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POVZETEK 

Magistrsko delo se ukvarja z vprašanjem zahtevnosti besedil pri bralnem dogodku. Z branjem 

književnih besedil pri bralnem dogodku mentor branja dobi pomembne vpoglede v 

problematiko učenčevega odziva na besedilo. Bralci oziroma poslušalci različnih starosti 

namreč lahko razumejo isto besedilo, čeprav različno (prim. Saksida, 2009). V magistrskem 

delu smo se osredinili na odziv učencev na zahtevnejša književna besedila z uporabo metode 

dolgega branja. 

Mentorji branja imajo pomembno vlogo pri bralnem razvoju mladega bralca. V teoretičnem 

delu smo se oprli na tri pomembna vprašanja, na katera si mora mentor branja znati 

odgovoriti – zakaj, kaj in kako brati besedila v šoli. Na vprašanje zakaj brati nam odgovarja 

definicija pismenosti. Z vprašanjem kaj brati smo povezali bralno motivacijo, bralni interes in 

pozitiven odnos do branja. Mentor branja mora izhajati iz bralnega interesa učencev, ne sme 

pa ga preveč poudarjati, saj branje besedil pri bralnem dogodku ne pomeni branje česarkoli in 

karkoli, torej branje samo iz ugodja. Prav tako branje besedil pri bralnem dogodku zahteva 

poglobljeno branje in pogovor o prebranem. V magistrskem delu smo dali poudarek 

zahtevnejšim besedilom, ki jih lahko ponudimo učencem (bolje zahtevnejša kot prelahka 

besedila), pri tem pa se je treba izčrpno pogovoriti o zahtevnejših mestih v besedilih. 

Vprašanje kako brati smo opredelili z bralnimi strategijami, saj so le-te povezane z branjem in 

s pogovorom o prebranem. Opisali smo model za razvijanje bralne zmožnosti, ki smo ga 

razčlenili na mentorjevo pripravo na šolsko interpretacijo umetnostnega besedila in na faze 

šolske interpretacije umetnostnega besedila. Velik pomen smo pripisali preverjanju vseh 

spoznavnih ravni, tako višjih kot nižjih, in podrobneje opisali Bloomovo klasifikacijo, ki jo 

učitelji uporabljajo v največji meri. Predstavili smo metodo dolgega branja, ki ustvarja 

spodbudne položaje, v katerih učenci spontano drsijo v svet literature. V naši raziskavi smo 

učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja brali knjigo Srečni kraljevič in druge 

pravljice avtorja Oscarja Wilda, zato smo v nadaljevanju predstavili avtorja in samo knjigo 

oziroma pravljice, prikazali umeščenost knjige v učni načrt ter navedli cilje, ki jih s 

pravljicami lahko uresničimo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

V empiričnem delu smo preverili trditev, da lahko isto besedilo razumejo poslušalci različnih 

starosti, vendar različno. Pri izvedbi empiričnega dela so sodelovali učenci prvega, drugega in 

tretjega razreda Podružnične šole Utik. Z raziskavo smo želeli preveriti odziv učencev na 

zahtevnejša književna besedila – Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan in Vdani 

prijatelj. Učencem smo pravljice brali z uporabo metode dolgega branja in ugotovili, da je ta 

metoda vsekakor primerna za branje daljših in zahtevnejših besedil. Pri učencih je ves čas 

stopnjevala napetost in dvigala motivacijo za poslušanje pravljic, prav tako je omogočila, da 

smo se lahko izčrpno pogovorili o zahtevnejših delih v besedilu. Povsem ustrezni odzivi 

nekaterih učencev na zahtevnejša besedila so nas pripeljali do ugotovitve, da je trdno in 

nedvoumno razvrščanje otroških besedil v zaprte starostne skupine nepotrebno. Več časa bi 

namreč moralo biti posvečenega samemu razvoju načinov, s katerimi bralci opomenjajo 

besedilo. Prav tako bi moral mentor branja, predvsem tistim zmožnejšim (nadarjenim) 





učencem, prilagajati vsebine, cilje in metode bralnega dogodka, in sicer tako, da jim ponudi 

nekoliko zahtevnejše besedilo ter različne ravni bralnih nalog. 

Ključne besede: bralni dogodek, metoda dolgega branja, mentor branja, odzivi učencev na 

zahtevnejša besedila, Srečni kraljevič in druge pravljice 

 





ABSTRACT 

The master's thesis deals with the question of text complexity in a reading event. By reading 

literary texts at a reading event, the reading comprehension mentor gets important insights 

into the pupil's response to the text. Readers or listeners of different ages can namely 

understand the same text, but of course, differently (see Saksida, 2009). In the master's thesis, 

we focused on pupils' responses to more demanding literary texts using the long reading 

method. 

Reading comprehension mentors play an important role in the reading of a young reader. In 

the theoretical part, we relied on three important questions to which the reading 

comprehension mentor has to know the answer to why, what, and how to read texts at school. 

The question of why we read is answered by the definition of literacy. With the question of 

what to read, we linked the reading motivation, the reading interest, and the positive attitude 

to reading. A reading comprehension mentor has to proceed from pupils' reading interest, but 

he should not emphasize it too much, since reading the texts at a reading event does not mean 

reading anything, that is, reading only for pleasure. Also reading the texts at a reading event 

requires deep reading and conversation about the read. In the master's thesis, we emphasized 

more demanding texts, which students can be offered to read (better more demanding than too 

simple texts), but we need to discuss exhaustively on the more demanding spots in the texts. 

We have defined the question of how to read by reading strategies, as they are related to 

reading and talking about what we read. We described a model for the development of 

reading ability, which we divided into the mentor's preparation for the school interpretation of 

the belletristic text and on the stages of school interpretation of the belletristic text. We 

attached great importance to the verification of all cognitive levels, both higher and lower, 

and in details described Bloom's classification, which teachers use to the maximum extent. 

We presented the method of long reading, which creates encouraging positions in which 

pupils spontaneously slide into the world of literature. In our study, we read the book Happy 

King and Other Fairy Tales written by Oscar Wilde to the pupils of the first educational 

period, therefore we presented the author and the book of fairy tales itself, showed the 

position of the book in the curriculum, and stated the goals that can be realized with fairy tales 

in the first educational period. 

In the empirical part, we verified the fact that the same text can be understood by listeners of 

different ages, but differently. The pupils of the first, second and third class of Utik Affiliate 

School participated in the empirical work. With the study we wanted to check the response of 

students to more demanding literary texts – The Happy Prince, The Nightingale and the Rose, 

The Selfish Giant and The Devoted Friend. We read the fairy tales using the long reading 

method and found that this method is definitely suitable for reading longer and more complex 

texts. The method was constantly increasing the tension, raising the motivation for listening to 

fairy tales, and it has made it possible for us to discuss exhaustively the more demanding 

points in the text. 

Perfectly appropriate responses of some students to more demanding texts led us to the 

conclusion that solid and unambiguous classification of children's texts into closed age groups 





is unnecessary. More time should be devoted to the very development of the ways in which 

readers recall the text. 

Similarly, the reading comprehension mentor should adjust the content, goals and methods of 

the reading event, especially for more capable (gifted) pupils by offering them a slightly more 

demanding text and different levels of reading tasks. 

Keywords: reading event, the long reading method, reading comprehension mentor, pupils' 

responses to more demanding texts, The Happy Prince and Other Tales 
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UVOD 

Če je mednarodna raziskava PISA še med letoma 2006 in 2009 zaznala upadanje dosežkov 

slovenskih učencev na področju bralne pismenosti (dosežki so bili pod povprečjem OECD), 

so se ti v zadnjem obdobju (med 2009 in 2015) znatno povečali. V Sloveniji 85 % učencev 

dosega temeljne bralne kompetence, kar je višje od povprečja učenk in učencev iz držav 

OECD (80 %). Slovenija je med 51 državami edina, kjer je v obdobju med 2012 in 2015 

mogoče zaznati hkratno zmanjšanje deleža učenk in učencev z nizkimi dosežki in povečanje 

deleža tistih z najvišjimi dosežki (prim. PISA 2015, 2016). 

Rezultati raziskave PISA 2009 so pokazali, da učenci, ki radi berejo in dnevno berejo tudi za 

zabavo, dosegajo višje dosežke. Pri slovenskih učencih in učenkah je velik razkorak v 

dosežkih med učenci, ki radi berejo, in učenci, ki ne berejo radi, in sicer za več kot eno raven 

lestvice (prim. PISA 2009, 2010). Tu gre po vsej verjetnosti za velike razlike med učenci, ki 

so odraščali v literarnoestetsko spodbudnem okolju, in učenci, ki so odraščali v okolju, kjer 

teh spodbud ni bilo. Mentor branja mora tako v šoli omogočiti spodbudne položaje, v katerih 

bodo učenci lahko razvijali tiste delce recepcijske zmožnosti, ki jih sicer razvija 

literarnoestetsko spodbudno okolje (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Poznamo kar nekaj 

metod za ustvarjanje spodbudnih položajev, v katerih otroci spontano drsijo v svet literature. 

Ena izmed metod, ki smo jo uporabili tudi v naši raziskavi, je metoda dolgega branja besedil. 

Strokovna javnost se že vrsto let ukvarja z vprašanjem, kako do boljše bralne pismenosti. 

Čeprav se je ta v zadnjih nekaj letih pri slovenskih učencih in učenkah izboljšala, si še vedno 

prizadevamo za njen dvig in za še boljše rezultate. Predvsem si želimo, da bi povečali 

odstotek učencev, ki dosegajo višje ravni bralnih nalog. Naloge, sestavljene na višjih ravneh, 

učencem predstavljajo težave in so zanje zahtevnejše, saj »od njih zahtevajo kompleksnejše 

bralne odzive, tj. poglobljeno razmišljanje in kritično vrednotenje besedila« (Saksida, 2014a: 

54). Eno izmed vprašanj, ki se nam zastavlja in ki si ga je zastavil že I. Saksida (2014a: 56) po 

slabše doseženih rezultatih slovenskih učencev v raziskavi PISA 2009, je: »Ali je za dvig 

bralne pismenosti smiselno, možno (in nujno?) spremeniti pouk književnosti, tako da ta ne bo 

izhajal le iz književnih in drugih besedilnih interesov učencev, ampak bo učitelj ob bralnem 

dogodku uporabil (tudi) zahtevna besedila in kakovostne bralne naloge za razvijanje bralnih 

strategij?« Rezultati raziskave PISA 2009 kažejo, da je pomembno, da se učenci zavedajo 

ustreznih strategij branja in učenja in jih tudi uporabljajo. Učenci, ki torej samousmerjajo 

lastno učenje in vedo, kako bodo besedilo razumeli ter si zapomnili in povzeli bistvene 

informacije, imajo višje dosežke za več kot eno raven na bralni lestvici (prim. PISA 2009, 

2010). 

Pri književnem pouku učenci z branjem/poslušanjem umetnostnih besedil ter z govorjenjem 

in pisanjem o njih razvijajo recepcijsko zmožnost. Šolska interpretacija besedila omogoča, da 

učenci opazujejo posamezne prvine besedila in se tako odzivajo na celotno besedilo. Ob tem 

tvorijo ustna, tudi pisna besedila in poustvarjajo umetnostno besedilo, s čimer se prav tako 

razvija recepcijska zmožnost (prim. Učni načrt, 2018). Mentor branja mora pri bralnem 

dogodku skrbeti za napredek učencev. To pomeni, da mora dobro razmisliti o besedilu, ki ga 
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bo ponudil učencem. Če bo namreč učencem ponudil prelahko besedilo, bodo ti težje oziroma 

sploh ne bodo bralno napredovali. Ali naj torej mentor branja učencem ponudi zahtevnejše 

besedilo? To je vprašanje, ki se mu mnogo mentorjev branja izogiba, predvsem se raje držijo 

trdnega in nedvoumnega razvrščanja otroških in najstniških besedil v zaprte starostne skupine. 

Dejstvo pa je, da mentor branja ne more vedeti, kakšen bo odziv učencev na besedilo, če tega 

ne preizkusi. Bistveno je, da opazuje učenčeve čustvene, domišljijske in racionalne odzive na 

besedilo, torej da preveri razumevanje prebranega (prim. Saksida, 2009). Slednje preveri s 

pogovorom oziroma z zastavljanjem vprašanj o prebranem. Pomembno pa je, da zastavlja 

takšna vprašanja, ki bodo zajela njihovo razmišljanje na vseh ravneh zahtevnosti. Poleg 

vprašanj nižje ravni naj zastavlja tudi vprašanja višje ravni, saj ta pripomorejo k 

samostojnejšemu razmišljanju učencev in h kritičnemu razmišljanju o besedilih (prim. Petek, 

2014). 
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I TEORETIČNI DEL 

1 BRALNI DOGODEK 

Pojem bralni dogodek lahko opredelimo kot vodeno spoznavanje besedil v skupini različnih 

učenk in učencev (prim. Saksida, 2014b); zahteva večkratno in poglobljeno branje ter 

pogovor o prebranem, zato pri njem ne gre za branje česarkoli, temveč za branje kakovostne 

književnosti, ki jo predpisujejo tudi seznami šolskega branja (prim. Saksida, 2015). 

D. Haramija (2009) loči dve skupini branja, kadar govorimo o branju v šoli. Prvo skupino 

sestavlja tisto posredovanje književnosti in branje/poslušanje književnih del, ki je sestavni del 

Učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli. Mentorji branja, to so učitelji razrednega pouka 

in slovenisti, obravnavajo odlomke, celotna besedila in domače branje po predlogih Učnega 

načrta glede na predpisane cilje. Drugo skupino sestavlja tisto posredovanje književnosti in 

branje/poslušanje književnih del, ki ni sestavni del Učnega načrta za slovenščino v osnovni 

šoli. Pri tej skupini je mišljeno branje učiteljev v času podaljšanega bivanja (na primer redno 

branje po kosilu) in prostočasnega branja, ki se največkrat institucionalizira kot branje za 

bralni nahrbtnik ali bralno značko. Od šestega razreda dalje se prostočasno branje izvaja v 

okolju, ki ni povezano s šolo, izjema je le bralna značka, pri kateri učenci pripovedujejo o 

prebranih knjigah mentorjem bralnih značk na šoli (najpogosteje so to knjižničarji) (Haramija, 

2009). 

Bralni dogodek, usmerjen k doseganju ciljev pouka slovenščine, vodi mentor branja in 

praviloma poteka ob skupnih besedilih (prim. Saksida, 2014b); ta izhajajo iz interesov otrok, 

ki pa jih mentor branja ne sme preveč poudarjati ali celo izhajati le iz njih (prim. Saksida, 

2011). Razlike med bralnim dogodkom, torej vodenim in h konkretnim ciljem usmerjenim 

branjem, in individualnim branjem, to je prostočasnim branjem, lahko najdemo na ravni 

bralne motivacije (individualno branje izvira iz notranje motivacije, medtem ko bralni 

dogodek izvira iz zunanje motivacije), izbire besedil (individualno branje izhaja iz učenčevih 

bralnih interesov, branje pri bralnem dogodku izhaja iz seznama besedil, ki ga pripravi mentor 

branja in je podlaga za pogovor o prebranem) ter dejavnosti (individualno branje se 

osredotoča na bralno doživetje in ne na izražanje in utemeljevanje mnenja o prebranem) 

(prim. Saksida, 2014c). 

Mentor branja ima pri bralnem dogodku ključno vlogo, saj izbira besedilo, oblikuje bralne 

naloge in preverja napredek učencev. Različnost učencev v heterogeni skupini v razredu daje 

mentorju branja nalogo, »da s prilagojenimi pristopi do različnih učencev skrbi za napredek 

vseh: tako tistih z manj kot tistih z bolj razvitimi zmožnostmi« (Saksida, 2014b: 36). 

M. Juriševič (2012) meni, da učenci z bolj razvitimi zmožnostmi, to so nadarjeni učenci, 

potrebujejo take mentorje branja, ki razumejo njihove posebne izobraževalne potrebe, občutek 

socialne sprejetosti, učne izzive in sodelovanje v sklopu obogatitvenih dejavnosti. Avtorica v 

raziskavi Vzgoja in izobraževanje nadarjenih, ki jo je skupaj s sodelavci izvedla leta 2011 v 

okviru projekta Analiza ključnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu, ugotavlja, da obogatitvenih dejavnosti pri pouku nasploh 
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(pri književnem pouku so to predvsem zahtevnejše bralne naloge) po mnenju učencev ni 

zaslediti pogosto (Juriševič, 2012). 

Mentor branja ima zelo pomembno vlogo pri razvijanju pismenosti, torej pri prepoznavanju 

zmožnosti in interesov učencev ter pri razvijanju le-teh. Če želi pozitivno prispevati k 

bralnemu razvoju učencev, si mora najprej znati odgovoriti na tri ključna vprašanja: zakaj 

brati besedila, katera besedila brati in kako brati besedila v šoli. V našem magistrskem delu se 

osredotočamo na branje oziroma obravnavo umetnostnih besedil. 

1.1 ZAKAJ BRATI 

Na vprašanje, zakaj brati besedila v šoli, nam odgovarja definicija pismenosti: »Pismenost je 

trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in družbenem življenju.« (Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006: 6). 

Pri pouku književnosti se z branjem povezujejo naslednji cilji, ki jih je opredelila slovenska 

književna didaktika (prim. Saksida, 1995): 

 razvijanje bralne kulture, 

 razvijanje bralne sposobnosti, 

 pridobivanje književnega znanja. 

Namen prvega, vzgojnega cilja je v učencu vzbuditi pozitiven odnos do branja in literature. 

Učenec, ki bo rad bral, bo branje dojemal kot možnost za širitev predstav in izkušenj, ki 

izvirajo iz zunajbesedilne izkušnje, prav tako pa mu bodo knjige pomenile način spoznavanja 

stvarnosti in samega sebe. Razvijanje bralne kulture lahko dosežemo z učencu primerno in 

ustvarjalno šolsko interpretacijo književnosti, skrbjo za kakovostna berila, vključevanjem 

knjig iz šolske knjižnice v pouk, pa tudi z nekaterimi drugimi oblikami spodbujanja interesa 

za branje knjig, kot so izdelava plakatov ali seznamov (Knjiga meseca, Moja najljubša 

knjiga), literarni kotički (na primer kotički poezije/proze, kjer so razstavljene najljubše 

pesmi/pripovedi in ilustracije, izpisani pomembnejši bio- in bibliografski podatki o 

pesniku/pisatelju, popestreni s fotografijami in prikazi različnih izdaj besedila), povezovanje 

šolske interpretacije besedil iz berila s knjigami iz šolske knjižnice na podlagi lokalizacije 

besedil v berilu, domače branje in z njim pisanje dnevnika branja, bralna značka in hkrati 

možnost bralčevega subjektivnega dopolnjevanja seznama obveznega branja (Saksida, 1995). 

Pri drugem, funkcionalnem cilju gre za razvijanje sposobnosti za sprejemanje literarnega 

besedila in za odzivanje nanj. Razvijanje bralne sposobnosti delimo v tri skupine: sposobnost 

zaznavanja in doživljanja, sposobnost razumevanja ter sposobnost vrednotenja. Z vsako od 

teh skupin se v šolski interpretaciji povezujejo učenčevi odzivi na besedilo, ki so lahko čutni 

(branje, zaznavanje ritma), čustveni (doživljanje osnovnega razpoloženja), domišljijski 

(fantazijsko mišljenje) in racionalni. S primerjanjem posameznih delnih videnj učencev z 
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mentorjevo strokovno recepcijo besedila oziroma njegovim branjem iz 

doživljajsko-spoznavnega horizonta učencev šolska interpretacija besedila sistematično 

razvija možnosti popolnejšega literarnega doživetja. Med sposobnostmi za zaznavanje je 

poleg branja treba razvijati tudi sposobnost poslušanja literarnega besedila. Ta se razvija 

predvsem v fazi interpretativnega branja (mentorjevega ali učenčevega), dvojnost prenosnika 

pa se kaže tudi na ravni sposobnosti za izražanje, v okviru katerih se razvijata govorjenje in 

pisanje (Saksida, 1995). 

Pridobivanje književnega znanja kot tretji, izobraževalni cilj branja se v pouk književnosti 

vključuje že od začetka šolanja. V prvih dveh triletjih osnovne šole učenci usvajajo predvsem 

temeljno literarnovedno znanje (osnovni pojmi iz literarne teorije), v tretjem triletju pa tudi 

literarnozgodovinsko znanje (Saksida, 1995). Učenci, ki veliko berejo in ki v branju uživajo, 

imajo v primerjavi z učenci, ki ne berejo veliko, bogatejše medbesedilne izkušnje, te pa jim 

pomagajo oblikovati njihova pričakovanja glede žanrov, literarnih obdobij, smeri, posameznih 

avtorjev in podobno. Vsaka na novo prebrana knjiga vpliva tudi na razumevanje predhodno 

prebranih knjig, saj boljši bralci primerjajo posamezne literarne elemente in med njimi 

vzpostavljajo literarne povezave, medtem ko so povezave manj izkušenih bralcev redkejše in 

največkrat povezane z biografskimi dejstvi ter lastnimi življenjskimi izkušnjami (prim. 

Pezdirc Bartol, 2001). 

J. A. Appleyard (1991) v svojem delu ugotavlja, da se človek kot bralec razvija tako 

individualno kot tudi pod vplivom okolja, ki ga posredujejo starši, prijatelji, skupnosti, 

družbene ustanove in kultura. To nista dve različni gibanji, temveč gre za prepletanje obeh 

vplivov na bralčeve zmožnosti, sposobnosti in njegov razvoj oziroma bralno zrelost. Za bralni 

razvoj je zato zelo pomembno: kakšno okolje nas obdaja, psihodinamika našega življenja, 

spreminjajoče se družbene vloge, vrednote, ki jih sprejemamo iz naših družin in skupnosti, 

vrste knjig, ki jih beremo, in vrste bralcev, ki jih spodbujajo naše vzgojne ustanove. Naš 

razvoj kot razvoj bralca ni nič manj kompleksen ali subtilen kot naš razvoj kot razvoj 

človeškega bitja (Appleyard, 1991). 

Branje ima torej pomembno vlogo pri razvoju jezikovnih zmožnosti in izboljševanju le-teh, 

saj prispeva k boljšemu pisanju, poslušanju in k razvitejšemu govoru (prim. Grosman, 2003). 

Pogostokrat pa se mentorju branja zastavlja vprašanje, kaj brati učencem oziroma katera 

besedila jim ponuditi v branje. V nadaljevanju opisujemo, kako izbirati primerna besedila pri 

pouku književnosti. 

1.2 KAJ BRATI 

Učni načrt za slovenščino (Učni načrt, 2011) navaja avtorje in književna besedila za 

obravnavo v razredu; navedena književna besedila so zgolj predlogi. V posodobljenem 

Učnem načrtu za slovenščino (Učni načrt, 2018), ki bo v uporabi od 1. 9. 2019 dalje, smo 

opazili, da so predlagani le avtorji, ne pa tudi književna besedila. To pomeni, da bodo lahko 

mentorji branja pri izbiri bolj kot ne ravnali po svojem preudarku. To je tudi eden izmed 

razlogov, da bo obravnava v razredu bolj globoka in doživeta, saj bo mentor branja izbral 
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besedila, ki jih razume in so mu blizu. Kljub temu pa ni vseeno, katera besedila izbira. V 

nadaljevanju opisujemo, katerim kriterijem mora mentor branja pri izbiri besedila slediti. 

B. Krakar Vogel (2004) poudarja pet načel, iz katerih je treba izhajati pri izbiri besedil: 

1. recepcijsko načelo (osrednje merilo je učenec), 

2. literarnozgodovinsko načelo (osrednje merilo je obdobje), 

3. literarnoteoretično načelo (osrednje merilo so temeljni pojmi literarne teorije, na primer 

tema, zvrst, besedilo kot medbesedilo in podobno), 

4. merilo razvrstitve po nacionalni in mednarodni pomembnosti (upošteva nacionalno in 

mednarodno pomembnost avtorja oziroma dela), 

5. merilo izbiranja literarnih del glede na okoliščine učnega načrta. 

I. Saksida (2011) opozarja, da mora mentor branja uporabljati raznovrstna besedila, saj je 

različnost oziroma pestrost temeljno vodilo pri izbiri besedila. Pomembno načelo, ki se ga 

mora držati, je, da izbira kakovostna besedila tako likovno, jezikovno kot tudi po sporočilu; 

pri presojanju kakovosti so mu lahko v pomoč literarne kritike (na primer v specializiranih 

revijah za mladinsko književnost), ugotovitve literarne vede (tipološka in zgodovinska 

spoznanja), upoštevanost besedil in avtorjev v obstoječih reprezentativnih izborih (antologije, 

berila, priporočilni seznami). Izbira naj ljudska in avtorska ter sodobna in klasična besedila 

(Saksida, 2011). Posodobljeni Učni načrt za slovenščino (Učni načrt, 2018) navaja še dve 

pomembni merili pri izbiri besedil, in sicer primernost besedil bralnorazvojni stopnji učencev 

in upoštevanje individualnih razlik med učenci. Poleg vsega tega pa mora mentor branja pri 

izbiri besedil izhajati tudi iz učenčevih interesov (prim. Saksida, 1995). V nadaljevanju se 

osredotočimo na bralni interes oziroma pozitiven odnos do branja in z njima povezano 

motivacijo, za katere N. Bucik (2009: 17) navaja, da jih številne tuje in domače raziskave 

pismenosti »postavljajo kot ključne za razvoj zgodnje, porajajoče se pismenosti in tudi za 

kasnejši razvoj pismenosti nasploh«. 

1.2.1 Bralna motivacija 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012: 71) pojmujeta bralno motivacijo »kot nadpomenko za različne 

motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in 

tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno izkušnjo še ponoviti (doživeti 

ponovno)«. 

Poleg pojma bralna motivacija se v strokovni literaturi pojavlja tudi pojem bralna zavzetost. 

PISA 2009 (2010) bralno zavzetost opredeljuje kot bralno navado, ki vključuje interes ob 

branju in se kaže skozi čas, porabljen za branje, kjer učenec bere različno bralno gradivo in je 

vključen v različne bralne dejavnosti (prim. Pečjak, 2011). 

S. Sonnenschein in K. Munsterman (2002, v prim. Pečjak in Bucik, 2004) poudarjata, da 

motivacija za branje pomembno vpliva na kasnejše bralne spretnosti in dosežke. 

Na motivacijo za branje, ki se začne razvijati že od najzgodnejšega otroštva naprej, vplivajo 

različni kulturni in socialni dejavniki. Pri razvijanju in spodbujanju bralne motivacije ima 
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predvsem veliko vlogo družina, takoj ko je otrok vključen v vzgojo in izobraževanje, pa tudi 

vzgojitelji in učitelji. Naloga vseh mentorjev branja je, da otrokom oziroma učencem z 

navdušenjem približajo branje in učenje branja, pri čemer je zelo pomembno, da so tudi sami 

zgleden bralni model. Učenci se za branje odločajo zaradi različnih motivov, to so 

zatopljenost, radovednost, izziv, socialna interakcija (izmenjava mnenj s prijatelji), opravljena 

naloga v šoli, priznanje, pohvala, nagrada in dobra ocena. Motivacija za branje je 

večdimenzionalna in učenci niso splošno motivirani ali nemotivirani, temveč so motivirani na 

različne načine in za različne bralne teme (prim. Bucik, 2003). 

V strokovni literaturi je zaslediti delitev na notranjo in zunanjo bralno motivacijo. Že samo 

ime nam pove, od kod motivacija izvira. Tako je za notranjo motivacijo značilno, da izhaja iz 

notranjih potreb in želja posameznika (prim. Bucik, 2009). To pomeni, da učenci izvajajo 

neko dejavnost zaradi nje same, pri tem pa se počutijo kompetentne in avtonomne (prim. 

Lucariello, 2016). Učenci, ki so notranje motivirani za branje, torej berejo, ker v tem najdejo 

zadovoljstvo. Med dejavnike notranje motivacije za branje štejemo interes za branje, zaznano 

pomembnost branja, zaznano zahtevnost branja ali kompetentnost, ciljno usmerjenost pri 

branju, učno samopodobo in atribucije za bralno uspešnost (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

Zunanjo motivacijo pa spodbujajo zunanji dejavniki, kot so na primer priznanje, pohvala, 

nagrada, želja ustreči odraslemu ali dobra ocena (prim. Bucik, 2003). To pa ne pomeni, da sta 

notranja in zunanja motivacija na nasprotnih straneh motivacijske naravnanosti, torej če 

imamo manj ene, imamo več druge; učenci so namreč lahko hkrati motivirani notranje in 

zunanje (na primer berejo zaradi užitka in ker si želijo dobro oceno) (prim. Lucariello, 2016). 

