma gre za domače živali (ljubljenčke ali živali, ki jih gojimo za 
hrano) ter avtohtone divje živali (ptice, kače) (Haramija 2015). 

DALJŠA REALISTIČNA ZGODBA (POVEST ALI PRIPOVED) 

Kot že samo ime pove, je osnovna prvina te književne vrste realnost. Realna morata 
biti dogajalni prostor in kraj. Prav tako morata biti realna zgodba in literarne osebe. Ker 
govoreče živali spadajo v domeno fikcije, jih lahko v realistični prozi opisuje tretjeosebni 
pripovedovalec zgodbe. Pri tem se mora držati naravnih bioloških lastnosti opisovane 
živali. Realističnih živalskih pripovedi, kjer je žival glavna oseba, je malo. Več je takih, 
kjer živali nastopajo kot stranski liki, navadno v vlogi najboljšega človekovega prijatelja 
(Haramija  2015). 

Dragica Haramija (2015) v to skupino besedil prišteva tudi realistične pripovedi z 
govorečo živaljo: »Besedila, v katerih živali govorijo med seboj, ne pa tudi s človekom, 
delujejo povsem realistično, razen seveda zmožnosti govora živali. Književni prostor 
in čas sta v tovrstnih zgodbah realna, vsi dogodki se odvijajo v realnem svetu in so, 
vsaj načeloma, mogoči« (Prav tam, 197). 

KRATKA FANTASTIČNA PRIPOVED 

»Fantastična pripoved se je kot posebna literarna zvrst mladinske književnosti 
ustvarjalno lahko razmahnila šele tedaj, ko je specifičnost otroškega doživljajskega 
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sveta in sveta njegove igre, pa tudi specifičnost otrokovega mišljenja, postala zanimiva 
tema za besedne ustvarjalce« (Kobe, 1987, 115).  

V ta vzorec Marjana Kobe (prav tam, 6) uvršča besedila, ki se že po zunanjem izgledu 
ločijo od kratke sodobne pravljice, saj navadno obsegajo 200, 300 ali več strani. Tekst 
je sicer običajno razdeljen na krajše, besedilno zaključene enote (Kobe, 1987, 118).  
Fantastična pripoved se v marsikateri karakteristiki razlikuje od ljudske pravljice. 
Glavna značilnost fantastične pripovedi je zagotovo vdor fantastičnega, iracionalnega 
sveta v svet realnosti. To se lahko zgodi na dva načina: linearno, tako da se oba 
svetova prepletata, izmenjujeta, ali pa tako, da oba svetova obstajata sočasno, drug 
ob drugem. Kraj in čas dogajanja, ki sta na realni ravni, sta jasno določena. Največkrat 
je dogajanje postavljeno v pisateljev čas. Naslednja značilnost fantastične pripovedi 
so glavni junaki. Ti niso tipi brez individualiziranih značajskih lastnosti, kakršne 
srečamo v ljudski pravljici, temveč so to večinoma otroški junaki iz resničnega sveta, 
ki so značajsko dodelani in psihološko utemeljeni. Junaki v fantastični pripovedi se 
dobro zavedajo vdora iracionalnega sveta, ki v njih sproži različna čustva, od 
navdušenja do strahu (Kobe, 1987, 116–118). 

Igor Saksida (2001) fantastično pripoved primerja s sodobno pravljico. Obema je 
skupno, da je besedilna stvarnost dvodimenzionalna (dogaja se v resničnostni in 
fantastični stvarnosti), glavni literarni lik je otrok, kraj in čas dogajanja sta znana 
(največkrat je to sodobnost), dolžina besedila pa je omejena na kratke in daljše vrste 
(Saksida, 2001, 427, 436). Dvodimenzionalnost je pomembna razločevalna lastnost 
tudi za Dragico Haramija (2015), saj je prav dvodimenzionalnost tista, ki loči  
fantastično pripoved od pravljice. Medtem ko se v pravljici junak ne zaveda vdora 
fantastičnega sveta, je v kratki fantastični pripovedi vedno prisoten obstoj obeh svetov 
(racionalnega in iracionalnega). Druga razločevalna lastnost je odsotnost nekaterih 
temeljnih pravljičnih elementov (milenarizem, čudežnost …) v kratki fantastični zgodbi 
(prav tam, 168). 

ŽIVALSKA ZGODBA  

Živalsko zgodbo Igor Saksida (2001) uvršča med  resničnostne pripovedi. Ta se od 
živalske pravljice loči po besedilni stvarnosti. Medtem ko je v živalski pravljici živalska 
oseba glede svojih lastnosti in ravnanj ves čas ločena od realnosti, se nam v živalski 
zgodbi literarne osebe, na katere so projicirane čisto človeške lastnosti, zdijo povsem 
verjetne. Kot bi jih pisatelj posnel po realnosti. Z dodajanjem nerealnih elementov lahko 
živalska zgodba hitro preraste v živalsko pravljico (prav tam, 452, 453). Tudi Dragica 
Haramija (2015) prepozna poseben tip realističnih pripovedi z govorečo živaljo: 
»Besedila, v katerih živali govorijo med seboj, ne pa tudi s človekom, delujejo povsem 
realistično, razen seveda zmožnosti govora živali. Književni prostor in čas sta v 
tovrstnih zgodbah realna, vsi dogodki se odvijajo v realnem svetu in so, vsaj načeloma, 
mogoči« (prav tam, 197). 

1.2. OPREDELITEV POJMA MLADINSKA DRAMATIKA 

Poleg epike in lirike je dramatika temeljna literarna zvrst. Njeni glavni značilnosti sta 
oblika dialoga v verzu ali prozi in prestavitev dogajanja kot navzočega v sedanjosti. 
Zunanje je razdeljena na tri do pet dejanj, ki obsegajo relativno zaključen sklop 
dogodkov (Kos idr., 2009). Dramska besedila so pisana tako, da jih je mogoče izvesti 
na odru (Saksida, 1998) in šele tedaj, ko so uprizorjena, dokončno zaživijo (Kos idr., 
2009).  



9 
 

»Besedna zveza mladinska dramatika je oznaka za posebno literarno podzvrst 
dramatike.« (Saksida, 1998, 35). Mladinsko dramsko besedilo je v temeljnih strukturnih 
določilih (umetniškost besedila, izražanje z jezikovnimi izraznimi sredstvi, povezanost 
besedila in uprizoritve) podobno dramskemu besedilu. Glavna razločevalna lastnost 
mladinskega dramskega besedila je nedvomno otrok kot naslovnik (prav tam, 35). 

Umetniškost besedila 
Igor Saksida (1998) na tem delu pojasnjuje, da v okvir mladinske književnosti ne 
moremo uvrščati tistih dialoških besedil, ki so zgolj informativna (vzgojno-poučni dialog 
v nekaterih mladinskih časopisih) ali zabavna (dialoške kratkočasnice oziroma dovtipi). 
Med mladinsko književnost ne moremo uvrščati opisov otroških iger, opisov telovadnih 
vaj ter del, ki so jih napisali otroci (prav tam, 38). 
Izražanje z jezikovnimi izraznimi sredstvi 
Drugo določilo dramskega besedila, izražanje z jezikovnimi izraznimi sredstvi, iz polja 
mladinske dramatike izloča besedila, ki so zapisana v notni obliki (prav tam, 39). 
Povezanost besedila in uprizoritve 
Dramska besedila so pisana tako, da jih je mogoče izvesti na odru. Uprizoritev 
omogoča dvoplastna struktura dramskega besedila: glavni (govor dramskih oseb) in 
stranski tekst (dramatikova navodila za izvedbo). Zato med dramska besedila ne 
moremo uvrščati besedil, ki jih Igor Saksida označi kot »odrske deklamacije«. 
Tovrstnim besedilom večinoma manjkajo didaskalije, nastopajoči ne prestopijo 
domišljijske literarne stvarnosti, temveč ostanejo v okviru realnih družbenih vlog. 
Naslednja skupina besedil, ki jih Saksida izloči iz mladinske dramatike, so »pesemske 
igre«. Te sicer imajo navodila za ravnanje, vendar jim avtor ni namenil uprizoritve (prav 
tam, 35–42). 

1.2.1. VRSTE MLADINSKE DRAMATIKE 

Mladinska dramatika je razčlenjena na številne književne vrste oziroma žanre na 
podlagi sedmih razvrstitvenih meril:  

1. Glede na uprizoritvena določila deli mladinsko igro na:  
- gledališke igre,  
- lutkovne igre,  
- radijske igre, 
- televizijske igre 
- filmske scenarije. 

2. Glede na obseg in členjenost besedila deli mladinsko igro na:  
- velike vrste (večdejanke),  
- male vrste (enodejanke in samostojni prizori). 

3. Glede na dramske osebe in tematike deli mladinsko igro na: 
- dekliške igre, 
- deške igre. 

4. Glede na funkcijo in notranjo zgradbo besedila deli mladinsko igro na: 
- vzgojno-poučne igre, 
- idealizacijske igre, 
- dvogovorne/zbliževalne igre. 

5. Glede na perspektivo deli mladinsko igro na: 
- komedije, 
- žaloigre. 

6. Glede na medbesedilnost deli mladinsko igro na: 
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- izvirna besedila, 
- predelave. 

7. Glede na vsebino in starost naslovnika deli mladinsko igro na: 
- otroške igre, 
- mladinske igre (prav tam, 49, 50). 

 

1.2.2. GLEDALIŠKA IGRA 

V nadaljevanju Igor Saksida (1998) predstavi lutkovno igro, mladinsko radijsko igro, 
televizijsko igro ter filmski scenarij. Posebno poglobljeno pa predstavi določila 
mladinske gledališke igre, po kateri se le-ta razlikuje od drugih vrst mladinske 
dramatike. 

Prvo tako določilo je poimenovalno. Avtorji že z naslovom besedila napovedo zunanjo 
zgradbo drame (npr. večdejanka), njeno besedilno stvarnost (npr. vesela igra) ter 
komu je besedilo namenjeno (npr. otroška igra) (prav tam, 52, 53, 54). 

Zunanjeformalna besedilna določila so tista, ki besedila razlikujejo po dolžini in zunanji 
členjenosti besedila. Poznamo večdejanko, enodejanko ter prizor. Mladinska dramska 
besedila se med seboj razlikujejo tudi po tem, ali so pisana v vezani ali nevezani 
besedi. Krajša besedila in prizori so večkrat pisani v verzih, medtem ko je za daljša 
dramska besedila značilna nevezana beseda (Saksida 1998). 

Notranjeformalna/vsebinska določila izhajajo iz razlik med glavnim in stranskim 
besedilom drame. Že v naslovu lahko avtor razkrije nekaj njene vsebine. 
Najpogostejše se naslovi mladinskih dramskih del navezujejo na glavno osebo. 
Redkeje v naslovu zasledimo osrednjo dramsko situacijo, povzetek vsebine ali 
predmet. Še redkejši pa so naslovi, ki so zapisani v obliki naukov, pregovorov, citatov. 
Kot zadnjo skupino Saksida omenja naslove, v katerih sta izražena dogajalni prostor 
ali čas. Prostor, kot naslednje notranjeformalno določilo, je v starejših besedilih zelo 
podobno zunanjebesedilni stvarnosti, saj so imela besedila takrat izrazito vzgojno 
komponento. V prvi polovici dvajsetega stoletja se v dramskih besedilih prične bolj 
pogosto pojavljati pravljični svet. Časovno notranjeformalno določilo v dramskih 
besedilih ni tako pogosto izraženo. Najpogostejše časovne oznake so: deli dneva, 
časovni preskoki, prazniki. Včasih pride do povezave časa in prostora. V besedilih 
mladinske dramatike  kot dramske osebe  nastopajo otroci ter odrasli, redkeje samo 
otroci, še redkeje pa samo deklice. Pojavljajo se še svetopisemske (Miklavž, angeli, 
Marija …), pravljične (vila, čarovnica, palčki …), alegorične osebe (Sreča, Nesreča, 
Nadloga …), živali in rastline (vrabec, ščinkavec, bukev …). V mladinskih igrah se 
pojavlja enajst izrazitih motivov oziroma situacij: sirota ali siromašen otrok dobi 
skrbnika, ločeni sorodniki se snidejo, oseba je nagrajena za svoje dobro delo/krepost, 
dramska oseba, ki se želi poboljšati, dramska oseba, ki je kaznovana, dramska oseba, 
ki je po krivem obtožena, odhod od doma in vrnitev domov, praznično pričakovanje, 
otroci razveselijo starše, zatiran narod in njegova osvoboditev, preobrazba siromaka v 
junaka. Na podlagi značilnih dramskih situacij, dramskih oseb ter tematiko iger ločimo 
tri prevladujoče tipe gledaliških iger: vzgojno/poučni, idealizacijski tip ter 
zbliževalni/dvogovorni tip (prav tam, 64–82).  
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Naslovniško določilo avtorja je razvidno iz objave dramskega dela. Glede na to, v 
katerem mladinskem časopisu ali zbirki je delo objavljeno, lahko sklepamo, komu je 
besedilo namenjeno (prav tam, 83–90). 

Uprizoritvena določila se delijo v tri skupine: predlogi za uprizoritev, podatki o uprizoritvi 
oziroma posnetki predstav ter književno- in gledališkodidaktična uprizoritvena določila 
(prav tam, 90–92). 

1.2.3. RADIJSKA IGRA 

Z razvojem tehnike se je izoblikovala tudi posebna oblika mladinske dramatike, to je 
radijska igra. Sprva so bili to zgolj prevodi tujih in slovenskih pravljic (Saksida, 2001) 

in dramatizacije »mladinskih del starejših avtorjev, nadvse znanih sodobnih 
pisateljev in tudi še neznanih ustvarjalcev« (Rudolf, 2009). Postopno se je 
izoblikovala tudi izvirna slovenska mladinska radijska igra. Marjana Kobe (1987) 
razlikuje njeni dve različici. Prva je klasična radijska igra, ki ima temelj v dramskem 
besedilu in je bila šele naknadno poustvarjena v radijski obliki. Druga različica 
obstaja zgolj kot zvočni kolaž različnih zvokov (besed, šumov, glasbe … ) in nima 
dramske osnove. 

2. VLOGA ŽIVALI V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 

Glede na starost mladega bralca Dragica Haramija (2015) govori o otroški književnosti, 
ki je namenjena otrokom do enajstega leta starosti in mladinski književnosti, ki zajema 
sklop besedil po katerih naj bi posegali starejši bralci (od dvanajstega do osemnajstega 
leta starosti). Ker so otroci do dvanajstega leta v predbralnem ali zgodnjem bralnem 
obdobju, je vloga živali drugačna kot v delih za mladostnike. Živali imajo zmožnost 
govorjenja, njihova vloga pa je odvisna od književnega prostora. V starejših literarnih 
delih je predstavljen kmečki svet, zato so tudi živali prikazane v naravnem okolju. V 
novejši književnosti pa so živali večinoma personificirane ali antropomorfne in 
odslikavajo človeško družbo. V mladinski književnosti je živalskih literarnih likov manj. 
Prevladujejo živali, ki so upodobljene v svoji naravni, biološki funkciji, niso 
antropomorfne in nimajo zmožnosti komunikacije s človekom ali z drugimi živalmi. 
Take like najdemo  kratki realistični zgodbi in daljši realistični pripovedi (prav tam, 264). 

2.1. ZVRSTI IN VRSTE, V KATERIH SE POJAVLJAJO LITERARIZIRANE 
ŽIVALI 

Živali kot glavni literarni liki so prisotne v vseh treh glavnih zvrsteh mladinske 
književnosti: poeziji, prozi in dramatiki. Dragica Haramija (2015) ugotavlja, da se 
najpogosteje pojavljajo v otroški poeziji, živalski pravljici, basni, povedki. Marjetka  
Golež Kaučič (2002) to utemeljuje z zgodnjo povezanostjo človeka z živaljo, ki je 
botrovala nastanku številnih ljudskih pesmi z živalmi. Ljudska pesem pa je bila pogosto 
podlaga za razvoj otroških pesmi, basni, pravljic, povedk …  

Manjkrat je žival literarna oseba v dramatiki in daljših proznih vrstah. Nabor tem in 
motivov, povezanih z živalmi, je obširen. Medtem ko so starejša literarna dela vlogo 
živali izkoriščala za vzgojni in poučni namen, so v sodobnejši literaturi živali 
predstavljene bolj humorno, prijazno (Haramija, 2015).  

V starejši otroški poeziji so pogosto omenjene domače živali, ki živijo v kmečkem svetu 
pa tudi divje živali, ki živijo v svojem naravnem okolju. Nekatere pesmi predstavljajo 
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ženitovanje, ki odslikava človeško življenje. Zanimivo je, da se občasno v pesmih 
pojavijo živali kot hrana, česar je v prozi občutno manj, v dramatiki pa taki dogodki 
sploh niso prisotni. V sodobnih pesmih je dogajalni prostor urbano okolje, živali pa so 
prikazane personificirano ali antropomorfno s popolnoma človeškimi značilnostmi, 
željami, hotenji … (prav tam, 268). 

Med proznimi vrstami je potrebno izpostaviti realistična prozna dela, saj se v njih 
manjkrat pojavi žival kot literarni lik. V kratki realistični zgodbi in daljši realistični 
pripovedi (povedi) žival ni predstavljena antropomorfno ali personificirano, ampak 
nastopa v svoji naravni, biološki vlogi, brez atributov človeškega ravnanja ali občutja. 
Prav tako v takih besedilih ni zaslediti fantastičnih elementov. V fantastični prozi pa 
živali nastopajo v različnih vlogah. Od živali, ki so predstavljene zelo realno, imajo 
ohranjene svoje lastnosti, edini fantastični element pa je govor živali do popolno 
antropomorfnih živali, ki odslikavajo človeško življenje. Slednje zasledimo v večini 
pravljic. V basnih so živali delno tipizirane, vedno imajo poudarjeno eno lastnost, ki 
deloma predstavlja žival, predvsem pa človeško družbo (prav tam, 268). Ne glede na 
književno vrsto Dragica Haramija (2015) ugotavlja, da lahko živali, ki se pojavljajo v 
mladinski fantastični književnosti, glede na vlogo razdelimo na: 

- »besedila v katerih se živali sporazumevajo, vse druge njihove biološke 
lastnosti so ohranjene, torej živijo kot živali, 

- besedila, kjer živali govorijo in živijo kot ljudje, a v svojem naravnem okolju, torej 
imajo stanovanja podobna človeškim, vendar v njihovem naravnem ekosistemu, 

- besedila, v katerih imajo živali popolnoma antropomorfno držo« (prav tam, 269). 

Med izvirnimi dramskimi deli je zelo malo takih, v katerih so živali glavni literarni liki. 
Razdelimo jih lahko v dve skupini. V prvi skupini so besedila, ki so napisana za otroško 
ustvarjanje (šolske predstave). V njih so podani napotki o izvedbi dela (priprava scene 
in scenskih rekvizitov ter kostumov, glasba, razlaga didaskalij …). V drugi skupini so 
besedila, namenjena profesionalnim gledališčem (prav tam, 270). 

2.2. VRSTE ŽIVALI, KI SE POJAVLJAJO V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 

V slovenski mladinski književnosti je zaslediti izredno pestrost pri zastopanosti 
različnih živalskih skupin: členonožci (pajki, raki, stonoge, žuželke, ščurki, metulji, 
hrošči, bolhe …), iglokožci (morske zvezde, morski ježki), vretenčarji (ribe, dvoživke, 
plazilci, ptice, sesalci). Najbolj pogosto se kot literarni liki pojavljajo ptice in sesalci. 
Med pticami prevladujejo ujede, golobi, papige, kukavice, sove, plezalci, noji, ponirki, 
pingvini, močvirniki in pevci. Pri sesalcih po številu izstopajo žužkojedi (krt, jež), prvaki 
(opice, človek), netopirji, redkozobci, zajci, glodalci (veverica, bober, voluhar, podgana, 
hišna miš, polh), zveri (medvedi, psi, kune, mačke), plavutonožci (mrož, tjulenj), 
sodoprsti kopitarji (svinje, kamele, goveda, jelen), lihoprsti kopitarji (konj, osel, 
nosorogi), trobčarji (slon), kiti (Haramija 2015). 

Pri obravnavi mladinskih besedil je biološka sistematika sicer uporabna, vendar 
nepraktična. Najprimernejša (Haramija 2015) je delitev glede na življenjski prostor 
živali, na naravni ekosistem (reke, morja, gozd, puščava …), spremenjen ekosistem 
(tak, ki ga človek spreminja: jasa, travnik, mlaka, ribnik) ali umetni ekosistem (tak, ki 
ga je človek popolnoma spremenil: njiva, polje, vasi, mesta). Iz napisanega lahko 
oblikujemo dve vrsti pojavnosti živalskih literarnih likov v mladinski književnosti: 

- divje živali, ki živijo v svojem naravnem okolju, 
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- živali, ki živijo ob ljudeh ali z njimi (živali, ki živijo v živalskih vrtovih, hišni 
ljubljenčki, udomačene živali) (prav tam, 19, 20). 

2.3. VLOGA KNJIŽEVNEGA PROSTORA 

Od književnega prostora (Haramija, 2015) je zelo odvisno, kakšno vlogo bo imela v 
določenem besedilu neka žival. Živali so lahko v literarnem delu del naravnega 
ekosistema, spremenjenega življenjskega prostora ali pa povsem umetnega habitata. 
Za nonsens je značilno, da književni prostor v teh delih ne igra posebej pomembne, 
določevalne vloge. 

2.4. LASTNOSTI ŽIVALSKIH LITERARNIH LIKOV V MLADINSKI 
KNJIŽEVNOSTI 

Vloga živali in njihovih lastnosti v književnem delu je odvisna od književne vrste in 
žanra ter od vloge lika, torej ali gre za glavni ali stranski lik. Kadar je žival stranski lik, 
večinoma ohranja svoje živalske lastnosti in svojo primarno zunajliterarno stvarnost. 
Če pa ima žival glavno književno vlogo, so njene značilnosti večplastne in poleg 
živalskih združujejo tudi človeške lastnosti (Haramija, 2015).  Dragica Haramija (prav 
tam, 280) predstavi pet osnovnih tipov živalskega literarnega lika: 

- V prvo skupino sodijo živali, ki imajo popolnoma ohranjene živalske lastnosti, 
brez sledov človeškega. Živali ne govorijo in niso opisane z atributi človeškega 
ravnanja ali občutja. V to skupino sodijo besedila kratke realistične proze in 
realistične povesti. Najpogosteje se v teh zgodbah kot glavni živalski lik pojavlja 
pes.  

- V drugi skupini so živali, ki govorijo, še vedno pa imajo ohranjene lastnosti svoje 
živalske vrste. Te živali živijo v svojem naravnem okolju, vendar blizu človeka 
in z njim tudi komunicirajo.  Med realistično daljšo prozo Dragica Haramija (prav 
tam, 281) izpostavi realistično pripoved z govorečo živaljo. Ta besedila, v 
katerih živali govorijo med seboj, ne pa tudi s človekom, delujejo zelo realistično. 
Vse (dogajalni prostor, čas, dogodki, vedenje živali) deluje realno. V nekaterih 
besedilih se komunikacija razširi tudi na človeka, vendar taka besedila 
vsebujejo več fantastičnih elementov. V nekaterih primerih je fantastični 
element samo dialog med živaljo in človekom, v nekaterih pa gre za 
dvodimenzionalni svet. Nekaj besedil, kjer imajo živali zmožnost govora, je najti 
tudi v dramatiki. 

- Tretjo skupino zastopajo antropomorfne živali, ki predstavljajo preslikavo 
človeške družbe. Skozi antropomorfno žival je včasih lažje predstaviti neko 
temo: npr. razne drugačnosti, ločitev, smrt …   

- Zooigrače , ki predstavljajo četrto skupino, so lahko oživljene ali antropomorfne. 
V poeziji taki liki živijo z otroškim likom, z njim komunicirajo, v vsakdanjem 
življenju pa prevzemajo človeške funkcije.  

- Peto skupino zastopajo bajeslovne živali, ki nimajo biološke podlage, temveč 
imajo mitološke značilnosti (prav tam, 280–285). 

3. RECEPCIJSKA ZMOŽNOST OTROK 

Recepcijska zmožnost otrok je odvisna od številnih dejavnikov. Prav gotovo je odvisna 
od otrokovega kognitivnega, jezikovnega, čustvenega in moralnega razvoja. 
Pomembno je tudi, kakšno je socialno okolje, v katerem otrok živi. In nenazadnje je 
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zelo pomembno, kakšno besedilo bomo otroku ponudili. Prav zato lahko o recepcijski 
zmožnost otrok presojamo le, kadar upoštevamo določena področja treh ved: 
psihologije, sociologije in literarne teorije (Kordigel Aberšek, 2008). Kako in na kakšen 
način bo mladi bralec razumel živalski literarni lik, je odvisno od njegovega 
kognitivnega razvoja. Na primer, empatija se v celoti razvije do pozne adolescence. 
Posledica tega je, da bo mladi bralec težko zavzel zunanjo perspektivo (Nikolajeva, 
2016).  

Ob upoštevanju dognanj psihologije na področju otrokovega kognitivnega, 
emocionalnega, moralnega, socialnega in jezikovnega razvoja delimo otrokov 
recepcijski razvoj na : 

- senzomotorno obdobje (traja do konca prvega leta), 
- obdobje otrokove praktične inteligence (traja do 2. oz. 3. leta), 
- obdobje intuitivne inteligence (traja od 2. oz. 3. leta do 7. oz. 8. leta): 

- obdobje egocentrične recepcije, 
- naivno pravljično obdobje, 

- obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij (ki traja od 7. oz. 8. leta do 
12. leta), 

- obdobje abstraktne inteligence (začne se po 12. letu) (Kordigel Aberšek, 2008). 

3.1. RECEPCIJSKE ZMOŽNOSTI V RAZLIČNIH OBDOBJIH OTROKOVEGA 
RAZVOJA 

Za potrebe magistrske naloge se bom osredotočila predvsem na naivno pravljično 
obdobje in obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij. 

ZMOŽNOST ZAZNAVANJA IN RAZUMEVANJA KNJIŽEVNE OSEBE 

V naivno pravljičnem obdobju lahko otrok že prepoznava tiste književne osebe, ki so 
kot on sam, otroci. Kasneje to zmožnost razširi tudi na tiste književne osebe, ki so mu  
podobne po obnašanju, kot so na primer živali. Otrok prepoznava določena pravljična 
bitja in njihove lastnosti. Več težav pa otrokom povzroča razumevanje karakterja 
književnih oseb. Svet presojajo zelo črno-belo. Književne osebe delijo na dobre in 
slabe. Zato ob »dobri« osebi potrebujejo njeno nasprotje. Glavni razliki, ki jih lahko 
opazimo pri otrocih, ki so vstopili obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, 
sta upoštevanje posrednih informacij v besedilu in zaznavanje različnih značajskih 
lastnosti pri književnih osebah. Otrok si v tem obdobju pri oblikovanju karakterja 
književnih oseb pomaga z domišljijskimi predstavami. Te se oblikujejo na podlagi 
predhodnih izkušenj, na podlagi avtorjevih besedilnih signalov, na podlagi imen 
književnih oseb, njihovega načina govora, obnašanja. Na ta način lahko prepoznajo, 
da junaki niso vedno samo in izključno dobri, temveč imajo lahko tudi kakšno negativno 
lastnost, ki pa jim jo otroci hitro oprostijo (Kordigel Aberšek, 2008). 

ZMOŽNOST ODKRIVANJA VRAT ZA IDENTIFIKACIJO 

Zelo pomembna recepcijska zmožnost je identifikacija s književno osebo, saj se bralec 
na ta način poveže z besedilom, podoživlja književno dogajanje in se na besedilo 
čustveno odzove. V naivno pravljičnem obdobju otrok kot vrata za identifikacijo uporabi 
podobnosti med seboj in književno osebo. Najlažje se identificira s tako književno 
osebo, ki mu je podobna po zunanjosti in po obnašanju ter je predstavljena kot tip in 
ne kot individualni lik. V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij postajajo 
vrata za identifikacijo vedno ožja. Otrok v svojem razvoju tako napreduje, da za 
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identifikacijo s književno osebo ne potrebuje več zunanje podobnosti. Dovolj mu je ena 
lastnost, ki ga povezuje s književno osebo. Kasneje v tem obdobju se zdi, da so mladim 
bralcem zanimiva tista polja enakosti, ki zadevajo probleme in čustva, ki so skupna 
obema (Kordigel Aberšek, 2008). 

ZMOŽNOST ZAZNAVANJA MOTIVOV ZA RAVNANJE KNJIŽEVNIH OSEB 

V začetnem obdobju je otrok sposoben razumeti tiste motivacije književnih oseb, ki jih 
vodijo močna čustva kot so jeza, ljubosumje, samovšečnost, maščevalnost, 
radovednost … Otrok zaznava tiste motivacije, ki jih pozna iz svojega izkustvenega 
sveta. V obdobju konkretnih, logičnih intelektualnih operacij je otrok sposoben najti 
razlago za ravnanje književnih oseb, četudi to presega njegovo izkušnjo. Otroci so 
sposobni razumeti, da lahko tudi dobra književna oseba včasih stori kaj slabega. In 
medtem ko bi mlajši bralec knjigo zavrgel, ker ne bi našel vrat za identifikacijo, starejši 
bralec lahko ravnanje drugih vrednoti glede na namen. Otroci  podatke o vzrokih, ki se 
navezujejo na motivacijo za ravnanje književne osebe najdejo v besedilu. Če ga otrok 
ne more izpeljati iz književnega dogajanja, si v mislih predvidi del zgodbe, ki jo je po 
njegovem mnenju avtor pozabil zapisati (Kordigel Aberšek, 2008). 

ZMOŽNOST ZAZNAVANJA IN RAZUMEVANJA DOGAJALNEGA PROSTORA 

Kljub temu da literarna dela, primerna za otroke v naivno pravljičnem obdobju, navadno 
zelo skopo opisujejo dogajalne prostore, je otrok že sposoben iz podrobnosti v 
besedilu in lastnih izkušenj ustvariti sliko dogajalnega prostora. Besedila, po katerih 
segajo nekoliko starejši bralci, ki so v obdobju konkretno logičnih intelektualnih 
operacij, tudi ne nudijo poglobljenih opisov in orisov dogajalnega prostora. Otrok zato 
v mislih oblikuje domišljijsko podobo, ki jo dopolnjuje z izkušnjami, oziroma znanjem 
ter avtorjevimi namigi. V tem obdobju otrok lahko sledi dogajanju na več dogajalnih 
prostorih hkrati, tako da si dogajalne prostore shrani v spomin in jih poljubno prikliče 
(Kordigel Aberšek, 2008). 

ZMOŽNOST ZAZNAVANJA IN RAZUMEVANJA KNJIŽEVNEGA ČASA 

Recepcijski razvoj otroku v naivno pravljičnem obdobju omogoča, da zaznava dva 
književna časa: literarni nekoč in literarni danes. Pri tem moramo vedeti, da preteklost 
zaznavajo na subjektivni ravni, kjer veljajo drugačne, pravljične zakonitosti. Dočim ob 
prehodu v obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij otrok prične spoznavati 
realni nekoč, brez pravljičnih bitij in čudežnih predmetov. S pridobivanjem novega 
zgodovinskega, zemljepisnega znanja in recepcijskih spretnosti bo bralec ob zaznavi 
ustreznih besedilnih signalov v besedilu vedno lažje zaznal, razumel in vrednotil 
književni čas (Kordigel Aberšek, 2008). 

ZMOŽNOST ZAZNAVANJA IN RAZUMEVANJA MEJE MED RESNIČNOSTJO IN 
DOMIŠLJIJO 

»[…] Pravzaprav se proces razvijanja zmožnosti zaznavanja meje med resničnostjo in 
domišljijo nikoli ne konča, kot se pač ne konča proces razvijanja človekove recepcijske 
zmožnosti in kot se pač ne konča proces človekovega osebnostnega zorenja« 
(Kordigel Aberšek, 2008, 71). Naivno pravljično obdobje traja vse dotlej, dokler otrok 
ne razvije zmožnosti ločevanja pravljičnega sveta od realnega. Pri tem si pomaga z 
zunanjimi kriteriji (zbirka izkušenj in znanja iz realnega sveta) in notranjimi kriteriji 
(žanrske oznake, kot so risanka, film ter izrazite osebe, kot so racman Jaka, Pink 
panter ...) (Kordigel Aberšek, 2008). 
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4. FRANČEK RUDOLF 

4.1. ŽIVLJENJEPIS 

Franček Rudolf se je rodil 5. septembra 1944 v Lipovcih. Je vsestranski ustvarjalec, 
saj v njegovem opusu najdemo dramska dela, lutkovne in radijske igre, scenarije za 
filme, mladinsko poezijo, mladinsko prozo, poezijo za odrasle, prevode in priredbe.  
Diplomiral je iz filmske in televizijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in 
televizijo. Kot dramaturg je bil pri Viba filmu zaposlen v letih 1976–77, v letih 1980–
1981 pa v Pionirskem domu v Ljubljani. Nato je do leta 1990 deloval kot svobodni 
umetnik, filmski pedagog in kritik. Leta 1991 in 1992 je bil glavni urednik Radia 
Slovenija. Med letoma 1990 in 1992 je bil poslanec v skupščini Republike Slovenije. 
Od leta 1991 do 1998 je bil predsednik Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Leta 1994 
se je upokojil (Lutar Ivanc, 244).  

Sprva je Rudolf pretežno pisal pesmi, ki jih je izdal v pesniški zbirki Dnevi v predalu. 
Nato se je posvetil pisanju proze. Zanjo je značilna ironija, slogovna izbrušenost in 
kompozicijska inovativnost. Roman Odpiram mlin, zapiram mlin, ki govori o življenju 
ljudi med obema vojnama, predstavlja Rudolfov ustvarjalni vrh, saj je zanj prejel 
nagrado Prešernovega sklada. V dramatiki Rudolf parodira tradicionalne vrednote, na 
katerih temelji ljudska pesem ter se ukvarja z osrednjim vprašanjem človekovega 
življenja. Velik del književnega ustvarjanja je namenil otokom. V liriki (Lepa muca in 
lepi muc) je prisotna duhovitost, ki izhaja iz vsakdanjega življenja. Duhovitost veje tudi 
iz njegovih zgodb iz živalskega sveta. V njih avtor kaže sodobna nasprotja s tem, da 
ljudem pripisuje živalske, živalim pa človeške lastnosti. Velik del njegovega dela 
predstavljajo tudi filmski scenariji. Med njimi so tako scenariji za kratke igrane, 
celovečerne, dokumentarne filme. Za scenarij in režijo filma Ritem dela je prejel 
srebrno Badjurovo nagrado (Celje, 1979). Prav ta film je dobil Plaketo festivala 
kratkega filma v Beogradu (1980). Na Sterijinem pozorju je prejel nagrado mladih za 
dramo Koža megle v izvedbi SNG Trst in režiji Jožeta Babiča (1978) (prav tam, 244). 

4.2. BIBLIOGRAFIJA 

4.2.1. KRONOLOŠKA BIBLIOGRAFIJA DEL ZA OTROKE1 

PESNIŠKE ZBIRKE 
 Lepa muca in lepi muc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 

 
PROZNA DELA 

 Volčje in lisičje in vrabčje pa po ena pasja, mačja, želvja, kačja, ribja, zajčja, 
zmajska, medvedja, slonja, opičja in še ena o ščurku. Ljubljana: Borec, 1983. 

 Papagaj Vprašaj in črni pes Pazi. Ljubljana: Univerzum, 1984. 
 Papagaj Vprašaj in lastovka Črna puščica. Ljubljana: Univerzum, 1984. 
 Papagaj Vprašaj iz nebotičnika. Ljubljana: Univerzum, 1984. 
 Papagaj Vprašaj se spušča in spušča. Ljubljana: Univerzum, 1984. 
 Zeleni avtomobilček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. 