Za učence, ki so notranje motivirani, je učenje prijetnejše, pozitivno je povezano s trajnejšim 

učenjem, z dosežki in zaznano kompetentnostjo, negativno pa z anksioznostjo. Zunanja 

motivacija lahko pri učencu povzroči površinsko učenje (učenec ne usvoji celotne učne snovi 

zaradi hitrega branja, da bi našel le nek določen podatek) in izgubo motivacije za učenje ob 

neprisotnosti zunanjih nagrad. Ustrezno uporabljene zunanje motivacijske spodbude 

pomembno vplivajo na pozitivne učne dosežke; učenci razvijajo učno kompetentnost, ko 

dejavnost ponavljajo ob ustreznem usmerjanju in povratni informaciji učitelja (prim. 

Lucariello, 2016). J. Lucariello (2016: 15) poudarja: »Z razvijanjem vse večje kompetentnosti 

postajajo usvojeno znanje in spretnosti osnova za zahtevnejše naloge, ki so zato čedalje manj 

naporne in prijetnejše. Ko učenci dosežejo to točko, učenje pogosto postane samo po sebi 

notranja nagrada.« 

E. L. Deci in R. M. Ryan (1985, v Pečjak in Gradišar, 2012) sta razvila teorijo 

samodeterminacije ali samodoločenosti, ki daje vpogled v notranjemotivacijsko sliko 

posameznikovega branja. Teorija opredeljuje pomembno vlogo treh psiholoških potreb 

(doživljanje povezanosti z drugimi, zaznana kompetentnost in doživljanje avtonomije), ki so 

za branje pomembne pri notranji motivaciji. Povezanost se nanaša na potrebo po sodelovanju 

z drugimi ljudmi; posameznik jo najprej dobi doma, kasneje tudi v šoli, in ima pomembno 

vlogo pri razvijanju bralnih interesov. Kompetentnost je potreba po izzivalnih in težjih 

nalogah. Ti učenci se čutijo sposobne in uspešne ter so bolj notranje motivirani. Avtonomija je 
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potreba po svobodi izbire; zadovoljena je, ko imajo učenci možnost izbire, kar poveča tudi 

notranjo motivacijo za branje (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

A. Wigfield in J. T. Guthrie (1997; prim. Pečjak in Bucik, 2004) v svojem konceptu 

večdimenzionalnosti motivacije govorita o enajstih dimenzijah, ki jih združujeta v tri širše 

kategorije: 

Prva kategorija zajema prepričanja o sposobnostih in učinkovitosti in vključuje: 

 samoučinkovitost (prepričanje učenca, da je lahko uspešen pri branju), 

 izziv (pripravljenost spopasti se s težkimi, zahtevnimi besedili), 

 izogibanje aktivnosti (odločitev učenca, da se izogne bralni dejavnosti). 

Druga kategorija zajema cilje in razloge za branje (notranje in zunanje). Dimenzije, ki 

odražajo konstrukt notranje motivacije, so: 

 radovednost (želja brati o temi, ki učenca zanima), 

 zatopljenost (užitek, ki ga učenec doživi pri branju določene vrste literarnega ali 

poučnega, informativnega besedila), 

 pomembnost branja (subjektivno prepričanje, da je branje pomembno in vredno). 

Dimenzije, ki odražajo konstrukt zunanje motivacije, pa so: 

 priznanje (užitek v prejemanju materialnih priznanj za uspeh pri branju), 

 branje za ocene (želja učenca, da ga učitelj dobro oceni), 

 tekmovalnost (želja prekositi druge v branju). 

Tretja kategorija se nanaša na socialni vidik branja in vključuje dve dimenziji: 

 socialnost (vidik socialnih razlogov za branje), 

 ustrežljivost (učenec bere zato, da ustreže pričakovanjem drugih). 

N. Bucik (2009: 17) piše, da »strokovnjaki poudarjajo, da je motivacija večdimenzionalen 

pojav in da gre za skupek različnih motivacijskih dejavnikov, vključno z otrokovim interesom 

za branje, njegovim odnosom do branja ter njegovim vrednotenjem različnih bralnih 

dejavnosti. Motivacija za branje je pomembna hkrati kot rezultat bralne izkušnje in kot 

napovednik prihodnjih bralnih spretnosti in dosežkov.« 

1.2.2 Bralni interes in pozitiven odnos do branja 

Cilj mentorja branja je, da se bo učenec razvil v zavzetega bralca. Če želi to doseči, mora 

spodbujati interes za branje in pozitiven odnos do branja. Interes za branje je eden 

najpomembnejših dejavnikov notranje motivacije. To pomeni, da do notranje motivacije pride 

zaradi osebnega interesa in lastnih izkušenj, ki jih učenec razvije v razloge za branje (prim. 

Bucik, 2009). 

S. Hidi (2001, v prim. Pečjak in Gradišar, 2012) interes deli na osebni in situacijski. Osebni 

interes opredeljuje kot osebno značilnost posameznika; razvije se po določenem času, je 
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stabilen in povezan s širokim znanjem ter pozitivnimi čustvi (na primer do branja). Situacijski 

interes opredeljuje kot značilnosti besedila; razvije se ob določenem dogodku, vsebini, traja 

krajši čas in le postransko vpliva na posameznikovo znanje (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

N. Bucik (2009) meni, da učenec razvije interes za branje takrat, ko mu je branje v užitek, ko 

si knjigo želi prebrati, ko se iz prebranega nekaj nauči in mu prebrano predstavlja tudi 

samopotrditev. Avtorica poudarja, da gre za značilnost, ki se prične razvijati postopoma, na 

primer s skupnim branjem doma, v šoli, s skupnim obiskom v knjižnici ali obiskom 

pravljičnih uric, torej skozi bralčeve pozitivne izkušnje (Bucik, 2009). Okolje je bistven 

dejavnik, ki vpliva na to, do katere mere bo učenec razvil svoje potenciale. Pri učencih so 

namreč vidne razlike, ki izvirajo iz tega, ali je otrok odraščal v literarnoestetsko spodbudnem 

okolju ali v okolju, v katerem takšnih spodbud ni bilo (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Zelo 

velik vpliv na razvijanje bralnih interesov imajo torej starši. Prav oni so tisti, ki lahko otroku 

omogočijo individualno skupno branje in pri tem povežejo različne otrokove interese. Poleg 

interesa za branje je pomemben element motivacije tudi odnos do branja. Avtorica ga 

opredeljuje kot sistem občutkov, ki se nanašajo na branje in povzročijo, da se učenec odloči 

za branje ali pa se branju izogne. Odnos do branja je čustveno obarvan, vendar vključuje tudi 

spoznavne dimenzije in temelji na učenčevih bralnih izkušnjah (prim. Bucik, 2003). Posredno 

in neposredno lahko mentor branja z različnimi aktivnostmi pri učencih spodbuja pozitiven 

odnos do branja. Poskrbeti mora, da so učenci obkroženi s knjigami, spoznati mora, kakšen je 

njihov odnos do branja, se z njimi pogovarjati o pozitivnih učinkih branja in o pomenu branja. 

Pomembno je, da je tudi on sam zgleden bralni model in da k temu spodbuja tudi starše (prim. 

Bucik, 2009). 

Da je bralni interes pomembna razsežnost bralne pismenosti, dokazuje mednarodna raziskava 

PISA. Učenci, ki imajo večji interes za branje, se bodo večkrat lotili branja in dejavnosti, ki so 

povezane z branjem, in bodo tako postali boljši bralci kot tisti, ki za branje niso tako 

zainteresirani. Raziskave pa dokazujejo tudi vzajemen dinamičen odnos med interesom za 

branje in dosežkom, saj so boljši bralci bolj motivirani za branje, zato berejo pogosteje, kar 

vodi do izboljšanja besednega zaklada in razumevanja besedila (PISA 2009, 2010; prim. 

Saksida, 2016). 

Prepoznavanje zmožnosti in interesov učencev je ena izmed pomembnih vlog, ki jih ima 

mentor branja. Pomembno pa ni le njihovo prepoznavanje, ampak tudi razvijanje. 

S. Pečjak in A. Gradišar (2012) opredeljujeta štiri točke, ki pomembno vplivajo na razvijanje 

bralnih interesov: 

 Učenec naj bere tako bralno gradivo, ob katerem bo užival. 

 Bere naj gradivo, ki ga bo lahko razumel. 

 Učenec naj ima možnost, da bralno dejavnost dokonča (primerna dolžina besedil, čas 

naj ne bo omejen). 

 Učenec naj dobi potrditev v socialnem okolju (pohvala, nagrada, izmenjava izkušenj). 
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I. Saksida (2011) poudarja, da lahko mentor branja razvija bralne interese učencev tudi tako, 

da učencem ponudi zahtevnejša besedila, ki jih bodo ob ustrezni mentorjevi pomoči, to je 

izčrpen pogovor o zahtevnejših delih besedila, zmožni razumeti. Ob zahtevnejših besedilih se 

bo ustrezno razvijala tudi učenčeva jezikovna in bralna zmožnost (Saksida, 2011). 

1.2.3 Branje zahtevnih besedil 

Pri izbiri besedil je poleg vseh že prej naštetih kriterijev pomembno tudi to, da mentor branja 

izbira ravno prav zahtevna besedila. To pomeni, da jih izbira v skladu z razvojno stopnjo 

učenca, da upošteva kognitivne in čustveno-motivacijske dejavnike na tej stopnji ter bralno 

sposobnost znotraj posamezne stopnje. Kljub temu pa naj raje izbira nekoliko prezahtevna kot 

premalo zahtevna književna besedila. Učencu morajo biti besedila izziv, tako vsebinsko kot 

oblikovno, poleg tega pa učenec ne bo bralno napredoval, če bo bral prelahke knjige (prim. 

Saksida, 2011). 

I. Saksida (2014b) poudarja, da književno besedilo kot podlaga bralnemu dogodku samo po 

sebi načeloma ne more biti prezahtevno ali prelahko, saj je tudi ob zelo zapletenem besedilu 

mogoče oblikovati preproste bralne naloge in obratno (prav tam). Ker pa imajo tudi enako 

stari učenci različne bralno-pisalne sposobnosti, mora mentor branja pri pouku poskrbeti za 

diferenciacijo razvijanja bralne zmožnosti. To pomeni, da pripravi različno zahtevna besedila, 

prilagojena zmožnostim učencev. Pri tem je treba upoštevati manj in bolj zmožne, upoštevati 

in razvijati je treba interese in zmožnosti vseh skupin učencev. Prav tako je z bralnimi 

nalogami – mentor branja mora vključevati različne ravni zahtevnosti le-teh (prim. Saksida, 

2016). 

Avtor med bolj zapletena besedila v mladinski književnosti uvršča problemska besedila, ki se 

na ravni jezika, vsebine ali obojega odražajo kot protest zoper stvarni svet, jezikovno 

kompleksna klasična besedila, pa tudi sodobna besedila. Klasična besedila so učencem zaradi 

časovne oddaljenosti sveta in jezika tuja, medtem ko so sodobna usmerjena k ozkemu krogu 

bralcev z bolj razvito bralno zmožnostjo. Pomembno je, da se mentorji ne izogibajo branja 

takih besedil in predvsem ne spodbujajo branja, ki oblikuje sodbe o prebranem na podlagi 

prvih vtisov o prebranem, temveč razvijajo kakovostno kritično branje. Kritično branje ne 

ponuja le možnosti utemeljevanja lastnega mnenja na podlagi odziva na besedilo in 

književnega znanja, ampak tudi možnost za primerjanje besedil in za njihovo raziskovanje 

oziroma za kritično pisanje o njih (prim. Saksida, 2014b). 

I. Saksida (2010b) v članku Pismenost (naj)mlajših – dileme, vprašanja, izzivi piše o 

presenetljivih odzivih vrtčevskih otrok na književna besedila, ki so po učnem načrtu primerna 

za učence prvega, četrtega, tudi šestega razreda. Primeri iz prakse dokazujejo, da so otroci 

zmožni razumevanja tudi zapletenih književnih besedil. Avtor meni, da bi se mentor branja ob 

povsem ustreznih odzivih najmlajših na »pretežka« besedila, torej ob dejstvu, da lahko isto 

besedilo razumejo (čeprav različno) bralci/poslušalci različnih starosti, moral odreči 

razvrščanju otroških in mladinskih besedil v zaprte starostne skupine (prim. Saksida, 2010b). 

Mentor branja namreč ne more vedeti, kako bodo bralci/poslušalci sprejeli besedilo, če ni 
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preizkusil učinka besedila na njih, torej ni opazoval njihovih čustvenih, domišljijskih in 

racionalnih odzivov nanj. Odziv na besedilo pa je v veliki meri odvisen od ustrezne metode 

obravnave; pri tem je ključen pogovor o prebranem. Učenci bodo namreč zapletena besedila 

lahko razumeli, če se bodo skupaj z mentorjem branja izčrpno pogovorili o zahtevnejših delih 

besedila (prim. Saksida, 2009). 

1.2.4 Pogovor o prebranem 

Pogovor o prebranem je sestavni del bralne dejavnosti. M. Grosman (2004) piše, da 

strokovnjaki pogovor o prebranem štejejo za samodejno nadaljevanje branja. L. Knaflič 

(2009) ugotavlja, da mentor branja s pogovorom o prebranem preverja, ali učenci sledijo in 

razumejo prebrano; velik poudarek daje prav pogovoru o prebranem, saj poleg branja in 

pripovedovanja pripomore k dobremu obvladovanju jezika, razumevanju in izražanju (prav 

tam). 

Že samo besedilo, ko ga beremo, vabi k razmišljanju in oblikovanju različnih mnenj, zato je 

prav, da se z učenci pogovorimo o prebranem. I. Saksida (2011) opredeljuje več vrst takih 

pogovorov: 

 Pogovor med učencem in besedilom 

Vsak učenec se »pogovarja« z besedilom. Besedilo bere z lastnega zornega kota in ga 

dopolnjuje s svojo domišljijo – tvori predstave o osebah in dogodkih, sklepa pomen besedila, 

napoveduje pričakovano dogajanje in podobno. Mentor branja pa nato učence motivira, da 

izražajo njihove subjektivne predstave o besedilu, na primer z »jaz« zgodbami, z ilustracijo, s 

spreminjanjem besedila (prim. Saksida, 2011). 

 Pogovor med učencem, besedilom in vrstnikom 

Ta »pogovor« lahko poteka preko didaktične igre, skupinskega branja (na primer po delih), 

skupinskega poustvarjanja (na primer ilustriranja posameznih delov zgodbe) ali lutkovnega in 

gledališkega poustvarjanja. Pri poustvarjanju v skupini se bodo učenci pogovarjali o 

sestavinah književnega besedila. Pomembno je, da so v pogovoru aktivni vsi udeleženci 

skupine in da spoznajo, da je isto prvino besedila mogoče razumeti različno (prim. Saksida, 

2011). 

 Pogovor med mentorjem branja, besedilom in učenci 

Avtor poudarja pomen doživetega glasnega branja ali pripovedovanja mentorja branja, saj se z 

njima utrjuje povezava med literarnoestetskim doživetjem in prijetnim vzdušjem, tudi 

fizičnim ugodjem. Prostor glasnega branja oziroma pripovedovanja je zato treba primerno 

urediti, tako da bo učencem prijetno. Besedila, ki se nam zdijo pomembnejša ali ki jih učenci 

želijo slišati ponovno, preberemo večkrat. Glasno branje je predvsem primerno tudi za branje 

v nadaljevanjih; tako lahko učencem že zelo zgodaj beremo obsežnejša besedila, pred vsakim 

branjem pa jim pomagamo priklicati v spomin, kar se je zgodilo v prejšnjem branju. V 
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pogovoru o prebranem mentor branja učence predvsem opozarja na prezrte besedilne prvine, 

se z njimi pogovori o zahtevnejših delih besedila ali delih, ki jih ne razumejo (prim. Saksida, 

2011). 

Mentorjev pogovor z učenci o prebranem besedilu pa mora upoštevati tudi nekatera 

priporočila, in sicer da je pogovor osredinjen na učence, kar pomeni, da izhaja iz učenčevih 

doživetij besedila. Mentor branja je tisti, ki pogovor vodi tako, da je ta zanimiv, ob tem pa 

upošteva vse prisotne učence, prisluhne njihovim vprašanjem in le-ta tudi spodbuja. Predvsem 

je pomembno, da je mentor branja dober in potrpežljiv poslušalec ter da ustvari sproščeno 

razpoloženje, ob katerem bodo učenci pripravljeni izraziti svoja čustva in mnenja. Učencem 

mora pokazati, da ga njihovo mnenje zanima in ga spoštuje. V priročniku so mentorju branja 

na voljo predlagana vprašanja za obravnavo besedila, ki so mu lahko v oporo pri pogovoru o 

prebranem. Prav tako naj bo mentor branja odprt za razlago besedila; če namreč sprejme samo 

tisto v priročniku, po vsej verjetnosti ne bo razmišljal o besedilu in posledično tudi ne o 

možnostih ali besedilnih lastnostih, ki bi prispevale k temu, da bi besedilo postalo zanimivo 

za njegove učence. Ob prebranem si učenci ustvarijo lasten odnos do besedila. Pomembno je, 

da mentor ne začne sam opisovati prebranega besedila in povzemati njegove vsebine, saj bi s 

tem učencem odvzel užitek branja in njihovo lastno razumevanje besedila. Tudi vprašanja, kot 

sta na primer »Kaj je tema besedila?« ali »Kaj je avtor mislil s tem?«, niso najbolj primerna, 

saj dajejo občutek, da je pravilen samo en odgovor. Taka vprašanja ne spodbujajo niti dialoga 

o besedilu niti učenčevega kritičnega razmišljanja, temveč celo odtujujejo učenca, saj ga 

usmerjajo v iskanje odgovora, ki ga ni možno utemeljiti. Da bi učenci ustrezno spregovorili o 

besedilu, je smiselno, da jim mentor branja zastavi uvodno vprašanje, če jim je bilo besedilo 

všeč ali ne. Temu vprašanju lahko sledi vprašanje o delih ali stvareh besedila, ki so bile 

učencem posebej všeč ali ne všeč, pri tem pa jih spodbuja, da mu o tem čim več povedo. 

Starejšim in bralno bolj razvitim učencem je smiselno zastaviti tudi vprašanja, s katerimi 

spodbujamo razmišljanje, na primer zakaj so jim določene lastnosti oziroma značilnosti všeč 

ali jim niso všeč. Prva vprašanja torej spodbujajo bralno zmožnost v smislu spraševanja 

besedila, ki je hkrati samodejno nadaljevanje branja, zadnje vprašanje pa spodbuja kritično 

branje in s tem tudi zmožnost kritične presoje besedila in lastnega procesa branja. Posebno 

mesto v pogovoru je treba nameniti tudi delom besedila, ki jih učenci niso razumeli, ali 

stvarem iz besedila, ki so jih navdajale s čudenjem, besom ali razočaranjem. Mentor branja 

naj jih v primeru, da učenci ne poročajo o bralnih zapletih, sam vpraša o njih in spodbudi k 

razmišljanju o tem, ali jih je v besedilu kaj presenetilo, razjezilo, razočaralo ali navdalo z 

željo, da bi se kaj zgodilo drugače. Tudi to bo učence spodbudilo k razmišljanju o lastnem 

branju in k razvoju takega odnosa do branja, ki omogoča bolj kritično branje in tudi 

kognitivni razvoj (prim. Grosman, 2006). 

1.3 KAKO BRATI 

Ena izmed pomembnih točk bralnega dogodka je tudi, kako brati književna besedila. V tem 

poglavju predstavljamo teoretična izhodišča za obravnavo književnega besedila v razredu. 

Ker pa je bralni dogodek povezan tudi z razvijanjem recepcijske kompetence, to je zmožnosti 

za zaznavanje, doživljanje, razumevanje in vrednotenje književnega besedila (prim. Saksida, 
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2011), bomo najprej predstavili bralne strategije, ki so za razvoj uspešnega branja še kako 

pomembne. 

1.3.1 Bralne strategije pri obravnavi književnega besedila 

I. Saksida (2008) opredeljuje bralne strategije kot miselne procese, ki vzpostavljajo 

literarnoestetsko doživetje. 

Pri obravnavi književnega besedila lahko učenci prek različnih dejavnosti razvijajo svoje 

bralne zmožnosti. Časovni kriterij je eden izmed pogosto uporabljenih kriterijev za delitev 

bralnih strategij. Ta kriterij predstavlja, v katerem delu bralnega procesa se uporablja 

posamezne strategije. Glede na časovni kriterij torej poznamo strategije pred branjem, 

strategije med branjem in strategije po branju (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

Strategije pred branjem besedila 

Strategije pred branjem izhajajo iz literarnoestetskih in stvarnih doživetij, povezanih z 

izbranim književnim besedilom, zvrstjo, vrsto ali avtorjem. Lahko se izražajo kot 

napovedovanje vsebine besedila (na podlagi naslova, naslovne ilustracije, osrednje osebe, 

vrste besedila) ali kot medbesedilne navezave (prim. Saksida, 2008). 

Pri izbiri strategij pred branjem mora mentor branja upoštevati predznanje učencev in 

značilnosti gradiva, ki ga bodo učenci zaznavali oziroma doživljali, razumevali in vrednotili. 

Pogovor med mentorjem branja in učenci je najpogostejši način za ugotavljanje, kaj učenci o 

določeni tematiki že vedo (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

Strategije pred branjem tako aktivirajo predznanje učencev, jim pomagajo spoznati strukturo 

besedila, določiti namen branja in okvirno predvideti dogajanje besedila. Te cilje pa 

dosegamo z različnimi dejavnostmi, kot so postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje, 

oblikovanje napovedi, razlaga težjih in novih pojmov (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

Strategije med branjem besedila 

Strategije med branjem besedila učenca spodbudijo, da med branjem stopi v stik z besedilom, 

torej da bere aktivno. Namen teh strategij je, da obdržijo učenca pri besedilu, poleg tega pa 

ves čas preverjajo, ali prebrano razume (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

I. Saksida (2011) strategije med branjem književnega besedila povezuje z razumevanjem 

vsebine besedila. Učenec na podlagi svojih bralnih izkušenj in zmožnosti oblikuje književno 

besedilo z naslednjimi strategijami: predstavljanje oziroma konkretizacija, literarna oseba, 

razumevanje teme, razumevanje zgodbe, zaznavanje in razumevanje strukture oziroma forme, 

perspektiva in fokalizacija (prim. Saksida, 2011). 
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Strategije po branju besedila 

S strategijami po branju mentor branja skuša ugotoviti stopnjo razumevanja in zapomnitve 

prebranega besedila. Strategije po branju učencu pomagajo, da prebrano besedilo uredi v tako 

obliko, ki olajša zapomnitev in razumevanje prebranega (prim. Pečjak in Gradišar, 2012). 

I. Saksida (2011) piše, da strategije po branju zajemajo urejanje vtisov, soočanje 

vzpostavljenega besedilnega sveta s pričakovanji, opredeljevanje do celovitosti vsebine in 

forme ter sporočila besedila, vključevanje besedila v predstavni svet in podobno. 

Strategije po branju delimo na (Duffy in Roehler, 1993, v prim. Pečjak in Gradišar, 2012): 

 organizacijske strategije, namenjene organizaciji ali preoblikovanju pomena besedila 

(povzemanje, določanje bistva in zaključevanja); 

 evalvacijske strategije, ki učencu pomagajo, da s kritičnim branjem presodi avtorjevo 

sporočilo. 

Avtorji največkrat omenjajo naslednje dejavnosti po branju (prim. Pečjak in Gradišar, 2012): 

 pogovor, 

 odgovarjanje na lastna in učiteljeva vprašanja, 

 predelava in grafične ponazoritve gradiva, 

 povzemanje, 

 tvorjenje kratkega povzetka v ustni ali pisni obliki. 

1.3.2 Model za razvijanje bralne zmožnosti 

Učni načrt za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011) navaja, da je šolska interpretacija 

umetnostnega besedila priporočeni model za razvijanje bralne zmožnosti. B. Krakar Vogel 

(2004) s pojmom šolska interpretacija označuje skupno branje in obravnavo literarnih besedil 

v interakciji med učiteljem in učenci; šolsko interpretacijo opredeljuje kot glavno metodo 

pouka književnosti. Ta metoda izhaja iz izkušenjskega učenja, preko katerega učenec 

pridobiva spoznanja s preoblikovanjem in dopolnjevanjem svoje lastne bralne izkušnje (prim. 

Krakar Vogel, 2004). 

Šolska interpretacija je razdeljena na kratke in preproste faze. T. Petek (2014) navaja različno 

število dejavnosti (od štiri do sedem), ki se pojavljajo pri fazah šolske interpretacije. Večina 

avtorjev govori o enakem postopku, le da so posamezne dejavnosti ponekod opredeljene kot 

samostojne faze, drugod pa kot podfaze. V nadaljevanju po fazah navajamo tri sisteme šolskih 

interpretacij, ki jih opredeljujejo Učni načrt za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011), I. 

Saksida (2008) in B. Krakar Vogel (2004). Vsem trem sistemom je skupno to, da gre za 

obsežen proces interpretacije literarnih besedil, in sicer od uvodne motivacije do novih nalog 

(prim. Petek, 2014). 

Učni načrt za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011) zajema dejavnosti v petih fazah: 

1. uvodna motivacija; 

2. napoved besedila, umestitev in interpretativno branje; 
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3. premor po branju; 

4. izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje; 

5. ponovno branje in nove naloge. 

I. Saksida (2008) predvideva dejavnosti v štirih fazah: 

1. uvodna motivacija; 

2. premor pred branjem, branje in premor po branju; 

3. pogovor o besedilu in ponovno branje; 

4. nove naloge. 

B. Krakar Vogel (2004) šolsko interpretacijo opredeli s sedmimi fazami: 

1. uvodna motivacija; 

2. napoved besedila in njegova umestitev; 

3. interpretativno branje; 

4. premor po branju in izražanje doživetij; 

5. razčlenjevanje besedila; 

6. sinteza in vrednotenje; 

7. nove naloge. 

Komunikacijski model šolske interpretacije si torej sledi po zaporedju faz, s katerimi mentor 

branja dosega cilje književnosti. I. Saksida (2008) piše, da zaporedje faz mentorju branja služi 

le kot opora na pripravo branja v razredu in da lahko posamezne faze prilagaja svojemu 

načinu oziroma slogu dela. Preden pa mentor branja umetnostno besedilo obravnava v 

razredu, mora to besedilo najprej prebrati tudi sam – na svoj način. V nadaljevanju opisujemo 

pot tega branja, ki jo književna didaktika imenuje učiteljevo strokovno branje mladinskega 

besedila (prim. Saksida, 2011). 

1.3.2.1 Mentorjeva priprava na šolsko interpretacijo umetnostnega besedila 

Zdi se, da bi moral mentor branja pri delu z učenci besedilo brati tako, kot ga bere učenec. 

Vanj bi se moral torej kar najbolj vživeti, da bi učencem čim bolj ustrezno posredoval 

besedilo. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da ima vsak bralec pravico, da besedilo doživi po 

svoje. Kako naj torej mentor branja bere besedilo, ki bo obravnavano v razredu? Najprej naj 

se v besedilni svet poda po svoje, prepusti naj se osebnemu literarnemu doživetju (prim. 

Saksida, 2011), saj ne bere le zaradi uresničevanja ciljev učnega načrta (prim. Saksida, 2008), 

šele zatem pa naj isto besedilo skupaj z otroki prebere drugače, skozi oči učencev (prim. 

Saksida, 2011). 

Mentorjevo branje kot priprava na šolsko interpretacijo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, 

obsega pet faz. 

Branje odraslega in lastno razumevanje besedila 

Prva faza je bralčev prvi stik z besedilom. Pri recepciji besedila pride do komunikacije med 

dvema odraslima udeležencema, to sta odrasli pripovedovalec in odrasli bralec (prim. 
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Kordigel, 1997). Pomembno je, da bralec, v našem primeru mentor branja, besedilo razume 

povsem nevezano na učenčevo razumevanje besedila. Mentor branja mora besedilo 

interpretirati in doživeti po svoje. Glede na osebno razumevanje bo pridobil tudi informacijo o 

tem, ali je primerno, da besedilo obravnava v razredu. Če mentor branja besedila ne razume, 

bo posledično po vsej verjetnosti tudi branje v razredu ostalo površinsko in nedoživeto (prim. 

Saksida, 2008). 

Predvidevanje hipotetične otroške oziroma najstniške recepcije 

Pri drugi fazi gre za mentorjevo drugo branje besedila, ki je seveda drugačno od prvega 

branja. Tu se mentor branja vživlja v učenca; predvideva učenčevo recepcijo glede na starost, 

predhodne izkušnje in interese. Ker je torej v ospredju učenčevo doživljanje besedila, je 

smiselna prilagoditev sporočilnosti besedila bralnim zmožnostim učenca. Prav tako si mora 

mentor branja v tej fazi odgovoriti na vprašanje, kaj bi bilo za učence zanimivo oziroma 

relevantno (prim. Saksida, 2008). 