                                            
1 Bibliografija je povzeta po http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190602153534-A1033315.html 
(Pridobljeno 8. 3. 2019). 
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 Medvedje, zajčje, lisičje, vrabčje, pasje, ovčje in volčje, mačje in prašičje, mišje 
in podganje, kačje in ribje, veveričje in mravljinčje zgodbe. Ljubljana: Tangram, 
1993. 

 
GLEDALIŠKE IGRE 

 Trnuljčica preveč in trije palčki. Ljubljana: Scena, 1973. 
 Gozdne živali. Nova Gorica: Primorsko dramsko gledališče, 1984. 
 Vrabec Živžav najde prijatelja. Tri igrice za mlajše otroke. Ljubljana: Univerzum, 

1984. 
 
RADIJSKE IGRE 

 Domišljavi helikopter. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, 1976. 
 Volk, začaran v dečka. Ljubljana: Radiotelevizija, 1976. 
 Strašen hrup v Tihem oceanu. Ljubljana: Radiotelevizija, 1978. 
 Pogumni zajček Hophop. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega 

programa, 1982. 
 Medved ukrade avto. Ljubljana: Radiotelevizija, 1984. 
 Psi iz Andersenovega vžigalnika. Ljubljana: Radiotelevizija, 1984. 
 Bobri in bobrčki. Ljubljana: Radio, Uredništvo igranega programa, 1986. 
 Podzemeljsko mesto. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 

1986. 
 Odlagališče vesoljskih ladij. Ljubljana: Radiotelevizija, 1987. 
 Hrabra mravljica. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 

1988. 
 Domači nosorogi. Ljubljana: Radiotelevizija, uredništvo igranega programa, 

1989. 
 Hop, Cefizelj. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 1989. 
 Poklic: kavboj. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 1989. 
 Violina. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 1989. 
 Karta v rokavu. Ljubljana: Radiotelevizija, 1990. 
 Opica s šolsko torbo. Ljubljana: Radiotelevizija, 1990. 
 Lisica in grozdje. Ljubljana: Radiotelevizija Ljubljana, Uredništvo igranega 

programa, 1991. 
 Čist, zdrav in dober zrak. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega 

programa, 1993. 
 Maček Muco, muca Mačka. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega 

programa, 1993. 
 Pilotska blaznost: vesoljska zgodba. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo 

igranega programa, 1996. 
 Pomlad na triglavskih strminah. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega 

programa, 1996. 
 Zubzak, prihodnost plemena.  Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega 

programa, 1998. 
 Račke med lokvanji.  Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 

2001. 
 

LUTKOVNE IGRE 
 Vžigalnik. Igra za otroke. Ljubljana: Univerzum, 1983. 
 Kuža laja mijau, mijau, mijau. Maribor: Obzorja, 1987. 
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SCENARIJ ZA FILME IN TELEVIZIJSKE NADALJEVANKE 
 Štirideset zelenih slonov. Otroška televizijska nadaljevanka. Ljubljana, 1980. 

 

4.2.2. KRONOLOŠKA BIBLIOGRAFIJA DEL ZA ODRASLE2 

PESNIŠKE ZBIRKE 
 Dnevi v predalu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968. 
 Sentimentalne elegije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1971. 
 Dež, ulice, mesec. Maribor: Mariborska literarna družba, 2004. 

 
ROMANI 

 Kam je mama šla. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1975. 
 L'escargot Jojo. Ljubljana: Radiotelevizija, 1976. 
 Očka, vrni se nam zdrav domov. Murska Sobota, 1981 
 Jazbečar iz jantarja. Maribor: Obzorja, 1984. 
 Srečne zvezde prašičev. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1985. 
 Nagradno življenje. Ljubljana: Borec, 1986. 
 Zvestoba. Ljubljana: Borec, 1988. 
 Odpiram mlin, zapiram mlin. Ljubljana: Kmečki glas, 1989. 
 Odiranje morskega psa. Ljubljana: Slovenska knjiga, 1990. 
 Rdečelaska v zrelem žitu. Ljubljana: Delo, 1990. 
 Otroci ---, živali ---, narava.  Ljubljana: Prešernova družba, 1992. 
 Parnik Jesenice–Trbovlje. Ljubljana: Tangram, 1994. 
 Harmonika in kavka. Ljubljana: Prešernova družba, 2001. 
 Škodljivost smeha: od vrtca do mature. Ljubljana: Tangram, 2003. 
 Jahta med drevjem. Ljubljana: Prešernova družba, 2004. 
 Mladenič. Ljubljana: Tangram, 2004. 
 Acapulco. Ljubljana: Karantanija, 2005. 
 Lov na zombije. Maribor: Študentska založba Litera, 2005. 
 Pošlji deklico.  Ljubljana: Karantanija, 2006. 
 Tolmun na dnu reke. Maribor: Mariborska literarna družba, 2006. 
 Trije lahkotni komadi. Maribor: Mariborska literarna družba, 2011. 
 Rdečelaska v zrelem žitu. Ljubljana: eBesede, 2012. 

 
KRATKA PROZA 

 Zvončki in spominčice. Ljubljana: Tangram, 2002. 
 

PUBLICISTIKA 
 Kratka zgodovina Slovencev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. 

 
DRAMSKA DELA 

 Celjski grof na žrebcu ali Legenda o strukturi. Maribor: Obzorja, 1969. 
 Pegam in Lambergar: (vitez, smrt, hudič). Maribor: Obzorja, 1976. 
 Koža megle: igra v dveh dejanjih. Maribor: Obzorja, 1979. 

 
 
 

                                            
2 Bibliografija je povzeta po http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190602153534-A1033315.html 
(Pridobljeno 8. 3. 2019). 
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RADIJSKE IGRE 
 Edip toponosi: (po Sofokleju in Cocteauju). Ljubljana: Radio-televizija, 

Uredništvo kulturnih in literarnih oddaj, 1974. 
 Fotopuška. Ljubljana: Radiotelevizija, 1974. 
 Polž Jože. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, 1975. 
 Ognjeni krst. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo radijskih iger, 1976. 
 Slovenske narodne. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo kulturno umetniških 

oddaj, 1977. 
 Svetloba nad Ljubljano. Ljubljana: Radiotelevizija, 1984. 
 Kratek oddih v zdravilišču. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega 

programa, 1985. 
 Pogled v prihodnost.  Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 

1985. 
 Skriti pred sosedi. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 

1985. 
 Vrč hodi po vodo. Ljubljana: Radiotelevizija, Uredništvo igranega programa, 

1985. 
 Termiti. Ljubljana: Radiotelevizija, 1986. 
 Kje je moj bicikel? Ljubljana: Radiotelevizija, 1990. 
 Monopoli. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1991. 
 Xerxes ali strah. Ljubljana: Radiotelevizija Ljubljana, Uredništvo igranega 

programa, 1991. 
 Nesrečni princ. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 

1993. 
 Raca: vzhodno in zahodno cesarstvo: (gostilna v gozdu na meji vzhodnega in 

zahodnega Rimskega cesarstva). Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo 
igranega programa, 1993. 

 Kokoši.  Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1999. 
 Preiskava. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa, 1999. 

PRIREDBE 
 Očka, vrni se nam zdrav domov. Radijska nadaljevanka, Radio Trst, 1984. 
 Parnik Jesenice–Trbovlje. Radijska nadaljevanka, Radio Slovenija, 1995. 

 
PREVODI DEL 

 Cartes brouilles (Odpiram mlin, zapiram mlin). Pariz: Edition Stock, 1996. 
 
SCENARIJ ZA FILME IN TELEVIZIJSKE ODDAJE3 

 Ritem dela, kratki dokumentarni film, 1979 
 Besedni zaklad, Telefon, študijski igrani film, 1968 
 Sonce, vsesplošno sonce, kratki igrani film, 1968 
 Lutka, kratki igrani film, 1969 
 Ko pride lev, celovečerni igrani film, 1972 
 Čarovnik, kratki igrani film, 1973 
 Sedem ponudb, TV igra, 1976 
 Zimsko veselje, dokumentarni film, 1976 
 Praznovanje pomladi, celovečerni igrani film, 1978 

                                            
3 Bibliografija je povzeta po https://www.film-center.si/sl/film-v-
sloveniji/filmi/oseba/3617/francek-rudolf (Pridobljeno 8. 3. 2019). 
 

https://www.film-center.si/sl/film-v-sloveniji/filmi/oseba/3617/francek-rudolf
https://www.film-center.si/sl/film-v-sloveniji/filmi/oseba/3617/francek-rudolf
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 Ubij me nežno, celovečerni igrani film, 1979 
 kratki igrani film, 1982 
 Razglednice, kratki dokumentarni film, 1984 
 Heroji slovenskega naroda, kratki dokumentarni film, Ljubljana, 1986 

 

4.2.3. ZASTOPANOST DEL FRANČKA RUDOLFA V UČNEM NAČRTU  

Glede na številčno izredno bogat književni opus Frančka Rudolfa me je zanimalo, v 
kolikšni meri so njegova besedila prisotna v učnem načrtu.  

Tabela 4: Prisotnost del Frančka Rudolfa v učnem načrtu. 

KNJIŽEVNA 
ZVRST 

POEZIJA PROZA DRAMATIKA 

1.razred / / / 

2. razred / / / 

3. razred / / Marsovčki hočejo 
na Zemljo 

4. razred / / Vrabec Živžav 
najde prijatelja 

5. razred / / / 

Vir: Učni načrt za slovenščino. 

Kot je razvidno iz tabele, je samo eno delo Frančka Rudolfa z živalsko literarno osebo  
prisotno v učnem načrtu za prvi dve triadi. To je delo Vrabec Živžav najde prijatelja. 

 



21 
 

EMPIRIČNI DEL 

5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Franček Rudolf je slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist, filmski režiser, kritik 
in publicist z izjemno bogatim ustvarjalnim opusom. Med njegovimi deli, ki so zvrstno 
zelo raznolika, je kar nekaj besedil v katerih nastopajo živali. Zanimanje in želja po 
obravnavi živalskih literarnih likov v delih Frančka Rudolfa se je porodila že med delom 
v oddelku podaljšanega bivanja, ko sem pripravila in izvedla obravnavo dramskega 
besedila Zajček v samopostrežni trgovini. Učenci so se z živalskim književnim junakom 
poistovetili, prepoznali lastnosti, ki so bile povsem človeške in uživali v humorju, ki ga 
v delu ne manjka. Izredno pozitiven odziv učencev in dejstvo, da je pisatelj samo z 
enim  delom z živalskim literarnim likom prisoten v vzgojno-izobraževalnem načrtu za 
prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole, me je spodbudilo, da 
podrobneje predstavim še nekatera njegova dela, v katerih nastopajo živalski literarni 
junaki.  

6. CILJI RAZISKAVE  

Z magistrskim delom želim z analizo posameznih interpretativnih prvin ugotoviti,  
kakšna je vloga živali v delih Frančka Rudolfa, kakšna je zastopanost fantastičnih in 
realističnih prvin. Predstaviti želim tudi druge interpretativne prvine, kot so dogajalni 
čas in kraj. Ugotavljala bom, ali učenci živali zaznajo in razumejo kot književne junake, 
ali se učenci s književnimi junaki lahko identificirajo ter ali ločijo realni svet od irealnega.   

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Kakšna je v izbranih delih Frančka Rudolfa vloga živali in katere lastnosti imajo? Kako 
poteka sporazumevanje med ljudmi in živalmi? 

Kako se v besedilih prepletata racionalni in fantastični svet in kateri fantastični elementi 
se pojavljajo v izbranih delih Frančka Rudolfa? 

Ali med učenci različnih starostnih skupin prihaja do podobnosti in razlik v razumevanju 
obravnavanega dela Frančka Rudolfa? 

8. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrski nalogi je bila uporabljena kvalitativna metodologija, saj so bili odgovori na 
raziskovalna vprašanja poiskani z vsebinsko analizo izbranih literarnih del ter metodo 
primerjave. V prvem delu sem z deskriptivno metodo predstavila osnovne značilnosti 
mladinske književnosti ter njenih posameznih zvrsti ter vrst. Ta metoda je bila 
uporabljena tudi pri predstavitvi vloge živalskih literarnih likov v posameznih zvrsteh 
mladinske književnosti ter v delu, kjer so navedeni bibliografski podatki Frančka 
Rudolfa ter njegov življenjepis. 

V empiričnem delu sem z metodo analize in sinteze na nivoju razčlenjevanja vsebine, 
literarnih pojmov in likov predstavila izbrana dela Frančka Rudolfa.  

Komparativna metoda je bila uporabljena v delu, kjer sem iskala razlike in podobnosti 
posameznih interpretativnih prvin, kot so značilnosti živalskih likov, dogajalni čas in 
kraj dogajanja, razmerje med racionalnim in iracionalnim svetom.  
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V didaktičnemu delu sem uporabila različne učne metode in tehnike zbiranja podatkov. 
Za potrebe magistrske naloge sem izdelala vprašalnik, s katerimi sem ugotavljala, 
kako učenci dojemajo in sprejemajo živalske književne like v delih Frančka Rudolfa. 

VZOREC 
Vzorec je namenski, in sicer 30 del (4 slikanice, 23 kratkih zgodb, 2 gledališki igri in 1 
radijska igra). Tip vzorčenja je namenski, kot ga imenuje Vogrinc (2008), saj sem dela 
izbrala s točno določenim namenom. 

V  didaktičnem delu sem v vzorec zajela učence 4. in 2. razreda. Tudi ta vzorec je 
namenski in neslučajnostni.  

 
OPIS ZBIRANJA PODATKOV 
Najprej sem v bibliografsko – kataložni bazi podatkov Cobiss (http://www.cobiss.si) 
poiskala tista dela Frančka Rudolfa, ki že v naslovu nakazujejo na živalske literarne 
like. Po pregledu ustreznih besedil in literature, ki se povezuje s področjem živalskih 
likov v mladinski književnosti, sem oblikovala kriterije, s katerimi sem opravila analizo 
izbranih literarnih del. 

Sestavila sem vprašalnik za učence 2. in 4. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič. 
Pred uporabo vprašalnika sem o tem obvestila ravnateljico, učence in starše. 

POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
Po pregledu in proučitvi ustrezne literature sem analizirala in primerjala posamezna 
književna dela Frančka Rudolfa. Za vsako delo sem zapisala kratek povzetek vsebine 
z analizo, nato pa sem v primerjalni tabeli izpostavila podobnosti in razlike posameznih 
interpretativnih prvin, kot so značilnosti živalskih likov, kraj in čas dogajanja ipd.  

V didaktičnem delu sem rešene vprašalnike pregledala, jih predstavila v tabeli in jih 
obdelala po postopku kvalitativne analize. 

Empirični del sem razdelila na dva dela. V prvem sem predstavila izbrana dela Frančka 
Rudolfa, jih analizirala in interpretirala rezultate. V didaktičnem delu sem z izvedbo 
učnih ur ter interpretacijo rezultatov, dobljenih z vprašalnikom, odgovarjala na 
vprašanje, ali med učenci 2. in 4. razreda prihaja do podobnosti in razlik v dojemanju 
in razumevanju besedila z glavno živalsko književno osebo. 

9. ANALIZA BESEDIL – REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednja raziskovalna 
vprašanja: 

1. Kakšna je v izbranih delih Frančka Rudolfa vloga živali in katere lastnosti imajo? 
Kako poteka sporazumevanje med ljudmi in živalmi? 

2. Kako se v besedilih prepletata racionalni in fantastični svet in kateri fantastični 
elementi se pojavljajo v izbranih delih Frančka Rudolfa? 

 

 

http://www.cobiss.si/
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9.1. OBNOVA IN ANALIZA IZBRANIH BESEDIL 

VRABČEK ŽIVŽAV NAJDE PRIJATELJA 

Besedilo je gledališka igra za mlajše otroke. Natančneje, enodejanka, sestavljena iz 
dveh delov. V prvem spoznamo samovšečnega, nesramnega, prepirljivega vrabčka 
Živžava, ki se rad zapleta v spore z bojazljivim in cmeravim vrabčkom Čivčivom. Šele 
ko jima zapreti nevarnost v podobi muce Mace, pozabita na tekmovalnost in 
sovražnost ter postaneta prijatelja. V drugem delu se domišljava muca Maca prepira z 
mačkom Tačkom. Tudi ona dva pozabita na zamere, ko ju združi skupen lov na vrabce. 
Zgodba je dinamična, replike se hitro menjavajo, veliko je gibanja, tekanja, prerivanja. 
Sam avtor pove, da je namen igrice tudi didaktičen. Otroke naj bi motivirala, da s 
pomočjo uprizarjanja spora takšno početje prepoznajo, se od njega oddaljijo in uvidijo 
potrebo po prijaznosti in prijateljstvu.  

Dialogi so zelo duhoviti in odražajo nekatere človeške lastnosti glavnih likov, čeprav ti 
niso antropomorfni in ohranjajo svoje živalske lastnosti, sposobnosti in navade. Kljub 
nekaterim fantastičnim elementom, kot sta govor in razmišljanje živalskih likov, je 
zgodba postavljena v realni, enodimenzionalni svet, ki nam daje občutek zunajliterarne 
stvarnosti. Dogajalni prostor je mesto. Čas ni določen, vendar lahko iz besedila 
sklepamo, da gre za sodobnost.  

ZAJČEK V SAMOSPOTREŽNI TRGOVINI 

V tej kratki gledališki igri za otroke spoznamo majhnega in neizkušenega zajčka  
Copcopa, ki z mamo zajkljo živi v brlogu sredi gozda. Je bojazljiv in hkrati radoveden, 
kot so pač radovedni tudi majhni otroci. Prav tako ni vedno zadovoljen s hrano, ki mu 
jo priporoča mama, zato se odpravi v mesto. Tako pride do samopostrežne trgovine, 
kjer sreča polento, ki ga prepričuje, kako dobra in slastna je. Nato na polici zagleda 
repo in že se mu cedijo sline. Toda to ni repa kakršne je navajen. Ta je mehka, kisla 
in razrezana na majhne kose. Nazadnje zajček zagleda še lep, svetleč bonbon, ki ga 
vabi. Vendar se zajček boji za svoje lepe zobke, zato steče domov. Doma mami razloži, 
kaj je doživel in ugotovi, da bo najbolje, če bo še naprej glodal travo in mlada drevesca, 
zobne krtačke pa bo prepustil otrokom, ki tako radi žvečijo bonbone.  

Zgodba se odvija na dveh prizoriščih. Prvi dogajalni kraj je zajčji brlog, drugi pa mesto 
oziroma samopostrežna trgovina. Svet je enodimenzionalen, pravljičen. V njem so 
resničnost in fantastične prvine, kot so govoreče živali in govoreči predmeti, neločljivo 
prepletene. Zgodba je pravljična z močnimi nonsensnimi elementi. Živalska lika imata 
sicer sposobnost govora, vendar ohranjata svoje živalske sposobnost in lastnosti. Ne 
gre za antropomorfnost likov, saj zajčka živita v brlogu, ki ni posnetek človeškega 
bivališča. Ne hodita v šolo, službo, skratka živita zajčje življenje. Izjema je zajčkov 
odhod v trgovino in nakup zobne krtačke. Tudi lastnosti so živalske, lahko rečemo 
delno tipizirane, saj avtor na več mestih poudari zajčkovo bojazljivost. Opazimo pa 
lahko tudi nekaj človeških oziroma otroških lastnosti. Mali zajček se najprej zmrduje 
nad zajčjo hrano. Opazimo njegovo razvajenost in radovednost, ki ga  odpelje v mesto. 
Ostali liki zgodbe so poosebljeni predmeti.  

PAPAGAJ VPRAŠAJ 

Papagaj Vprašaj je naslovni junak štirih kratkih slikanic. Z dečkom Rokom živi v 
dvanajstem nadstropju stolpnice. V prvi slikanici Papagaj Vprašaj iz nebotičnika z 
Rokom ugotavlja, v kakšnem svetu bi želel živeti. Papagaj opisuje džunglo, čeprav se 
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je rodil v mestu. Rok pa si želi čim več kolesarskih poti ter igral. Druga slikanica 
Papagaj Vprašaj in črni pes Pazi pripoveduje o tem, kako papagaj od časa do časa 
rad pobegne in raziskuje okolico. Na enem od potepov spozna vrabce, otroke in 
velikega psa. Tudi psa povpraša, kakšen svet si želi. Pazi bi rad imel veliko zelenja in 
nič avtomobilov ter hiš. V slikanici z naslovom Papagaj Vprašaj se spušča in spušča 
podrobneje spoznamo papagajev dom. Skozi njegove oči vidimo, kdo živi v 
posameznih nadstropjih. Predvsem ga vznemirijo muce, ki samevajo na balkonih 
stanovanj. Na drugem potepu, ki je opisan v slikanici Papagaj Vprašaj in lastovka Črna 
puščica, spozna lastovko, ki lovi mušice. Tudi njo povpraša o svetu, v katerem želi 
živeti. Lastovka si želi čisto vodo in zrak, veliko zelenja ter samo kakšno streho, pod 
katero bi si spletla gnezdo.  

V štirih kratkih zgodbah spoznamo glavnega književnega junaka Papagaja Vprašaja, 
ki ima ohranjene vse živalske lastnosti oziroma lastnosti hišnega ljubljenčka. 
Iracionalni element v teh na videz realističnih zgodbah predstavlja stik oziroma 
komunikacija med papagajem in njegovim lastnikom, dečkom Rokom. Poleg 
ohranjenih lastnosti živali, papagaj v svoji radovednosti spominja na otroka. Raziskuje 
svet, ki je urbano, mestno okolje in prebivalce v njem. To so večinoma animalistični 
liki, ki delujejo realistično tudi v ilustraciji. Edini fantastični element je njihov govor. 
Zgodbe imajo žalosten podton, saj namigujejo na to, da živali niso srečne v ujetništvu. 
Papagaj sanja o džungli, pes sanja o zelenih travnikih, lastovica si želi čisto vodo in 
čist zrak. Vsem je skupno, da si želijo svet brez ljudi.  

STRAŠEN HRUP V TIHEM OCEANU 

Morski pes Hamurabij s skupinico manjših ribic, ki jim pravi piloti, plava po širnih 
oceanih. Najraje sledi tankerju Vič-Rudnik, ker mu kuhar Janez kljub nasprotovanju 
kapitana čez krov meče velike količine nagnitega paradižnika. Ta simbioza med 
morskim psom in tankerjem gre zelo na živce delfinu Godrnjaču, zato skuje zaroto. 
Pilote, ki kažejo morskemu psu pot, prepriča, naj se raje pridružijo njemu. V splošni 
zmedi, ki nastane, piloti namesto delfina najdejo morsko volkuljo Rajsko rožo. Usmerijo 
jo do Hamurabija, ki se vanju zaljubi. Godrnjač ostane brez maščevanja, Hamurabij pa 
najde svojo družico. 

Avtor je dogajanje te radijske igre postavil nekam sredi Tihega oceana. Pripoved se v 
celoti dogaja v realnem svetu, v njem pa nastopajo govoreče živali in nenavadni, 
nerealni dogodki, ki delujejo nonsensno.  Kljub temu da se igra prične z dialogom med 
ladijskim kapitanom in kuharjem, so glavni književni liki živali. Do komunikacije med 
njimi in ljudmi ne pride. Živalski liki so delno tipizirani, delno pa s svojimi dejanji 
prikazujejo človeško družbo. Morski pes na zunaj deluje zlovešče, v resnici pa je 
neškodljiv vegetarijanec. Medtem ko so ostali delfini pametni in prijazni, je Godrnjač 
zloben in maščevalen. Male ribice, ki jih avtor poimenuje kar piloti, spominjajo na 
delavski razred, ki se upre in si poišče oziroma vsaj poskuša poiskati boljšega 
delodajalca.  

ZBIRKA KRATKIH ZGODB VOLČJE IN LISIČJE 

LISICA IN VOLK 

V tej sodobni živalski pravljici spoznamo dva glavna živalska lika, ki ju bomo srečali še 
v nekaterih besedilih. To sta lisica Mica in volk Jože, ki sta delno tipizirana, saj je lisica 
prikazana kot izrazito zvita, volk pa je tako hudoben, da niti samemu sebi ni privoščil, 
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da bi živel. Tipizacija se torej sklada s tradicionalnimi ljudskimi predpostavkami o 
značilnostih neke živalske vrste.  

Živita v gozdovih, ki so zaradi človeka »nepravilno posekani, presekani, zasekani in 
razsekani«, vendar je dogajalni prostor kljub temu naravno okolje. Čas dogajanja ni 
eksplicitno podan, lahko pa sklepamo, da gre za sodobnost.  

Glavna lika imata poleg ohranjenih živalskih sposobnosti in lastnosti tudi sposobnost 
govora ter nekaj povsem človeških lastnosti.   

Zaplet zgodbe pomeni srečanje lisice s čredo ovac. Slednje se v strahu pred morebitno 
steklo lisico poženejo v beg. Večina jih pristane na dnu prepada. Preostale ovce 
preseneti star in hudoben volk Jože, ki pa se ga ovce ne prestrašijo, saj ga zamenjajo 
za psa. Volk užaloščen odtava stran in na srečo naleti na ovce, ki so zgrmele v prepad. 
Tam si  privošči obilno pojedino. Lisici to ni pogodu in volku na zelo zvit način pove, da 
se pravzaprav masti z njenim delom. Volk se od besa in ranjenega ponosa ugrizne v 
lastni rep, nato pa osamljen užaljeno zavija v luno. Taki humorni preobrati kot je volk, 
ki se ugrizne v lasten rep, ali volk, ki se masti z ovcami, mladega bralca presenetijo, 
nasmejejo, ga vabijo in motivirajo, da se z besedilom tudi sam igra. 

Celotno dogajanje se odvija v eni dimenziji, to je realni svet. Fantastična elementa sta 
govor živali in nerealistična zgodba. 

LISICA IN NJENE SANJE 

To je zabavna zgodba o lisici Mici, ki smo jo spoznali že v prejšnji zgodbi in o njeni 
kratkotrajni prijaznosti. Zgodba se prične, ko lisica lovi zajčka, ki mu je bilo ime Pridni 
Mihec. Novi lik je samo orisan in ni razvit. Zajec je bil nespreten in je zašel na cesto 
ravno v trenutku, ko je mimo peljal avtomobil. Voznik, ki »ga je imel precej pod kapo«, 
je skušal zajčka povoziti in ga imeti za večerjo. Človeški lik deluje kot smešna 
karikatura in kljub temu, da živali v zgodbi govorijo, do neposredne komunikacije s 
človekom ne pride. Na srečo je zajčku uspelo pravi čas skočiti v jarek. Potek zgodbe 
do tega trenutka deluje realistično. Gozd kot dogajalni prostor je naravno okolje, 
živalski liki imajo svojo biološko vlogo s tipičnimi živalskimi lastnostmi. Svet je torej zelo 
realističen in enodimenzionalen. Edina fantastična prvina je govor živali. Nato pa je 
zajec padel v nezavest. Lisici se je zasmilil in dala me je umetno dihanje. Seveda se 
je pred tem prepričala, da je nihče ne vidi. Lisica, tako prevzeta od svojega prvega 
nesebičnega dejanja, se je zvila pod drevo in zaspala. Sanjala je, da je postala 
rastlinojedka in se skupaj z zajčki pasla na njivi. Ko pa se je zbudila, je bila že pošteno 
lačna in je hitro pozabila na sanje ter šla na lov za zajci. S temi posrečenimi zapleti 
avtor v zgodbo vnaša nonsens.  

KAKO JE LISICA POSTALA ZVITA 

Lisica Mica je  samovšečna in zvita, vendar se kljub zvitosti izgubi v svojih lastnih rovih. 
Zajčki, ki zelo pogrešajo njeno preganjanje, poprosijo ježka Franeta, da jo izbeza iz 
brloga. Lisica nato načrtuje lov na kokoši, vendar se pri kopanju rova ušteje in namesto 
v kokošnjak pride do prašičev. Prepodijo jo psi in hudobni otroci. Po nasvet se zateče 
k volku Jožku, ki ga presenetljivo najde na drevesu. Tja je prišel z medvedovo 
»pomočjo«. Lisica, prepričana, da bo medved z njo lepše ravnal, se odpravi na pogovor 
z njim. Kmalu se pridruži volku med drevesi. Tam tarna, kam jo je pripeljala zvitost. 
Volk jo potolaži, da je tudi on na drevesu, kljub temu da ni zvit in prebrisan. Medved 
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Tonček pa na koncu pripomni: »Nikar je ne odvijajte, lisičke, jo bom potem spet jaz 
moral zvijati!«  

Besedilo ima več značilnosti basni. Že sam naslov in nauk na koncu besedila nas 
napeljujeta k takemu razmišljanju. Poleg tega imajo živalski liki tudi vnaprej določene 
vloge oz. lastnosti. Vendar je pisatelj z nenavadnimi zapleti, zabavnimi preobrati in 
jezikovno igro poskrbel za prevlado nonsensne perspektive. 

Živalski liki so delno antropomorfni, saj poleg svojih ohranjenih živalskih lastnosti 
prikažejo tudi nekatera izrazito človeška čustva in dejanja. Živijo v realnem svetu, ki je 
enodimenzionalen, saj čudežnih prvin v zgodbi ni. Edini fantastični element, ki ga imajo 
živali, je govor, ki pa je izključno v domeni živali. Do komunikacije s človeškim likom 
ne pride.  

VOLK IN LISICA LOVITA RIBE 

Kratka sodobna živalska pravljica nam ponovno predstavi znana lika lisice in volka, ki 
ohranjata tipične poteze (lisica je zvita ipd.). Pridruži se jima še lik medveda. Zaradi 
stave, ki jo je izgubila, je morala lisica prirediti slavnostno večerjo za volka in zase. V 
ta namen se je podala v dolino in uplenila kar šest kokoši. Na to je bila silno ponosna. 
Ko sta se po obilni pojedini odpravila do potoka, sta v njem zagledala postrvi. Lisica si 
je zaželela posladek in je volku svetovala, naj leže v mrzel potok ter se dela mrtvega. 
Ko bo postrvi prepričal, da ni živ, jih bo lahko nalovil, kolikor bo želel. Vendar se je volk 
uprl, saj je opazil napis, da je ribolov prepovedan. Poleg tega bi lahko še staknil 
pljučnico. Takrat je mimo prišel medved Tonček. Stopil je v tolmun in volku in lisici ujel 
postrvi. Nato so se ribe razbežale in medved je ostal praznih rok. Z varne razdalje je 
volk pogumno pametoval: »Prav mu je, kaj pa lovi tam, kjer je prepovedano!« Začetek 
zgodbe ima znano izhodišče, konča pa se nepričakovano. Zapleta ni mogoče 
pričakovati, zato deluje zabavno. 

Zgodba je prikazana v enodimenzionalnem svetu, v katerem živijo živali v svojem 
naravnem okolju. Ohranjajo svoje živalske sposobnosti, imajo pa tudi nekaj človeških 
lastnosti, kar nakazuje na delno antropomorfnost. Klasičnih fantastičnih elementov 
razen govorečih živali ni. Je pa zgodba polna nenavadnih, nemogočih dogodkov in 
dialogov, ki si jih izmenjujejo glavni živalski liki. 

VOLK IN DEKLICA BREZ KAPICE 

V tem besedilu se avtor poigra s tipičnimi vlogami posameznih likov, tako da jih 
zamenja. Vpelje model narobe pravljice, saj volk prevzame vlogo bojazljivca, deklica 
pa je neustrašna.  

Volk Jožek se vdaja samopomilovanju. Toži se mu po starih časih, ko so pisali pravljice 
o hudobnem volku, sedaj se ga pa nihče več ne boji. Pritožuje se, da dandanes ne veš 
več, kje je divjina in kje cesta in da je več možnosti, da bo blizu svojega brloga srečal 
več ljudi kot na tržnici. Nato pa sreča majhno deklico. Zaželi si, da bi imela rdečo 
kapico, da bi srečanje delovalo bolj pravljično. Namesto da bi se ga deklica prestrašila, 
mu je v gobec porinila šopek rož. Nato so pritekli še dečki, ki so se v bližini igrali in 
volka natepli. Volku uspe pobegniti v gozd, kjer ga tolaži botra lisica. Modruje, da je 
strah prišel iz mode in da se pravljice dogajajo le še v pravljicah.  

Volk ima živalske sposobnosti in poleg živalskih, ki niso tipizirane, tudi človeške 
lastnosti. Stik z ljudmi ne prinese komunikacije med človekom in živaljo. Besedilna 
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stvarnost je enodimenzionalna, pravljična. Prevladujoča fantastična elementa sta 
govor živali in nerealne, komične situacije. Dogajalni kraj je naravno okolje, in sicer 
gozd, čas dogajanja ni podan. 

VOLK IN LISICA STAVITA 

V zgodbi zopet srečamo znana lika lisice in volka, ki imata živalske lastnosti. Lisica je 
tipizirana, medtem ko je avtor volku pripisal nekatere netipične lastnosti. Lisica Mica in 
volk Jožek se srečata na strmem pobočju, na katerem kar mrgoli planincev in turistov. 
Zvita lisica izzove volka s stavo. Jožek naj pokaže svojo krvoločnost in ugrabi 
človeškega otroka. Če mu uspe, mu lisica prinese tri tolste kokoši. Volk sprejme stavo 
in si poišče ustrezno žrtev. Izbere si tričlansko družino. Mama in oče kar naprej kričita, 
brcata kamne in trgata zelene grmičke. Človeški liki so prikazani izredno negativno. 
Volk skoči pred dečka in še preden uspe pokazati vso svojo krvoločnost, deček izvleče 
svojo sabljo in ga zbode. Srečanje volka z dečkom deluje neverjetno oz. nonsensno. 
Osuplost, ki se je prebudila v Jožku, je še narasla, ko sta ga dečkova starša zamenjala 
za psa. Po neuspelem lovu na dečka se je volk skril v grmovje in pričel jokati. A lisičji 
krohot je slišal tudi tam. Volk je prikazan v popolnoma drugačni luči od tradicionalne 
vloge, saj ima v zgodbi  zelo nežno, občutljivo plat. Svet je pravljičen, 
enodimenzionalen, v katerem živali živijo v svojih naravnih bivališčih in obenem 
počnejo nerealne stvari (govorijo, stavijo, se smilijo sami sebi …).  

VOLK LOVI KURE ZA LISICO 

Gre za nadaljevanje prejšnje zgodbe. Volk po neuspešni stavi spozna, da bo moral 
zares prinesti lisici tri kokoši. Lisica mu prijazno pomaga poiskati pravi hlev ob robu 
gozda. A v času, ko volk skoči v kurnik, je preračunljiva lisica skrita v varnem zavetju 
gozda. Lisica je zopet v vlogi tipične zvitorepke. Volk je pri plenjenju kokoši povzročil 
strašen hrup in iz hiše je stopilo sedem lovcev, pet odraslih lovskih psov in sedem 
mladičev. Avtor se poigra s pravljičnimi števili, novi liki, med njimi tudi človeški, pa ne 
izstopajo. Komunikacije med ljudmi in živalmi ni. Medtem ko so lovci in psi lovili lisico, 
je volk  lahko nemoteno pobral tri kokoške in se napotil v gozd. Ker je lisica zamudila, 
je volk kokoši kar sam pomalical. 

Živali bivajo v svojem naravnem okolju, le volk vstopi človeški svet, vendar do 
interakcije z ljudmi ne pride. Pravljična realnost je enodimenzionalna, saj se realni in 
irealni svet prepletata.   

Naslovna lika imata ohranjene živalske lastnosti in sposobnosti, obenem pa deloma 
razmišljata in delujeta kot ljudje.  

OBUPANI VOLK IN SITNA LISICA 

Zgodba je nadaljevanje prejšnje, saj sledimo dogodkom, ko lisica ugotovi, da je volk 
sam pojedel kokoši. Ker je lisica vztrajala, da ji prinese obljubljeno, se je volk odpravil 
v bližnjo vas na lov. Tam je srečal »podivjanega« dečka in namesto kokoši je pograbil 
kar njega. Toda deček se volka ni niti malo bal in ga je s plastičnim mečem v nos. Volk 
je bežal tako hitro, da mu je od »moralnega ogorčenja zmanjkovalo sape«. Avtor zopet 
poskrbi za komičen preobrat, ki ga ne pričakujemo. Vlogi sta ponovno zamenjani, volk 
je bojazljivec, deček pa izredno pogumen. Lisica ohranja svojo tipizirano vlogo. Živali 
živijo v svojem naravnem okolju, ohranjeno imajo svojo naravno, biološko vlogo. 
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V zgodbi pride do komunikacije človeka z volkom. Za trenutek pomislimo, da gre za 
fantastični element, toda kmalu ugotovimo, da se lika med seboj ne razumeta. 
Komunikacija je tudi v tej zgodbi omejena na živali.   