Strokovna priprava z razčlembo besedila 

Gre za fazo, pri kateri mentor branja samostojno ali s pomočjo strokovne literature naredi 

sistematično razčlembo določenega besedila. Mentor branja prehaja od spontanega k 

reflektiranemu doživetju s poučevalnim namenom, kar pomeni, da na osnovi osebnega 

doživetja in predvidene recepcije učencev izbere tiste prvine besedila, ki bodo osnova za 

skupno analizo besedila v razredu (prim. Saksida, 2008). 

I. Saksida (2008) opredeljuje štiri korake, po katerih poteka razčlemba besedila: 

 določitev teme besedila: je zelo pomemben in hkrati zelo zahteven korak; 

 iskanje osrednje besede: gre za besedo, lahko tudi besedno zvezo, ki izhaja iz sporočila in 

največkrat povzema vsebino oziroma temo besedila; 

 določitev bistvenih prvin za razvijanje bralnih zmožnosti: gre za izbiro vsebinskih bralnih 

strategij; 

 predvidevanje možnosti za aktualizacijo besedila: gre za razvijanje strategij po branju, to 

so poustvarjalne naloge za poglabljanje doživetja besedila. 

Postavitev cilja 

V tej fazi si mentor branja zastavi cilje iz učnega načrta, ki jih bo uresničil z določenimi 

dejavnostmi. Mentor branja mora cilje, zapisane v učnem načrtu, povezati z vsebino 

obravnavanega besedila, v učni pripravi pa jih mora zapisati čim bolj konkretno (prim. 

Saksida, 2011). 

Izbira metod spoznavanja in poučevanja 

Sklepna faza mentorjeve priprave na šolsko interpretacijo je namenjena izbiri metod in oblik 

dela. Pomembno je, da mentor branja izbira raznovrstne metode, ki so povezane z 

dejavnostmi za obravnavo besedila (prim. Saksida, 2008). 
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I. Saksida (2008: 41) glede na zasnovo učnega načrta in ob upoštevanju razvijanja bralnih 

strategij poudarja štiri bistvene metode, povezane s štirimi govornimi dejavnostmi: »to so 

metode samostojnega branja, poslušanja, govorjenja (o književnosti in o lastnih domišljijskih 

svetovih) ter poustvarjalnega in analitično-raziskovalnega pisanja o književnosti«. 

Doživljanje besedilnih slik in razpoloženja, zaznavanje in vrednotenje posamezne književne 

osebe, prostora in časa ter zgodbe, pa tudi teme, strukture besedila in perspektive v njem pa so 

metode, povezane z bralnimi strategijami. Naštete metode se povezujejo tudi z dejavnostmi, 

le-te pa so povezane z različnimi taksonomskimi stopnjami. Izbira oblik dela naj bo taka, da 

bo čim večjemu številu učencev omogočala ustvarjalnost in samostojnost. Smiselne so oblike 

individualnega dela, pri katerih učenci samostojno delajo z besedilom, skupinske oblike dela, 

pri katerih se učenci v skupini pogovarjajo o prebranem besedilu, izdelajo knjigo, ilustrirajo, 

ustvarijo dramatizacijo in podobno, seveda pa ni napačna tudi frontalna oblika dela, pri kateri 

učitelj upošteva interese učencev (prim. Saksida, 2008). Pri izbiri oblik dela je pomembno 

predvsem to, da le-te spodbujajo komunikacijo med učenci, saj bomo tako upoštevali 

temeljno načelo sodobnega književnega pouka (prim. Saksida, 2011). 

1.3.2.2 Faze šolske interpretacije umetnostnega besedila 

Branje umetnostnega besedila v razredu poteka po vnaprej določenih fazah in v njih 

določenih dejavnostih, te pa mentor prilagaja sebi in situaciji v razredu. V nadaljevanju 

opisujemo faze šolske interpretacije umetnostnega besedila po komunikacijskem modelu, ki 

jih opredeljuje Učni načrt za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011) in zajemajo naslednje 

dejavnosti: uvodno motivacijo; napoved besedila, umestitev in interpretativno branje; premor 

po branju; izražanje doživetij ter analizo, sintezo in vrednotenje; ponovno branje in nove 

naloge. 

Uvodna motivacija 

Uvodna motivacija je prva faza v modelu za razvijanje bralne zmožnosti. S to prvo fazo, ki je 

v novem – komunikacijskem pristopu nujna, učence pripravimo na literarnoestetsko doživetje 

oziroma na čim ustreznejše sprejemanje besedil. V učencih vzbudi zanimanje in pravo 

razpoloženje, aktivirajo se čustveno-motivacijski in kognitivni dejavniki branja – domišljija, 

čustva, interes, mišljenje in znanje (prim. Krakar Vogel, 2004). 

M. Kordigel Aberšek (2008) poudarja dve nalogi uvodne motivacije. Prva naloga je 

ponotranjanje navzven usmerjene energije učencev. Gre za to, da učenčevo energijo, ki je 

usmerjena v fizične aktivnosti, preusmeri v miselno oziroma čustveno energijo in učence tako 

pripravi na tiho, umirjeno dejavnost. Druga naloga uvodne motivacije je senzibilizacija 

učencev za literarnoestetsko doživetje. Senzibilizirati učenca na branje književnih besedil 

pomeni pripraviti njegov horizont pričakovanja do te mere, da se bo ta prekril s pomenskim 

poljem besedila, kar bo pripeljalo do literarnoestetskega doživetja in konstituiranja pomena 

besedila (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Bistvena lastnost uvodne motivacije je njena povezanost z besedilom (prim. Saksida, 1994). 

O tem, katere vrste motivacije poznamo in kako se delijo, piše kar nekaj avtorjev. Veliko 
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pozornosti je raznovrstnim motivacijam namenil I. Saksida (2008), B. Krakar Vogel (2004) 

našteva različne tipe motivacij, njihovo delitev opisuje tudi M. Kordigel Aberšek (2008). 

Možnosti za izbiro motivacije je veliko. Pri tem, katero motivacijo bomo izbrali, pa je 

pomembno upoštevati predvsem to, katero besedilo bomo obravnavali in katere učence 

pripravljamo na branje. Oba kriterija bomo izpolnili, če bomo dobro poznali obravnavano 

literarno besedilo in mladinsko literaturo nasploh, če bomo poznali učenca, stopnjo njegovega 

osebnostnega in bralnorecepcijskega razvoja, njegove predbesedilne izkušnje in nazadnje 

literarnodidaktične rešitve, ki jih ponuja literarna didaktika (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Bistveno je, da mentor branja v tej fazi ustvari zanimanje pri učencih ter jih miselno in 

čustveno pripravi za sprejemanje besedila. 

Napoved besedila, umestitev in interpretativno branje 

Po pripravi učencev na branje literarnega besedila sledi napoved obravnavanega besedila. 

Mentor branja v tej fazi poda osnovne značilnosti besedila: naslov in avtorja besedila ter 

književno vrsto. I. Saksida (2008) pred to fazo dodaja še kratek premor pred branjem, pri 

katerem se učenci umirijo in svojo pozornost usmerijo k poslušanju besedila. 

M. Kordigel Aberšek (2008) meni, da veliko mentorjev branja v fazi napovedi besedila naredi 

napako, in sicer s podajanjem naslova tako ustno kot pisno. V času, ko mentor branja na tablo 

zapisuje naslov besedila, se pri učencih porazgubi tista rdeča nit med motivacijo in literarnim 

svetom, ki bi ga čez nekaj trenutkov doživeli. Učencem se tisti hip porajajo povsem druga 

vprašanja, na primer katero barvo barvice ali kemičnega svinčnika naj uporabijo pri zapisu 

naslova, ali smejo h košu za smeti, da si ošilijo svinčnik, torej vprašanja, ki nimajo nobene 

zveze z literarnim besedilom. Zapisovanje naslova na tablo je tako povsem neustrezno, saj ne 

izpolnjuje literarnodidaktičnega niti občedidaktičnega cilja (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Napoved poslušanja oziroma gledanja literarnega besedila ima v komunikacijsko-

recepcijskem modelu poučevanja mladinske književnosti več pomembnih funkcij: posreduje 

literarnozgodovinsko znanje, ozavešča komunikacijsko situacijo avtor – besedilo – učenec, 

posreduje literarnoteoretično znanje, povezuje motivacijo s sprejemanjem besedila in dodatno 

motivira učence za sprejemanje besedila (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

I. Saksida (2008) po najavi besedila dodaja še kratek premor pred branjem. V tej fazi se 

učenci umirijo in svojo pozornost usmerijo k poslušanju besedila. 

Sledi interpretativno branje – glasno, semantično ustrezno, čustveno izrazno, estetsko branje 

književnega besedila v razredu (prim. Krakar Vogel, 2004). Učenci tu dobijo priložnost, da 

svoj horizont pričakovanja prekrijejo s pomenskim poljem besedila in tako konstituirajo 

individualni besedilni pomen. Interpretativno branje je torej vir literarnoestetskega doživetja 

in prvi stik učencev z besedilom (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Smiselno je, da v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju najprej mentor branja prebere 

besedilo učencem (prim. Saksida, 2008). Pozoren mora biti na to, da besedilo ustrezno 
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prebere, torej da upošteva pravila slušnega prenosnika in pomen besedila, iz katerega branje 

izhaja (prim. Saksida, 1992). Brati mora doživeto, prijetno, zanimivo in ne monotono. 

Pravljični ton mora prilagoditi osebnostnim lastnostim književnih oseb, dogajalnemu prostoru 

in razpoloženju v besedilu (prim. Saksida, 2008). Interpretativno branje ni le navadno branje – 

takega branja se mora mentor branja naučiti. 

Premor po branju 

Ta faza, ki ji pravimo tudi čustveni odmor, traja le nekaj sekund in je torej najkrajša faza 

metodičnega sistema šolske interpretacije umetnostnega besedila, a je kljub temu zelo 

pomembna. Učenci imajo v trenutku tišine možnost urediti prve, neposredne vtise o 

književnem besedilu (prim. Kordigel Aberšek, 2008), mentor branja pa opazuje odzive 

učencev na prebrano besedilo in njihovo vzdušje ob prebranem besedilu (prim. Krakar Vogel, 

2004). 

M. Kordigel Aberšek (2008) meni, da je po premoru smiselna tudi izjava, s katero mentor 

branja v eni povedi poveže literarno besedilo z motivacijo. V tej fazi mentor branja poveže 

učenčevo in besedilno pomensko polje ter učence motivira za individualno branje 

umetnostnega besedila. 

Izražanje doživetij ter analiza, sinteza in vrednotenje 

To je osrednja faza, v kateri učenci poglabljajo literarno doživetje z govorjenjem, s pisanjem, 

besedno in nebesedno; z govorico glasbe, risbe, giba (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Učenci 

v tej fazi postopoma prehajajo od izražanja čustev, asociacij in misli k podrobnejši analizi 

besedila (prim. Saksida, 1995). 

M. Kordigel Aberšek (2008) poudarja več vlog, ki jih ima učenčeva domišljija v tej fazi: 

 učenci občutijo razpoloženje, ki je podobno kot v obravnavanem besedilu; 

 urjenje domišljije; 

 povečevanje senzibilnosti za estetsko komponento literarnega dela; 

 preseganje učenčeve fiksacije na zunanje dogajanje; 

 učenčevo refleksijo o lastnem literarnoestetskem doživetju; 

 povratno informacijo o učenčevi zmožnosti konstituiranja literarnoestetskega doživetja v 

okviru izbranega segmenta recepcijske zmožnosti. 

Ponovno branje in nove naloge 

To je sklepna faza v metodičnem sistemu šolske interpretacije literarnega besedila. Njena 

funkcija je utrjevanje, poglabljanje in dograjevanje literarnega doživetja (prim. Kordigel 

Aberšek, 2008). 

Prva in najpomembnejša taka dejavnost je zagotovo ponovno branje besedila, ki učencem 

ponuja polnejše literarnoestetsko doživetje. Učenec vstopa v dialog z literarnim besedilom in 

njegovim avtorjem. Ob ponovnem branju učenci opredeljujejo svoj odnos do besedila, poleg 
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tega pa opažajo tiste elemente, ki so jih ob prvem branju oziroma poslušanju prezrli. Ponovno 

branje je lahko individualno, ko je učenčeva tehnika branja avtomatizirana do te mere, da je 

njegova želja izvedeti, kaj piše, večja od želje, da bi se branju izognil. Učenčevo branje je 

lahko tiho ali glasno (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

Ponovnemu branju nato sledijo še druge dejavnosti, in sicer poustvarjalno pisanje, 

neumetnostna besedilna ustvarjalnost, likovno ali glasbeno izražanje in druge dejavnosti 

(ogled predstave, filma, obisk knjižnice kot dodatna dejavnost itd.) (prim. Saksida, 1995). 

1.3.3 Preverjanje ravni razumevanja umetnostnega besedila 

Globalni cilj bralnega pouka je bralno pismen posameznik. S. Pečjak (1995a) pojasnjuje, da je 

bralno pismen tisti, ki obvlada sposobnost hitrega branja z razumevanjem. Da bi se učenci 

naučili branja z razumevanjem, jim je tako pri pouku nasploh kot tudi pri pouku književnosti 

treba ponuditi vprašanja različnih ravni zahtevnosti. 

Omenili smo že, da načeloma ni prelahkih oziroma pretežkih besedil. Mentor branja mora 

umetnostno besedilo, čeprav je to prelahko ali pretežko, v razredu obravnavati tako, da bo 

primerno zahtevno za učenčevo starostno stopnjo. Kaj pa sooblikuje zahtevnost obravnave 

umetnostnega besedila? I. Saksida (2014b) piše, da o zahtevnosti obravnave umetnostnega 

besedila soodločajo sporočilna zahtevnost danega besedila, ravni bralnih nalog in učenčev 

odziv (obseg in kakovost na podlagi bralne naloge). 

M. Kerndl (2016: 152) meni, da »učenci pri pouku književnosti rešujejo premalo zahtevne 

bralne naloge in premalokrat samostojno razmišljujoče in kritično opazujejo književno 

besedilo«. To kažejo tako rezultati NPZ-jev in PISE kot tudi praksa. Kakšne ravni bralnih 

nalog zastavljajo učitelji pri pouku književnosti, je raziskovala L. Bratec (2017) v svojem 

magistrskem delu. Njena raziskava kaže na to, da učitelji učencem pri pouku književnosti 

zastavljajo pretežno vprašanja nižje ravni zahtevnosti (raven znanja, razumevanja in uporabe), 

medtem ko je vprašanj, ki se pojavljajo na podlagi višje ravni zahtevnosti (raven analize, 

vrednotenja, sinteze), absolutno premalo. Potreben je torej premik k temu, da bi se učitelji 

začeli zavedati, kako pomembno je, da učencem zastavljajo vprašanja tako na nižji kot tudi na 

višji zahtevnostni ravni. I. Saksida (2016) se je zaradi želje po dvigu ravni bralne pismenosti 

lotil takega premika na eni izmed slovenskih osnovnih šol. Oblikoval je akcijsko raziskavo, ki 

je že na začetku med drugim pokazala, da učitelji premalo pozornosti posvečajo raznovrstnim 

nalogam in različnim ravnem zahtevnosti bralnih nalog, a ne le pri pouku književnosti, 

temveč tudi pri pouku nasploh. Bistveno vprašanje in temeljno izhodišče akcijske raziskave je 

bilo, »kako doseči, da bodo učitelji dvignili pričakovanja in iskali poti za delo z besedili v 

okviru vsebin, specifičnih za posamezne predmete« (Saksida, 2016: 145). Naloga 

udeležencev akcijske raziskave je bila, da predstavijo uporabo bralnega gradiva pri predmetu, 

ob gradivu oblikujejo raznovrstne naloge in naloge na različnih ravneh zahtevnosti ter 

poročajo o odzivih učencev na bralno gradivo z nalogami. Raziskava je pokazala, da so 

učitelji ob primerni spodbudi zmožni diferencirati berivo in naloge. Prav tako je prispevala k 

temu, da učitelji šole, na kateri je bila raziskava izvedena, namenjajo večjo pozornost 
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zahtevnejšim bralnim nalogam. Še vedno pa se zastavlja vprašanje, kako doseči, da bodo 

tovrstne dejavnosti stalnica bralnega dogodka pri vseh predmetih in ne le priložnostne (prim. 

Saksida, 2016). 

Dejavnosti v šolski interpretaciji so povezane z različnimi taksonomskimi stopnjami znanja. 

Mentorjeva naloga je, da učencem ponudi vprašanja oziroma bralne naloge na različnih 

ravneh zahtevnosti. Tako bo dobil vpogled v različne ravni razumevanja besedila pri učencih. 

Vprašanja, s katerimi ugotavljamo raven razumevanja besedila, delimo na vprašanja nižje in 

višje ravni. 

1.3.3.1 Vprašanja nižje in višje spoznavne ravni 

Vprašanja nižje ravni zahtevajo samo reprodukcijo spominsko usvojenih podatkov in dejstev, 

medtem ko vprašanja višje ravni sprožijo višje miselne procese, kot so analiziranje, 

primerjanje, sintetiziranje (prim. Pečjak, 1995b). Podobno ugotavljata tudi B. Marentič-

Požarnik in L. Plut-Pregelj (1980); vprašanjem nižje spoznavne ravni je skupna usmerjenost 

le na nižje miselne in psihične procese, predvsem na učenčev spomin. Tovrstna vprašanja 

zahtevajo le prepoznavanje ali reprodukcijo že naučenih vsebin. Te vsebine so kategorije, 

obči pojmi, načela, teorije in postopki. Vprašanja višje spoznavne ravni pa naj bi podpirala 

razvoj logičnega mišljenja in sklepanja ter aktivirala učenčeve višje miselne procese in 

ustvarjalno mišljenje (prav tam). Do podobnih zaključkov so prišli tudi M. Blažič, M. Ivanuš 

Grmek, M. Kramar in F. Strmčnik (2003), ki za vprašanja nižje ravni navajajo, da zahtevajo 

odgovor, ki temelji na spominskem znanju. To pomeni, da se je treba pravilnega odgovora le 

spomniti, ni pa ga treba posebej snovati. Vprašanja višje ravni pa zahtevajo odgovore, ki jih je 

treba oblikovati s pomočjo lastnega razmišljanja in izražanja. Ta spodbujajo učence k 

razmišljanju in samostojni miselni aktivnosti (prim. Blažič idr., 2003). 

Vprašanja pri pouku naj bi bila v večini sestavljena iz vprašanj višje ravni, saj se na ta način 

aktivira učenčeve višje miselne procese, logično mišljenje in sklepanje. Vsekakor pa ne gre v 

celoti izključiti vprašanj nižje ravni, saj se z njimi preverja spominsko znanje učnih vsebin, ki 

so osnova nadaljnjega učenja. Vprašanja nižje ravni so učinkovita predvsem kot dodatna 

vprašanja predhodnemu vprašanju, saj na ta način spodbujajo tudi učenčevo mišljenje in ne 

aktivirajo le spomina (prim. Marentič-Požarnik in Plut-Pregelj, 1980). 

Mentorji branja ponavadi preveč uporabljajo vprašanja nižje ravni, ker jih je lažje meriti 

(prim. Marentič-Požarnik, 2000). Da bi se temu izognili, je pametno, da mentor branja 

uporabi katero izmed uveljavljenih taksonomij oziroma klasifikacij ciljev. V znanstveni 

literaturi obstaja več različnih taksonomij, na primer šeststopenjska Bloomova taksonomija 

(iz leta 1956), tristopenjska taksonomija po B. Marentič-Požarnik (2000), tristopenjska 

taksonomija po S. Pečjak (iz leta 2012) (prim. Petek, 2014). V nadaljevanju opisujemo 

Bloomovo taksonomijo, ki je med učitelji najbolj poznana. 
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1.3.3.2 Bloomova taksonomija 

»Taksonomija pomaga sistematično razvrstiti pojave v skladu z določenimi načeli. Tako naj 

bi taksonomija učnih ciljev pomagala učiteljem pri sestavljanju, izbiri in kritični analizi nalog 

za preverjanje, usmerjala pa naj bi tudi načrtovanje in izvajanje pouka.« (Marentič-Požarnik 

in Peklaj, 2002: 53). 

Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev je eden najbolj razširjenih načinov organiziranja 

ravni strokovnega znanja, uporablja pa večstopenjsko merilo glede na raven strokovnega 

znanja, potrebnega za doseganje posamezne stopnje. Na ta način lažje sistematično zasnujemo 

vprašanja oziroma naloge s primerno ravnijo zahtevnosti pri sestavljanju učnih listov, 

vprašalnikov ali preverjanj znanja. Organiziranje rezultatov učencev na ta način pa nam 

omogoča, da izberemo ustrezne tehnike ocenjevanja (prim. Bloom's Taxonomy of 

Educational Objectives, b.d.). 

Leta 1956 so B. Bloom, M. Englehart, E. Furst, W. Hill in D. Krathwohl objavili okvir za 

kategorizacijo izobraževalnih ciljev: Taksonomija izobraževalnih ciljev. Namen le-tega je bil 

spodbuditi višje oblike razmišljanja pri izobraževanju, kot so analiza, vrednotenje konceptov, 

procesov, postopkov in načel, ne pa le spominjanje dejstev. Bloomova taksonomija je bila 

sestavljena iz treh področij vedenja: psihomotoričnega, čustvenega in spoznavnega področja. 

Tu se bomo posvetili le zadnjemu, spoznavnemu področju, tako da bomo izraz taksonomija 

uporabljali le za ta del. Okvir, ki ga je izdelal Bloom s sodelavci, je sestavljalo šest glavnih 

kategorij (prim. Armstrong, 2016): 

 znanje, 

 razumevanje, 

 uporaba, 

 analiza, 

 sinteza, 

 evalvacija. 

Kategorije po znanju so bile predstavljene kot »spretnosti in zmožnosti«, pri čemer je bilo 

znanje nujen pogoj za uveljavitev nadaljnjih kategorij. Medtem ko je vsaka kategorija 

vsebovala podkategorije, vse od preprostega do zapletenega in od konkretnega do 

abstraktnega, se taksonomija osredotoča na zgoraj omenjenih šest glavnih kategorij (prim. 

Armstrong, 2016). 

O Bloomovi taksonomiji razmišlja tudi J. Justin (2008), ki v svojem delu omenja, da je 

pomembna značilnost Bloomove taksonomije ta, da je vsaka naslednja kategorija 

kompleksnejša od predhodne, hkrati pa vključuje vse predhodne kategorije in jim nekaj doda. 

Če bi torej neko spoznavno vedenje označili s številko 1, potem kompleksnejšega vedenja, ki 

spada v naslednjo kategorijo, ne bi smeli označiti s številko 2, temveč z 1,2, saj naj bi to 

obsegalo tudi preprostejše vedenje 1. Vedenje, ki je še kompleksnejše od vedenja 1,2, bi 

morali opisati kot 1,2,3 itd. (prim. Justin, 2008). 
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Novejša različica Bloomove taksonomije 

Poimenovanja kategorij izvirne Bloomove taksonomije imajo samostalniško obliko, kar jih 

naredi dvoumne. Primer tega je četrta kategorija, saj se izraz analiza lahko nanaša na neko 

dejavnost ali na rezultat te dejavnosti, natančneje na izsledke analize. Iz konteksta prvotne 

taksonomije je razvidno, da so avtorji imeli v mislih mentalno vedenje učencev, vendar bi bilo 

potem bolj smiselno kategorije poimenovati z glagolskimi oblikami. Tako bi bilo na primer 

namesto izraza uporaba treba uporabiti izraz uporabljanje. Dvoumnosti v poimenovanju 

kategorij sta se zavedala avtorja, med drugim tudi Bloomova učenca, Krathwohl in Anderson, 

ki sta leta 2001 prenovila taksonomijo. Vse taksonomske kategorije sta poimenovala z 

glagolniki, kar je privedlo do naslednje oblike taksonomije: 

 spominjanje, 

 razumevanje, 

 uporabljanje, 

 analiziranje, 

 vrednotenje, 

 ustvarjanje. 

Pri takšnem poimenovanju je razvidno, da so opisi kategorij sedaj nedvoumno opisi vedenja, 

ne pa njegovih rezultatov. Opazna je tudi sprememba pri prvi kategoriji, saj je iz nje na videz 

izginilo znanje. Vendar pa je še zmeraj prisotno v implicitni obliki, saj spominjanje na nek 

način predpostavlja neko spoznavno vsebino oziroma znanje. Spremenili sta se tudi peta in 

šesta kategorija. Vrednotenje se je v prenovljeni različici premaknilo za mesto nižje, saj sta 

avtorja menila, da ponavadi najprej ovrednotimo neko stvar, šele nato iz nje ustvarimo novo 

»sintezo«. Sintezo pa je nadomestilo ustvarjanje, čeprav to v taksonomijo ne vnaša novih 

prvin. Ustvarjanje je mišljeno kot povezovanje prvin na nek nov način, kot nova oblika 

kreativnosti, o čemer je pisala tudi že Bloomova skupina. Kljub omenjenim spremembam je 

očitno, da ima prenovljena različica taksonomije zelo podobno zasnovo kot njen skoraj pol 

stoletja starejši izvirnik (prim. Justin, 2008). 

O Bloomovi taksonomiji v svojem delu razmišlja tudi D. Heacox (2009), ki je priznana 

strokovnjakinja na področju strategij za povečanje učnega uspeha pri učencih v javnih in 

zasebnih šolah. Večkrat navaja, kako pomembna je diferenciacija poučevanja, da učence 

spodbujamo k razmišljanju na različnih stopnjah zahtevnosti. Na ta način dosežemo 

večplastnost, smiselnost in večjo globino vsebin pouka. Z mišljenjem na višjih ravneh 

dosežemo tudi, da se na njih ponovijo temeljne vsebine. Pri diferenciranju pouka pa se 

avtorica opira na Bloomovo taksonomijo, ki je v njenem primeru nekakšen hibrid med 

prvotno in prenovljeno različico. Posamezne kategorije so opisane spodaj, skupaj s kratkimi 

definicijami in opisi dejanj, s katerimi lahko razvijemo in kategoriziramo učne dejavnosti na 

vsaki zahtevnostni ravni (prim. Heacox, 2009): 

 Znanje: Velja za najmanj kompleksen način razmišljanja, kjer se od učenca pričakuje, da 

v spomin prikliče dejstva in druge podatke, o katerih se je prej učil. Takšen način 

razmišljanja spodbudimo, kadar učencu naročimo, naj nekaj pove, določi, označi ali 

našteje. 
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 Razumevanje: Pri tej kategoriji od učenca pričakujemo, da prikaže razumevanje prej 

pridobljenega znanja. Razmišljanje na tej ravni spodbudimo s tem, da učencu naročimo, 

naj povzame, razloži, opiše ali obnovi. 

 Uporaba: Na tej ravni mora učenec iz pridobljenega znanja nekaj narediti, prikazati. Tako 

razmišlja takrat, ko sestavi, nazorno prikaže, ponazori, poroča ali na kakšen drugačen 

način uporabi znanje, pridobljeno na prvih ravneh. 

 Analiza: Osvojitev te ravni pričakujemo od učenca takrat, ko od njega zahtevamo, da 

zamisel razstavi in jo kritično preuči. Analitično mišljenje zahtevajo učne dejavnosti, kot 

so razvrščanje, presojanje, primerjanje, iskanje podrobnosti in razlik, ločevanje. 

 Vrednotenje: Opredeljujemo ga kot presojanje, določanje vrednosti ali pomena nečesa na 

osnovi prej izdelanih kriterijev. Preden pa se učenci lahko lotijo vrednotenja neke stvari, si 

morajo najprej natančno ogledati vse njene značilnosti in sestavne dele. Na ravni 

vrednotenja učenec razmišlja takrat, ko predvideva ali napoveduje, presoja, preverja, 

potrjuje z dokazi, ocenjuje in zagovarja. 

 Sinteza: Od učenca zahteva ustvarjalno mišljenje. Na tej ravni se od učenca pričakuje 

povezovanje delov v neko novo celoto na drugačen, samosvoj način, pri katerem ne gre le 

za preoblikovanje nečesa že obstoječega, ampak za izvirno ustvarjanje nečesa novega. 

Treba pa je razlikovati med sintezo in uporabo. Na ravni uporabe učenec uporablja že 

obstoječe podatke, ki jih pridobi bodisi v učbeniku ali učnem listu. Na ravni sinteze pa od 

učenca pričakujemo izvirno mišljenje. Ta zahtevnejši način razmišljanja lahko 

spodbudimo, potem ko učencu naročimo, naj načrtuje, postavlja hipoteze, izoblikuje, 

utemeljuje. 

Poimenovanja posameznih kategorij v avtoričinem delu so bolj podobna poimenovanjem v 

izvirni Bloomovi taksonomiji, saj so v samostalniških oblikah. Kategorija vrednotenje pa je 

postavljena nižje kot sinteza; slednja je namreč predstavljena kot najvišji, najzahtevnejši način 

delovanja in mišljenja. Pri prvotni taksonomiji je na lestvici zahtevnosti Bloom vrednotenje 

uvrstil višje od sinteze. Danes pa je večina pedagoških strokovnjakov prepričana, da je učni 

proces, ki privede do nečesa novega, bistveno zahtevnejši kot vrednotenje nečesa, kar že 

obstaja (prim. Heacox, 2009). 

Za naše delo je zanimiva raziskava PISA (Programme for International Student Assessment), 

s katero se ugotavlja in preverja bralno pismenost, znanje in spretnosti učencev osnovnih šol 

po celem svetu. Omenjena raziskava poteka tudi v Sloveniji na vsaka tri leta. Pri vrednotenju 

rezultatov bralne pismenosti se uporablja posebna večstopenjska lestvica s pripadajočimi opisi 

ravni. Ta lestvica je primerljiva z Bloomovo taksonomijo, saj je prav tako sestavljena iz šestih 

glavnih ravni (le da se prva raven deli na stopnjo a in b) in preučuje in opisuje miselne 

procese učencev. Za razliko od Bloomove taksonomije pa se osredotoča neposredno na bralno 

pismenost, kot je razvidno iz strnjenega opisa posamezne ravni (prim. PISA 2015, 2016): 

 1.b-raven: Učenec poišče in prepozna informacijo v enostavnem besedilu, kjer je ta jasno 

podana. Za pomoč bralcu je podanih več informacij, slik, simbolov. 

 1.a-raven: Učenec poišče povezave med besedilom in vsakdanjim življenjem ter prepozna 

glavno temo besedila. 
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 2. raven: Učenec išče informacije iz besedila s sklepanjem ob upoštevanju različnih 

pogojev. 

 3. raven: Učenčeva naloga je prepoznati glavno idejo besedila, oblikovati pomen besed, 

razumeti odnose. Naloge od učenca zahtevajo uporabo splošnega znanja. 

 4. raven: Vsebuje naloge razlaganja in pojasnjevanja, ki od bralca zahtevajo razumevanje 

daljšega oziroma kompleksnega besedila. 

 5. raven: Od učenca se zahteva, da poišče in organizira več delov informacij, pri 

vrednotenju le-teh pa uporablja specifično znanje. 

 6. raven: V najvišjo raven sodijo bralci, ki že berejo zahtevnejša besedila, razumejo 

sporočila v besedilu, so do njih kritični in znajo prebrano uporabiti na višji ravni. 

Ne glede na to, za katero različico (Bloomove) taksonomije se odločimo, je to primeren način, 

da razvrstimo dejavnosti glede na raven zahtevnosti in celovitosti. Opis posamezne stopnje 

nam omogoča lažje kategoriziranje zahtevnosti vprašanj in obenem tudi vrednotenje 

rezultatov učencev. Pri preverjanju znanja so pogosta vprašanja z obkroževanjem pravilnega 

odgovora, ki so enostavna za vrednotenje rezultatov, po drugi strani pa so primerna le za 

preverjanje najnižjih kategorij vedenja, kot so znanje in razumevanje. Za preverjanje višjih 

kategorij vedenja, ki vključujejo učenčevo lastno mnenje, vrednotenje in uporabo, pa so 

primerna vprašanja odprtega tipa. Ta so zahtevnejša za učence, saj od njih zahtevajo 

oblikovanje lastnih povedi in uporabo pridobljenega znanja. Prav tako pa so izziv za učitelje, 

saj je tovrstna vprašanja težko objektivno ovrednotiti, kajti vsak učenec odgovori na drugačen 

način (prim. Bloom's Taxonomy of Educational Objectives, b.d.). Za naše magistrsko delo je 

zato še posebej zanimiva večstopenjska lestvica po PISI, ki se neposredno nanaša na bralno 

razumevanje. Opisi pri posameznih ravneh so prilagojeni preverjanju bralnega razumevanja. 

To nam omogoča lažje in natančnejše sestavljanje vprašanj odprtega tipa, hkrati pa lažje 

vrednotenje odgovorov. 

2 METODA DOLGEGA BRANJA 

Metode za ustvarjanje spodbudnih položajev so pri pouku književnosti zelo pomembne. Ne le, 

da bodo otroci v okviru teh metod razvijali tiste (manjkajoče) delce recepcijske zmožnosti, ki 

jih sicer spontano razvija literarnoestetsko spodbudno okolje, temveč bodo tudi bolj 

navdušeni za branje literature in verjetno tudi dolgoročno motivirani. M. Kordigel Aberšek 

(2008) navaja pet metod, ki ustvarjajo spodbudne položaje v šoli: 

 metoda večkratnega branja istega besedila, 

 metoda dolgega branja, 

 metoda družinskega branja, 

 metoda branja na deževen dan, 

 metoda žepne pravljice. 

Za našo raziskavo smo pri branju pravljic v razredu uporabili metodo dolgega branja. Zanjo 

smo se odločili, ker smo učencem brali dolge, poleg tega pa tudi zahtevnejše pravljice. Ta 

metoda se nam je tako zdela najprimernejša. 



Golob, J. (2019): Metoda dolgega branja književnih besedil v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

26 

Pri metodi dolgega branja oziroma drugače imenovani metodi branja v nadaljevanjih gre za 

branje, pripovedovanje ali kombinacijo obojega (prim. Kordigel Aberšek, 2008). Za tako 

branje je primeren mladinski roman ali katera izmed kanonskih fantastičnih pripovedi, ki je za 

branje precej zahtevna, a še posebej primerna za aktualno stopnjo otrokovega recepcijskega 

razvoja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (prim. Kordigel Aberšek in Ropič, 2005). 

Otrokom s pomočjo te metode predstavljamo daljša književna besedila po poglavjih (po eno 

ali dve poglavji naenkrat) ali kratkoprozna besedila po zaključenih enotah (vsaka zgodba je 

zase zaokrožena celota). Po večini v vseh zgodbah nastopa isti glavni književni lik ali pa 

zgodbe povezuje kakšna druga komponenta književnega dela, na primer isti književni prostor 

(prim. Haramija, 2011). Zelo pomembno je, da so termini branja v nadaljevanjih redni in da 

otroci vedo, kdaj bodo slišali nadaljevanje zgodbe. Tako se bodo lahko na bralno uro v mislih 

pripravili, si izmenjavali mnenja o ravnanju različnih literarnih oseb, ugotavljali, kaj bi oni 

storili na njihovem mestu, in ugibali, kako se bo zgodba razpletla. Poleg tega pa se bodo že s 

samim pričakovanjem, s svojo nestrpnostjo in vznemirjenostjo motivirali za poslušanje 

nadaljevanja zgodbe. Učitelj naj za tako branje organizira prijeten prostor; ta je lahko v 

čudovitem pravljičnem kotičku, ki ga imajo v učilnici, učenci lahko udobno posedajo po 

klopeh, v jutranjem krogu ali na travi v parku. Potem ko učitelj pripravi prostor, ustvari 

prijetno klimo in prebere eno ali dve poglavji literarnega besedila, se razvije spontani pogovor 

o prebranem. Ta se lahko razvije takoj ali pa kasneje med učenci samimi, na primer v prostem 

času, med odmori ali šele naslednji dan. Pri tej metodi gre predvsem za to, da učitelj ne sili 

učencev k izražanju mnenja o prebranem in ne preverja, koliko so si zapomnili. Prav zato se 

učencem tako branje zdi zelo prijetna izkušnja, saj imajo občutek, da je to branje kot nekaj, 

kar je zunaj obvezne šole (prim. Kordigel Aberšek, 2008). 

V naši raziskavi smo učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja z uporabo metode 

dolgega branja brali knjigo Srečni kraljevič in druge pravljice, ki je sicer zahtevnejša za 

omenjeno starostno stopnjo. V nadaljevanju zato najprej predstavimo avtorja pravljic Oscarja 

Wilda in knjigo oziroma pravljice, ki smo jih brali učencem, nato prikažemo umeščenost 

pravljic v učni načrt, nazadnje pa opredelimo cilje, ki jih lahko s pravljicami uresničimo v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

3 UČNI NAČRT 

Struktura celotnega učnega procesa je predstavljena v učnem načrtu za posamezen predmet. 

Učni načrt je osredotočen predvsem na učne cilje, obseg in globino vsebine, prav tako pa je 

organizacijsko naravnan, saj ponuja sistematično razvrstitev učnih tem. Obsega tudi standarde 

znanja, ki so vezani na ocenjevanje znanja, in didaktična priporočila, ki pomagajo pri 

vsakodnevnem strukturiranju posameznih učnih ur (prim. Klemenčič in Štremfel, 2011). 

Pregledali smo torej Učni načrt za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011), da bi ugotovili, če je 

knjiga Oscarja Wilda Srečni kraljevič in druge pravljice predlagana v učnem načrtu. V 

nadaljevanju najprej opišemo življenje avtorja in predstavimo vsebino pravljic, nato pa 

prikažemo, za katero vzgojno-izobraževalno obdobje in za katero starostno stopnjo je knjiga 
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predlagana v učnem načrtu, ter izvzamemo cilje, ki jih s knjigo lahko dosežemo v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

3.1 OSCAR WILDE: SREČNI KRALJEVIČ IN DRUGE PRAVLJICE 

3.1.1 O avtorju 

Oscar Wilde ali Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, znan kot veliki irski dramatik, pesnik 

in pisatelj, se je rodil 16. oktobra 1854 v Dublinu na Irskem zakoncema Williamu, uspešnemu 

očesnemu in ušesnemu zdravniku, ter Jane Wilde, pesnici in bojevnici za ženske pravice. 

Jane, znana tudi pod umetniškim imenom Francesca Speranza, je bila ljubiteljica 

nenavadnega oblačenja, družabnih srečanj in blišča. Ker si je po prvorojencu želela deklico, 

dobila pa dečka, je Oscarja oblačila v krilca, kar naj bi kasneje zelo močno vplivalo na njegov 

značaj. V otroških letih Oscar med sošolci ni bil priljubljen, ker ni kazal niti najmanj 

športnega in pustolovskega duha. V nasprotju s tem je raje veliko bral, pazil na svojo obleko, 

ljubil je rože in sončne zahode. Med sošolci je bil znan po izmišljevanju vzdevkov zanje. 

Čeprav Oscar ni maral šole in je bil za učenje len, učitelje je namreč večkrat speljeval z učne 

teme na kaj bolj zanimivega, je osvajal prestižne nagrade. Med njimi je bila štipendija za 

Kolidž svete Trojice (Trinity College) v Dublinu; potem ko je diplomiral, je leta 1874 prejel 

še zlato Berkeleyjevo nagrado kot najboljši študent grščine, prav tako je osvojil letno 

petindvajset funtov vredno polovično štipendijo za oxfordski Magdalenin kolidž (Magdalen 

College) (prim. Čater, 1995). V letih 1875–1878 je Oscar veliko potoval po Evropi, kjer se je 

navduševal za umetnost, prav tako pa ga je izredno privlačil katolicizem. V tem času je v 

literarnih revijah izšlo več njegovih pesmi; leta 1878, v času njegovega diplomiranja, si je 

prislužil Newdigatovo nagrado za pesem Ravena, katere motiv je črpal iz enega izmed svojih 

potovanj po Italiji. Po končanem študiju na Oxfordu se je Wilde preselil v London, kjer je 

izstopal po ekstravagantnem načinu oblačenja in po svojih nenavadnih estetskih pogledih 

(prim. Tasič, 1993). V Londonu se je posvečal pisanju poezije in leta 1881 objavil zbirko 

Pesmi (Poems), ki med bralci in kritiki ni vzbudila večjega zanimanja. Po uprizoritvi komične 

opere Potrpljenje (Patience), v kateri Bunthorne kot glavni junak operete zasmehuje Oscarja 

Wilda, se mu je v Ameriki ponudila priložnost za zaslužek. Leta 1882 je začel predavanja o 

estetski filozofiji in estetskem načinu življenja, nad katerimi so bili ljudje navdušeni. Po 

zmanjšanju zanimanja zanj se je konec istega leta vrnil domov. Leta 1883 je odšel v Pariz, 

kjer je ostal tri mesece, dokler mu ni zmanjkalo denarja. Tam je napisal tragedijo Vojvodinja 

Padovanska, ki pa ni doživela večjega slovesa. Drugače je bilo z njegovo pesnitvijo Sfinga, ki 

je postala ključna za preučevanje Wildovega značaja. V Parizu je Wilde napisal le še eno 

pesem z naslovom Hiša vlačug (prim. Čater, 1995). Po vrnitvi v London se je leta 1884 

poročil s Constance Lloyd; kmalu zatem sta se jima rodila sinova Cyril (1885) in Vyvyan 

(1886). Srečni zakon pa ni trajal dolgo, saj je javnost vznemirila Wildova homoseksualnost, ki 

je po poroki in rojstvu sinov ni več skrival (prim. Uršič, 2000). Leta 1887 je postal urednik 

revije Ženski svet (Lady's World). V tem času je napisal tudi več črtic; črtica Cantervilski duh 

je bila objavljena v literarni reviji The Court and Society Review. V različnih revijah so izšle 

tudi njegove tri kratke zgodbe, ki so bile pozneje, leta 1891, objavljene v zbirki Zločin lorda 

Arthurja Savila in druge zgodbe. Leta 1888 se je predstavil kot pisec pravljic, objavil je 
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zbirko pravljic Srečni kraljevič in druge pravljice, ki so bile med bralci zelo priljubljene. 

Obdobje med letoma 1887 in 1890 je bilo za Wilda zelo delovno, saj je poleg vsega 

omenjenega ves čas pisal še knjižne ocene, prav tako je v tem obdobju napisal šest dolgih 

esejev, ki so izšli v knjigi z naslovom Intentions leta 1891. Njegov prvi pomembni esej je bil 

Shakespeare in odrski kostum, za katerega je črpal navdih iz zanimanja za obleko in 

gledališče. Leta 1891 je bil objavljen tudi njegov prvi in edini roman Slika Doriana Graya 

(The Picture of Dorian Gray), ki velja za vrhunec njegovega literarnega ustvarjanja. Tega leta 

je napisal in objavil še drugo zbirko pravljic Hiša granatnih jabolk. Leta 1892 je napisal 

komedijo Pahljača lady Windermere, ki je doživela velik uspeh (prim. Tasič, 1993). Po 

končani komediji je napisal dramo z naslovom Saloma, ki je kasneje v Londonu niso dovolili 

uprizoriti, ker so v njej nastopale osebe iz Biblije. Leta 1893 je v Parizu izšla francoska 

verzija Salome, istega leta so uprizorili komedijo Nepomembna ženska, ki je doživela enak 

uspeh kot Pahljača lady Windermere. Januarja leta 1895 je uspeh doživela komedija Idealni 

soprog, mesec kasneje pa še komedija Važno je biti resen (Importance of Being Earnest). 

Kljub temu se je leto 1895 za Wilda končalo tragično, saj ga je oče lorda Alfreda Douglasa, s 

katerim je imel razmerje, javno obtožil homoseksualnosti. Zaradi tega je Oscar doživel mnoga 

javna ponižanja in končno obsodbo na dve leti zapora. V zaporu je imel krizo, razmišljal je 

tudi o samomoru. Kljub temu mu je v zaporu uspelo napisati in leta 1898, po prihodu na 

prostost, tudi objaviti Jetniško balado (The Ballad of Reading Gaol). V zaporu je napisal še 

izpoved z naslovom De profundis, ki je bila objavljena šele po njegovi smrti, in Florentinsko 

tragedijo, ki pa je ni dokončal. Po prestani kazni si je Oscar Wilde nadel lažno ime Sebastian 

Melmoth in za nekaj časa odšel, najprej v Dieppe, nato v Berneval, majhen kraj v Franciji, 

kjer se je želel skriti pred očmi javnosti (prim. Uršič, 2000). Ker se ni mogel upreti, je leta 

1897 z lordom Alfredom Douglasom odpotoval v Italijo, od koder se je vrnil že po treh 

mesecih, saj sta zaradi groženj lordove matere in Wildovega odvetnika ter zaradi pomanjkanja 

denarja ugotovila, da je bolje, če se razideta. Poleg njune ločitve je Wilda še dodatno potrla 

novica o smrti njegove žene Constance (prim. Čater, 1995). Leta 1900, konec septembra, je 

Wilde močno zbolel in 30. novembra po enomesečni agoniji tudi umrl (prim. Uršič, 2000). 

3.1.2 O pravljicah 

Srečni kraljevič in druge pravljice je zbirka pravljic, objavljena maja leta 1888, ki zavzema 

pomembno mesto v Wildovem literarnem opusu. Kot pomemben predstavnik romantike, ki je 

umetni pravljici priznavala visok status med pripovednimi žanri, je v pravljična besedila 

vgradil izbrane elemente dekadence, simbolizma in esteticizma (prim. Mazi-Leskovar, 2012). 

Čeprav je Wilda k pisanju pravljic spodbudilo prav očetovstvo, pa je M. Mohor (2014: 116) v 

knjigi Srečni kraljevič in druge pravljice zapisal Wildov odgovor na vprašanje, komu so 

pravljice zares namenjene: »Deloma so mišljene za otroke, deloma pa za vse, ki so ohranili 

otroško zmožnost čudenja in radosti in ki v preprostosti najdejo nekaj prefinjeno 

nenavadnega.« Knjiga vsebuje pet zgodb – Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični 

velikan, Vdani prijatelj in Imenitna raketa, v katerih se vse vrti okrog lepote, dobrote, 

žrtvovanja in nesmisla. Vse zgodbe so žalostne, z motivi revščine, socialnih razlik, 

hinavščine, krutosti, brezbrižnosti, zavračanja in smrti. V Wildovih pravljicah ne moremo 

pričakovati srečnega konca, vse se namreč končajo tragično – s smrtjo osrednjega lika (prim. 
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Mohor, 2014). J. Vidmar (1975) v spremni besedi k Pravljicam Oscarja Wilda piše, da se 

Wilde v tej zbirki pravljic kaže še povsem kot Andersenov učenec, kajti na prvi pogled so 

njegove pravljice zelo podobne Andersenovim, vendar pa so le-te odraz Wildovega 

ustvarjalnega razmaha. Leta 1891 je tako zbirki dodal še drugi sklop pravljic, Hiša granatnih 

jabolk. Ta se od prve zbirke loči po bogatejšem, bolj razgibanem in bolj zapletenem 

pripovednem slogu. V obeh zbirkah je hkrati zaslediti klasično pravljičarsko motiviko, kot 

tudi oddaljevanje od le-te (prim. Uršič, 2000). 

Srečni kraljevič 

Srečni kraljevič je pravljica o kipu kraljeviča, ki je bil nekoč pravi kraljevič. Ko je bil še živ, 

je bil srečen, saj ga je njegova Palača brezskrbnosti obvarovala pred žalostjo in trpljenjem 

izven teh zidov. Njegovo življenje je bilo obdano z bogastvom in zadovoljstvom. In tako je 

umrl. Po njegovi smrti so njegov kip, pokrit z zlatom, z očmi iz dveh svetlih safirjev in 

rubinom, pritrjenim na ročaju njegovega meča, postavili na visok steber, visoko nad mestnim 

središčem. Vsi so ga občudovali. Tako pa je bil kip tudi priča bolečini in bedi, ki so jo 

doživljali revni v mestu, o katerih prej ni vedel ničesar. Neke noči je nad mestom letel 

lastovček, namenjen odleteti za svojimi prijatelji v Egipt. Edini je zaostal, ker se je zadržal pri 

trstiki, v katero je bil zaljubljen. Kaj kmalu pa je ugotovil, da je precej dolgočasna in da se 

spogleduje z vetrom. Ko ga je ob vprašanju, če bi odšla z njim na potovanje, zavrnila, se je 

lastovček sam napotil k piramidam. Po celodnevnem letu je iskal mesto za prenočitev. 

Zagledal je kip in se spustil med stopala srečnega kraljeviča. Ko so naenkrat na lastovčka 

začele padati solze iz oči srečnega kraljeviča, mu je le-ta povedal svojo zgodbo. Lastovček je 

na željo kipa postal njegov sel. Ubogim ljudem je začel razdajati kraljevičeve dragocenosti. 

Najprej je vezilji in njenemu bolnemu sinku odnesel rubin iz ročaja kraljevičevega meča, nato 

je iz oči kraljeviča izkopal dragocen safir in ga odnesel sestradanemu mlademu fantu v 

podstrešni sobici, ki bi rad končal igro za gledališče; izkopal je safir še iz drugega očesa in ga 

odnesel deklici, prodajalki vžigalic, ki so ji vžigalice padle v obcestni jarek in jo bo oče 

pretepel, če ne bo domov prinesla denarja. Ker je kraljevič postal slep, se je lastovček odločil 

za vedno ostati pri njem. Kljub slepoti pa se je kraljevič dobro zavedal, da so ljudje še vedno 

osiromašeni, zato je poslal lastovčka, da leti nad mestom in mu pove, kaj se dogaja. Ko se je 

lastovček vrnil, je kraljeviču povedal za uboge ljudi, ki jih je videl. Kraljevič mu je naročil, 

naj z njega odtrga zlate liste in jih odnese siromakom. Kraljevič je postal siv in pust, lastovček 

pa je od mraza umrl. Ker kip ni bil več lep kot nekoč, ga je župan dal porušiti. Odnesli so ga v 

livarno, da bi ga pretopili, nakar so ugotovili, da se kraljevičevo počeno svinčevo srce noče 

raztopiti, zato so ga vrgli na kup smeti, kjer je ležal tudi mrtvi lastovček. Svinčevo srce in 

mrtva ptica sta bili dve najdragocenejši stvari iz mesta, ki jih je angel prinesel Bogu. In Bog je 

izjavil, da bo v njegovem nebeškem vrtu ptica večno prepevala in da ga bo v njegovem zlatem 

mestu srečni kraljevič slavil. 

Slavec in vrtnica 

V pravljici Slavec in vrtnica nastopa mlad študent, ki mu je profesorjeva hčer obljubila, da bo 

plesala z njim, če ji prinese rdeče vrtnice. Toda v njegovem vrtu ni bilo niti ene rdeče vrtnice, 
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zato je fant začel jokati. Slavec, ki je noč za nočjo pel o romantični ljubezni, ga je slišal in 

odločil se je, da mu pomaga. Odletel je do rožnega grma in ga v zameno, da mu zapoje 

najslajšo pesem, prosil, naj mu da rdečo vrtnico. Rožni grm mu je povedal, da so njegove 

vrtnice bele, in ga napotil k njegovemu bratu, ki raste okrog sončne ure. Slavec je odletel k 

njemu in ga poprosil za rdečo vrtnico. Rožni grm pa je zmajal z glavo in rekel, da so njegove 

vrtnice rumene, ter ga napotil k njegovemu bratu, ki raste pod študentovim oknom. Slavec je 

odletel k rožnemu grmu, ki je rastel pod študentovim oknom. Prosil ga je, naj mu da rdečo 

vrtnico, v zameno pa mu zapoje svojo najslajšo pesem. Rožni grm mu je rekel, da njegove 

vrtnice so rdeče, vendar mu jih ne more dati, ker je zima zamrznila njegove žile, slana 

potrgala njegove popke, veter pa je polomil njegove veje. Grm mu je nato povedal, da lahko 

rdečo vrtnico dobi tako, da jo v mesečini ustvari iz svojih pesmi in nato oblije s krvjo svojega 

srca. Čeprav je bila cena vrtnice zelo visoka, se je slavec žrtvoval za ljubezen. Pritisnil se je s 

prsmi na trn in pel vso noč, dokler se ni prikazala rdeča vrtnica. Ko je opoldne študent na vrtu 

zagledal prelepo rdečo vrtnico, jo je odtrgal in brž stekel k profesorjevi hčerki. Toda ko ji je 

študent ponudil rdečo vrtnico, jo je ta zavrnila, češ da se ne bo ujemala z njeno obleko, poleg 

tega pa ji je ministrov nečak poslal nekaj pravih biserov. Jezen študent je vrtnico vrgel na 

cesto, kjer jo je povozilo kolo težkega voza. Doumel je, da je ljubezen neumnost, in se vrnil v 

svojo sobo študirati metafiziko. 

Sebični velikan 

Velikan je imel čudovit vrt, na katerem so se otroci zelo radi igrali. Nekega dne pa se je 

velikan vrnil domov s sedemletnega obiska pri prijatelju ljudožercu. Ko je na svojem vrtu 

zagledal otroke, se je tako zelo razjezil, da je vrt obzidal z visokim zidom. Ko je prišla 

pomlad, je bilo povsod videti polno cvetja in drobnih ptic, samo v vrtu sebičnega velikana je 

bila še vedno zima. Nekega dne je velikan zaslišal čudovite zvoke narave in ko je pogledal 

skozi okno, je videl, da otroci sedijo na vejah po drevju. Vstopili so skozi majhno luknjo v 

zidu. In pomlad je zopet prekrila velikanov vrt razen enega kota, v katerem je stal fantek, ki je 

bil tako majhen, da ni mogel splezati na drevo. Velikan je spoznal, kako sebičen je bil in zakaj 

pomlad ni hotela priti v njegov vrt. Fantku je pomagal splezati na drevo, ta ga je v znak 

hvaležnosti poljubil, velikan pa je nato dal porušiti zid in vrt razglasil za otroško igrišče. Tako 

so minevali dnevi in otroci so se skupaj z velikanom igrali na vrtu, le malega fantka, ki je 

poljubil velikana, ni bilo nikoli več, zaradi česar je bil velikan zelo žalosten. Leta so tekla in 

velikan se je tako postaral, da se ni mogel več igrati z otroki. Nekega zimskega jutra je 

velikan v najbolj oddaljenem kotu pod drevesom zagledal tistega malega fantka. Stekel je k 

njemu in na njegovih dlaneh in nogah zagledal rane žebljev. Velikan je bil jezen, otrok pa mu 

je pojasnil, da so to rane ljubezni. Fantek mu je nato rekel, da tako kot se je velikan nekoč 

njemu dovolil igrati na njegovem vrtu, tako bo sedaj on odpeljal velikana v njegov vrt. Tisto 

popoldne so otroci našli velikana mrtvega na vrtu pod drevesom, pregrnjenim s cvetjem. 

Vdani prijatelj 

Pravljica Vdani prijatelj je sestavljena iz okvirne in osrednje zgodbe. Okvirna zgodba se 

dogaja ob mlaki, kjer so se v pogovor spustili pižmovec, raca in ščinkavec. Medtem ko je 
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mama raca učila mlade račke, kako v vodi stati na glavi, je pižmovec s svojim komentarjem, 

da si zaslužijo utoniti, dokazal, da ni ravno družinski človek. Raci je povedal, da ni bil še 

nikdar poročen in da niti nima namena kdaj biti, saj je zanj vdano prijateljstvo veliko več 

vredno kot ljubezen. Ščinkavec, ki je z bližnje vrbe ujel ta pogovor, ga je povprašal po 

njegovem mnenju o dolžnostih vdanega prijatelja. Ker mu je pižmovec odgovoril, da od 

vdanega prijatelja pričakuje, da mu bo vdan, vprašanja, kaj ponuditi za prijateljevo vdanost, 

pa ni razumel, mu je ščinkavec povedal zgodbo o vdanem prijatelju. Zgodba govori o 

majhnem, poštenem kmetu, ki mu je bilo ime Hans. Imel je čudovit vrt, za katerega je zelo 

lepo skrbel. Hans je imel veliko prijateljev, njegov najbolj vdani prijatelj pa je bil bogat, velik 

mlinar Hugo. Pomladi, poleti in jeseni se je mali Hans preživljal s prodajo cvetja in sadja s 

svojega vrta in v tem času ga je mlinar pogosto obiskoval ter si na njegovem vrtu nabiral 

šopke cvetja, snop dišečih zelišč ali dozorelo sadje, saj je menil, da si morajo pravi prijatelji 

vse deliti. Ko pa je prišla zima, se je mali Hans boril za preživetje in takrat ga mlinar ni nikdar 

obiskal, saj je menil, da ljudi v nesreči ne smeš nadlegovati. Mlinarjeva žena je njegove 

besede vedno podpirala, njunemu najmlajšemu sinu pa se je Hans smilil. Ko je prišla pomlad, 

je mlinar obiskal Hansa. Ta mu je povedal, da je moral zaradi hude zime prodati nekaj svoje 

lastnine, vključno s samokolnico. Mlinar je rekel, da mu bo dal svojo polomljeno 

samokolnico, v zameno pa naj mu Hans z desko, s katero bo samokolnico spet spravil v red, 

popravi streho na skednju, na katerem ima veliko luknjo. Hans je bil z idejo zadovoljen. 