UMETNA LISICA 

Ta sodobna pravljica prinaša motiviko sodobnega sveta. Skupina otrok v gozd prinese 
lisico na baterije in jo prične loviti. Ko to opazi volk Jože, opozori lisico Mico na strahoto, 
ki se godi njeni sorodnici. Mica se zato postavi na vrh hriba in zvabi otroke stran od 
umetne lisice. Otroci jo res pričnejo loviti. Volk se v tem času skuša spoznati z rešeno 
lisičko. Vendar je neuspešen. Lisički je zmanjkalo baterije. Volk modruje, da lahko 
kmalu pričakujemo še lovce na baterije. 

Živali živijo v svojem naravnem okolju, imajo svoje biološke lastnosti in sposobnosti. 
Vdor človeka v živalski svet je prikazan izredno negativno, saj so otroci prikazani kot 
grobi in nasilni vsiljivci. Kljub prisotnosti ljudi v zgodbi se komunikacija odvija samo 
med živalmi. Prav govor je izstopajoči irealni element v pravljici.  

VOLK DROBNOZOB, ZAČARAN V ČLOVEKA 

V tej sodobni pravljici se značilnosti nonsensa kažejo že v poimenovanju glavnih likov 
in jezikovnem poigravanju na koncu zgodbe. Volk  Drobnozob je razjezil čarovnico Čiro 
Hokus-pokus, s tem da je prepričal njenega psa, da se pridruži volkovom. Čarovnica 
se mu je maščevala tako, da ga je spremenila v človeka. V splošni zmedi, ki je nastala, 
so volkovi požrli čarovnico in njenega psa, volk, začaran v človeka, pa je zbežal. Znašel 
se je v mestu, kjer je prebral napis: »Človek človeku volk«. Potolažen v  prepričanju, 
da so odnosi med ljudmi ravno tako dobro urejeni kot pri volkovih, se je podal novim 
dogodivščinam naproti. 

Dogajanje poteka na eni sami ravni, na kateri sta resničnost in čudežnost neločljivo 
povezani kategoriji. Čarovnica Čira Hokus-pokus ima nadnaravne sposobnosti, saj je 
volka začarala v človeka. Volk ima na začetku živalske lastnosti in sposobnosti, po 
preobrazbi v človeka prične razmišljati, čustvovati in delovati kot človek. Dogajalni 
prostor je dvojen; zgodba se prične na ledeni planjavi, konča pa v Ljubljani.  

Zgodba je težko razumljiva in odstopa od ostalih obravnavanih besedil, saj na 
določenih mestih že prehaja v grotesko. Ton zgodbe je temačen in brez iskrivih in 
humornih domislic, ki so značilne za ostala dela avtorja. 

KAKO JE BILO VOLKU IME 

Tudi v tem besedilu se avtor poigra s poimenovanjem glavnih likov, saj z nenavadnimi 
imeni živalim dodeljuje netipične lastnosti. Tako volk postane bojazljivec, srnjaček pa 
požrešnež. Volk Dolgouhec je bil zelo lačen. Na njegovo srečo so se v bližini pasle 
srne. Zaradi svojega nenavadnega imena ni med živalmi zbujal nikakršnega strahu. 
Srnam se je lahko tako približal, da je slišal njihov pogovor. Omenjale so nekega 
Pogoltnika. Volk, prepričan da gre za drugega, bolj krvoločnega volka, se je prestrašil 
in zbežal. Kasneje se je izkazalo, da je Pogoltnik mali srnjaček. 

Liki imajo ohranjene živalske sposobnosti in lastnosti. Dodane imajo tudi nekatere 
človeške lastnosti. Srnjaček je na primer požrešen, volk pa strahopeten. Dogajalni kraj 
je gozd, čas dogajanja pa ni določen.  
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Pripoved se dogaja v realnem svetu, vendar se v njem odvijajo nerealni dogodki, kot 
je govor živali, prisluškovanje volka …  

PREVRNJENA SKLEDA IN POTOLČEN PEKAČ 

Tokratna zgodba nas odpelje na otok sredi morja, ki je naravno okolje glavnih likov. 
Želva Prevrnjena skleda je bila mlada, radovedna želva. Rada je raziskovala otok, na 
katerem je živela. Ob tem je večkrat srečala starega želvaka po imenu Potolčen pekač. 
Pisatelj tudi v tem delu vpelje nenavadna imena za svoje živalske like. Nekega dne se 
želvici zazdi, da sonce ne sveti več tako močno, kot bi moralo. Tako dolgo nadleguje 
želvaka s tem vprašanjem, da tudi sam podvomi o moči sonca. Ravno v tistem trenutku 
pa je želvi našel deček in si mlajšo, »manj obrabljeno«, vzel domov za hišnega 
ljubljenčka.  

Živalski liki ohranjajo svojo biološko vlogo. Hkrati pa mestoma pokažeta tudi človeške 
lastnosti. Mlada želvica s svojimi rahlo vsiljivimi vprašanji spominja na radovednega 
otroka, stari želvak pa deluje kot moder starec.  

Stik s človekom ne deluje čudežno, kljub temu, da živali med seboj govorijo, do 
komunikacije z živalmi ne pride, 

Dogajalni prostor je dvojen; naravno okolje otoka in mestno, urbano okolje.  

BELOUŠKA LEVOUŠKA 

Glavni lik te zgodbe je govoreča belouška, ki ima kar nekaj izrazito človeških lastnosti. 
Živi na rečni obali pod starimi vrbami. Samo sebe je poimenovala Srebrno krilo, ostale 
živali pa ji pravijo Levouška, ker jo pri plavanju vedno zanaša na levo. Belouška lovi 
ribice, se sonči in straši ribiče. Nekega dne pa se prične spraševati o pomenu svojega 
življenja. Zavida pticam, ki letijo, ona pa je omejena na reko. Postala je žalostna in 
pozabila na nevarnosti, ki so prežale nanjo. Naraščajoča voda jo je pogoltnila in 
odnesla vse do mesta. Tam so belouško neusmiljeno lovili. Potem ko se je komaj rešila 
in se vrnila na svoje staro mesto, je spoznala, da dolgočasno življenje pod starimi 
vrbami ni tako slabo. 

Dogajanje v zgodbi je enodimenzionalno in deluje zelo realistično. Dogajalni prostor je 
naravno okolje, živali imajo svojo naravno, biološko vlogo. Vendar avtor že z izbiro 
imena belouške v besedilo vnaša nonsensne elemente. Nenavadno je tudi čustvovanje 
glavnega lika, ki se naveličan dolgočasnega življenja sprašuje o eksistencialnih 
vprašanjih. Ostali živalski in človeški  liki so neizraziti in niso razviti. Nenavadna je tudi 
sposobnost živali, da govorijo.  

MOLK HUDOBNEGA VRABCA ŽIVŽAVA 

Vrabec Živžav je bil tako hudoben, da sploh ni hotel čivkati. S čivkanjem bi namreč 
lahko še koga razveselil, tega pa ni hotel. Tudi letal je zelo malomarno, postrani in 
hitro. Zato ga ni nihče maral. Nad njim so se pritoževale mamice, otroci in druge živali. 
On pa je s še večjim veseljem nagajal. Ko pa je poletel dovolj visoko, da ga ni mogel 
nihče slišati, je tudi sam veselo zapel. 

Ta hudomušna zgodbica nam podrobneje predstavi lastnosti in karakter vrabca, ki smo 
ga sicer že spoznali v dramski igri Vrabček Živžav najde prijatelja. Medtem ko ima 
biološke sposobnosti povsem živalske, po osebnostnih lastnostih spominja na otroka. 
Je prepirljiv, samosvoj, neubogljiv. Dogajanje je postavljeno v mestno okolje, dogajalni 



30 
 

čas ni eksplicitno podan, iz besedila pa lahko sklepamo, da gre za sodobnost. Kljub 
prisotnosti človeških likov, do komunikacije med njimi in živalmi ne pride.  

SOSEDOV MAČEK 

Vrabec Živžav se odloči raziskati svet. Zato odleti na sosedovo dvorišče, kjer spozna 
mačka Riharda Levjesrčnega. Zapleteta se v zanimiv pogovor, v katerem maček 
prepričuje vrabca, naj mu zaupa in se gre z njim igrat. Vrabec je seveda za kaj takega 
prepameten in še pravočasno odleti stran. 

Tudi ta zgodba se odvija v mestnem okolju, in sicer na dvorišču hiše. Časa dogajanja 
nam avtor ni podal. Že znanemu liku vrabca Živžava, se pridruži lik mačka. Je delno 
antropomorfen, saj ima tudi on nekaj človeških lastnosti. Je len, zvijačen, zahrbten. Za 
dosego cilja je pripravljen lagati. Dogajanje poteka v realnem svetu, v njem pa imajo 
živali fantastično sposobnost govora. 

VRABČEK ŽIVŽAV 

V tem kratkem besedilu nam pisatelj ponovno postreže z nenavadnimi imeni naslovnih 
likov. Njihova skorajda absurdna imena odražajo jezikovno igro, značilno za nonsens. 
Dogajalni prostor je mestno, urbano okolje, natančneje visoka hiša sredi ulice, kjer je 
živel črn maček Kohinor. Svoj čas je preživljal tako, da je sedel na okenski polici in 
opazoval psička po imenu Danletalstva, ki je živel v sosednji hiši. 

Animalistična lika imata ohranjene svoje biološke lastnosti. Živela sta mirno življenje, 
vse dokler ni med njunima oknoma pričel letati prepirljivi vrabec Živžav. Z lažmi in 
obrekovanji je med psa in mačka vnesel sovraštvo. S posredovanjem vrabca, lika 
mačka in psa pokažeta tudi svoje človeške lastnosti, ki so izrazito negativne. Zgodba 
se konča z razmišljanjem vrabca Živžava o tem, kako zelo ponosen je nase, saj ni bil 
več edini nezadovoljnež in čemernež v ulici. 

ČRV NA TRNKU 

Na pomolu dečka lovita ribe. Na trnek natakneta črva in ga vržeta v vodo. Tam so 
zbrane ribe, ki se med seboj pogovarjajo. Ena bi črva pojedla, druga je opazila dečka 
na pomolu in je previdna, tretja je opazila palico in svari druge. Prvega črva je pojedla 
največja riba. Ko je padel v vodo drugi črv, se je med ribami ponovno vnel dinamičen 
pogovor o tem kaj storiti. In ko je v vodo padel tretji črv in četrti, se je zgodilo enako. 

V besedilu se poleg govorečih živali pojavita tudi lika dečkov, vendar med njimi ne 
pride do komunikacije. Dogajalni prostor je morje, čas ni podan. Liki rib imajo poleg 
svojih bioloških sposobnosti tudi nekatere človeške lastnosti. Nekatere so bojazljive, 
nekatere požrešne, nekatere privoščljive …  

V ZELNIKU 

Poimenovanje živalskih likov, hudomušen zaplet in nepričakovan razplet so nonsensni 
elementi, ki zaznamujejo sledeče besedilo. Zajček Copcop najde veliko zeljno glavo. 
Ker ve, da jo bo težko pojedel sam, prosi za pomoč zajčka Hophopa. Ta se deljenju 
hrane močno upre in med njima se vname prepir, ki se konča s hudim pretepom. Na 
koncu se v zgodbo vmeša še tretji zajček Tuptup, ki pomaga rešiti spor. 

Svet  je enodimenzionalen in  v njem živijo živali v svojem naravnem okolju. Živalski  
liki imajo sicer sposobnost govora, vendar ohranjajo svoje živalske sposobnost in 
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lastnosti. Dodane imajo tudi človeške lastnosti, kot so prepirljivost, sebičnost, 
požrešnost …  Dogajalni čas ni podan, dogajalni prostor je naravno okolje.  

KAKO JE ZMAJ TRDOGLAV NAŠEL PRIJATELJA 

Zmaj Trdoglav je imel sedem glav in iz vsake je bruhal ogenj. Bil je tako nevzgojen, da 
sta ga lastna starša napodila iz votline. Ko je iskal novi dom, je bil tako zelo žalosten, 
da je z jokom napolnil sedem jezer, ki jim rečemo Sedmera triglavska jezera. Ko se je 
pomiril, jo je mahnil proti Ljubljani. Tam so na žalost imeli že dovolj zmajev, zato je 
taval naprej. Srečal je zmaja Trdoživa, s katerim sta postala nerazdružljiva prijatelja. 

V besedilu, ki vsebuje elemente razlagalne povedke, nastopa bajeslovna žival z 
mitološkimi značilnostmi. Njegove biološke značilnosti so izmišljene, osebnostne 
lastnosti pa so dokaj podobne lastnostim otroka. Zmaj je neubogljiv, neposlušen, 
jezljiv. Prizorišče dogajanja je dvojno: prvi del se odvija v naravi, drugi del v mestnem 
okolju. Dogajalni čas je preteklost. V besedilu prevladuje pravljična 
enodimenzionalnost, v kateri se fantastične in realistične prvine med seboj prepletajo.  

MEDVEDJA IZOBRAZBA 

Liki sledeče sodobne živalske pravljice so že znane gozdne živali, ki so predstavljene 
na zelo hudomušen način. Živali imajo sposobnost govora in nekaj človeških lastnosti, 
ohranjajo pa večino svojih živalskih lastnosti in sposobnosti. Avtor tudi v tem besedilu 
ne skopari z besednimi igrami in nenavadnimi, bizarnimi zapleti in zasuki zgodbe.  

V gozdu medved Tonček vztrajno išče čebele, da bi jih naučil leteti okoli svoje glave. 
Pri tem početju ga najprej zmoti lisica Mica, ki mu trosi brezplačne nasvete. V zahvalo 
jo medved zaluča naravnost na mravljišče. Podobno se zgodi z volkom Jožkom, ki 
prileti na smreko. Medveda skuša nekaj naučiti tudi zajček Hitri Mihec. Ko se hoče 
medved tudi njemu ustrezno zahvaliti, ga ne more ujeti. Zajček zgodbo zaključi z 
besedami: »Kdor nima v glavi, mora imeti v petah«. 

Dogajalni prostor je naravno okolje, v katerem živijo predstavljeni literarni liki, čas ni 
podan. Besedilna stvarnost je enodimenzionalna, pravljična.  

ZASKRBLJENI SLON MESEČEV SIJAJ 

Slon Mesečev sijaj je živel ob jezeru Nikarnehodidvvodojenevarno. Večino časa je bil 
glede česa zaskrbljen. Nekega dne ga je prišel povodni konj Prijazna mortadela 
posvarit, da so v deželo prišli divji lovci. Medtem ko sta ugotavljala, kako velika 
nevarnost ju čaka, so se lovci obrnili drugam. To je slona spravilo v skrajno otožno 
stanje. Zajelo ga je malodušje. Kaj še za lovce ni dovolj dober? Na srečo je bil v bližini 
veseli povodni konj, ki ga je potolažil. 

Ta zabavna zgodbica, ki se godi v Afriški savani, predstavlja dva živalska lika, ki 
ohranjata svoje živalske lastnosti in sposobnosti, hkrati pa sta prevzela nekaj človeških 
lastnosti. Slon v svoji otožnosti in iskanju smisla življenja spominja na belouško 
Levouško. Besedilo je enoplastno, v njem pa prevladuje besedilna stvarnost jezikovne 
igre in nerealnih dogodkov.  

KAKO SEM SE SEZNANIL Z DRUŽINO ORANGUTAN 

Kar nekaj elementov loči naslednjo zgodbo od ostalih, ki smo jih do sedaj spoznali. V 
besedilu živalski liki nastopajo v stranski vlogi. Ohranjene imajo biološke sposobnosti 
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orangutanov. Pisatelj pa jim je dodal tudi nekaj človeških lastnosti. Zgodba se razlikuje 
od večine drugih tudi v tem, da med živalmi in ljudmi pride do komunikacije.   

Oče in sin se sprehajata po mestu, kjer oče sinu razkazuje vlake, tovornjake, žerjave, 
zabojnike. Kar naenkrat se eden od zabojnikov odpre in med bananami zagledata 
družino orangutanov, ki so jih med obiranjem banan pomotoma zaprli vanj. Oče in sin 
se z njimi pogovorita in jih napotita v bližnjo trgovino, kjer imajo banane. Oče jim 
svetuje, naj tam počakajo, dokler ne pridejo po njih in jih odpeljejo nazaj v džunglo. 

Dogajalni kraj je urbano, mestno okolje. Čas dogajanja ni podan, iz besedila pa lahko 
razberemo, da gre za sodobnost. Pravljična zgodba je enoplastna, saj se nerealne 
sposobnosti literarnih likov in nerealni dogodki ne ločujejo od realnega sveta. 

ŠČUREK ČURI 

V stanovanju nekega starejšega para, ki je že precej naglušen in slep, živi ščurek Čuri. 
Ker se je v svojem domovanju kar malo preveč sprostil, ga ob neki priložnosti odkrijejo 
vnuki, ki pridejo na obisk. Takrat mu uspe pobegniti. Vendar ga to ni izučilo. Še naprej 
je brezskrbno tekal po stanovanju in iskal hrano. Takrat so ga opazile sosede, ki so 
prišle k babici na kavo. Nato so vnuki preiskali shrambo in pobrali vse ščurke. Čuri se 
je uspel rešiti in od tedaj je bil najbolj previden ščurek na svetu. 

Zgodba odstopa od ostalih v tem, da je glavni animalistični lik žival, ki živi ob človeku 
in je od njega na nek način odvisen. Poleg lika ščurka v njej nastopa tudi skupina ljudi, 
s katero pa glavni lik ne komunicira. Ščurek ima popolnoma živalske sposobnosti. 
Dodanih pa ima nekaj človeških lastnosti, ena od njih je govor. Besedilna stvarnost je 
enodimenzionalna. 
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Tabela 5: Interpretativni elementi. 