Mlinar je vzel desko, ki je bila dovolj velika le za popravilo strehe, ne pa tudi samokolnice, 

poleg tega pa si je na Hanskovem vrtu nabral še polno košaro rož. Hans je bil ob tem malo 

otožen, toda mlinar ga je takoj potolažil z mislijo, da mu bo dal svojo samokolnico. Naslednje 

dni ga je mlinar pogosto obiskoval in mu nalagal razna dela, ker mu bo v zameno dal 

samokolnico. Najprej ga je prosil, če bi lahko namesto njega odnesel veliko vrečo moke na 

trg, nato mu je naročil, naj mu popravi streho na skednju, zatem mu je pripeljal čredo, da jo je 

Hans gnal v planine. Hans je bil žalosten, saj sploh ni imel več časa za svoj vrt, a tolažil se je 

s tem, da je mlinar njegov najboljši prijatelj in da mu bo dal svojo samokolnico. Neke 

nevihtne noči pa je glasno potrkalo na Hansova vrata. Na vratih je stal mlinar s prošnjo, da 

Hans odide po zdravnika, ker je njegov sin padel z lestve. Hans se ni obotavljal in je takoj 

krenil na pot, seveda brez luči, ker mu je mlinar ni želel posoditi, da se ji ne bi kaj zgodilo. Po 

treh urah hoje je Hans prišel do zdravnika in mu povedal, kaj se je zgodilo. Zdravnik se je 

takoj napotil proti mlinarjevemu domu. Hans mu je sledil, toda ker je bila nevihta vse hujša in 

ker ni imel luči, je padel v močvirje, kjer je utonil. Po pogrebu je mlinar pripomnil, da je zanj 

Hans zares velika izguba, saj mu bo sedaj samokolnica, ki jo je želel dati Hansu, samo v 

napoto. Rekel je, da ne bo nikoli več nič poklanjal, saj človek samo trpi, če je velikodušen. 

Potem ko je pižmovec slišal zgodbo, je pokazal sočutje do mlinarja. Toda ščinkavec mu je 

rekel, da je bila to zgodba z naukom, ki pa ga očitno ni dobro razumel. Jezni pižmovec je 

odgovoril, da zgodbe prav gotovo ne bi poslušal, če bi vedel, da ima nauk. 

Imenitna raketa 

Bližal se je poročni dan kraljevega sina z rusko kraljično. Umetni ognji, ki jih je za slavje na 

visok oder kraljevega vrta postavil sam kraljevi pirotehnik, so se začeli pogovarjati med 

seboj. Med njimi je bila tudi visoka raketa, vzvišena in željna pozornosti. Vsakič, ko je 
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spregovorila, je zakašljala. In tako je še tretjič zakašljala in drobni raketici, veliki raketi, ki ji 

pravijo rimska sveča, okrogli raketi z imenom ognjeno kolo in navadni petardi povedala, da 

ima kraljevič zares srečo, ker bo vzletela v zrak ravno na dan njegove poroke. Ker je mislila, 

kako zelo odgovoren je njen položaj – osrečiti kraljeviča in kraljično, je od ginjenosti skoraj 

zajokala. Kljub temu, da so ji ostali ognji večkrat svetovali, naj raje ostane suha, če želi biti 

drugim v veselje, je bila visoka raketa tisti večer še večkrat ginjena in je zaradi tega tudi 

izbruhnila v pravi jok, zaradi česar se je zmočila. Ko je ura odbila polnoč, je kraljevi 

pirotehnik prižgal ognjemet. Vsi umetni ognji so švignili v zrak, le imenitna raketa, vlažna od 

solz, je ostala na tleh. Raketa si je rekla, da je verjetno ne izstrelijo zato, ker jo želijo 

prihraniti za kakšno posebno slovesnost. Naslednji dan, ko so jo delavci, ki so prišli vse 

pospravit, oklicali za slabo raketo, je besedo slaba takoj spremenila v slavna. In ko je zatem 

padla v blato, si je rekla, da so jo gotovo poslali v nekakšno zdravilišče. Še vedno je verjela, 

da je zelo spoštovana in pomembna, zato je obnašanje žabe, ki jo je srečala v blatu in je 

govorila samo o sebi, poimenovala kot sebično, čeprav je bila ravno ona tista, ki bi ves čas 

rada govorila samo o sebi. Kačjega pastirja je imenovala za neumnega, ker je odletel stran od 

nje, pa tudi raco je začela zelo žaliti, ko ji je ta povedala, da nima raketa prav nobene posebne 

funkcije. Nato sta raketo našla dva dečka, ki sta jo uporabila za ogenj. Raketi se je to zdelo 

prečudovito, saj je vedela, da bo vsak čas izstreljena. To je tudi bila, vendar je ni nihče ne 

slišal ne videl, tudi dečka ne, ker sta trdno zaspala. In ko je od rakete ostala le še palica, ki je 

padla na hrbet goske, je ta zakričala. Raketa je rekla, da je vedela, da bo pretresla svet, in nato 

ugasnila. 

3.2 UMEŠČENOST V UČNI NAČRT 

Knjiga Oscarja Wilda Srečni kraljevič in druge pravljice se v Učnem načrtu za slovenščino 

(Učni načrt, 2011) pojavi šele v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Predlagana je tako v šestem kot tudi v sedmem razredu osnovne šole. Iz spodnje razpredelnice 

je razvidno, v katerem razredu naj bi se knjigo obravnavalo, katero knjigo oziroma 

posamezno pravljico iz knjige naj bi se obravnavalo in na kakšen način naj bi se knjigo 

oziroma določeno pravljico obravnavalo. 

Tabela 1: Umeščenost pravljic v učni načrt 

Razred Knjiga/pravljica Način obravnave 

6. razred Srečni kraljevič in druge 

pravljice 

Šolska obravnava 

7. razred Sebični velikan Šolska obravnava 

7. razred Pravljice, Hiša granatnih 

jabolk 

Domače branje 

 

Pravljice in Hiša granatnih jabolk sta nadaljevanji knjige Srečni kraljevič in druge pravljice. 

Prva je bila izdana leta 2000 in poleg zgodb iz knjige Srečni kraljevič in druge pravljice 

vsebuje še pravljice Mladi kralj, Infantinjin rojstni dan, Ribič in njegova duša ter Zvezdan. 
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Hiša granatnih jabolk pa je starejša izdaja iz leta 1975 in prav tako kot knjiga Pravljice poleg 

pravljic iz knjige Srečni kraljevič in druge pravljice ponuja še zgoraj omenjene štiri zgodbe. 

3.3 UČNI CILJI ZA PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

V Učnem načrtu za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011) so opredeljeni splošni in operativni 

cilji s področja jezika in književnosti. 

Splošni cilji opredeljujejo predvsem razvijanje pozitivnega razmerja do književnosti (prim. 

Saksida, 2008). Kot splošne cilje predmeta, ki so povezani z branjem/poslušanjem 

umetnostnih besedil, Učni načrt za slovenščino (Učni načrt, 2011) opredeli: 

Učenci in učenke: 

 razmišljujoče in kritično sprejemajo umetnostna besedila slovenskih in drugih avtorjev, 

 razvijajo pripravljenost za pogovor, govorno nastopanje, pisanje, tvorijo (po)ustvarjalna 

besedila, 

 motivirani so za vse sporazumevalne dejavnosti, 

 razvijajo in ohranjajo pozitiven odnos do branja/poslušanja umetnostnih besedil, 

 ob sprejemanju, razumevanju, doživljanju, vrednotenju in tvorjenju besedil razvijajo svojo 

jezikovno in slogovno zmožnost, 

 ob sprejemanju, razumevanju, doživljanju in vrednotenju umetnostnih besedil pridobivajo 

književno znanje. 

Operativni cilji se povezujejo z bralnimi zmožnostmi, ki jih učenci razvijajo skozi štiri 

sporazumevalne dejavnosti (prim. Saksida, 2008). Ker smo knjigo Srečni kraljevič in druge 

pravljice brali učencem prvega, drugega in tretjega razreda, smo izvzeli cilje, ki so namenjeni 

prvemu vzgojno-izobraževalnemu obdobju. Pri tem smo se osredotočili na cilje s področja 

književnosti. Po pregledu ciljev v Učnem načrtu za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011) so 

operativni cilji, ki jih lahko dosežemo s knjigo Srečni kraljevič in druge pravljice, naslednji: 

Tabela 2: Učni cilji, ki jih lahko dosežemo s knjigo Srečni kraljevič in druge pravljice v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

CILJI Primeri uresničevanja ciljev ob knjigi Srečni kraljevič in 

druge pravljice 

Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, poslušanjem, gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in govorjenjem, 

pisanjem o njih 

Književna besedila 

Učenci in učenke: 

 izražajo in primerjajo svoja doživetja, čustva, predstave 

in misli, ki se jim vzbudijo pri poslušanju, 

 

 

 

 

 

 

 poglabljajo doživetje in razumevanje ter izražajo 

 

 

Vdani prijatelj 

 Zakaj misliš, da mlinar vrtnarju Hansu ni bil resničen 

prijatelj? 

 

Slavec in vrtnica 

 Kaj misliš, kako bi se počutil slavec, če bi izvedel, kaj 

se je zgodilo z vrtnico? 

 

Sebični velikan 
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mnenje o besedilu, 

 

 

 besedila med seboj primerjajo, 

 

 

 

 

 predstavljajo razloge, zaradi katerih se jim kaj v 

književnem besedilu zdi pomembno. 

 

 Kako razumeš zaključek pravljice s podobo mrtvega 

velikana, pokritega z belim cvetjem? 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 

 Kako se pravljice končajo? Zakaj se končajo tako? Ali 

bi se lahko končale drugače? 

 

Slavec in vrtnica 

 Zakaj ga je dekle zavrnilo? 

 

Sebični velikan 

 Zakaj pomlad ni prišla v velikanov vrt? 

Književne vrste in zvrsti: proza 

Učenci in učenke: 

 spoznavajo in opazujejo razlike med svetom, v katerem 

živijo, in domišljijskim svetom v književnem besedilu, 

 

 

 

 

 

 prepoznavajo prvine pravljice. 

 

 

 

Srečni kraljevič 

 Kakšno moč imata kip srečnega kraljeviča in lastovček? 

 

Slavec in vrtnica 

 Pripoveduj, kaj se vso noč dogaja v rožnem grmu, da na 

njem vzcveti rdeča vrtnica. 

 

Sebični velikan 

 Katero pravljično bitje nastopa v pravljici? Ali najdeš 

kakšno pravljično število v pravljici? 

Književna oseba 

Učenci in učenke: 

 razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, 

»poistovetenja« z njo ter privzemanja vloge osebe, 

 

 

 

 

 

 

 prepoznavajo dobre in slabe književne osebe in povedo, 

zakaj se jim zdijo take, 

 

 

 

 

 

 

 

 izluščijo tiste motive za ravnanje književne osebe, ki jih 

poznajo iz izkušenjskega sveta, 

 

 

 upovedujejo čustva in razpoloženja književnih oseb, 

ugotovitve utemeljujejo s podatki iz besedila, 

 

 

 

 

 

 narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književnih 

oseb. 

 

 

Srečni kraljevič 

 Če bi bil kraljevič, ali bi storil enako kakor on? Zakaj 

da, zakaj ne? 

 

Vdani prijatelj 

 Razloži, s katerimi dejanji bi ti svojemu prijatelju 

dokazal, da si njegov pravi prijatelj. 

 

Slavec in vrtnica 

 Ali sta si študent in dekle v čem podobna? 

 

Sebični velikan 

 Kdo je sebičnež? Po katerih dejanjih ga prepoznaš? 

 

Vdani prijatelj 

 Primerjaj mlinarja in malega Hanska. 

 

Slavec in vrtnica 

 Zakaj je po tvojem mnenju slavček žrtvoval svoje 

življenje? 

 

Srečni kraljevič 

 Kako se je počutil kip srečnega kraljeviča? 

 

Slavec in vrtnica 

 Zakaj je študent zakopal obraz v dlani in zajokal? 

 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 
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 Nariši izbrano pravljico za gledališče kamišibaj. 

Književni prostor in čas 

Učenci in učenke: 

 z risbo izražajo predstavo književnega prostora, 

 

 

 

 domišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa 

povezujejo s svojimi izkušnjami iz vsakdanjega sveta, 

 

 

 

 

 

 

 razlikujejo pravljični in realistični dogajalni prostor, 

 

 

 

 prepoznavajo dva časa: nekoč in danes. 

 

 

Sebični velikan 

 Kaj predstavlja pomlad in kaj predstavlja zimska 

podoba vrta? Nariši ju tako, kot ju doživljaš. 

 

Sebični velikan 

 Kakšen je vrt, na katerem se igrajo otroci? Zakaj so se 

otroci tako radi igrali na velikanovem vrtu? 

 

Srečni kraljevič 

 Kje stoji kip srečnega kraljeviča? Poznaš kakšen mestni 

trg v Sloveniji, na katerem stoji kip? 

 

Sebični velikan 

 Čigav je bil vrt, na katerem so se igrali otroci? 

Pripoveduj, na čigavem vrtu se ti igraš in kako izgleda. 

 

Slavec in vrtnica 

 Kdaj so se ljudje po cestah vozili z vozovi? 

 

Sebični velikan 

 Ali je današnja cesta tudi prašna in posuta s trdim 

kamenjem? Ali se današnji otroci lahko igrajo na cesti? 

 

Vdani prijatelj 

 Ali so bile včasih ceste osvetljene? Zakaj se je Hansek 

odpravil peš do zdravnikove hiše? 

Dogajanje in tema 

Učenci in učenke: 

 dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzorčno-

posledično in časovno, 

 

 

 

 obnavljajo književno besedilo tako, kot so ga slišali, 

 

 

 

 obnavljajo zgodbo tako, da dogajanje prikazujejo s 

pomočjo slik, 

 

 

 upovedujejo temo/sporočilo besedila z učiteljevo 

pomočjo. 

 

 

 

Sebični velikan 

 Kdaj in kako je velikan spoznal, da je sebičen? Kaj 

misliš, da bi se zgodilo z velikanom in njegovim vrtom, 

če se njegovo srce ne bi odtajalo? 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 

 Kaj se je zgodilo v prejšnjem delu pravljice, ki smo ga 

prebrali? 

 

 Izberi si eno izmed štirih pravljic in jo z risbami 

predstavi skozi gledališče kamišibaj. 

 

Vdani prijatelj 

 Ščinkavec je pižmovcu povedal zgodbo z naukom, ki pa 

ga ta ni razumel. Ali ti veš, kaj mu je želel sporočiti? 

Avtor in pripovedovalec 

Učenci in učenke: 

 razumejo, da je knjigo Srečni kraljevič in druge 

pravljice napisal Oscar Wilde. 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 

 Kdo je avtor pravljic? 

Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem, (po)ustvarjanjem ob umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno 

branje, govorjenje) 

Govorjenje/pisanje 

Učenci in učenke: 

 razvijajo zmožnost vživljanja v osebo, »poistovetenja« 

z njo, 

 

 

Srečni kraljevič 

 Napiši seznam stvari, ki bi jih ti odnesel revnim ljudem. 
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 tvorijo pravljico, 

 

 

 

 

 spreminjajo konec pravljice, 

 

 

 

 kombinirajo sliko in besedo. 

 

Slavec in vrtnica 

 Nariši stvari, zaradi katerih misliš, da dekle ne bi 

zavrnilo študenta. 

 Študentu ali dekletu napiši pisemce. V pisemcu mu/ji 

povej, kaj si misliš o njegovem/njenem ravnanju in 

kakšna je resnična ljubezen. 

 

Sebični velikan 

 Kaj, če otroci ne bi znali brati? Pomagaj jim tako, da 

napis »Kdor bo preplezal ta zid, bo kaznovan!« 

ponazoriš z risbo. 

 

Vdani prijatelj 

 Razloži, s katerimi dejanji bi ti svojemu prijatelju 

dokazal, da si njegov pravi prijatelj. 

 

 

Sebični velikan 

 Izmisli si čisto novo pravljico o velikanu, ki je imel 

otroke rad. Kaj vse je napravil, da bi jim bilo lepo? 

 

Srečni kraljevič 

 Napiši, kako bi se zgodba razpletla, če bi lastovček 

pravočasno odletel v Egipt. 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 

 Izbrano pravljico nariši za gledališče kamišibaj. 

Glasno interpretativno branje književnih besedil 

Učenci in učenke: 

 pri pripovedovanju pravljic uporabljajo pravljični ton, 

 

 

 

 pri pripovedovanju s posebno govorico označijo osebe. 

 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 

 Pri pripovedovanju izbrane pravljice skozi gledališče 

kamišibaj uporabljaj pravljični ton. 

 

 Pri pripovedovanju razlikujte med govorom različnih 

oseb. Kako bo govoril velikan, kako otroci? 

Govorni nastop 

Učenci in učenke: 

 predstavijo pravljico z uporabo slik, ki so jih izdelali. 

 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 

 Ob gledališču kamišibaj pripovedujte pravljico. 

Vsebine 

Pridobivanje literarnovednega znanja 

Učenci in učenke: 

 ob razvijanju zmožnosti doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnih besedil razumejo in uporabljajo 

naslednje izraze: pravljica, naslov, pisatelj, ilustrator. 

 

 

Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani 

prijatelj 

 Pri nastopu povejte naslov pravljice, njenega pisatelja in 

ilustratorja. 
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II EMPIRIČNI DEL 

4 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učni načrt za slovenščino (prim. Učni načrt, 2011) predlaga nabor literarnih del, ki naj bi jih 

obravnavali v določenem starostnem obdobju. Mentorji branja se trdno držijo predpisanega 

seznama knjig, primernih za določeno starostno stopnjo. Dejstvo pa je, da lahko isto besedilo 

razumejo bralci/poslušalci različnih starosti, čeprav različno. Spoznanje, da imajo učenci 

različne bralne zmožnosti, nalaga učiteljem obveznost, da pouk književnosti prilagajajo glede 

na individualne razvojne potrebe vsakega otroka. Ob tem se nam postavlja vprašanje, zakaj ne 

bi bralno zmožnejšim učencem pri pouku književnosti ponudili zahtevnejšega besedila in s 

tem tudi zahtevnejše bralne naloge. Z raziskavo smo želeli preveriti, kako se poslušalci 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja odzivajo na zahtevnejša besedila in v kolikšni meri 

jih razumejo ob uporabi metode dolgega branja. 

5 CILJI RAZISKAVE 

Namen naše raziskave je bil preveriti, kako se učenci odzivajo na zahtevnejša besedila. Pri 

tem smo si zastavili naslednje cilje: 

− Ugotoviti, ali je knjiga Srečni kraljevič in druge pravljice (z uporabo metode dolgega 

branja) primerna za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

− Raziskati odzive učencev na izbrana književna dela. 

− Ugotoviti, kakšna je motivacija učencev pri poslušanju daljšega in zahtevnejšega 

književnega dela. 

− Preveriti, katere cilje iz učnega načrta je mogoče doseči z obravnavo omenjene knjige. 

6 METODE RAZISKOVANJA 

Pri raziskovanju je bil uporabljen kvalitativni akcijski pristop pedagoškega raziskovanja, 

deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. S pomočjo omenjenih metod želimo 

ugotoviti povezavo med dvema pojavoma: starostjo učenca in po učnem načrtu zahtevnejšim 

besedilom. 

Izbrani vzorec je namenski. Vanj je vključenih dvajset učencev (šestnajst deklic, štirje dečki) 

Podružnične šole Utik. Sodelovali so učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, od 

tega sedem prvošolcev, sedem drugošolcev in šest tretješolcev. Pred izvajanjem raziskave so 

bili učenci in starši obveščeni o poteku in namenu raziskave, kar je bila podlaga za pridobitev 

soglasij. 

Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2017/18, od sredine aprila do sredine junija. 

Skupini dvajsetih učencev, razdeljenih glede na razred, ki ga obiskujejo (prvi, drugi in tretji 

razred), smo prebrali knjigo avtorja Oscarja Wilda Srečni kraljevič in druge pravljice. Knjiga 

vsebuje pet pravljic, mi pa smo učencem po metodi dolgega branja prebrali prve štiri pravljice 

(Srečni kraljevič, Slavec in vrtnica, Sebični velikan, Vdani prijatelj). Za branje smo določili 
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redne termine, in sicer vsak ponedeljek, sredo in petek. Po vsakem prebranem delu pravljice 

je sledil pogovor o prebranem, v celoti prebrani pravljici pa so sledile nove naloge 

(samostojno izpolnjevanje vnaprej pripravljenega učnega lista z vprašanji) in poustvarjanje ob 

kamišibaju. S pomočjo namensko načrtovanih vprašanj tako na nižji kot tudi na višji 

spoznavni ravni smo preverili stopnjo razumevanja prebranega literarnega besedila. Za branje 

in izpolnjevanje učnega lista z nalogami je bilo predvidenih dvajset rednih terminov branja, za 

poustvarjanje pravljic ob gledališču kamišibaj pet terminov, skupaj je bilo torej predvidenih 

petindvajset terminov. 

Skozi raziskavo smo sledili ciljem in zastavljenemu akcijskemu načrtu. Ure branja smo sproti 

evalvirali. Iz besednega zapisa učencev smo se osredotočili na njihove odgovore. Te smo 

razvrstili v tabele. Sledila je analiza odgovorov. Na koncu smo naredili refleksijo. Pregledali 

smo dosežene cilje, razmislili o izboljšavah in zapisali poročilo o izsledkih. 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z raziskavo. Zanimalo nas je, če 

bodo učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja razumeli za njih zahtevnejše besedilo 

oziroma kako se bodo nanj odzvali. Najprej prikažemo evalvacije branj obravnavanih pravljic, 

temu sledijo odzivi učencev po posameznih pravljicah in po razredih. Z našo raziskavo smo 

želeli prikazati primer iz prakse – odzive učencev na zahtevnejše besedilo – in s tem vplivati 

na razvoj književnosti. 

7.1 EVALVACIJE BRANJ 

Srečni kraljevič 

S potekom učnih ur, pri katerih smo brali pravljico Srečni kraljevič, smo zelo zadovoljni. V 

uvodnem delu smo se najprej spoznali z Oscarjem Wildom, avtorjem knjige Srečni kraljevič 

in druge pravljice, ki jo bomo brali v času podaljšanega bivanja. Učencem smo pokazali sliko 

Wilda, ki je vzbudila kar nekaj pozornosti. Komentirali so njegov videz, zdel se jim je bogat, 

posebno pozornost so namenili njegovemu krznenemu plašču, v katerega je bil oblečen, 

predvidevali so, da avtor ni rojen v »našem času«, ipd. 

Otroci imajo radi pravljice, še posebej, če jim jih nekdo bere. Pri poslušanju pravljic se 

bralcem oziroma poslušalcem, predvsem najmlajšim, ni treba ukvarjati s prebiranjem težkih 

besed in povezovanjem delov v celoto. Pri poslušanju se lahko samo udobno namestijo in 

prepustijo literarnoestetskemu doživetju. Tako so bili tudi učenci naše skupine navdušeni, ko 

smo jim povedali, da jim bomo pravljice brali mi, oni pa bodo le sproščeno poslušali. 

Preden smo sploh začeli z branjem prve pravljice, smo se z učenci najprej pogovorili o 

lastovkah. Učenci so povedali, da so lastovke vrsta ptic in kje živijo, pri čemer je ena učenka 

povedala svojo izkušnjo, da imajo lastovke doma v hlevu; tako smo povedali, da poznamo več 

vrst lastovk – kmečko, mestno, skalno itd. Pogovorili smo se tudi o značilnostih lastovk, 

povedali, kdaj in zakaj odletijo na jug poloble, denimo v podsaharsko Afriko, v Srednjo in 



Golob, J. (2019): Metoda dolgega branja književnih besedil v podaljšanem bivanju. Magistrsko delo. Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

39 

Južno Ameriko, torej v kraje, kjer je v zimskem času topleje kot pri nas. Nato smo naročili 

učencem, naj počasi zaprejo oči in si predstavljajo, da so lastovke. V mislih so se odpravili na 

domišljijsko potovanje. Ko so v mislih prileteli nad mesto, smo jih vprašali, kaj vidijo, kakšni 

ljudje so tam, kaj počnejo, ali so srečni. Učenci so pripovedovali, da vidijo otroke, ki se igrajo 

na igrišču, mamico, ki se ji mudi v službo, jeznega fanta, ki je zamudil avtobus, žalostnega 

otroka, ki joka, ker mu mama ni hotela kupiti nove igrače, vesele ljudi, ker se ravnokar 

odpravljajo na koncert, in podobno. 

Uvodni motivaciji je sledilo branje pravljice z naslovom Srečni kraljevič. Pred začetkom 

branja smo učencem razdelili listke za zapis neznanih besed. Pravljico smo razdelili na 

približno tri dele tako, da smo jo v celoti prebrali po treh bralnih srečanjih. Po vsakem branju 

smo se pogovorili o prebranem. Pred vsakim novim branjem pa smo obnovili, kaj smo 

prebrali na prejšnjem srečanju. Bili smo presenečeni, kako zelo dobro so si učenci zapomnili 

vsebino pravljice. Pravljica je namreč dolga in poleg tega tudi zahtevna za njihovo starostno 

stopnjo. Že med samim branjem so se učencem porajala zanimiva vprašanja. Eno izmed teh je 

bilo vprašanje tretješolke: »Mene pa zelo zanima, kaj se bo zgodilo na koncu oziroma kaj 

bodo rekli ljudje, ko bodo videli, da kip ni več tako lep.« Ko smo pravljico prebrali v celoti, 

smo vprašali učence, če jim je bilo besedilo všeč. Nekateri so odgovorili z zelo, drugi so rekli, 

da jim je bilo sicer všeč, da pa so bili žalostni, ker je lastovček umrl in ker so kip srečnega 

kraljeviča porušili. Pri vprašanju, o čem so razmišljali, ko so poslušali to pravljico, nas je 

presenetil odgovor drugošolca. Rekel je, da je razmišljal o tem, kako prijazna sta srečni 

kraljevič in lastovček, ker sta delala tako dobra dela za ljudi. Nato smo pogovor preusmerili 

na samo vsebino pravljice. Pogovarjali smo se o tem, kdo vse je občudoval kip srečnega 

kraljeviča in kaj menijo o njem. Učenci so nas pri tem vprašali, kdo je mestni svétnik, nato pa 

povedali, da je ta gospod o srečnem kraljeviču rekel, da je lep kakor vremenski petelin na 

strehi, ni pa tako koristen. Pri tem smo jih vprašali, če vedo, kaj je vremenski petelin in zakaj 

je mestni svetnik rekel, da ni tako koristen. Učenci so odgovorili, da se vremenski petelin 

obrača po smeri vetra. Pri vprašanju, zakaj kip srečnega kraljeviča ni tako koristen, je eden 

izmed učencev pojasnil, da zato, ker kip samo stoji pri miru in ker od njega nimaš nič. Izjavo 

profesorja umetnosti »Ker ni več lep, ni več koristen.« je drugošolec komentiral takole: 

»Profesor umetnosti vidi vse samo skozi lepoto.« Učenci so povedali, da so kip občudovali 

tudi otroci in ga primerjali z angeli. Vprašali smo jih, kaj mislijo, zakaj se učitelju računstva 

ni zdelo prav, da otroci sanjajo. Eden izmed učencev je odgovoril, da zato, ker otroci potem 

ne bodo znali računati. To svojo misel je utemeljil s tem, da učitelj hoče, da se otroci učijo, ne 

pa sanjajo. Drug učenec je povedal, da je bil učitelj jezen zato, ker odrasli nič več ne sanjajo, 

otroci pa. Pogovorili smo se tudi o izjavi lastovk in lastovčkov, da trstika denarja nima, 

sorodnikov pa več kot preveč, pri čemer so otroci dejali, da je lastovkam mar le za denar. 

Ustavili smo se tudi pri dekletu, ki je izjavilo, da so vezilje lene. Pogovorili smo se o odnosu 

bogatih do revnih, o tem, kako so živeli bogati in kako revni. Opisali smo kraljeviča, ko je bil 

še živ in ko je umrl. Učenci so povedali, da je bil kraljevič srečen, ko je bil živ, in žalosten, ko 

so ga postavili kot kip. Vprašali smo jih, če je bil srečni kraljevič pomemben v obeh primerih, 

ko je bil živ in ko je umrl. Učenka je odgovorila, da je bil kot kip pomemben zato, ker je bil 

pomemben takrat, ko je bil še živ. Drug učenec je rekel, da je bil kraljevič, ko je bil še živ, 
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zelo pomemben, saj so kraljeviči že sami po sebi pomembni, ko pa je umrl, je bil pomemben 

zato, ker je pomagal ljudem, ampak na žalost nihče tega ni opazil. 

Slavec in vrtnica 

V uvodnem delu ure smo se z učenci posedli v krog. Načeli smo temo ljubezni. Vprašali smo 

jih, če so bili že kdaj zaljubljeni. Nekaj učencev je na naše vprašanje prikimalo, veliko jih je 

ostalo tiho, kar je razumljivo – tudi sami ne bi želeli izdati, da smo zaljubljeni, še posebej, če 

je ta oseba v istem prostoru. Eden izmed učencev pa je na naše vprašanje odgovoril nikalno in 

dodal, da nikoli ne bo zaljubljen. Potem smo se pogovarjali o občutkih, ki jih imaš, kadar si 

zaljubljen. Učenci so opisovali, da si takrat vesel, da ti je lepo, da si srečen, nasmejan, tudi 

sramežljiv. Vprašali smo jih tudi, kako se počutiš takrat, kadar je ljubezen samo enostranska. 

Odgovorili so, da si takrat žalosten in potrt. Pogovor smo nadaljevali z vprašanjem, kaj so 

pripravljeni narediti za ljubezen oziroma ljubljeno osebo. Učenci so se razgovorili, da osebi, v 

katero si zaljubljen, pomagaš, da daš vse od sebe, da jo osvojiš, da ji kupiš prstan, da ji 

prineseš darilo, da ji nabereš šopek vrtnic. 

Uvodni motivaciji je sledila napoved besedila in interpretativno branje. Učenci so se udobno 

namestili in poslušali pravljico. Pravljico smo v celoti prebrali v treh terminih branja. Po 

prebranem smo se o vsebini pravljice pogovorili. Najprej smo učence vprašali, če jim je bila 

pravljica všeč. Odgovorili so, da jim je bila všeč. Eden izmed drugošolcev je takoj pripomnil, 

da je slavec potem umrl »za brez zveze«. Vprašali smo ga, zakaj tako misli. Odgovoril je: 

»Ker dekle ni hotelo vrtnice, ampak bisere.« Tretješolka je dodala: »Vrtnica ji ni nič 

pomenila.« Drugošolec je povedal, da je bilo to, kar je naredil študent, zelo sebično do 

slavčka. Zelo zanimiva se nam je zdela misel tretješolke, ki se je glasila: »Sprašujem se, kaj bi 

rekel slavček, če bi bil še živ.« Učencem smo rekli, da to tudi nas zanima, in jih vprašali, kaj 

mislijo, kaj bi rekel slavček. Učenci so povedali, da bi bil gotovo zelo žalosten. Tretješolka je 

rekla, da bi bil slavček zelo jezen in da bi študentu povedal, da je bilo zelo grdo, kar je 

naredil. Oglasila se je tudi drugošolka, ki je menila, da bi slavček študentu rekel tole: »Zelo si 

nehvaležen, študent! Jaz sem za vrtnico dal svojo kri!« Pogovarjali smo se tudi, kako na 

ljubezen gledajo študent, njegova ljubljenka, kuščar, metulj in slavec. Tretješolka je pojasnila, 

da bi slavec za ljubezen dal vse, medtem ko ostalim ljubezen ni tako pomembna. Vprašali 

smo jo, kako ve, da jim ni tako pomembna. Njen odgovor je bil: »Kuščar in metulj sta se 

zaljubljenemu študentu smejala, dekle ni vzelo vrtnice, študent pa je vrtnico vrgel na tla.« Kar 

nekaj drugošolcev pa je menilo, da je študentu ljubezen na začetku pomenila veliko, na koncu 

pravljice pa mu ni pomenila nič več. Svoj odgovor je eden izmed drugošolcev pojasnil takole: 

»Študent je na začetku jokal, ker ni imel rdeče vrtnice, na koncu pa je rdečo vrtnico vrgel pod 

kolo, ker je ugotovil, da je ljubezen bedna.« Učence smo vprašali, kaj mislijo, ali je študent 

ugotovil, da je bil slavček tisti, ki se je žrtvoval za vrtnico. Prvošolka je odgovorila: »Študent 

ni mogel vedeti, ker se je to dogajalo ponoči, ljudje pa ponoči spijo.« Potem smo namignili, 

da bi študent lahko to ugotovil iz slavčeve pesmi, vendar ni. Tretješolka je pojasnila: »Študent 

razume samo tisto, kar je napisano v knjigi.« Z učenci smo se pogovorili tudi o tem, da je 

vrtnica simbol ljubezni. Vprašali smo jih, kaj mislijo, zakaj pod študentovim oknom ni bilo 
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nobene rdeče vrtnice. Drugošolec je odgovoril, da zato, ker je zima grmu zamrznila vse žile. 

Tretješolka pa je rekla, da rdeče vrtnice ni bilo zato, ker študentu ni bilo nič mar za ljubezen. 

Sebični velikan 

Pravljico Sebični velikan smo razdelili na tri dele; v celoti smo jo torej prebrali v treh 

terminih branja. Za branje pravljice smo izbrali prijeten kotiček, vrtno uto z igrali okrog nje. 

Učenci so bili navdušeni, da bomo pravljico brali zunaj. Dogovorili smo se, da se bodo lahko 

šli po prebrani pravljici igrat na »naš vrt«. V uvodnem delu smo se z učenci najprej pogovorili 

o sebičnosti. Pogovor smo vodili skozi naslednja vprašanja: »Kaj je sebičnost? Po katerih 

dejanjih prepoznamo sebičneža? Ali je ta lastnost dobra? Kaj se zgodi, če si sebičen?« Z 

učenci smo se pogovorili, da je sebičnost človeška lastnost. V odgovoru na vprašanje, po 

katerih dejanjih prepoznamo sebičneža, je tretješolka razložila, da »sebičnež hoče imeti vse 

zase, da ničesar noče deliti z drugimi«. Učenci so se tako vživeli, da so hoteli dejanja 

sebičnega človeka prikazati. Tako smo se igrali igro vlog. Učenci so se v parih dogovorili, 

kdo bo predstavljal sebičnega in kdo nesebičnega človeka. Nekateri pari so prikazali, da je 

nekdo sebičen, ko hoče imeti svojo ali šolsko igračo samo zase. Deklici sta odigrali prizor, 

kako ena izmed deklic noče deliti sladkarij s svojo sošolko. Dečka sta odigrala prizor, ko fant 

noče povabiti svojega sošolca h kosilu, čeprav si ta to zelo želi. Naslednji par je prikazal, 

kako deklica ne dovoli, da bi kdo pobožal njenega kužka. Menimo, da so se učenci v svoje 

vloge odlično vživeli. Pari so zelo dobro in kar najrazličneje prikazali, kakšni smo ljudje, 

kadar smo sebični. Odgovor na vprašanje, če je sebičnost dobra lastnost, je bil nikalen. Učenci 

so pojasnili, da lahko izgubiš prijatelje, če si sebičen. Poleg tega postaneš sam in osamljen. 

Eden izmed učencev pa je dodal še to, da so posledično tudi drugi žalostni, če imajo 

sebičnega prijatelja ob sebi. Nato je sledila zgodbena motivacija. Učence smo vprašali, kaj bi 

se zgodilo, če bi se velikan po dolgem času vrnil domov in na svojem vrtu zagledal otroke. 

Nekateri učenci so rekli, da bi jih bil velikan vesel. Pripovedovali so, da bi jim pripravil 

piknik, se z njimi igral, jih povabil k sebi na čaj in piškote. Drugi učenci so rekli, da bi bil 

strašansko jezen in da bi otroke spodil, ker ga niso nič vprašali, če smejo na njegov vrt. Tretji 

so pripovedovali, da bi bil velikan presenečen. Presenečen zato, ker mu ne bi bilo jasno, kako 

so si otroci upali priti na velikanov vrt. 

Po uvodni motivaciji smo učencem prebrali pravljico. O prebranem smo se z učenci 

pogovorili. V pravljici so se otroci zelo radi prihajali igrat na velikanov vrt. Učence smo 

vprašali, zakaj so radi prihajali. Pojasnili so, da so otroci imeli radi rože. Prav tako je imel vrt 

mehko travo, drevesa, po katerih so lahko plezali, otrokom pa se je velikanov vrt preprosto 

zdel čudovit. Pri vprašanju, kaj jim pove to, da je bil velikan na obisku pri velikanu 

ljudožercu, nas je presenetila izjava tretješolke: »Velikan ni maral ljudi, zato pa je imel za 

svojega prijatelja velikana ljudožerca.« Zanimiva je tudi izjava prvošolca pri vprašanju, zakaj 

pomlad ni prišla na velikanov vrt: »Prišla ni zato, ker je velikan postavil tablo z napisom. 

Pomladi se to ni zdelo lepo.« In tako je odgovoril drugošolec: »Pomlad se je bala, da bo 

velikan tudi do nje sebičen.« Še ena drugošolka je razložila: »Pomlad ni hotela priti, ker je bil 

velikan sebičen.« Tretješolka pa takole: »Zaradi tega, ker ni bilo otrok na vrtu. Pomlad pa je 

imela zelo rada otroke.« Učence smo vprašali, kaj pomeni, da se je velikanu odtajalo srce. 
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Drugošolka je pojasnila, da je imel velikan prej kamen namesto srca. »Odtajati pomeni, da je 

postal prijazen,« je rekla. Tretješolka je razložila: »To pomeni, da je velikan spoznal, da so 

otroci prijazni in da se na vrtu dobro počutijo. In spoznal je, da se tako tudi on dobro počuti, 

zato je otrokom dovolil, da se igrajo na njegovem vrtu.« Še ena tretješolka je pojasnila: 

»Njegovo srce je bilo prej zamrznjeno, ledeno. Sedaj pa je postalo toplo.« Pogovor je nanesel 

tudi na tistega fantka, ki ga je imel velikan najraje. Zanimivo je, da je večina učencev takoj 

rekla, da je bil ta fantek angelček. Z angelom so ga primerjali zato, ker je velikana odpeljal v 

nebesa. Drugošolka je fantka zaradi ran primerjala z Jezusom. Na vprašanje, zakaj se je fantek 

spet vrnil v velikanov vrt, je drugošolec odgovoril: »Vrnil se je, ker je prišel po velikanovo 

dušo.« Vprašali smo jih tudi, kakšen pomen je imelo belo cvetje, s katerim je bil pokrit 

velikan, ko je umrl. Zelo dober je odgovor prvošolke, ki je vprašanje pojasnila takole: »Z 

belim cvetjem je bil pokrit zato, ker je postal prijazen.« Ob pogovoru z učenci smo bili nad 

njihovimi izjavami velikokrat presenečeni. Težko je verjeti, da učenci, še posebej nekateri 

prvošolci, tako dobro razumejo dele pravljice, ki so za razumevanje vsekakor zahtevnejši. Na 

koncu smo jih vprašali tudi, kaj se lahko naučimo iz pravljice oziroma kaj nam pravljica 

sporoča. Tretješolka je odgovorila: »Bodi dober do drugih, če ne, boš ostal sam in brez 

prijateljev.« 

Vdani prijatelj 

V uvodnem delu smo najprej na tablo zapisali besedo »PRIJATELJ«. Učence smo vprašali, 

kaj jim ta beseda pomeni oziroma kako bi jo razložili. Učenci so imeli veliko idej o tem, kdo 

je prijatelj. Najprej so razložili, da imaš svojega prijatelja rad in da se imata skupaj zelo 

dobro. Potem so začeli naštevati, da je prijatelj nekdo, ki mu zaupaš, se igraš z njim, ga ne 

izdaš, ga tolažiš, se ne tepeš z njim, mu prideš na pomoč, mu stojiš ob strani. »S prijateljem si 

oba pomagata med seboj,« je dodala ena izmed učenk. Učenci so povedali, da je prijatelj 

oseba, s katero se lahko pogovarjaš, prijatelj je prijazen do tebe in ti do njega. Drugošolec je k 

vsem tem razlagam dodal še to, da prijatelju verjameš, da je nedolžen, če se znajde v težavah. 

Učencem smo nato razdelili liste. Prva naloga je bila, da napišejo, kdo je njihov dober 

oziroma najboljši prijatelj, in če želijo, ga lahko tudi narišejo. Druga naloga je bila napisati, 

zakaj je ta oseba njihov dober oziroma najboljši prijatelj. Njihove zapise smo strnili takole: 

»Ker je smešen, ker je prijazen, ker mi pomaga, ker me spremlja na poti v šolo, ker je dobra 

oseba, ker mi zaupa, ker se skupaj igrava, pogovarjava in zabavava, ker je lep.« Tretja naloga 

je bila, da napišejo, kaj bi naredili za svojega prijatelja. Učenci so zapisali, da bi mu kaj 

posodili, če bi jih prosil, nekateri so zapisali, da bi mu kaj tudi dali, napisali so, da bi za 

prijatelja naredili kaj lepega, da bi se počutil lepo, prijatelju bi pomagali, mu prinesli rožico, 

dali bi mu svojo igračo, bili bi prijazni do njega, z njim bi se strinjali, spekli bi mu klobasice 

in mu naredili bunker. Nekdo je zapisal, da bi za prijatelja tudi umrl. 

Uvodni motivaciji je sledila napoved besedila, pred tem pa smo razjasnili še pomen besede 

vdan. Tretješolka je pojasnila: »Vdan prijatelj pomeni, da te ne pusti na cedilu in da mu ni 

vseeno zate.« Drugošolka je razložila, da je vdan nekdo, ki je samo tvoj. Pravljico smo jim 

nato interpretativno prebrali. Po prebrani pravljici smo dobili takojšen odziv drugošolca, ki se 

je glasil: »Tudi v tej pravljici je spet nekdo umrl.« Tega pa nismo slišali prvič. Učenci so že 
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pri prejšnjih pravljicah ugotovili, da se te ne končajo srečno oziroma da na koncu vedno 

nekdo umre. Morda so bili nekateri učenci zaradi tega malo razočarani, nekateri celo jezni. 

Slišali smo, kako je eden izmed učencev na koncu pravljice Vdani prijatelj pripomnil tole: 

»Joj, zakaj ni moral umreti mlinar, ne pa Hansek!« Ta pravljica pa ima posebnost tudi v svoji 

zgradbi. Sestavljena je namreč iz okvirne in osrednje zgodbe. Zanimalo nas je, če so učenci to 

dojeli, zato smo jih vprašali, katere osebe nastopajo v okvirni zgodbi in kje se okvirna zgodba 

dogaja. Nekatere učence sta dve zgodbi v eni malo zmedli, drugi so vedeli, da v okvirni 

zgodbi nastopajo pižmovec, raca, mlade račke in ščinkavec ter da se zgodba dogaja ob mlaki. 

Nato smo se pogovorili še o prostoru in osebah, ki nastopajo v osrednji zgodbi. Učenci so 

povedali, da osrednjo zgodbo pripoveduje ščinkavec. Na vprašanje, zakaj ji je pižmovec 

pripravljen prisluhniti, je drugošolec, ki je očitno zelo dobro poslušal besedilo, odgovoril: 

»Ker je mislil, da bo zgodba govorila o njem.« Pogovarjali smo se tudi o tem, da mlinar 

vrtnarju Hansu ni bil ravno dober oziroma resničen prijatelj. Učenci so povedali, da so to 

ugotovili takrat, ko je mlinar na različne načine začel izkoriščati Hansa. Tretješolka je 

pripomnila, da je mlinar Hansu ves čas obljubljal polomljeno samokolnico. S tem, ko mu jo je 

obljubljal, ga je izkoriščal za razna njegova opravila, hkrati pa se je samokolnice želel znebiti, 

saj ni bila za nobeno rabo več. Prvošolka je povedala, da mlinar Hansu ni bil resničen prijatelj 

zato, ker mu je kradel rože. Vprašali smo jo, če mu jih je res kradel, saj je to počel ob njegovi 

prisotnosti. Tretješolka je pojasnila: »Da nekomu vzameš nekaj, kar ti ta oseba v resnici ne 

želi dati, je skoraj isto, kot da bi to ukradel.« Vprašali smo jih, zakaj je Hans dajal svoje rože 

mlinarju. Tretješolka je rekla, da Hans ni znal reči ne, pa tudi zato, da bo naredil nekaj 

dobrega za svojega prijatelja. Tudi mlinarjeva žena ni bila kaj dosti boljša od mlinarja. Učenci 

so jo označili za zlobno, da misli samo nase, se vedno strinja z možem. V pravljici je 

mlinarjeva žena mlinarju ves čas govorila, da tako lepo govori. Tretješolka je to komentirala 

takole: »Mlinarju je govorila, da tako lepo govori, zato ker se mu je prilizovala. Prav se ji je 

tudi zdelo, da hodi k Hansu po rože, mu nalaga delo in ga pozimi pusti na miru, ker je imela 

tudi ona korist od tega.« Razjasnili smo tudi, kaj pomeni nauk. Tretješolka je pojasnila, da 

zgodba z naukom pomeni, da te ta nekaj nauči. Na vprašanje, zakaj je bil pižmovec jezen, ko 

mu je ščinkavec povedal zgodbo z naukom, je tretješolka odgovorila: »Pižmovec je mislil, da 

že vse zna in da on zgodb z naukom ne potrebuje.« Drugošolka se je odzvala z mislijo: 

»Pižmovec je isti kakor mlinar.« Vprašali smo jo, zakaj tako misli. Pojasnila je, da zaradi 

njegovih besed, torej ker ga je zanimalo, če je zgodba o njem, in ker ga je na koncu zanimalo 

samo to, kaj se je zgodilo z mlinarjem. Vprašali smo, kaj pa je za nas nauk te zgodbe. Učenci 

so povedali, da ni prav, da se do svojega prijatelja tako obnašaš, mu nalagaš dela, mu nekaj 

obljubljaš, potem pa mu tega ne daš, še huje – ga izkoriščaš za to. Potem smo jih vprašali, kaj 

pa bi lahko bil nauk, če se postavimo v Hansovo kožo. Učenci so rekli, da prijatelju ne smeš 

dopustiti, da te tako izkorišča. 

7.2 ODZIVI UČENCEV NA KNJIŽEVNA BESEDILA 

Učencem smo po metodi dolgega branja brali zahtevnejša besedila, torej besedila, ki po 

učnem načrtu niso primerna za njihovo razvojno stopnjo. Zanimalo nas je, kako se učenci 

prvega, drugega in tretjega razreda odzivajo na prebrana književna besedila oziroma v kakšni 

meri razumejo prebrano. Ker raven razumevanja preverjamo z različnimi vprašanji, smo 
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učencem po vsaki prebrani pravljici razdelili učni list z različnimi vprašanji, sestavljenimi na 

različno zahtevnih ravneh – od poznavanja, kjer gre le za priklic dejstev in podatkov iz 

obravnavanega besedila, do sinteze, pri kateri učenci povezujejo dele v novo celoto na 

samosvoj, drugačen način. Vsi učenci so dobili enaka vprašanja, ne glede na to, kateri razred 

obiskujejo. Učenci so se na pravljice odzivali različno. V nadaljevanju prikazujemo njihove 

odzive po posameznih pravljicah in glede na razred, ki ga obiskujejo. Odgovori so strnjeni v 

tabelah, v katerih so učenci zaradi anonimnosti označeni z naključno izbranimi črkami. 

7.2.1 Odzivi učencev na pravljico Srečni kraljevič 

Po prebrani pravljici in po pogovoru o prebranem smo učencem razdelili učni list z 

naslednjimi vprašanji: 

1. Kje stoji kip srečnega kraljeviča? 

2. Pojasni vzrok za kraljevičevo žalost. 

3. Napiši seznam stvari, ki bi jih ti odnesel revnim ljudem. 

4. Primerjaj srečnega kraljeviča, ko je bil še živ, in srečnega kraljeviča, ko je umrl. 

5. Če bi bil kraljevič, ali bi storil enako kakor on? Zakaj da, zakaj ne? 

6. Napiši, kako bi se zgodba razpletla, če bi lastovček pravočasno odletel v Egipt. 

Odzivi prvošolcev 

Tabela 3: Odzivi prvošolcev na pravljico Srečni kraljevič 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE A B C D E F 

Kje stoji kip 

srečnega 

kraljeviča? 

Na mestnem 

trgu na 

podstavku. 

V mestu. Na sredi 

mesta. 

V mestu. Na sredi 

mesta. 

V mestu. 

Pojasni vzrok za 

kraljevičevo 

žalost. 

Zaradi tega, 

ker v gradu 

nikoli ni 

mogel jokati. 

Ker so bili 

ljudje ubogi. 

Ker je videl 

grozno mesto. 

Ker so ljudje 

žalostni. 

Ker je videl 

revne ljudi. 

Zaradi revnih 

ljudi. 

Napiši seznam 

stvari, ki bi jih ti 

odnesel revnim 

ljudem. 

Denar, zlato, 

hrano, pijačo, 

igrače, rože, 

risbe, kakšno 

žival. 

Biser, rubin, 

safir, 

svetlikajoči 

kamen, 

dragulj. 

Hrano, ličila, 

obleke. 

Rubin, safir, 

denar in 

igrače. 

Denar in za 

pit. 

Denar, hrano, 

pijačo. 

Primerjaj 

srečnega 

kraljeviča in 

njegov kip. 

Ko je bil živ, 

je imel palačo 

in bil je vedno 

vesel, ko pa je 

bil kip, pa je 

bil žalosten in 

bil je zlat. 

Ko je bil živ, 

je bil bogat, 

ko je umrl, je 

bil na kipu. 

Ko je bil živ, 

je bil vesel, ko 

je umrl, je 

jokal. 

Ko je bil živ, 

je bil 

zadovoljen, ko 

je umrl, se je 

počutil slabo. 

Bil je vesel, 

ko je bil živ, 

in žalosten, ko 

je umrl. 

Na začetku je 

bil vesel, 

potem pa 

žalosten. 

Če bi bil 

kraljevič, ali bi 

storil enako 

kakor on? Zakaj 

da, zakaj ne? 

Enako kakor 

on, samo ne bi 

rada, da bi mi 

izpulili očesi. 

Enako zato, da 

ne bi bili 

revni. 

Ja, ker bi se 

slabo počutila, 

če bi videla te 

ljudi. 

Isto kakor on 

zato, da ne bi 

umrli. 

Da, ker je bil 

vesel z 

lastovčkom. 

Isto bi. Zato, 

da bi 

pomagala 

ljudem. 
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Prvo vprašanje temelji na priklicu dejstev in podatkov iz obravnavanega besedila. V pravljici 

je zapisano, da kip srečnega kraljeviča stoji visoko nad mestnim središčem na visokem stebru. 

Prvošolka A je namesto mestnega središča uporabila mestni trg, kar se nam zdi zelo dobra 

zamenjava, saj mestno središče ponavadi označuje prav mestni trg. Visok steber pa je 

zamenjala s podstavkom, kar se nam zdi tudi popolnoma ustrezno. Ostali prvošolci se niso 

spuščali v natančnejši odgovor. Zapisali so, da stoji na sredi mesta, nekateri le v mestu. 

Drugo vprašanje temelji na prikazu razumevanja. Učenci so podali zelo različne odgovore. 

Njihovi zapisi so zelo zanimivi in iz vseh je razvidno, da so učenci še kako dojeli, zakaj 

kraljevič joče. Takole so odgovorili: »Zaradi revnih ljudi.«, »Ker je videl grozno mesto.«, 

»Ker so ljudje žalostni.«, »Ker so bili ljudje ubogi.« in »Ker v gradu nikoli ni mogel jokati.« 

Zadnji odgovor ne pojasnjuje ravno vzroka za kraljevičevo žalost, bi pa iz zapisa lahko 

predvidevali, da učenka pojasnjuje, da kraljevič ni imel razloga za žalost, ko je bil še živ, 

sedaj pa joče zato, ker ni srečen. 

Tretje vprašanje temelji na uporabi pridobljenega znanja. Eden izmed učencev je napisal 

seznam različnih kamnov (biser, rubin, safir, svetlikajoči kamen, dragulj), medtem ko so 

drugi učenci naštevali vsakdanje stvari, ki jih dejansko lahko dajo revnim ljudem. Med 

naštetimi stvarmi so bile: oblačila, hrana, pijača, denar, igrače, ličila, risbe, rože, kakšno žival 

in zlato. 

Četrto vprašanje je od učencev zahtevalo, da primerjajo še živečega kraljeviča in njegov kip. 

Skoraj vsi so ga označili za veselega, zadovoljnega, ko je bil še živ, in za žalostnega, ko je bil 

kip. 

Na peto vprašanje so štirje prvošolci odgovorili, da bi storili enako kakor kraljevič. Zavedajo 

se, da so na svetu revni ljudje in je lepo, če jim pomagamo. Ena izmed učenk je prav tako 

podala tak odgovor, ni pa ga razložila, le dodala je, da ne bi rada, da bi ji izpulili očesi. 

Učenka E je napisala, da bi enako storila zato, ker sta se imela kraljevič in lastovček skupaj 

lepo. Iz njenega zapisa sklepamo, da učenka ne bi storila enako zaradi pomoči revnim ljudem, 

temveč le zaradi skupaj preživetih lepih trenutkov in družbe. 

O tem, kaj bi se zgodilo, če bi lastovček pravočasno odletel v Egipt, so prvošolci razmišljali 

takole: 

»Lastovček bi šel v Egipt in tam bi se igral in ko bi prišla pomlad, bi se spet vrnil nazaj.« 

»Ljudje bi umrli. Lastovček ne bi umrl, ampak bi se skupaj z drugimi lastovčki igral.« 

»Lastovček bi srečno živel z drugimi lastovčki v Egiptu. Veseli so bili in srečni. Jedli so črve in 

torte.« 

»Kraljevič bi vstal od mrtvih in obdaril vse revne in točno ob enih bi bil spet kip.« 
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Odzivi drugošolcev 

Tabela 4: Odzivi drugošolcev na pravljico Srečni kraljevič 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE G H I J K L 

Kje stoji kip 

srečnega 

kraljeviča? 

Sredi mesta na 

visokem 

podstavku. 

Nad mestom. Na sredi 

mesta. 

V mestu. Sredi mesta. Na sredi 

mesta. 

Pojasni vzrok za 

kraljevičevo 

žalost. 

Ker je videl, 

da so revni. 

Ker so bili 

revni. 

Ker je gledal 

žalost drugih. 

Ker je bil 

žalosten. 

Zato, ker so 

tam bili revni 

ljudje. 

Ker je videl 

fantka, ko je 

bil bolan. 

Napiši seznam 

stvari, ki bi jih ti 

odnesel revnim 

ljudem. 

Denar, igračo, 

pisala, 

zdravila. 

Denar, hrano. Kruh, hrano, 

zlato, okna, 

vrata, barvice, 

liste, 

flomastre, 

igrače, pomoč, 

oblačila. 

Kruh, denar, 

knjige, šolske 

potrebščine. 

Denar, kruh, 

zvezek, 

čokolado. 

Plišasto 

igračo, maline 

in jagode, les 

in vžigalice, 

vodo. 

Primerjaj 

srečnega 

kraljeviča in 

njegov kip. 

Ko je bil živ, 

je bil lep in je 

imel na sebi 

zlato. In ko je 

bil mrtev, je 

bil siv in grd. 

Ko je bil živ, 

je bil vesel, ko 

je umrl, je bil 

žalosten. 

Najprej je bil 

še zlat, potem 

pa črn. 

Ko je bil živ, 

je bil srečen, 

ko je umrl, je 

bil žalosten. 

Ko je bil živ, 

ni vedel, 

kakšna je 

žalost, ko pa 

je umrl, je 

izvedel, 

kakšna je 

žalost. 

Ko je bil živ, 

je bil zelo 

srečen. 

Če bi bil 

kraljevič, ali bi 

storil enako 

kakor on? Zakaj 

da, zakaj ne? 

Da. Jaz sem že 

mrtva in naj 

oni živijo. 

Ne. Ker bi bila 

slepa. 

Ne bi storil 

kakor on, ker 

bi bilo 

trapasto. 

Da. Zato, ker 

revni ljudje 

nimajo nič. 

Enako bi 

naredila kot 

on. Naredila 

bi zato, da bi 

imeli vsi 

hrano. 

Da, ker je bil 

zelo prijazen 

in da bi 

pomagala. 

 

Učenki G in H sta na prvo vprašanje odgovorili tako, da nam je jasno, da kip stoji visoko nad 

tlemi, od koder vidi svoje mesto. Ostali učenci pa so zapisali, da stoji v mestu oziroma na 

sredi mesta. Njihovi odgovori niso preveč natančni, a je nekako zajeto bistvo. 