 Glavni živalski 
liki 

Lastnosti  živalskih likov Dogajalni čas in kraj  Razmerje med 
svetovoma  

Vrabček Živžav najde 
prijatelja 

Vrabec, mačka. 

 

Živali imajo ohranjene svoje 
naravne sposobnosti in 
lastnosti. Imajo tudi 
sposobnost govora in 
nekatere tipično človeške 
lastnosti (radovednost, 
nagajivost, prepirljivost). 

Urbano, mestno okolje, 
dogajalni čas je sodobnost. 

Enodimenzionalni 
realistični svet, v 
katerem živali živijo v 
svojem naravnem 
okolju. Fantastični 
element je govor.  

Zajček v 
samopostrežni trgovini 

Zajec. Poleg lastnosti in 
sposobnosti, ki so značilne 
za živalsko vrsto, imajo 
živali nekaj človeških 
lastnosti (radovednost, 
nagajivost). 

Dvojni dogajalni prostor: zajčji 
brlog in samopostrežna 
trgovina. Dogajalni čas je 
nedoločen, iz besedila 
sklepamo, da gre za 
sodobnost. 

Enodimenzionalni svet. 
Fantastični elementi, kot 
so govor živali in 
oživljeni predmeti, so z 
realističnimi prvinami 
združeni v celoto. 

Papagaj Vprašaj iz 
nebotičnika, 
Papagaj Vprašaj in črni 
pes Pazi, 
Papagaj Vprašaj se 
spušča in spušča, 
Papagaj Vprašaj in 
lastovka Črna puščica 

 

Papagaj, 
pes, lastovka. 

Glavni lik ima ohranjene vse 
živalske lastnosti oziroma 
lastnosti hišnih ljubljenčkov. 
Obenem pa mestoma misli 
in čustvuje kot človek. 
Komunikacija z ljudmi je 
prisotna. 

Dogajalni kraj je urbano 
mestno okolje. Čas dogajanja 
je nedoločen, iz besedilnih 
opisov vemo, da je to 
sodobnost. 

Iracionalni elementi, kot 
so govor živali ter 
komunikacija z ljudmi, 
ne dajejo vtisa 
dvodimenzionalnosti 
temveč 
enodimenzionalnosti. 
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Strašen hrup v Tihem 
oceanu 

Morski pes, 
Delfin. 

 

Animalistični liki imajo 
živalske sposobnosti ter  
živalske in človeške 
lastnosti. Čustvovanja in 
dejanja likov so večkrat 
nesmiselna. Kljub 
prisotnosti ljudi do stikov z 
živalmi ne pride. 

Dogajalni prostor je ocean. 
Dogajalni čas je sodobnost. 

Enodimenzionalen svet, 
v katerem živijo živali in 
ljudje, vendar med seboj 
ne komunicirajo. 
Elementi nonsensa kljub 
svoji nerealnosti ne 
ustvarjajo dveh dimenzij 
besedilne stvarnosti.  

 

Lisica in volk Lisica, volk. Živalska lika sta delno 
tipizirana. Poleg živalskih 
imata tudi nekaj človeških 
lastnosti. 

Gozd je dogajalni prostor. 
Dogajalni čas je sodobnost, na 
kar nas opozorijo avtorjevi 
namigi. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem živijo živali v 
svojem naravnem 
okolju. Fantastična 
elementa sta govor živali 
in nerealna zgodba. 

Lisica in njene sanje Lisica. Lik ima živalske 
sposobnosti in lastnosti, 
določena dejanja pa 
delujejo človeško. Gre za 
delno antropomorfnost.   

Dogajalni prostor je gozd, čas 
je sodobnost. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem se elementi 
nonsensa prepletajo z 
realnim svetom.  

Kako je lisica prenehala 
biti zvita Lisica, volk. 

Živalski liki so tipizirani, 
imajo vnaprej določeno 
vlogo oziroma lastnost. 
Delujejo človeško in med 
seboj govorijo. 

Dogajalni prostor je gozd, čas 
je nedoločen. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem živijo živali v 
svojem naravnem 
okolju, vendar z izrazito 
človeškimi lastnostmi. 
Prisotni so nonsensni 
zapleti, ki zgodbo 
naredijo nerealno.   
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Volk in lisica lovita ribe Volk, lisica. 

 

Lika imata poleg živalskih 
sposobnosti in lastnosti tudi 
nekatere človeške lastnosti. 
V nekaterih izjavah delujeta 
antropomorfno.  

Dogajalni prostor je gozd, čas 
je sodobnost. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem živijo živali v 
svojem naravnem 
okolju. Fantastična 
elementa sta govor živali 
in nerealna zgodba.  

 

Volk in deklica brez 
kapice 

Volk. Volk ima ohranjene svoje 
biološke sposobnosti in 
lastnosti. Dodane ima tudi 
nekatere človeške lastnosti. 
Z ljudmi ne komunicira. 

Dogajalni prostor je gozd, iz 
besedila razberemo, da je 
dogajalni čas sodobnost. 

Enodimenzionalni 
pravljični svet, v katerem 
živijo živali v svojem 
naravnem okolju in 
vstopajo v nenavadne 
odnose z ljudmi, vendar 
z njimi ne komunicirajo. 

Volk in lisica stavita volk, lisica Lika imata poleg tipiziranih 
lastnosti (volk je krvoločen, 
lisica je zvita), tudi človeške 
lastnosti, ki so zanju 
nenavadne. Človeški liki so 
prikazani izrazito negativno. 

Dogajalni prostor je gozd, čas 
je sodobnost. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem se prepletajo 
realni in irealni elementi 
(nenavadni, nonsensni 
dogodki, govor živali). 

Volk lovi kokoši za 
lisico 

Volk, lisica. 

 

Lika imata živalske 
sposobnosti. Lastnosti 
imata tako živalske kot 
človeške. Komunikacije z 
ljudmi ni. 

Dogajalni prostor je gozd, čas 
je sodobnost. 

Zgodba se odvija na eni 
ravni, saj so nerealni 
dogodki in realni svet 
prepleteni v celoto. 
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Obupani volk in sitna 
lisica 

Volk, lisica. 

 

Lika imata poleg živalskih 
lastnosti in sposobnosti 
dodanih nekaj netipičnih 
človeških lastnosti (volk je 
bojazljivec). 

Dogajalni prostor je gozd. Iz 
opisov sklepamo , da je 
dogajalni čas sodobnost.  

Kljub nekaterim 
nesmiselnicam ter 
govoru živali, besedilna 
stvarnost ostaja 
enodimenzionalna. 

Umetna lisica Lisica. Živalski lik ima nekatere 
človeške lastnosti, drugače 
pa ohranjene  vse biološke 
sposobnosti in lastnosti. 
Otroški liki so prikazani 
izrazito negativno. 

Dogajalni prostor je gozd, čas 
je sodobnost. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem  

Volk Drobnozob, 
začaran v človeka 

Volk. Živalski lik ohranja svoje 
biološke lastnosti do 
preobrazbe v človeka. 
Prisotni so tudi drugi 
pravljični liki, npr. čarovnica. 

Čas dogajanja ni podan, 
sklepam, da je sodobnost. 
Dogajalni prostor je dvojen: 
ledena planjava in mestno 
okolje. 

Enodimenzionalen, 
pravljičen  svet, s 
fantastičnim razpletom 
dogodkov.  

Kako je bilo volku ime Volk. Lik ima poleg živalskih 
lastnosti in sposobnosti 
dodanih nekaj človeških 
lastnosti. 

Dogajalni prostor je gozd. 
Dogajalni čas ni podan. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem je poleg 
sposobnosti živali, da 
govorijo, prisotno tudi 
nekaj nenavadnih 
zapletov in situacij. 
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Prevrnjena skleda in 
Potolčeni pekač 

Želva. Lika imata poleg tipiziranih 
lastnosti in sposobnosti 
(želvi sta izredno počasni) 
tudi človeške lastnosti 
(radovednost, modrost). 

Dogajalni prostor je otok, čas 
dogajanja je sodobnost. 

Svet je pravljičen, 
dogajanje pa se odvija 
na eni ravni, ni preskoka 
iz realnega v irealni svet, 
ampak gre za preplet 
obeh dimenzij. 

Belouška Levouška Belouška. Glavni lik ima poleg 
živalskih tudi kar nekaj 
izrazito človeških lastnosti 
(žalost, samopomilovanje). 

Kraj dogajanja je naravno 
okolje reke in okolice. Čas je 
sodobnost. 

Kljub govoru živali in 
njihovim nenavadnim 
dejanjem je svet 
pripovedi 
enodimenzionalen.  

Molk hudobnega 
vrabca Živžava 

Vrabec. Glavni lik ima biološke 
sposobnosti povsem 
živalske, po osebnostnih 
lastnostih pa spominja na 
otroka (razposajen, 
neubogljiv). 

Dogajalni prostor je mestno 
okolje. Dogajalni čas je 
sodobnost. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem se realni svet 
prepleta z nerealnimi 
dogodki v eno dimenzijo. 

Sosedov maček Maček, vrabec. Lik mačka je delno 
personificiran, saj ima poleg 
živalskih tudi nekaj povsem 
človeških lastnosti. 

Dogajalni prostor je mestno 
okolje. Iz besedila razberemo, 
da je dogajalni čas sodobnost. 

Enodimenzionalni 
pravljični svet, v katerem 
živali živijo v mestu in 
govorijo. 
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Vrabček Živžav Vrabec, maček, 
pes. 

 

Živalski liki  imajo nekatere 
človeške lastnosti, drugače 
pa ohranjene vse živalske 
sposobnosti in lastnosti. 

Dogajalni prostor je mestno 
okolje. Dogajalni čas je podan 
preko zgodbe in je sodobnost. 

Govor živali in 
nonsensni elementi so 
fantastični elementi v 
zgodbi, kjer je svet 
izrazito 
enodimenzionalen. 

Črv na trnku Ribe. Liki rib imajo poleg svojih 
bioloških sposobnosti tudi 
nekatere človeške lastnosti 
(radovedne, pozabljive, 
počasne). 

Dogajalni prostor je morje. 
Dogajalni čas je sodobnost. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem živali živijo v 
svojem naravnem okolju 
in imajo sposobnost 
govora. Komunikacije z 
ljudmi ni. 

V zelniku Zajec. Živalski liki imajo sicer 
sposobnost govora, vendar 
ohranjajo svoje živalske 
sposobnost in lastnosti. 

Dogajalni čas je nedoločen, 
dogajalni prostor je naravno 
okolje (njiva). 

Svet zgodbe je 
enodimenzionalen in 
navkljub fantastičnim 
prvinam, kot so 
govoreče živali in 
nonsensni elementi, 
deluje realistično. 

Kako je zmaj Trdoglav 
našel prijatelja 

Zmaj. Zmaj je bajeslovna žival z 
mitološkimi značilnostmi. 
Njegove biološke 
značilnosti so izmišljene, 
osebnostne lastnosti pa so 
človeške (radovednost, 
neubogljivost). 

Prizorišče dogajanja je dvojno: 
prvi del se odvija v naravi, 
drugi del v mestnem okolju. 
Čas je preteklost. 

V besedilu prevladuje 
enodimenzionalnost, saj 
se fantastične in 
realistične prvine med 
seboj prepletajo. 
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Medvedja izobrazba Medved, volk, 
lisica.  

 

Živali imajo sposobnost 
govora in nekaj človeških 
lastnosti, ohranjajo pa 
večino svojih bioloških 
lastnosti in  sposobnosti. 

Dogajalni prostor je gozd. 
Dogajalni čas ni podan. 

Enodimenzionalni svet, 
v katerem se nonsens in 
govor živali vpleteta v 
realni svet. 

Zaskrbljen slon 
Mesečev sijaj 

Slon, podvodni 
konj. 

 

Lika imata poleg tipiziranih 
lastnosti in sposobnosti  tudi 
človeške lastnosti (žalost, 
strah, želja po svobodi). 

Dogajalni prostor je afriška 
savana. Čas dogajanja je 
podan posredno in je 
sodobnost. 

Kljub nerealni zgodbi in 
govoru živali, je svet v 
zgodbi izrazito 
enodimenzionalen. 
Komunikacije z ljudmi ni. 

Kako sem se seznanil z 
družino Orangutan 

Orangutan. Liki živali so v stranski vlogi, 
ohranjene imajo živalske 
lastnosti in sposobnosti. 
Dodanih imajo tudi nekaj 
človeških karakteristik. 

Dogajalni kraj je urbano, 
mestno okolje, čas dogajanja 
pa ni podan, vendar vemo, da 
gre za sodobnost. 

Fantastični element te 
pravljične zgodbe je 
poleg nonsensnega 
poigravanja dvojen, 
govor živali in njihova 
sposobnost 
sporazumevanja z 
ljudmi. 

Ščurek Čuri Ščurek. Ščurek ima popolnoma 
živalske sposobnosti. 
Dodanih pa ima nekaj 
človeških lastnosti, od 
katerih je govor edina 
fantastična prvina. 

Kraj dogajanja je stanovanje v 
mestu, čas je sodobnost. 

Govor živali je edini 
fantastični element v tej 
pravljični zgodbi, kjer je 
svet izrazito 
enodimenzionalen. 
Komunikacije z ljudmi ni. 
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9.2. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

GLAVNI ŽIVALSKI LIK 

Po teoriji Dragice Haramija živalske like razvrščam glede na življenjski prostor in njihov 
odnos z ljudmi. Franček Rudolf je v delih, ki sem jih analizirala, kot glavni lik največkrat 
upodobil divje živali, ki živijo v svojem naravnem okolju. V desetih zgodbah je prisoten 
lik volka, osemkrat je v zgodbi kot glavni lik predstavljena lisica, štirikrat vrabec, dvakrat 
zajec. Po enkrat imajo glavno vlogo v besedilu lastovka, morski pes, delfin, želva, 
belouška, medved, slon, podvodni konj, orangutan, ščurek in riba. Manjkrat je v 
zgodbah zaslediti glavni lik udomačene živali, živali, ki živi ob ljudeh ali z njimi. Štirikrat 
je to papagaj, trikrat mačka in dvakrat pes. V enem besedilu je glavni književni junak 
zmaj, ki ga uvrščam med bajeslovne živali (glej Sliko 1). 

 

Slika 1: Glavni živalski lik. 

LASTNOSTI ŽIVALSKIH LIKOV 

V veliki večini analiziranih besedil živalski liki ohranjajo svoje biološke lastnosti in 
sposobnosti, imajo sposobnost govora in na trenutke razmišljajo in čustvujejo kot 
ljudje. Živali so predstavljene v svojem naravnem okolju s svojimi živalskimi 
sposobnostmi, zato delujejo realistično. Z medsebojnimi dialogi pa predstavljajo tudi 
povsem človeška hotenja in razmišljanja. Antropomorfnost se kaže zgolj v 
prevzemanju človeških lastnosti in ne oblik. V nobenem delu živali niso predstavljene 
kot ljudje, ne živijo v posnetkih človeških bivališč, ne oblačijo se kot ljudje in ne 
opravljajo del, ki so značilna za ljudi. Nekateri liki, kot sta volk in lisica, sta v zgodbah 
delno tipizirana. Lisica je predstavljena kot zvijačna manipulatorka, volk pa kot 
krvoločnež. V zgodbi Obupani volk in sitna lisica pa je volk prikazan kot velik 
bojazljivec. Avtor nekaterim živalskim likom dodeli otroške lastnosti. Tako vrabček 
Živžav večkrat deluje kot nevzgojen otrok, zajček Copcop pa v svoji otroški 
radovednosti raziskuje svet. Vsem likom je skupno to, da imajo sposobnost govora. 
Sporazumevajo se med seboj. Komunikacija z ljudmi se zgodi v slikanicah o papagaju 
Vprašaju, ko Papagaj razume in odgovarja svojemu lastniku Roku. Tudi v zgodbi o  
družini Orangutan se komunikacija med živalmi razširi na sporazumevanje med živalmi 
in ljudmi. Medtem ko v ostalih zgodbah, kjer se v pojavljajo ljudje, ne pride do 
komunikacije med njimi. V zgolj eni kratki zgodbi, Volk Drobnozob, začaran v človeka, 
se pojavi glavni lik živali, ki ohrani svoje povsem biološke lastnosti in sposobnosti. 

Glavni živalski liki

Divje živali, ki živijo v svojem
naravnem okolju

Živali, ki živijo ob ljudeh ali z
njimi

Bajeslovne živali
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Nima človeških lastnosti in nima sposobnosti govora. V besedilu o zmaju Trdoglavu pa 
nastopa živalski, bajeslovni lik z mitološkimi značilnostmi (glej Sliko 2).  

 

Slika 2: Lastnosti in sposobnosti živalskih likov. 

DOGAJALNI ČAS IN KRAJ 

V nobenem besedilu ni dogajalni čas eksplicitno podan, kljub temu pa ga lahko 
ponekod bralec razbere iz besedilne stvarnosti. V dramski igri Vrabček Živžav najde 
prijatelja in v slikanici o papagaju Vprašaju nam avtor z besedilnim opisom sporoča, 
da je dogajalni čas sodobnost. Sodobni dogajalni čas je tudi v radijski igri Strašen hrup 
v Tihem oceanu, ki je izrazito nonsensna. Tudi v ostalih sodobnih živalskih pravljicah, 
kjer prevladuje nonsens, nam avtor sporoča, da gre za sodobno stvarnost. V enem 
delu, to je zgodba o zmaju Trdoglavu, ki spominja na razlagalno pripovedko, je 
dogajalni čas preteklost. V petih zgodbah, kjer so živali predstavljene zelo realistično, 
je čas nedoločen (glej Sliko 3). 

 

Slika 3: Dogajalni čas. 