Pri drugem vprašanju nam učenec J ne pojasnjuje vzroka za kraljevičevo žalost, medtem ko 

ostali drugošolci ga. Učenka L žalost kraljeviča razloži na konkretnem primeru: »Ker je videl 

fantka, ko je bil bolan.« Čeprav njen odgovor ne pojasnjuje vzroka oziroma se ne nanaša 

točno na revščino, ampak le na bolezen, pa ga zato pojasnjujejo odgovori ostalih učencev. 

Tretja naloga je od učenca zahtevala, da napiše seznam stvari, ki bi jih on podaril revnim 

ljudem. Učenci so sestavili zelo dobre sezname. V seznam so vključili dobrine, ki jih 

dejansko lahko podarijo revnim ljudem in ki so življenjsko potrebne. Naštevali so: denar, 

zdravila, hrano, pijačo, oblačila, šolske potrebščine itd. 

Učenci so srečnega kraljeviča in njegov kip primerjali različno. Učenca G in I sta vprašanje 

doumela kot primerjavo »še živečega« kipa s porušenim kipom. Kraljeviča sta zato opisala 

kot zlatega in lepega ter grdega in sivega oziroma črnega. Takšna primerjava zato, ker je bil 
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kip kraljeviča na začetku pravljice pozlačen s tankimi lističi najdragocenejšega zlata, na 

koncu pravljice pa je bil zaradi razdajanja svojih zlatih listov videti popolnoma siv in pust. 

Ljudje ga niso imeli več za lepega, ravno nasprotno. Od tu torej učenkina primerjava z lepim 

in grdim kipom kraljeviča. Ostali učenci so primerjali kraljeviča kot človeka in kot kip, tako 

kot je bilo vprašanje tudi mišljeno. Učenca H in J sta ju primerjala s srečnim oziroma veselim 

in žalostnim kraljevičem. Odgovor učenke L je pomanjkljiv, zapisala je namreč samo to, 

kakšen je bil kraljevič, ko je bil še živ. 

Na vprašanje, če bi storil enako kot kraljevič, sta učenca H in I odgovorila z ne. Kraljevičevih 

dejanj ne vidita kot pozitivnih, ampak kot negativna, s tem pa tudi posledice teh dejanj, to so 

slepota, siv in pust kip, mrtev lastovček in porušen kip. Vsi ostali učenci pa kraljevičeva 

dejanja vidijo kot dobra. To pojasnjujejo njihovi odgovori, v katerih so zapisali, da bi storili 

enako kakor kraljevič, saj bi s tem pomagali revnim ljudem. 

O tem, kaj bi se zgodilo, če bi lastovček pravočasno odletel v Egipt, so drugošolci razmišljali 

takole: 

»Lastovček je letel skozi mesto. Čeprav ga je kip srečnega kraljeviča klical. A lastovček ga ni 

slišal. Lastovček je brez počitka priletel v Egipt. V mestu so se dogajale grozne stvari. Šivilja 

je imela rdeče roke zaradi igle. In njen otrok je imel hudo vročino. Deklica je jokala na 

tržnici. Oče jo bo natepel, ker so ji vžigalice padle v vodo. Kip srečnega kraljeviča je bil zelo 

žalosten in noben ga ni mogel spraviti v dobro voljo in tako je ostalo.« 

»Ne bi mogel razposlati stvari, ki jih je daroval v resnici, kot na primer safir, rubin in zlate 

liste. Lastovček je na poti do Egipta srečal papagaja Kokarja in ta ga je vprašal, zakaj joče. 

In povedal mu je celo zgodbo in papagaj je rekel, da se je njemu zgodilo isto in da proba 

pozabiti to nesrečno zgodbo.« 

»Lastovček bi našel prijatelje, kraljevič pa bi bil žalosten, ker bi revni ljudje bili še zmeraj 

revni.« 

»Če bi lastovček pravočasno odletel v Egipt, bi šel z lastovčki do reke Nil in se tam napil 

vode. Pogovarjali bi se s cvetlicami. V grobu bi bil kralj. Kralj bi gledal zvezde.« 

»Lastovček bi srečno živel. Kraljevič bi bil še vedno lep. Revni ljudje ne bi ničesar dobili.« 

»Kraljevič bi bil zelo žalosten, ker ne bi imel družbe in ker ne bi nihče nesel kaj dobrega 

ljudem.« 
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Odzivi tretješolcev 

Tabela 5: Odzivi tretješolcev na pravljico Srečni kraljevič 

 

Tretješolci so na prvo vprašanje odgovarjali podobno kot prvošolci in drugošolci. Napisali so, 

da kip srečnega kraljeviča stoji v mestu oziroma v središču mesta. Učenka M je edina v 

odgovoru podala tudi to, da kip stoji na stebru. 

Vsi učenci so dojeli, da so bili vzrok za kraljevičevo žalost »ubogi ljudje«, kot je pojasnil tudi 

eden izmed prvošolcev. Nihče izmed tretješolcev pa ni napisal, da kraljeviča ne žalosti le to, 

da so ljudje revni, ampak tudi socialne razlike med revnimi in bogatimi, torej kako imajo 

nekateri vse in še več, medtem ko drugim primanjkuje osnovnih dobrin za življenje. Učenka 

O je sicer napisala, da je kraljevič žalosten zato, ker je videl, kaj se dogaja v njegovem mestu, 

a žal je to premalo, da bi lahko sklepali, na kaj vse je tu mislila. 

Pri seznamu reči, ki bi jih podarili revnim ljudem, se nam je zdela zelo zanimiva ideja učenke 

M, med drugim je namreč zapisala, da bi revnim ponudila prenočišče. Pri učenki P ne vemo, 

ali je s krono mislila dejansko krono ali krono kot igračo. Tudi učenka N je v svoj seznam 

napisala, da bi mornarjem dala ladjo, kar za njo kot učenko ni realno, naloga pa je zahtevala, 

da napišejo stvari, ki bi jih lahko oni sami ponudili. 

Pri primerjavi živega kraljeviča s kraljevičem kot kipom je večina učencev zapisala, da je bil 

kraljevič srečen, ko je bil živ, in žalosten, ko je umrl. 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE M N O P R 

Kje stoji kip 

srečnega kraljeviča? 

Na stebru sredi 

mesta. 

V mestu. V mestu. V središču mesta. Sredi mesta. 

Pojasni vzrok za 

kraljevičevo žalost. 

Ker so bili revni 

ljudje. 

Ker je videl same 

grde, žalostne 

stvari. 

Ker je videl, kaj 

se dogaja v 

njegovem mestu. 

Ker je videl, kaj 

se dogaja 

vaščanom. 

Zaradi tega, ker 

je videl, kako so 

eni ljudje bolni in 

revni. 

Napiši seznam 

stvari, ki bi jih ti 

odnesel revnim 

ljudem. 

Moj kristal, 5 €, 

dva hlebca kruha, 

ponudila bi 

prenočišče. 

Muzikantom 

glasbila, revnim 

ljudem denar, 

mornarjem ladjo, 

žalostnim 

otrokom živali. 

10 €, hrano, 

vodo, oblačila, 

10–20 igrač. 

Krono, čevlje. Prinesla bi jim 

hrano in stvari, ki 

bi jih 

potrebovali. 

Prinesla jim bi 

tudi veliko 

denarja. 

Primerjaj srečnega 

kraljeviča in njegov 

kip. 

Ko je umrl, je bil 

zelo grd, in ko je 

bil živ, je bil zlat. 

Ko je bil živ, je 

bil srečen, ko je 

umrl, je bil 

žalosten. 

Ko je bil živ, je 

bil srečen, ko je 

umrl, je bil 

žalosten. 

Ko je bil živ, je 

bil srečen, bogat, 

slaven. Ko je bil 

mrtev, je bil 

potrt, žalosten. 

Ko je živel, je bil 

zelo srečen, ko je 

umrl, je bil zelo 

žalosten. 

Če bi bil kraljevič, 

ali bi storil enako 

kakor on? Zakaj da, 

zakaj ne? 

Storila bi enako, 

ker bi srečna 

umrla, ker bi 

pomagala 

drugim. 

Storila bi enako 

kot on, ker ljudje 

zaradi tega 

umirajo. 

Ja, jaz bi storila 

enako, ker se mi 

zdi to prav. 

Ja, bi, ker se mi 

revni ljudje 

smilijo. 

Da. Zato, ker 

rada pomagam 

revnim ljudem. 
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Na vprašanje, če bi storili enako kot kraljevič, so vsi učenci odgovorili z da. Njihov razlog je 

bil ta, da bi radi pomagali ljudem oziroma se jim zdi to prav. 

O tem, kako bi se razpletla zgodba, če bi lastovček pravočasno odletel v Egipt, so tretješolci 

zapisali naslednje: 

»Ko ga je srečni kraljevič vprašal, če bi lahko lastovček ostal še eno noč, mu je lastovček 

odgovoril, da ne bo moral, ker mora odleteti v Egipt. Lastovček se je poslovil od srečnega 

kraljeviča in odletel v Egipt. Ko je lastovček priletel v Egipt, so ga tam že čakali njegovi 

prijatelji. Ko je lastovček pristal pri njih, ni bil vesel. Prijatelji so ga vprašali, kaj se je 

zgodilo. Lastovček jim je vse povedal, kaj se je zgodilo. Sklenili so, da ko bodo šli nazaj v 

svoje kraje, bodo pomagali srečnemu kraljeviču. Ljudje v mestu so se čudili, zakaj srečnemu 

kraljeviču manjka rubin. Revni ljudje so bili zelo lačni. Bogati so pa veseljačili v svojih 

domovih. Minila je zima in čas je bil, da se odpravijo nazaj v svoje kraje. In so odleteli v 

mesto, kjer je bil postavljen kip srečnega kraljeviča. Ko je srečni kraljevič zagledal lastovčka 

in njegove prijatelje, se jih je takoj razveselil. Lastovček je srečnemu kraljeviču sedel na 

ramo. Lastovček je srečnemu kraljeviču rekel, da so mu prišli pomagat. Lastovček je 

srečnemu kraljeviču rekel, zakaj pa ti ne rečeš ljudem, naj so prijatelji. Srečni kraljevič je 

odgovoril, da se boji, da ga bodo odnesli kam drugam. Kar reci jim, saj če te bodo odnesli 

kam drugam, bodo tukaj sigurno upoštevali tvoj nasvet. Prav, pa bom rekel. In srečni 

kraljevič je rekel. Vsi bogati, dajte revnim malo denarja, da si bodo lahko kupili hrano. Ko so 

meščani slišali srečnega kraljeviča, so takoj to naredili, kakor jim je ukazal. Potem so se 

zbrali pred srečnim kraljevičem in ga vprašali, ali res govori. Srečni kraljevič se je poslovil 

od lastovčka in ostalih, lastovček in prijatelji so odleteli domov.« 

»Lastovček je zgodaj zjutraj odletel v Egipt. Preden je odletel, ga je srečni kraljevič ogovoril. 

Kam pa odhajaš? Odhajam v Egipt, je rekel lastovček. Ali ne bi ostal še eno noč? Ne, v Egipt 

moram. Adijo, srečni kraljevič, je rekel in odletel v Egipt. Čez pol ure je prišel v Egipt. Videl 

je svojo jato in odletel k svoji jati. Bili so ga zelo veseli in so se skupaj zabavali. V mestu pa 

so bili zelo žalostni in zelo utrujeni. Kralj ni mogel nič nesti revnim ljudem. Deček ni mogel 

dokončati svoje igre in deklica ni prinesla domov bogastva, ko pa je prišla domov, jo je očka 

pretepel. Lastovček se ni mogel spomniti na srečnega kraljeviča, ker se je preveč zabaval. 

Kralju so kupili nov safir in ga niso porušili.« 

»Kraljevič je rekel lastovčku, naj ostane še eno noč. Lastovček je ostal. Drugo noč je 

lastovček rekel, da zdaj mora pa res v Egipt. Lastovček je letel in je prispel v Egipt. Začel je 

razmišljati, če je fant dokončal svojo igro, kaj je oče naredil deklici z vžigalicami in kaj se je 

zgodilo s fantkom pod mostom. In lastovček se še danes sprašuje, kaj se dogaja v mestu.« 

»Ko je kraljevič prosil lastovčka, naj ostane pri njemu še eno noč, je lastovček rekel, da ne bo 

šlo, in se je poslovil ter odletel v Egipt. Tam je poiskal najlepši rubin, kar ga premore Egipt. V 

mestu, kjer je bil postavljen kraljevič, pa so bili revni še vedno revni. Pod mostom sta čepela 

dva dečka, ki sta se tresla in nista imela nič hrane. Bogati pa so se važili, ukazovali, seveda so 

imeli veliko denarja, še preveč. Lastovček, ki pa je bil v Egiptu, pa ni in ni mogel pozabiti na 
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kraljeviča. Razmišljal je, če je kraljevič v redu. Po eni strani pa se je imel zelo lepo, ko je letal 

nad reko Nil in se zelo rad družil s svojo družino, tovariši in še z drugimi pticami.« 

»Lastovček je eno noč ostal sel in v tej noči je odnesel rubin, dva safirja in zlato, a naslednjo 

noč je že odletel v Egipt. Srečnemu kraljeviču je obljubil, da mu prinese nove oči in nov okras 

za v meč, če bo našel, pa še zlato. Ko je prišel v Egipt, je videl sužnje, ki so z zlato barvo 

barvali konice piramid. Na skrivaj je vzel lamber zlate barve in čopič. Šel je k svoji prijateljici 

princesi (tako so rekli hčerki faraona) in jo prosil za rubin. Princesa, ki je bila bogata, ga je z 

veseljem dala. Šel je h krokodilom in jih prosil, naj poiščejo dva safirja pod vodo. Najstarejši 

krokodil je vedel, kako so se znašli pod vodo, in povedal je še drugim, da so lahko iskali: 

Mojzesa so vpisali v šolo in mu dali ogromno bogastvo. Med denarjem, ki ga je Mojzes dobil, 

sta bila tudi dva safirja. Mojzes ni hotel biti bogat in da so mu drugi nevoščljivi, zato je 

safirja vrgel na dno reke Nil, denar pa dal revežem. Krokodili, ki so poslušali, so se zasmejali, 

ha, ha, saj smo v reki Nil! Naenkrat pa je mali krokodil rekel mamici: "Mami, pod vodo je 

samo pesek, ampak čutim tudi kamen!" Mamica je videla, da je safir. Najstarejši krokodil je 

pogledal. In res! Bil je safir! Stari krokodil je spet prišel na kopno in vsi so se zasmejali. Ha, 

ha, v bradi imaš drug safir. Tako je lastovček naslednjo pomlad ponoči prebarval srečnega 

kraljeviča, mu vtaknil rubin in safirja.« 

7.2.2 Odzivi učencev na pravljico Slavec in vrtnica 

Vprašanja: 

1. Kaj je moral mlad študent prinesti dekletu, da bi plesalo z njim? 

2. Zakaj ga je dekle zavrnilo? 

3. Nariši stvari, zaradi katerih misliš, da dekle ne bi zavrnilo študenta. 

4. Ali sta si študent in dekle v čem podobna? 

5. Zakaj je po tvojem mnenju slavček žrtvoval svoje življenje? 

6. Študentu ali dekletu napiši pisemce. V pisemcu mu/ji povej, kaj si misliš o 

njegovem/njenem ravnanju in kakšna je resnična ljubezen. 

Odzivi prvošolcev 

Tabela 6: Odzivi prvošolcev na pravljico Slavec in vrtnica 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE A E F S 

Kaj je moral mlad 

študent prinesti dekletu, 

da bi plesalo z njim? 

Vrtnico. Vrtnico. Vrtnico. Rdečo vrtnico. 

Zakaj ga je dekle 

zavrnilo? 

Ker vrtnica ni bila 

tako dragocena. 

Ker je hotela 

dragulje. 

Zato, ker je imela 

raje diamante. 

Ker ji je drugi fant 

prinesel bisere. 

Nariši stvari, zaradi 

katerih misliš, da dekle 

ne bi zavrnilo študenta. 

Diamanti, nakit. Diamant. Skrinja zlatnikov, 

drag kamen. 

Diamant, denar. 

Ali sta si študent in dekle 

v čem podobna? 

Nista si podobna. Sta si. Ona je hotela 

diamante, on pa je 

vrgel vrtnico kar na 

tla. 

Bila sta si podobna 

zato, ker sta bila 

zaljubljena. 

/ 
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Zakaj je po tvojem 

mnenju slavček žrtvoval 

svoje življenje? 

Zato, ker je študent 

rabil rdečo vrtnico in 

ker je jokal. 

Ker je hotel dati 

vrtnico študentu. 

Zato, da bi ljubezen 

uspela. 

Da bi prinesel vrtnico 

študentu. 

 

Na prvo vprašanje, pri katerem gre le za priklic dejstev iz besedila, so vsi učenci odgovorili, 

da je moral študent dekletu prinesti vrtnico. Učenec S je celo napisal, da je moral študent 

dekletu prinesti rdečo vrtnico, kar je zelo pomembno za našo pravljico. Dekle je namreč 

želelo vrtnico rdeče barve in prav vrtnico te barve je študent, predvsem pa slavček, zelo težko 

dobil. Na rožnem grmu so namreč rasle vrtnice bele in rumene barve, le rdeče ne. 

Zelo dobre odgovore so učenci podali na vprašanje, zakaj je dekle zavrnilo študenta. 

Prvošolci so namreč zelo dobro dojeli, da so dekletu več pomenile materialne dobrine. To 

lahko vidimo tudi iz njihovih odgovorov na tretje vprašanje, kjer so morali narisati stvari, 

zaradi katerih mislijo, da dekle ne bi zavrnilo študenta. Učenci so narisali denar, diamante, 

nakit, drag kamen in skrinjo zlatnikov. 

O vprašanju, če sta si študent in dekle v čem podobna, so učenci razmišljali različno. Učenka 

A je menila, da ni med študentom in dekletom nobene podobnosti, učenka E pa je menila 

nasprotno. Svoj odgovor, da sta si dekle in študent podobna, je pojasnila takole: »Ona je 

hotela diamante, on pa je vrgel vrtnico kar na tla.« Iz tega sklepamo, da je učenka mislila, da 

vrtnica ni nikomur od njiju nič pomenila. 

Na vprašanje, zakaj je slavček žrtvoval svoje življenje, nas je presenetil odgovor učenca F. 

Medtem ko so ostali učenci zapisali, da je slavček svoje življenje žrtvoval za vrtnico zaradi 

študenta, je učenec F razmišljal širše. Zapisal je namreč, da ga je žrtvoval zato, da bi ljubezen 

uspela. 

Zelo zanimiva so bila tudi pisemca, ki so jih sestavili prvošolci za dekle ali študenta. Učenka 

A je zapisala: »Drago dekle! Nisi prav ravnala s študentom! Ti si študentu naročila, da naj 

poišče vrtnico, ko ti jo je prinesel, si jo pa zavrnila. Zame je resnična ljubezen, da sta fant in 

dekle zaljubljena! Lepše se obnašaj!« Učenka E je dekletu napisala: »Drago dekle! Bila si 

nesramna, ker si hotela samo diamante. Resnična ljubezen je, da se imaš rad.« Učenec F pa je 

pisemce napisal študentu: »Dragi študent! Ne smeš vrtnice vreči na cesto, če si jo nekomu 

prinesel. Resnična ljubezen je, da poskušaš in poskušaš, ne pa, da obupaš.« 
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Odzivi drugošolcev 

Tabela 7: Odzivi drugošolcev na pravljico Slavec in vrtnica 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE G J K L T 

Kaj je moral mlad 

študent prinesti 

dekletu, da bi 

plesalo z njim? 

Rdečo vrtnico. Rdečo vrtnico. Ker je bila lepa. 

 

Rdečo vrtnico. Rdečo vrtnico. 

Zakaj ga je dekle 

zavrnilo? 

Ker ji je že nekdo 

prinesel dragulje. 

Zato, ker je dekle 

od ministrovega 

nečaka dobilo 

bisere. 

Zaradi 

diamantov. 

Ker je imela raje 

bisere. 

Ker so bili biseri 

lepši. 

Nariši stvari, zaradi 

katerih misliš, da 

dekle ne bi zavrnilo 

študenta. 

Denar, obleka, 

prstan, kristal. 

Zlato, kristali, 

denar, ogrlica, 

prstan. 

Verižica, 

diamanti. 

Denar, drag 

kamen. 

Diamant, 

verižica. 

Ali sta si študent in 

dekle v čem 

podobna? 

Študent ni bil 

zaljubljen in 

dekle ni bilo 

zaljubljeno v 

njega. 

Ja, oba sta 

nehvaležna. 

Sta si podobna v 

vedenju. 

Podobna sta si, 

da nič ne cenita. 

Podobna sta si 

bila, ker nista 

bila vztrajna. 

Zakaj je po tvojem 

mnenju slavček 

žrtvoval svoje 

življenje? 

Zato, da bi 

študent lahko 

plesal z 

dekletom. 

Za slavčka je 

ljubezen 

pomembna. 

Zaradi ljubezni. Zato, ker je 

mislil, da sta se 

zares ljubila. 

Ker je njemu 

ljubezen bolj 

pomembna kot 

življenje. 

 

Na prvo vprašanje so vsi učenci razen enega, za katerega sklepamo, da vprašanja ni pravilno 

prebral, odgovorili, da je moral študent dekletu prinesti rdečo vrtnico. 

Dekletovi razlogi za zavrnitev študenta, kot so jih navedli učenci, so bili dokaj podobni. 

Nekateri so namesto biserov uporabili dragulje oziroma diamante, saj verjetno še ne ločijo 

razlike med njimi. Učenec J je svoj odgovor zapisal najbolj natančno, saj je zapisal tudi to, da 

ji je bisere prinesel ministrov nečak. 

Med narisanimi stvarmi, zaradi katerih dekle po mnenju učencev ne bi zavrnilo študenta, so 

bili denar, obleka, prstan, kristal, zlato, ogrlica, prstan in verižica. 

Zanimivi so bili odgovori na vprašanje, če sta si dekle in študent v čem podobna. Učenka G je 

podobnost našla v tem, da nihče od njiju ni bil zaljubljen. Presenetila sta nas odgovora 

učencev J in L, ki sta zapisala, da sta oba nehvaležna oziroma da nič ne cenita. 

Učenci so presenetili tudi z odgovori na vprašanje, zakaj je slavček žrtvoval svoje življenje. 

Učenci so dojeli, da je slavčku ljubezen zelo pomembna, celo bolj kot življenje, zato se je bil 

pripravljen tudi žrtvovati zanjo. 

Pisma, ki so jih učenci napisali dekletu oziroma študentu, da bi ji/mu povedali, kaj si mislijo o 

njenem/njegovem ravnanju in kakšna je resnična ljubezen, so se glasila: »Dragi študent! Nisi 

se lepo obnašal, ker si vrtnico vrgel na cesto. Slavček je dal življenje zate in za rdečo vrtnico, 
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da bi plesal z dekletom.« Učenec J je zapisal: »Dragi študent! Mogel bi biti bolj vztrajen. 

Prava ljubezen je, da vztrajaš, dokler ti ne uspe.« Tudi učenka K je pisala študentu: »Študent, 

tvoje ravnanje, da si vrgel vrtnico/slavčkovo kri na cesto, ni bilo prav. Prava ljubezen je, da 

kaj narediš, da te dekle mara, ne pa, da se samo jokaš in čakaš na rdečo vrtnico.« Učenka L 

pa je pismo napisala dekletu: »Resnično bi morala sprejeti vrtnico. Morala bi plesati s 

študentom. Rdeča vrtnica je veliko pomenila. Prava ljubezen je, da se imaš rad. Ljubezen ne 

smeš zavrniti, ljubezen moraš sprejeti.« Učenka T je svoje pismo dekletu napisala tako: 

»Resnično bi mogla sprejeti rdečo vrtnico. Ko je študent vrgel vrtnico pod kolo, je slavček 

umrl brez razloga. Dekle, ti pa si zlorabilo slavčkovo srce. Študent je bil tako vesel, da boš 

plesala z njim.« 

Odzivi tretješolcev 

Tabela 8: Odzivi tretješolcev na pravljico Slavec in vrtnica 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE M N O P U 

Kaj je moral mlad 

študent prinesti 

dekletu, da bi 

plesalo z njim? 

Rdečo vrtnico. Rdečo vrtnico. Vrtnico. Rdečo vrtnico. Vrtnico. 

Zakaj ga je dekle 

zavrnilo? 

Zaradi tega, ker 

so se ji zdeli 

biseri 

dragocenejši. 

Ker je bila 

vrtnica premalo 

vredna. 

Ker ji je nekdo 

prinesel bisere. 

Ker je dobila 

kristale. 

Ker ji je drug dal 

bisere. 

Nariši stvari, zaradi 

katerih misliš, da 

dekle ne bi zavrnilo 

študenta. 

Prstan, dragulj. Dragoceni 

kamni, denar, 

grad in oblačila. 

Obleka, ura, 

uhani, ogrlica. 

Nakit, diamant, 

stolp, 

poimenovan po 

njej. 

Lepa obleka, 

zlat/srebrn 

prstan, biseri, 

kraljeva hiša. 

Ali sta si študent in 

dekle v čem 

podobna? 

Da. V tem, da 

jima ni nič mar 

za ljubezen. 

Da. Oba ne vesta, 

kaj je resnična 

ljubezen. 

Ja. Dekle je 

zavrnilo študenta, 

študent pa je 

vrgel pod voz 

vrtnico. 

Podobna sta si v 

pohlepu. 

Ja. Oba takoj 

obupata. 

Zakaj je po tvojem 

mnenju slavček 

žrtvoval svoje 

življenje? 

Za ljubezen 

študenta. 

Ker je hotel 

osrečiti študenta. 

Zato, da bi 

študent zaplesal z 

dekletom. 

Zato, ker je že 

občutil pravo 

ljubezen. 

Zato, ker mu je 

ljubezen veliko 

pomenila. 

 

Na vprašanje, kaj je moral študent prinesti dekletu, so učenci M, N in P odgovorili rdečo 

vrtnico, odgovora učencev O in U pa nista bila najbolj natančna, saj v odgovoru nista podala, 

kakšne barve vrtnico ji je moral študent prinesti. 

Da so dekletu več pomenili biseri kot rdeča vrtnica, so dojeli vsi učenci. Iz odgovorov je 

razvidno, da so si težje zapomnili, kdo je dekletu prinesel bisere. To ni nič čudnega, saj je bil 

to ministrov nečak, učenci te starosti pa še nimajo dobre predstave o tem, kdo bi to bil. 

Verjetno so si ga slabše zapomnili tudi zato, ker je bil v pravljici omenjen samo enkrat. 
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Po mnenju učencev dekle študenta ne bi zavrnilo, če bi ji ta prinesel na primer nakit, denar, 

dragocen kamen, obleko. Nekateri so narisali tudi grad, stolp, ki je poimenovan po njej, in 

hišo z napisom kraljeva hiša. 

Pri četrtem vprašanju so morali učenci razmišljati o tem, če sta si dekle in študent v čem 

podobna. Odgovori so bili zelo raznoliki. Učenka P je zapisala, da sta oba pohlepna, čeprav je 

bilo v resnici pohlepno le dekle. Učenka U je zapisala, da oba takoj obupata, to pa lahko 

trdimo bolj za študenta kot za dekle. Zanimiva sta bila odgovora učenk M in N. Učenka M je 

zapisala, da obema ni nič mar za ljubezen, učenka N pa, da oba ne vesta, kaj je resnična 

ljubezen. 

Tako kot prvošolci in drugošolci so tudi tretješolci dobro razumeli, zakaj je slavček žrtvoval 

svoje življenje. 

Tretješolci so pisma dekletu in študentu napisali takole: »Dragi študent! Ravnal si zelo 

sebično. Slavec se je žrtvoval za to vrtnico, dal je svoje življenje. In ti si jo vrgel na cesto. 