Kraj dogajanja v sedemnajstih pripovedih je naravno okolje. Največ, kar dvanajstkrat, 
je avtor dogajanje zgodbe postavil v gozd. Štirikrat je bilo prizorišče morje ali reka, 
enkrat afriška savana in enkrat polje. V desetih primerih je okolje, v katerem se zgodba 

Lastnosti in sposobnosti živalskih likov

 Živalski liki z živalskimi in
človeškimi lastnostmi in
sposobnostmi

Živalski liki z živalskimi
lastnostmi in sposobnostim

Živalski liki z mitološkimi
značilnostmi

Dogajalni čas

Sedanjost

Preteklost

Nedoločen
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odvija, mestno. Večinoma so to mestne ulice, v slikanicah o papagaju Vprašaju se del 
dogajanja odvija v stanovanju, del pa v parku in na mestnih ulicah. V zgodbi o ščurku 
Čuriju pa se celotna zgodba dogaja v stanovanju. V treh pripovedih je dogajalni kraj 
dvojen. V zgodbi Zajček v samopostrežni trgovini je del besedila postavljen v zajčji 
brlog, del pa v samopostrežno trgovino. Volk Drobnozob prične svoje potovanje na 
zasneženi ledeni ploskvi, konča ga sredi Ljubljane. Zmaj Trdoglav prav tako svoje 
iskanje prijatelja prične v naravnem okolju, konča pa ga v mestnem središču (glej Sliko 
4).  

 

Slika 4: Dogajalni kraj. 

RAZMERJE MED SVETOVOMA 

Iz analiz besedil lahko razberemo, da v delih prevladuje enodimenzionalna, 
domišljijska  resničnost. Dogajanje v pripovedih poteka na eni sami ravni, ki jo tvorita 
neločljivo povezani resničnost in čudežnost. Avtor nam v večini obravnavanih del 
predstavi realističen dogajalni kraj, ki je največkrat naravno okolje, v katerem živijo 
živali, ki imajo ohranjeno svojo biološko vlogo. Antropomorfnost je le delna, saj živali 
po svoji zunanjosti in načinu življenja ne posnemajo ljudi. Občasno pa animalistični liki 
čustvujejo, razmišljajo in delujejo kot ljudje. Edini fantastični element, ki ga avtor dodeli 
živalim, je sposobnost govora. V nekaterih besedilih živali celo komunicirajo z ljudmi. 
Dodaten občutek irealnosti pa v večini zgodb dobimo zaradi nonsensa. Z zabavnimi 
zapleti, jezikovnimi igrami in nepričakovanimi preobrati avtor v dela vnaša humor, 
dinamiko in vabilo mlademu bralcu k igri. Tri besedila izstopajo po iracionalnih 
elementih. V dramski igrici Zajček v samopostrežni trgovini se poleg govora živali 
pojavljajo tudi oživljeni, poosebljeni predmeti, ki so prav tako sposobni komunikacije z 
živalmi. V kratki sodobni pravljici Volk Drobnozob, začaran v človeka, lahko zasledimo 
kar nekaj pravljičnih elementov (lik čarovnice, čaranje, metamorfoza). Delo Kako je 
zmaj Trdoglav našel prijatelja po svoji strukturi spominja na legendo ali bajko. Že sam 
glavni lik je izmišljeno, bajeslovno bitje z mitološkimi značilnostmi (glej Sliko 5). 

Dogajalni kraj

Naravno okolje

Mestno/urbano okolje

Naravno in mestno okolje
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Slika 5: Razmerje med svetovoma. 

9.3. MOJE SREČANJE Z NONSENSOM 

Večina del Frančka Rudolfa, ki sem jih analizirala, vsebuje elemente nonsensa. Zdelo 
se mi je izredno zanimivo, da se s tako zanimivim in zabavnim žanrom srečujem šele 
sedaj. Zato sem se odločila, da svoje izkušnje z nonsensom na tem mestu delim tudi 
z vami.  

Iz časa svojega formalnega osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja se 
nonsensa ne spominjam. Če temu botrujejo številna leta, ki so od tedaj minila, ali 
neobravnavnaje tega žanra, ne vem. Izobraževanje sem nadaljevala s študijem 
zgodovine, kjer seveda tudi nisem dobila novih informacij o takoimenovanih 
nesmiselnicah. 

Pred nekaj leti pa se je hči, ki je bila v 3. razredu odločila, da bo sodelovala na 
tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. Domov je prinesla knjigo 
Petra Svetine Kako zorijo ježevci. Ker sem svojim otrokom rada brala, sem se odločila, 
da bomo zgodbe prebirali skupaj. Pri prvih dveh smo se bolj kot ne samo nemo 
spogledovali. »Čudno. Čudna zgodba,« so bile besede hčerke. »Nič ne razumem,« je 
potožil sin. Priznati moram, da tudi sama nisem vedela, kaj naj si mislim o vsem tem. 
Počasi pa, kot da smo potrebovali nekaj časa, da se prepustimo tem nenavadnim 
bitjem, z nenavadnimi imeni, ki govorijo strašno nenavadne besede in počno 
nenavadne stvari, smo zgodbe vzljubili. Oba, starejša hči in mlajši sin, sta z 
nestrpnostjo pričakovala večer in novo »noro« zgodbo. Lepo je bilo poslušati njun 
smeh in pogovore o prebrani zgodbi. Njuni vtisi so mi dali vpogled v to, kako večplasten 
je nonsens in kako se ga lahko razume na več načinov. Medtem, ko je hči že razumela 
sarkazem in črni humor, je sin užival v situacijskiih komičnih domislicah avtorja.  

Podobno se je dogajalo, ko sem jima brala zgodbe Frančka Rudolfa. Nepričakovani 
dogodki, dejanja, ki jih od književnih likov ne pričakujemo, spremenijo potek zgodbe in 
jo zasukajo v čisto drugo stran. 

Nonsens je zares prvovrstna domišljijska igra za mlade in malo manj mlade možgane. 

Razmerje med svetovoma

Enodimenzionalna resničnost

Dvodimenzionalna resničnost
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10. DIDAKTIČNI DEL 

10.1. OPREDELITEV IN PREDSTAVITEV PROBLEMA  

Glede na predmet obravnave me je zanimalo, ali med dvema starostnima skupinama 
učencev prihaja do razlik v dojemanju in razumevanju besedila in živalske književne 
osebe. V ta namen sem postavila naslednji cilj raziskovanja:  

1. Ali med učenci različnih starostnih skupin prihaja do razlik v razumevanju 
obravnavanega dela in dojemanja književne osebe Frančka Rudolfa? 

Glede na postavljen cilj sem oblikovala naslednja podvprašanja: 

- ugotoviti, ali med učenci 2. in 4. razreda prihaja do podobnosti in razlik v 
poznavanju pisatelja Frančka Rudolfa in njegovih del, 

- ugotoviti, ali med učenci 2. in 4. razreda prihaja do podobnosti in razlik v 
razumevanju in zaznavanju živali kot književnih oseb, 

- ugotoviti, ali med učenci 2. in 4. razreda prihaja do podobnosti in razlik v 
identifikaciji s književno osebo, 

- ugotoviti, ali med učenci 2. in 4. razreda prihaja do podobnosti in razlik v 
dojemanju in ločevanju realnega in domišljijskega sveta. 

10.2. OPIS VZORCA 

Raziskavo sem izvedla v 2. in 4. razredu Osnovne šole Belokranjske odreda Semič. V 
2. razredu je sodelovalo 18, v 4. pa 12 učencev. 

10.3. IZVEDBA RAZISKAVE 

Najprej sem izvedla učno uro Vrabček Živžav najde prijatelja v 4. razredu. Po končani 
uri so učenci izpolnili kratke vprašalnike. Nato sem izvedla učno uro v 2. razredu. Tudi 
učenci tega razreda so izpolnili vprašalnik. Vprašalnike sem analizirala in rezultate 
interpretirala. 

10.4. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

1. Vprašanje 
Ali poznaš še katero delo Frančka Rudolfa? Če da, Katero? 

Na prvo vprašanje so vsi učenci (18) drugega razreda odgovorili nikalno. Tudi vsi 
učenci (12) 4. razreda so obkrožili odgovor ne. Iz tega sklepam, da je avtor v nižjih 
razredih osnovne šole razmeroma nepoznan in njegovo poznavanje ne narašča do 
četrtega razreda. Kljub temu da je v učnem načrtu za tretji razred eno izmed 
predlaganih dramskih del za obravnavo ravno Rudolfovo besedilo Marsovčki hočejo 
na Zemljo, ga učenci četrtega razreda niso poznali.     

 
2. Vprašanje  
Kateri književni junak v obravnavanem delu ti je bil najbolj zanimiv?  

Vsi učenci so v obravnavanem delu našli književni lik, ki jim je bil najbolj zanimiv 
oziroma najbolj všeč. V drugem razredu je največ učencev izbralo lik mačka Tačka, 
kar devet, po štirje so izbrali vrabčka Živžava in muco Maco, en učenec pa se je najbolj 
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poistovetil z vrabcem Čivčivom. V četrtem razredu so štirje učenci izbrali lik muce 
Mace, po trije so se odločili za Živžava in Čivčiva, dva pa za mačka Tačka. Iz 
odgovorov sklepam, da so vsi učenci zmožni prepoznati živali kot književne junake. 

 

 

 
 

 

 

           Slika 6: Najljubši književni lik, 2. r.        Slika 7: Najljubši književni lik, 4. r. 

Zapiši, kaj ti je bilo na njem najbolj všeč?    

Iskala sem tudi vzroke, zaradi katerih so se učenci odločili za določen književni lik, saj 
me je poleg zaznavanja oz. prepoznavanja zanimalo tudi razumevanje karakterja 
književnih oseb. V drugem razredu je večina učencev (11) odgovorila, da jim je bil 
izbrani lik najbolj všeč, ker je bil smešen. Trije učenci so zapisali, da je lik »frajer«. 
Dvema učencema je bilo na književnem liku, ki sta ga izbrala, všeč vse, dvema pa je 
bil lik zabaven. Nekoliko več različnih vzrokov so zapisali učenci četrtega razreda. 
Trem je bil lik smešen, trem je bilo najbolj všeč, da se književni junak rad pretepa, dva 
učenca sta izbrala prijateljstvo, dvema je bilo všeč, da lik upošteva pravila. Enemu 
učencu je bilo nasprotno najbolj všeč to, da lik ne upošteva pravil. Prav tako je bilo 
enemu učencu všeč to, da je njegov lik rešil življenje. Iz odgovorov lahko potrdim, da 
učenci 2. razreda živali dojemajo in razumejo kot književne like, saj so le-ti po 
obnašanju zelo podobni otrokom. Kot je razvidno iz grafa (Slika 8) so pri izbranih 
književnih likih izpostavili predvsem pozitivne lastnosti. Učenci 4. razreda so v likih 
prepoznali kompleksnejše karakterne lastnosti, ki so jih razbrali na podlagi avtorjevih 
besedilih signalov, načina govora in obnašanja junakov ter lastnih domišljijskih 
predstav.  

 

 

 

 

 

Najljubši književni lik

Živžav

Čivčiv

Muca Maca

Maček Taček

Najljubši književni lik

Živžav

Čivčiv

Muca Maca

Maček Taček
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           Slika 8: Najljubše lastnosti, 2. r.            Slika 9: Najljubše lastnosti, 4. r. 

3. Vprašanje 
Zapiši, v čem sta si vrabček Živžav in vrabček Čivčiv podobna. 

Dvanajst učencev 2. razreda in samo štirje učenci 4. razreda so opazili podobno 
obnašanje vrabčkov. Štirje drugošolci in trije četrtošolci so podobnosti med vrabčkoma 
iskali v zunanjem izgledu. En učenec 2. razreda ni podal odgovora. Štirje četrtošolci 
pa so ocenili, da vrabčka podobno dojemata prijateljstvo.  

 

 

 

 

 

          Slika 10: Podobnost vrabčkov, 2. r..     Slika 11: Podobnost vrabčkov, 4. r. 

V čem pa sta si različna? 

To vprašanje je učencem drugega razreda povzročalo težave, saj kar šest učencev ni 
podalo odgovora. Deset učencev je razliko med likoma videlo v obnašanju, dva pa v 

Najljubše lastnosti 
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Lik je smešen

Lik je frajer

Vse
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zunanjosti. Šest četrtošolcev je opazilo, da sta se vrabčka razlikovala predvsem v 
upoštevanju pravil. Dva učenca sta zapisala, da se vrabčka razlikujeta po obnašanju, 
dva po zunanjosti. Eden učenec je opazil, da imata različni imeni, en učenec ni podal 
odgovora.  

Pri analizi odgovorov sem ugotovila, da sta bili vprašanji prezahtevni. Še posebej mlajši 
učenci niso povsem razumeli, kaj se od njih pričakuje. Vseeno pa lahko sklepamo, da 
učenci 4. razreda v večji meri prepoznajo večplastnost glavnih likov. To se predvsem 
izkaže pri številu učencev, ki so kot razločevalno lastnost vrabčkov opazili različno 
upoštevanje pravil. To je bila tudi najbolj izstopajoča razlika med likoma.  

 

 

 

                      Slika 12: Razlike, 2. r.                        Slika 13: Razlike, 4. r.      

4. Vprašanje  
Ali si tudi ti kdaj podoben vrabčku Živžavu? 

Dvanajst učencev 2. razreda svojega vedenja ni moglo v ničemer primerjati z 
obnašanjem vrabčka Živžava. Šest učencev se je z dejanji vrabčka identificiralo. Med 
slednjimi so zapisali, da so mu podobni, kadar se prepirajo z brati in sestrami ter kadar 
odgovarjajo staršem. Kljub temu, da so otroci v naivno pravljičnem obdobju zmožni 
identifikacije s književno osebo, večina učencev tega ni storila. Razlog za to gre 
morebiti iskati v negativnih dejanjih vrabčka Živžava, ki jih niso znali povezati s svojim 
obnašanjem. Nasprotno so se skoraj vsi učenci četrtega razreda poistovetili z 
vrabčkom Živžavom in njegovimi dejanji. Podobni so mu, kadar se prepirajo ali 
pretepajo s sorojenci, kadar nagajajo staršem, kadar koga po krivem obdolžijo. 
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               Slika 14: Identifikacija, 2. r.    Slika 15: Identifikacija, 4. r. 

5. Vprašanje 
Kaj te je pri zgodbi najbolj pritegnilo?  

Devet učencev drugega razreda je v zgodbi najbolj pritegnil humor. Šest jih najbolj ceni 
prijateljstvo. Dvema so se zdeli najbolj zanimivi junaki. Enemu učencu je bil najbolj 
všeč srečen konec. Šest četrtošolcev je izbralo prijateljstvo. Dvema je bil všeč humor 
v zgodbi. Prav tako dva sta sama napisala, kaj ju je najbolj pritegnilo. Najbolj jima je 
bilo všeč pretepanje in lovljenje. Srečen konec je bil pomemben enemu učencu. Prav 
tako si je zanimive junake izbral en učenec. Ponovno se je potrdilo to, da starejši učenci 
zmorejo v zgodbi zaznati in razumeti več, kot je zapisano z besedami. Resda je humor 
prevladujoči ton v celotni zgodbi, vendar ima tudi sporočilo, ki pa ni tako očitno. 

 

 

 

 

           Slika 16: Učence je pritegnilo, 2. r.        Slika 17: Učence je pritegnilo, 4.r. 

6. Vprašanje 
Katere razlike si opazil med vrabčki v zgodbi in vrabčki v naravi? 

Identifikacija z 
Vrabčkom Živžavom
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Med drugošolci jih je 8 govor živali prepoznalo kot razločevalno lastnost med realnim 
svetom in svetom domišljije. Štirje so navedli, da ni razlik med vrabci v zgodbi in vrabci 
v naravi. Dva učenca nista podala odgovora. Štirje pa so zapisali odgovore, ki ne 
potrjujejo, da učenec loči realni svet od domišljijskega. V četrtem razredu je 11 učencev 
zapisalo, da se vrabci v zgodbi in vrabci v naravi razlikujejo po zmožnosti govora. Le 
en učenec je podal drugačen odgovor. Rezultati nakazujejo, da učenci četrtega 
razreda v večji meri ločijo realnost od domišljijskega literarnega sveta. Upoštevati pa 
moramo dejstvo, da je govor živalskih likov edini fantastični element v besedilu, 
medtem ko je ostala literarna stvarnost povsem realistična. Dogajalni prostor, čas, 
dejanja in razmišljanja književnih junakov delujejo zelo realno. 

 

 

 

 

       Slika 18: Fantastični elementi, 2. r.         Slika 19: Fantastični elementi, 4. r. 
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SKLEP 

Franček Rudolf je vsestranski ustvarjalec, saj piše poezijo, prozo in dramatiko za 
mlajše in starejše bralce. Njegova dela so žanrsko in vsebinsko raznovrstna. V veliko 
njegovih delih, ki jih prištevamo med mladinsko literaturo, kot glavni literarni liki 
nastopajo živali. Živali so od nekdaj zveste spremljevalke otrok, zato ne preseneča 
njihova pogosta zastopanost v mladinski literaturi. 

V magistrski nalogi sem predstavila obnovo in analizo tridesetih del Frančka Rudolfa. 
Pri tem sem se osredotočila na vnaprej določene interpretativne prvine, in sicer na 
glavne živalske like, njihove lastnosti in antropomorfnost, dogajalni prostor in čas, 
organizacijo fantastičnega in realističnega sveta ter prisotnost fantastičnih elementov. 

V obravnavanih delih se največkrat pojavljajo divje živali, ki živijo v svojih naravnih 
bivališčih. Med njimi so največkrat omenjeni volk, lisica in vrabec. Manjkrat se 
pojavljajo živali, ki živijo ob ljudeh ali z njimi. Od teh se največkrat pojavi papagaj. 
Večina živalskih likov ohranja svoje živalske lastnosti in sposobnosti, obenem pa na 
trenutke razmišljajo, delujejo in čustvujejo kot ljudje. Ne gre za popolno antropomorfno 
držo živali, saj te niso oblečene v človeška oblačila, ne živijo v bivališčih, ki spominjajo 
na človeška in ne opravljajo človeških del. S svojim obnašanjem in čustvenimi odzivi 
pa živalski liki večkrat spominjajo na otroka. Živalski liki torej tudi v literarni stvarnosti 
ohranijo vlogo živali.  

Kljub temu, da čas ni nikoli eksplicitno podan, lahko iz avtorjevih besedilnih namigov 
razberemo, da se večina zgodb odvija v sodobnosti. Le v enem primeru je dogajalni 
čas preteklost. Avtor večino zgodb umesti v naravno okolje, največkrat gre za mestno, 
urbano okolje. V nekaj primerih je dogajalni kraj dvojen (naravno in mestno okolje).  

V delih, ki sem jih analizirala, prevladuje enodimenzionalna resničnost. Fantastični 
elementi in dimenzija resničnosti se med seboj prepletajo in povezujejo v celoto. 
Dogajanje je največkrat postavljeno v realistično okolje, prav tako je v  večini primerov 
realističen tudi čas. Živalski liki, ki ohranjajo svoje biološke lastnosti in sposobnosti, so 
le delno antropomorfni. Fantastični element, ki ga zasledimo v večini besedil, je govor 
živali. V petih delih je iracionalni element dvojen. Poleg sporazumevanja med seboj so 
živali sposobne komunikacije z ljudmi. V primeru slikanic o papagaju Vprašaju gre za 
hišnega ljubljenčka, ki živi v svetu ljudi. V delu Kako sem se seznanil z družino 
Orangutan, pa gre za divje živali, ki se po naključju znajdejo v svetu ljudi. Dodaten 
občutek irealnosti pa v večini zgodb dobimo zaradi nonsensa. Z zabavnimi zapleti, 
jezikovnimi igrami in nepričakovanimi preobrati avtor v dela vnaša humor, dinamiko in 
vabilo mlademu bralcu k igri. Tri besedila izstopajo po iracionalnih elementih. V 
dramski igrici Zajček v samopostrežni trgovini se poleg govora živali pojavljajo tudi 
oživljeni predmeti, ki so prav tako sposobni komunikacije z živalmi. V kratki sodobni 
pravljici Volk Drobnozob, začaran v človeka, lahko zasledimo kar nekaj pravljičnih 
elementov (lik čarovnice, čaranje, metamorfoza). Delo Kako je zmaj Trdoglav našel 
prijatelja po svoji strukturi spominja na legendo ali bajko. Že sam glavni lik je izmišljeno, 
bajeslovno bitje z mitološkimi značilnostmi. 

V nadaljevanju magistrske naloge sem izvedla učni uri ter z analizo in interpretacijo 
vprašalnika, ki so ga izpolnili učenci 2. in 4. razreda, ugotavljala podobnosti in razlike 
v dojemanju in razumevanju živalske književne osebe med omenjenima skupinama 
otrok. Tako učenci 2. kot učenci 4. razreda ne poznajo drugih literarnih del 
obravnavanega avtorja. Prav tako sta obe skupini učencev prepoznali živali kot 
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književne osebe. Iz odgovorov sem razbrala, da so nekateri učenci 4. razreda že 
sposobni širšega razumevanja karakterja književnih oseb. Informacije o tem zmorejo 
črpati tudi iz avtorjevih besedilnih signalov, česar mlajši učenci še ne zmorejo. Največja 
razlika nastopi pri identifikaciji s književno osebo. Učenci 2. razreda v glavnem liku niso 
prepoznali lastnosti, s katerimi bi se lahko poistovetili. Večina starejših učencev pa je 
kljub nekaterim izrazito negativnim lastnostim glavnega lika, sposobna identifikacije z 
njim. Rezultati tudi nakazujejo, da učenci 4. razreda v večji meri ločijo realnost od 
domišljijskega sveta kot učenci 2. razreda. Pri tem je treba omeniti, da je edini 
fantastični element govor živali, medtem ko dogajalni prostor, dogajalni čas in lastnosti 
živali delujejo zelo realno. 
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PRILOGA 

UČNA PRIPRAVA 2. razred 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŽEVNI POUK 

Študentka: Laura Ambrožič Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Belokranjskega odreda Semič Razred: 2.  

 Datum:  

Učna tema: Razvijanje recepcijskih zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje) 

Učna enota: Franček Rudolf: Vrabec Živžav najde prijatelja 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi  

Učne oblike: frontalna, delo v skupinah, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, igra vlog 

Operativni učni cilji:  

– učenci prepoznajo glavne književne osebe in njihove dobre in slabe lastnosti (značaj obeh 

vrabcev in mačke), 

– učenci poiščejo podobnosti in razlike med književno osebo in seboj, 

– učenci obnavljajo dogajanje, ga povezujejo z lastnimi izkušnjami, 

– učenci sodelujejo v igri vlog (vrabec, mačka). 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: družba 

Učna sredstva: berilo, pisala, barvice, slike, risalni listi, zastavice, sestavljanke, kljuni, mačja 

ušesa 

Literatura: 
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dejavnosti 
učencev/učenk 

 

Opombe 

Uvodna  

motivacija 

8 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v 
skupinah. 

(priloga 1) 

 

Učence pozdravim in se jim  
predstavim.  

 

Učence razdelim v šest 
skupin. Na vsako mizo dam 
eno barvno zastavico. 
Povem, da se bodo o 
vsakem vprašanju v skupini 
pogovorili in poiskali pravilen 
odgovor. Odgovarjal pa bo 
vedno drug učenec. Ko bodo 
vedeli pravilen odgovor, bo 
nekdo pomahal z zastavico.  

 

Vsaki skupini dam ovojnico s 
sestavljanko . 

Učenci poslušajo. 
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Počakam nekaj minut, da jo 
učenci sestavijo.  

 

Kaj ste sestavili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo so to? 

 

Kaj jih povezuje, druži? 

 

Učenci sestavljajo 
sestavljanke. 

 

Učenci se najprej 
med seboj 
posvetujejo in  
določijo nekoga, ki 
bo odgovarjal. 
Učenec, ki bo 
povedal odgovor, 
dvigne zastavico. 

Učenci 
odgovarjajo: Pika 
Nogavička in 
Anica, Drejček in 
trije Marsovčki … 

 

Književni junaki. 

 

Prijateljstvo. 

 

Napoved 
besedila, 
umestitev, 

interpretativ-
no branje  

  7 minut 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna. 

(priloga 2) 

Danes vam bom prebrala 
zgodbo, ki prav tako govori o 
prijateljstvu. Napisal jo je 
pisatelj, pesnik, dramatik, 
scenarist, filmski režiser 
Franček Rudolf. Pokažem 
nekaj njegovih del. Povem, 
da je bil tudi predsednik 
slovenskega združenja PEN. 
Ali kdo ve, kaj to pomeni?  

To je mednarodno združenje 
pisateljev, pesnikov. 

Napovem besedilo. 

Počakam, da se učenci 
umirijo in doživeto preberem 
dramsko besedilo. 

Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se 
posvetujejo in 
odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

Premor po 
branju 

 

Frontalna.  PREMOR  
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Izražanje 
doživetij ter 

analiza, 
sinteza in 

vrednotenje 
15 minut 

 

Po branju si vzamemo 
minuto časa za razmislek o 
prebranem. 

RAZLAGA NEZNANIH 
BESED IN BESEDNIH ZVEZ 

 

Ali ste razumeli vse besede? 

Predvidevam, da bodo 
učenci odgovorili pritrdilno. 
Zato jih vprašam bolj 
podrobno. 

 

Kaj  pomeni »ravsati se«? 
Spopadati se, tepsti se, zlasti 
s kremplji. 

Kaj  pomeni »nagnal mi je 
strah v perje«? 
Prestrašil me je. 

Kaj pomeni »ježi se mi puh 
na glavi«? 
Še vedno me je strah. 

VREDNOTENJE, ANALIZA,  

SINTEZA 

1. Poznavanje: 
Kdo je avtor besedila? 

Katera književna junaka 
nastopata v odlomku? 

 

 

 

 

2. Razumevanje: 
Kako se vrabca v zgodbi 
razumeta? Sta prijatelja ali 
sovražnika? Po čem to 
sklepate? 

3. Uporaba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se 
pogovorijo in iščejo 
neznane besede. 

 

Učenci 
odgovarjajo. 

 

Učenci se 
posvetujejo, nato 
določijo nekoga, ki 
bo odgovarjal. 

 

Franček Rudolf. 

Vrabec Živžav, 
vrabec Čivčiv, 
muca Maca in 
maček Taček. 

 

 

 

Na začetku sta 
sovražnika, nato 
prijatelja. To se 
sklepa iz njunega 
pogovora. 
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Učencem razdelim barvne 
kartone. Na enih so zapisane 
izjave vrabca Živžava. Na 
drugih so risbe vrabca. 
Učenci morajo izjave in slike 
povezati in jih časovno 
ustrezno urediti. 

Odgovorijo tako, da povedo 
pravilne barvne kombinacije 
(oblaček z besedilom na 
modrem kartonu, slika 
vrabca na rdečem kartonu). 
Upoštevajo tudi pravilni 
potek dogodkov. 

4. Analiza: 
V čem sta si vrabec Živžav in 
vrabec Čivčiv podobna? Sta 
si v čem različna?  

5. Vrednotenje: 
Ali mislite, da je njuno 
prijateljstvo pristno? Zakaj 
tako mislite? 

6. Sinteza: 
Vrabca naštejeta tri vzroke, 
zaradi katerih se ne bi nikoli 
sprla (če bi se zaletela, če bi 
našla istega črva, če bi si 
izpulila rep). 

Povejte mi, kako bi se 
nadaljevala zgodba, če bi se 
kaj od naštetega zares 
zgodilo?  

 

 

 

Učenci razvrščajo 
in urejajo. 

Učenci predstavijo 
rešitve. 

 

 

 

Učenci naštevajo 
razlike in 
podobnosti. 

 

 

Učenci 
odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

Učenci si izmišljajo 
nov potek zgodbe. 

 

Ponovno 
branje  in 
nove naloge   

15 minut 

 

 

 

 

 

Delo v parih. 

 

 

 

 

 

Izberem dva učenca in jima 
rečem, naj ponovno 
prebereta besedilo.  

 

Učencem ponudim dve 
možnosti. En par v skupini 
mora izbrati eno, drugi par 
pa drugo možnost. 
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a) V paru odigrate prizor, 
ki smo ga prebrali v 
odlomku. 

b) Odlomek lahko 
spremenite v pogovor 
dveh mačk. 
Pogovarjata naj se o 
nespametnih vrabcih, 
ki sta se sprla med 
seboj. Besedilo naj bo 
prirejeno mačjemu 
svetu. 

Učencem razdelim kljunčke 
in ušeska iz papirja. Pustim 
jih, da ustvarjajo. 

Učence po parih pokličem 
pred tablo, da odigrajo 
prizore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ustvarjajo. 

Učenci uprizarjajo. 

 

Diferenci
-acija: 
Učenci 
glede na 
sposob-
nosti 
odigrajo 
prvi ali 
drugi 
prizor. 

 

 

UČNA PRIPRAVA 4. razred 

UČNA PRIPRAVA ZA SLOVENŠČINO – KNJIŽEVNI POUK 

Študentka: Laura Ambrožič Učni predmet: slovenščina 

Šola: OŠ Belokranjskega odreda Semič Razred: 4.  

 Datum:  

Učna tema: Razvijanje recepcijskih zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob 
umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje) 

Učna enota: Franček Rudolf: Vrabec Živžav najde prijatelja 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi  

Učne oblike: frontalna, delo v skupinah, delo v parih 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, igra vlog 

Operativni učni cilji:  
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– učenci v razrednem gledališču uprizorijo odlomek/krajše dramsko delo/lastno 
dramatizacijo proze/odrsko postavitev mladinske gledališke igre po skupinah (igrajo igro 
vlog vrabcev ali mačk), 

– učenci pri književni osebi opazujejo več značajskih lastnosti (značaj obeh vrabcev), 

– učenci prepoznavajo motive za ravnanje književnih oseb (zakaj sta vrabca postala 
prijatelja), 

– učenci sledijo dogajanju, ločijo glavni književni osebi (vrabca) od ostalih književnih oseb 
(zaznavajo razmerja med njimi) ter povzamejo, kaj se jima je zgodilo (vrabca napade 
mačka). 

Prostor: matična učilnica 

Medpredmetne povezave: družba 

Učna sredstva: berilo, pisala, barvice, slike, risalni listi, zastavice, sestavljanke, kljuni, 
mačja ušesa 
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Faza šol. 
Interpret. 

Učne 
oblike, 
učna 
sredstva 

Predvidene dejavnosti 
učitelja/učiteljice 

 

Predvidene 
dejavnosti 
učencev/učenk 

 

Opombe 

Uvodna  

motivacija 

8 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v 
skupinah. 

(priloga 1) 

 

Učence pozdravim in se jim  
predstavim.  

 

Učence razdelim v šest 
skupin. Na vsako mizo dam 
eno barvno zastavico. 
Povem, da se bodo o 
vsakem vprašanju v skupini 
pogovorili in poiskali pravilen 
odgovor. Odgovarjal pa bo 
vedno drug učenec. Ko bodo 
vedeli pravilen odgovor, bo 
nekdo pomahal z zastavico.  

 

Vsaki skupini dam ovojnico s 
sestavljanko . 

Počakam nekaj minut, da jo 
učenci sestavijo.  

 

Kaj ste sestavili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo so to? 

 

Kaj jih povezuje, druži? 

 

Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sestavljajo 
sestavljanke. 

 

Učenci se najprej 
med seboj 
posvetujejo in  
določijo nekoga, ki 
bo odgovarjal. 
Učenec, ki bo 
povedal odgovor, 
dvigne zastavico. 

Učenci 
odgovarjajo: Pika 
Nogavička in 
Anica, Drejček in 
trije Marsovčki … 

 

Književni junaki. 

 

Prijateljstvo. 
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Napoved 
besedila, 

umestitev, 
interpretati

v-no 
branje  

  7 minut 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna. 

(priloga 2) 

Danes vam bom prebrala 
zgodbo, ki prav tako govori o 
prijateljstvu. Napisal jo je 
pisatelj, pesnik, dramatik, 
scenarist, filmski režiser 
Franček Rudolf. Pokažem 
nekaj njegovih del. Povem, 
da je bil tudi predsednik 
slovenskega združenja PEN. 
Ali kdo ve, kaj to pomeni?  

To je mednarodno združenje 
pisateljev, pesnikov. 

Napovem besedilo. 

Počakam, da se učenci 
umirijo in doživeto preberem 
dramsko besedilo. 

Učenci poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se 
posvetujejo in 
odgovarjajo. 

 

 

 

 

 

Premor po 
branju 

 

Izražanje 
doživetij 

ter 
analiza, 

sinteza in 
vrednotenj
e 15 minut 

 

Frontalna.  PREMOR 

Po branju si vzamemo 
minuto časa za razmislek o 
prebranem. 

RAZLAGA NEZNANIH 
BESED IN BESEDNIH ZVEZ 

 

Ali ste razumeli vse besede? 

Predvidevam, da bodo 
učenci odgovorili pritrdilno. 
Zato jih vprašam bolj 
podrobno. 

 

Kaj  pomeni »ravsati se«? 
Spopadati se, tepsti se, zlasti 
s kremplji. 

Kaj  pomeni »nagnal mi je 
strah v perje«? 
Prestrašil me je. 

Kaj pomeni »ježi se mi puh 
na glavi«? 
Še vedno me je strah. 

VREDNOTENJE, ANALIZA,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se 
pogovorijo in iščejo 
neznane besede. 

 

Učenci 
odgovarjajo. 

 

Učenci se 
posvetujejo, nato 
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SINTEZA 

1. Poznavanje: 
Kdo je avtor besedila? 

Katera književna junaka 
nastopata v odlomku? 

 

 

2. Razumevanje 
Kako se vrabca v zgodbi 
razumeta? Sta prijatelja ali 
sovražnika? Po čem to 
sklepate? 

3. Uporaba: 
Učencem razdelim barvne 
kartone. Na enih so zapisane 
izjave vrabca Živžava. Na 
drugih so risbe vrabca. 
Učenci morajo izjave in slike 
povezati in jih časovno 
ustrezno urediti. 

Odgovorijo tako, da povedo 
pravilne barvne kombinacije 
(oblaček z besedilom na 
modrem kartonu, slika 
vrabca na rdečem kartonu). 
Upoštevajo tudi pravilni 
potek dogodkov. 

4. Analiza: 
V čem sta si vrabec Živžav in 
vrabec Čivčiv podobna? Sta 
si v čem različna?  

5. Vrednotenje: 
Ali mislite, da je njuno 
prijateljstvo pristno? Zakaj 
tako mislite? 

6. Sinteza 
Vrabca naštejeta tri vzroke, 
zaradi katerih se ne bi nikoli 
sprla (če bi se zaletela, če bi 
našla istega črva, če bi si 
izpulila rep). 

Povejte mi kako bi se 
nadaljevala zgodba, če bi se 

določijo nekoga, ki 
bo odgovarjal. 

 

Franček Rudolf. 

Vrabec Živžav, 
vrabec Čivčiv, 
muca Maca in 
maček Taček. 

 

Na začetku sta 
sovražnika, nato 
prijatelja. To se 
sklepa iz njunega 
pogovora. 

 

 

 

Učenci razvrščajo 
in urejajo. 

Učenci predstavijo 
rešitve. 

 

 

 

Učenci naštevajo 
razlike in 
podobnosti. 

 

 

Učenci 
odgovarjajo. 
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kaj od naštetega zares 
zgodilo?  

 

 

Učenci si izmišljajo 
nov potek zgodbe. 

Ponovno 
branje  in 
nove 
naloge   

15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v parih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izberem dva učenca in jima 
rečem, naj ponovno 
prebereta besedilo.  

Učencem ponudim dve 
možnosti. En par v skupini 
mora izbrati eno, drugi par 
pa drugo možnost. 

c) V paru odigrate prizor, 
ki smo ga prebrali v 
odlomku. 

d) Odlomek lahko 
spremenite v pogovor 
dveh mačk. 
Pogovarjata naj se o 
nespametnih vrabcih, 
ki sta se sprla med 
seboj. Besedilo naj bo 
prirejeno mačjemu 
svetu. 

Učencem razdelim kljunčke 
in ušeska iz papirja. Pustim 
jih, da ustvarjajo. 

Učence po parih pokličem 
pred tablo, da odigrajo 
prizore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ustvarjajo. 

Učenci uprizarjajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenci
-acija: 
Učenci 
glede na 
sposob-
nosti 
odigrajo 
prvi ali 
drugi 
prizor. 

 

 