Ljubezen je bolj pomembna od tvojih knjig in učenja, zato si ravnal zelo nehvaležno do 

slavčka.« Učenka N je zapisala: »Drago dekle, zelo si bila sebična. Ne smeš gledati samo na 

denar, temveč na ljubezen. Ni bilo lepo, ko si zavrnila rdečo vrtnico. Sploh veš, kdo jo je 

naredil? Naredil jo je slavec. Svoje srce je pritisnil na trn in na rožnem grmu je zrasla rdeča 

vrtnica. Zjutraj je študent tebi prinesel rdečo vrtnico in ti si jo zavrnila. Premisli, kaj od tega 

si naredila narobe!« Učenka O je svoje pismo študentu napisala takole: »Dragi študent! Ko si 

pogledal skozi okno, si imel srečo. Dobil si jo zato, ker je ptiček slavec dal življenje za rdečo 

vrtnico in ti si jo zavrnil. To mi ni bilo všeč, ker si vrtnico vrgel na cesto pod voz.« Učenka P 

je pismo napisala dekletu: »Drago dekle, tvoje ravnanje je bilo zelo grdo. Bila si sebična. Ne 

glej samo na denar. Glej tudi na ljubezen, ker je ljubezen bolj pomembna od denarja. Slavec 

se je žrtvoval za vrtnico. Bodi bolj prijazna do študenta.« Učenka U pa je napisala pismo 

študentu: »Dragi študent! Slavec je iskal rdečo vrtnico in je pritisnil svoje srce k trnu, da je 

njegova kri tekla po drevesu. Dal je svoje življenje za vrtnico, ki si jo vrgel na cesto. Prava 

ljubezen je to, da imaš nekoga resnično rad in da veš, da te ne bo zavrnil.« 

7.2.3 Odzivi učencev na pravljico Sebični velikan 

Vprašanja: 

1. Čigav je bil vrt, na katerem so se igrali otroci? 

2. Opiši, kako je izgledal vrt. 

3. Kaj, če otroci ne bi znali brati? Pomagaj jim tako, da napis »Kdor bo preplezal ta zid, bo 

kaznovan!« ponazoriš z risbo. 

4. Kaj predstavlja pomlad in kaj predstavlja zimska podoba vrta? Nariši ju tako, kot ju 

doživljaš. 

5. Kaj misliš, da bi se zgodilo z velikanom in njegovim vrtom, če se njegovo srce ne bi 

odtajalo? 

6. Izmisli si čisto novo pravljico o velikanu, ki je imel otroke rad. Kaj vse je napravil, da bi 

jim bilo lepo? 
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Odzivi prvošolcev 

Tabela 9: Odzivi prvošolcev na pravljico Sebični velikan 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE A E S 

Čigav je bil vrt, na 

katerem so se igrali 

otroci? 

Od velikana. Od velikana. Velikanov. 

Opiši, kako je 

izgledal vrt. 

Imel je drevesa in rože in 

potem je velikan postavil zid. 

Lep in prijazen. Vrt je bil lep, velik. 

Kaj misliš, da bi se 

zgodilo z 

velikanom in 

njegovim vrtom, če 

se njegovo srce ne 

bi odtajalo? 

Ostal bi zloben. Ne bi prišla pomlad. Ostal bi grd. 

 

Na vprašanje, čigav je bil vrt, so vsi učenci odgovorili, da je bil velikanov. 

Prvošolci so vrt opisali z besedami lep, prijazen, velik. Učenka A je v opis zapisala še, da je 

imel drevesa in rože. 

Tretja naloga je od učencev zahtevala, da napis »Kdor bo preplezal ta zid, bo kaznovan!« 

ponazorijo z risbo. Učenka A te naloge ni razumela dobro, saj je namesto risbe narisala desko 

z napisom »Ne plezaj čez zid«. Zelo dobro je nalogo dojela učenka E. Narisala je deklico, ki 

pleza čez zid, in vse skupaj prečrtala kot znak za prepoved. Učenec S je narisal otroka, v 

ozadju predvidevamo, da je narisal zid, ni pa z ničemer pokazal, da je plezanje čezenj 

prepovedano. 

 
Slika 1: Ponazoritev napisa »Kdor bo preplezal ta zid, bo kaznovan!« – prvošolci 

Pri četrti nalogi so učenci risali pomladno in zimsko podobo vrta, tako kot si jo predstavljajo. 

Pri pomladni podobi vrta so narisali drevesa, rože, zelen travnik, sonce, tudi mavrico. Pri 

zimski podobi so narisali sneg, črne oblake, zmrzal. Zelo dobro so pomlad in zimo predstavili 
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z barvami. Za pomladno podobo vrta so uporabili pisane barve, za zimsko podobo pa modro, 

belo, sivo in črno. 

 

Slika 2: Pomladna in zimska podoba vrta prvošolcev 

Učenka A je pri naslednjem vprašanju, kaj bi se zgodilo z vrtom, če se velikanovo srce ne bi 

odtajalo, zapisala, da bi velikan ostal zloben, učenka E je napisala, da v vrt ne bi prišla 

pomlad. Tako kot velikanu tudi učencu S očitno ni bil všeč vrt z burjo, točo, zmrzaljo in 

snegom, zato je ta zapisal, da bi ostal grd. 

Prvošolci še niso zmožni sestaviti nove pravljice, so pa na vprašanje, kaj vse bi velikan 

naredil za otroke, da bi jim bilo lepo, zapisali: 

»Postavil bi jim lepa igrala in prinesel bi vse mogoče igrače in sladkarije.« 

»Velikan bi otrokom dovolil, da se igrajo po njegovem gradu.« 

»Postavil bi trampolin in obesil bi gugalnice na drevesa.« 
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Odzivi drugošolcev 

Tabela 10: Odzivi drugošolcev na pravljico Sebični velikan 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE G J K L T 

Čigav je bil vrt, na 

katerem so se igrali 

otroci? 

Vrt je bil od 

velikana. 

Velikanov. Od velikana. Od velikana. Od velikana. 

Opiši, kako je 

izgledal vrt. 

Imel je drevesa, 

rože, bil je velik 

in pisan. 

Imel je veliko 

dreves, rož, 

ptic … 

Ima drevesa, 

rože, bele 

cvetove. 

Veliko zelenja in 

igral. 

Bil je lep, cvetoč, 

barven. 

Kaj misliš, da bi se 

zgodilo z velikanom 

in njegovim vrtom, 

če se njegovo srce ne 

bi odtajalo? 

Velikan bi ostal 

nesramen in na 

njegovem vrtu 

bi bila vedno 

zima. 

Za vedno bi bilo 

zamrznjeno. 

Velikan bi bil še 

vedno sebičen. 

Ne bi pomlad 

prišla v vrt. 

Velikan bi ostal 

sam. 

Na vrtu bi bila 

vsa leta zima. 

Velikan bi imel 

kamen namesto 

srca.  

Velikan bi od 

mraza umrl in 

njegov vrt se ne 

bi nikoli odtajal. 

 

Vsi drugošolci so na prvo vprašanje odgovorili, da je bil vrt velikanov. 

Pri opisu vrta so navedli, da je imel drevesa, rože, da je bil velik in pisan, da je imel ptice, da 

je bil lep, cvetoč, barven, da je imel veliko zelenja. Učenka L je zapisala, da je bilo v vrtu 

veliko igral. Morda je tu mislila na drevesa, lahko pa jo je zmedlo to, da smo pravljico brali 

na našem šolskem vrtu z igrali. 

Učenci so zelo dobro ponazorili napis, ki ga je velikan napisal na zid. Vsi so sliko prečrtali z 

eno ali dvema rdečima črtama, kar pomeni prepoved. Učenka T je v ozadju narisala tudi 

drevesa, kar predstavlja velikanov vrt. 

 

Slika 3: Ponazoritev napisa »Kdor bo preplezal ta zid, bo kaznovan!« – drugošolci 

Drugošolci so pomladno podobo vrta ponazorili tako, da so uporabili pisane barve, večina 

učencev je na vrtu narisala vsaj enega otroka. Učenka T je narisala ptičje petje. Na vprašanje, 

zakaj je v vrtu narisala samo enega otroka in še to dečka, je odgovorila, da je to tisti deček, ki 

ga je imel velikan najraje. Za zimsko podobo vrta pa so učenci uporabili sivo, modro, črno, 

belo in rjavo barvo. Narisali so sneg, burjo, sivo velikanovo hišo in točo. 
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Slika 4: Pomladna in zimska podoba vrta drugošolcev 

Na peto vprašanje, kaj bi se zgodilo z velikanom in njegovim vrtom, če se njegovo srce ne bi 

odtajalo, je večina učencev podala odgovor, da bi bila na njegovem vrtu vedno zima, velikan 

pa bi ostal sam in sebičen. Učenka T pa je zapisala, da bi velikan umrl od mraza. 

Drugošolci so pri vprašanju, kaj vse bi velikan naredil za otroke, da bi jim bilo lepo, zapisali: 

»Velikan bi otrokom kupil sladoled in sladkorno peno. Peljal bi jih na morje. Postavil bi jim 

čisto nov trampolin. Igral bi se z njimi in jim kupil kolesa.« 

»Naredil bi gugalnice, tobogan, bazen in vrtiljak. Vse bi jim dovolil. Pripravil bi jim piknik.« 

»Živel je velikan, ki je imel otroke še posebej rad. In nekoč je imel velikan rojstnodnevno 

zabavo. Povabil je vse otroke. Za zabavo je naredil ogromno torto. Vsi so jo dobili, kolikor so 

jo hoteli. A še nekaj ti povem, da ta torta ni bila samo za povabljene otroke, ampak za cel 

svet.« 

»Nekega dne je velikan sedel na klopi in rekel naredil bom veliko igral. Tobogan, vrtiljak, 

plezala in posadil bom veliko dreves. Začel je graditi tobogan. Odšel je v trgovino in našel 

tobogan in gugalnice. Odšel je domov in rekel komaj čakam, da bom gledal otroke, ko se 

bodo igrali na mojih igralih! Jaz pa bom sedel na svojem velikanskem stolu in gledal 

otročičke na igralih in kako plezajo po cvetočih drevesih.« 
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Odzivi tretješolcev 

Tabela 11: Odzivi tretješolcev na pravljico Sebični velikan 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE M N O R U 

Čigav je bil 

vrt, na 

katerem so se 

igrali otroci? 

Vrt je bil od 

velikana. 

Od sebičnega 

velikana. 

Velikanov. Velikanov. Velikanov. 

Opiši, kako je 

izgledal vrt. 

Imel je 12 breskev, 

rožice, ptičke in 

otroci so se zmeraj 

igrali na tem vrtu. 

Lepo, prijazno, 

pomladno in poln 

otroškega smeha. 

Ptički so žvrgoleli, 

rožice so bile 

posajene kot 

zvezde, otroci so se 

igrali na njem. 

Imel je drevesa, 

rože in ptice. 

Vrt je izgledal 

zelo lep in bil je 

vesel, ker so se 

na njem igrali 

otroci. 

Kaj misliš, da 

bi se zgodilo z 

velikanom in 

njegovim 

vrtom, če se 

njegovo srce 

ne bi odtajalo? 

Strašil bi otroke in 

še vedno bi bil 

sebičen. 

Šel bi v pekel in 

na vrtu bi bila še 

zmeraj zima. 

Na njem bi bila 

vedno zima. 

Bil bi še vedno 

sebičen in še kar 

ne bi videl 

pomladi. Vrt bi 

zmrznil za vedno. 

 

Na vrtu bi bila za 

vedno zima. 

 

Na prvo vprašanje so učenci odgovorili, da je bil vrt velikanov. Učenka N pa je dodala še to, 

da je bil vrt od sebičnega velikana. 

Zanimivi so opisi vrta. Nekateri učenci so zelo natančno opisali vrt, na primer učenka M je 

zapisala, da je imel dvanajst breskev. Učenka O je napisala, da so bile rože posajene kot 

zvezde. Skoraj vsi so omenili ptice, rože in otroke. Vrt so si torej predstavljali z otroki, saj so 

ti vanj prinesli pomladno vzdušje. 

Napis »Kdor bo preplezal ta zid, bo kaznovan!« je zelo dobro ponazorila učenka M. Narisala 

je zid, otroke, ki plezajo, na drugi strani pa velikana in kletko, ki jo je upodobila kot nekakšno 

kazen. Učenki N in R sta sliko narisali zelo podobno, je pa učenka N v ozadju narisala še 

velikanov vrt in čez znak potegnila dve rdeči črti kot znak za prepoved. Učenka R rdečih črt 

ni narisala, tako da iz njene slike ni ravno razvidno, da je prepovedano plezati čez zid. Učenka 

U si je velikana predstavljala kot hudiča, je pa pri plezanju čez zid naredila štiri rdeče klicaje, 

ki naj bi pomenili znak za nevarnost. 

 

Slika 5: Ponazoritev napisa »Kdor bo preplezal ta zid, bo kaznovan!« – tretješolci 
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Sličice spodaj prikazujejo, kako so učenci narisali podobo pomladnega in podobo zimskega 

vrta. Pomladni vrt so upodobili z rožami, pticami oziroma ptičjim petjem, soncem, sadnim 

drevjem. Zanimiv je prikaz pomladnega vrta učenke N, ki je namesto rož narisala zvezde. V 

pravljici namreč piše, da so bile po travi tu in tam rože posejane kot zvezde. Učenka R je na 

pomladni vrt narisala tudi dva otroka. Zimski vrt so učenci upodobili z vetrom, snegom, 

dežjem. Učenka U je zimsko podobo vrta prikazala z dvema povsem golima drevesoma. 

 

Slika 6: Pomladna in zimska podoba vrta tretješolcev 

Učenci so pri vprašanju, kaj bi se zgodilo z velikanom in njegovim vrtom, če se njegovo srce 

ne bi odtajalo, zapisali, da bi velikan ostal sebičen in da bi na vrtu za zmeraj ostala zima. 

Zanimiv se nam je zdel odgovor učenke N, ki je napisala, da bi velikan šel v pekel. V pravljici 

je velikan postal dober, zato je šel v nebesa. Učenka N je torej razmišljala o nasprotnem – če 

nisi dober, greš v pekel. 

Zadnja naloga je od učencev zahtevala, da sestavijo novo pravljico, v kateri je imel velikan 

otroke rad. Takole so zapisali svoje zgodbe: 

»Nekoč pred davnimi časi je živel prijazni velikan. Imel je čisto svoj grad in zelo, zelo lep vrt. 

Otroci so tja prihajali čisto vsak dan. Velikanu je bilo to všeč, zato je napisal znak kdorkoli od 

otrok je dobrodošel! Ko so otroci ta znak opazili, so pripeljali vse svoje prijatelje iz daljnih 

krajev. Velikan se je ulegel v svojo posteljo, gledal je čez okno svoje sobe in zaspal. Ko se je 

velikan prebudil, je pogledal čez okno in ni več videl njegovih ljubih otrok. Spraševal se je, 
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kam so vsi odšli. Nato pa je zagledal svojega brata ljudožerca. Mislil si je, da je njegov brat 

pojedel vse otroke v vasi. Šel je ven in žalostno vprašal, če je pojedel otroke, ki so bili na vrtu. 

Ljudožerec mu je povedal, kaj se je zgodilo, in je začel govoriti. Ko sem prišel sem, so otroci 

zbežali, ker sem rekel, da sem velikan ljudožerec. Saj to je vendar normalno, vsi se me bojijo, 

čeprav ne vejo, da rajši pojem kakšno kokodajso, tako se v naši vasi reče kokoški. Ljudje 

imajo veliko preveč kosti, saj vedno, ko koga pojem, se mi zatakne med zobmi. In potem sta 

šla po vasi in vsem otrokom povedala, da jih velikan ljudožerec ne bo pojedel. In vsi skupaj so 

se igrali čisto vsak dan.« 

»Nekoč je živel velikan Joško. Počival je na Joškotovi klopci blizu mojega doma. Živel je v 

svojem gradu na vrhu Bukovškega hriba. Nekega dne je Joško počival na Joškotovi klopci. 

Ker je bil težak, se je podrla. Prijaznemu velikanu smo vsi otroci iz vasi prihiteli na pomoč. 

Postavili smo novo trdno klopco. Velikan je v zahvalo vsakega otroka, ki je prišel ob sončnem 

vremenu na sprehod, pestoval v naročju. Prijazni velikan Joško je tako postal prijatelj vseh 

otrok v vasi.« 

»Nekoč je v neki deželi živel prijazni velikan. Jeseni, pomladi in poleti se je zelo rad igral z 

otroki. Ta velikan je imel zelo veliko hišo in zelo lep vrt. Nekega dne so se velikan in otroci 

hoteli igrati, a se niso mogli, ker je deževalo. Potem so šli v velikanovo hišo. Tam so se igrali 

z velikanovimi igrami. Ko je prenehalo deževati, so se otroci poslovili od velikana in odšli 

domov. Naslednji dan so se otroci spet prišli igrat k prijaznemu velikanu. Ko je prijazni 

velikan zagledal otroke, se jih je takoj razveselil in jim pokazal, da je samo za njih naredil 

čisto nova igrala. Otroci so se jih razveselili in se takoj začeli igrati. Še naslednji dan je k 

velikanu prišel njegov prijatelj Razbijač. In ko so se k velikanu prišli igrat otroci, jih je 

velikanov prijatelj Razbijač takoj spodil. Ko je prijazni velikan to videl, je Razbijača takoj 

poslal nazaj v svojo hišo in mu rekel, naj se ne vrača več. Potem je prijazni velikan zazidal zid 

in pustil luknjo, da so lahko otroci šli noter. Čez nekaj ur so prišli otroci. Prijazni velikan jim 

je povedal, da tistega velikana ni več in da se zdaj lahko igrajo. In otroci in velikan so se 

igrali do konca svojih dni.« 

»V velikanovem vrtu so se otroci zmeraj igrali z velikanom. Nekega dne pa so otroci zagledali 

še lepši vrt od prijatelja velikana. Imel je vse rože, drevesa vseh sadežev in prelepo zeleno 

travo. Prijazni velikan je bil žalosten, ker se otroci ne igrajo več v njegovem vrtu. Drugi dan 

pa se je prijazni velikan odločil, da bo posadil vse, kar ima prijatelj velikan. Posadil je tudi 

narcise, ki jih prijatelj velikan ni imel. Bile so tako zelo lepe, da so se otroci takoj zapodili k 

njemu. Velikan in otroci so se spet skupaj igrali in zabavali.« 

»Nekoč pred davnimi časi, tako doooooolgo nazaj, je živel velikan. Bil je 70 metrov visok, to 

je veliko (še za velikana)! Zelo rad je imel rože. A še več … otroke! Vsak dan je čakal, da 

pridejo iz vrtca in šole. Takrat en dan je hotel narediti nekaj posebnega. Šel je po bombone, 

lizike in po svojo najljubšo čokolado čokovelik. To je bila čokolada, ki je bila v svetu 

velikanov, v Intervelikanu (trgovina) 1000 €. Šel je na vrt, obesil okraske, stekel v grad po 

vazo z zvončki in šel na vrt. Tam so prihajali otroci! "Nekaj se je spremenilo," si je mislil 

velikan. Kmalu so otroci vstopili na vrt in rekli: "Neki velikan nas je ves čas preganjal, potem 
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pa je še potrgal vse tvoje rože!" Velikan je rekel: "Štoriporisebibebi je bil mogoče! Ne mara 

otrok in še ves čas hoče moje rože!" Otroci so vprašali: "Kaj pa za gradom, na tvojem zadnjem 

vrtu?" Na zadnjem vrtu je bilo še veliko rož. Tam na sredi pa je sedel … Štoriporisebibebi! 

"Zakaj si to naredil," je vprašal velikan. Štoriporisebibebi je postal velikanordeč (to je veliko 

bolj rdeče od paradižnika, rdeče barve in krvi skupaj) v obraz in rekel: "Se lahko zabavam z 

vami?" Tako so se vsak dan igrali vsi skupaj, dokler ni prišlo do smrti otrok in do 

velikanosmrti (tako se reče smrti velikana).« 

7.2.4 Odzivi učencev na pravljico Vdani prijatelj 

Vprašanja: 

1. Naštej osebe, ki so nastopale v pravljici. 

2. Zakaj misliš, da mlinar vrtnarju Hansu ni bil resničen prijatelj? 

3. Razloži, s katerimi dejanji bi ti svojemu prijatelju dokazal, da si njegov pravi prijatelj. 

4. Primerjaj mlinarja in malega Hanska. 

5. Zamisli si, da imaš takega prijatelja, kot je mlinar. Kaj bi naredil? 

6. Spremeni konec pravljice tako, da se bo ta končala srečno. 

Odzivi prvošolcev 

Tabela 12: Odzivi prvošolcev na pravljico Vdani prijatelj 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE A D E F 

Naštej osebe, ki so 

nastopale v pravljici. 

Pižmovec, raca, 

ščinkavec, Hansek, 

mlinar, otroci. 

Pižmovec, raca, 

ščinkavec, Hansek, 

mlinar. 

Pižmovec, raca, 

ščinkavec. 

Hans, mlinar, ptič. 

Zakaj misliš, da mlinar 

vrtnarju Hansu ni bil 

resničen prijatelj? 

Ker mu je jemal rože. Ker je hotel imeti 

rože od Hansa in ker 

je hotel vse imeti. 

Ker mu je ukazoval, 

da je moral vse 

narediti. 

Zato, ker sta med 

sabo drugačna. 

Razloži, s katerimi 

dejanji bi ti svojemu 

prijatelju dokazal, da si 

njegov pravi prijatelj. 

Prinesla bi ji bonbon 

in se igrala z njo. 

Igrala bi se z njim, 

potolažila bi ga. 

Skupaj se igrava. S srcem. 

Primerjaj mlinarja in 

malega Hanska. 

Mlinar: / 

Hans: prijazen. 

Mlinar: nesramen. 

Hans: / 

Mlinar: nesramen. 

Hans: prijazen. 

Mlinar: zloben. 

Hans: prijazen. 

Zamisli si, da imaš 

takega prijatelja, kot je 

mlinar. Kaj bi naredil? 

/ / Ne bi bila prijateljica 

z njim. 

Ne bi več bila 

njegova prijateljica. 

 

Pri prvem vprašanju so morali učenci našteti osebe, ki so nastopale v pravljici. Nihče izmed 

učencev ni naštel popolnoma vseh književnih oseb. Učenka E je celo izpustila glavni osebi – 

Hansa in mlinarja. Največ oseb je naštela učenka A. 

Vsi učenci so razumeli, kaj je bistvo pravega prijateljstva in zakaj mlinar Hugo vrtnarju 

Hansu ni bil pravi prijatelj. Razložili so, da je mlinar Hansu jemal rože, da mu je ukazoval in 

nalagal dela. Učenka F pa je zapisala, da mlinar Hansu ni bil pravi prijatelj, ker sta med sabo 

drugačna. Seveda, Hans in mlinar sta si zelo različna. Prvi je dober in pošten ter za 

prijateljstvo daje vse, drugi pa ne daje nič, le jemlje. 
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Prvošolci so pravo prijateljstvo razložili s tem, da prijatelju daš bombon, se z njim igraš, ga 

potolažiš. Zelo zanimiv se nam je zdel odgovor učenke F, ki je zapisala, da pravo prijateljstvo 

dokažeš s srcem. 

Pri primerjavi mlinarja in Hansa so učenci zapisali, da je mlinar nesramen, zloben, za Hansa 

pa, da je prijazen. Učenka A je označila le mlinarja, učenka D pa le Hansa. 

Na vprašanje o tem, kaj bi naredil, če bi imel takega prijatelja, kot je mlinar, učenki A in D 

nista odgovorili, učenki E in F pa sta zapisali, da ne bi bili več njegovi prijateljici. 

Na zadnje vprašanje prvošolci niso odgovorili. 

Odzivi drugošolcev 

Tabela 13: Odzivi drugošolcev na pravljico Vdani prijatelj 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE I J K L 

Naštej osebe, ki so 

nastopale v pravljici. 

Mlinar, zdravnik, 

trije otroci, Hansek, 

račka, mama, 

pižmovec. 

Ščinkavec, pižmovec, 

raca, mlinar (Hugo), 

Hansek, žena, 

zdravnik, možje, male 

race. 

Ščinkavec, goska, 

žena, mlinar, sin 

Janezek. 

Pižmovec, raca, 

vrabček, mlinar, 

Hansek, mati, sin. 

Zakaj misliš, da mlinar 

vrtnarju Hansu ni bil 

resničen prijatelj? 

Ker mu ni dal nobene 

rože. 

Ker je bil sebičen. Zato, ker mu je 

nalagal dela, ki bi 

jih moral on 

opraviti. 

Ker je rekel, da ko so 

ljudje v nesreči, jih 

pustimo. 

Razloži, s katerimi 

dejanji bi ti svojemu 

prijatelju dokazal, da si 

njegov pravi prijatelj. 

Da bi mu pomagal, 

posodil stvari. 

Da bi mu pomagal. Da bi mu pomagala. Z druženjem in 

igranjem s svojimi 

prijatelji. 

Primerjaj mlinarja in 

malega Hanska. 

Mlinar: zelo sebičen. 

Hans: prijazen. 

Mlinar: sebičen, 

visok, nesramen. 

Hans: prijazen, nizek. 

Mlinar: nevoščljiv, 

neprijazen. 

Hans: prijazen, 

dober. 

Mlinar: hudoben. 

Hans: prijazen. 

Zamisli si, da imaš takega 

prijatelja, kot je mlinar. 

Kaj bi naredil? 

Mu ne bi pomagal, če 

mi ne bi tudi on 

pomagal. 

Povedal bi mu, da je 

že pravično, da mi da 

samokolnico. 

Ne bi mi bilo v 

redu. 

Bolj bi premislila o 

tem, če bi hotela vzeti 

njegovo samokolnico. 

 

Drugošolci so v primerjavi s prvošolci našteli več književnih oseb. Učenka K je izmed 

glavnih oseb naštela mlinarja, ne pa tudi Hansa. Skoraj vse osebe je naštel učenec J. 

Učenci so pojasnili, da mlinar Hansu ni bil pravi prijatelj, ker mu v zameno ni dal nobene 

rože in mu je nalagal svoja dela. Učenec J je to pojasnil z mlinarjevo sebičnostjo, učenka L pa 

je to razložila na primeru besed, ki jih je mlinar izrekel svoji družini. 

Našteta dejanja, s katerimi bi drugošolci dokazali prijateljstvo, so bila: pomoč, posojanje 

stvari, druženje in igra. 
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Mlinarja so učenci označili kot sebičnega, nesramnega, nevoščljivega in neprijaznega, Hansa 

pa kot prijaznega in dobrega. Učenec J je k primerjavi dodal še to, da je bil mlinar visok, 

Hans pa nizek. 

Zanimivi so odgovori na vprašanje, kaj bi naredil, če bi imel takšnega prijatelja, kot je mlinar. 

Učenec I je pojasnil, da takemu prijatelju ne bi pomagal. Učenec J bi mu povedal, kar mu gre, 

in sicer da je že prav, da mu da obljubljeno samokolnico. Učenka K je zapisala, da se ne bi 

dobro počutila, ni pa napisala, kaj bi v takem primeru storila. Učenec L je zapisal, da bi 

premislil, če bi sploh še hotel vzeti to samokolnico. 

Na zadnje vprašanje drugošolci niso odgovorili. 

Odzivi tretješolcev 

Tabela 14: Odzivi tretješolcev na pravljico Vdani prijatelj 

ODGOVORI UČENCEV 

VPRAŠANJE M N O P R U 

Naštej osebe, ki 

so nastopale v 

pravljici. 

Raca, 

pižmovec, 

ščinkavec, 

mlinar, njegov 

sin, njegova 

žena, Hans, 

zdravnik. 

Pižmovec, 

ščinkavec, 

raca, mlinar, 

žena, mali 

Hansek, kovač 

in prijatelji. 

Račka, 

pižmovec, 

ščinkavec, 

žena, 

Hansek, 

mlinar, sin, 

zdravnik. 

Žena, mlinar, 

Hansek, 

pižmovec, 

ščinkavec, 

raca, zdravnik, 

sin. 

V glavni 

zgodbi 

nastopajo: 

mlinar Hugo, 

Hansek, 

zdravnik in 

kovač. 

V okvirni: 

pižmovec, 

ščinkavec, 

raca in račke. 

Hansek, 

mlinar, 

pižmovec, 

ščinkavec, 

raca, sin, 

žena. 

Zakaj misliš, da 

mlinar vrtnarju 

Hansu ni bil 

resničen prijatelj? 

Ker ga je 

izrabljal. 

Ker ga je 

izkoriščal. 

Hans je bil 

njegov sluga, 

bil je len, 

zmeraj je 

hotel, da 

naredi reči 

namesto njega. 

Mlinar je 

Hansa 

izkoriščal, da 

mu ni bilo 

treba delati. 

Ker ga je 

mlinar izrabljal 

za prikolico in 

prijateljstvo. 

Zato, ker mu 

je vsak dan dal 

eno delo in ker 

se je oziral 

samo nase. 

Zato, ker je 

mlinar 

Hansku zadal 

smrt. 

Razloži, s 

katerimi dejanji 

bi ti svojemu 

prijatelju dokazal, 

da si njegov pravi 

prijatelj. 

Da bi mu kaj 

podarila in da 

bi ga kdaj 

povabila k 

sebi domov, 

predvsem pa, 

da bi mu 

pomagala. 

Da mu 

pomagam v 

stiski, ne bi ga 

izkoriščal, ne 

bi bil moj 

sluga, pustil bi 

mu, da naredi 

svoje delo. 

Pomagala bi 

mu, če kaj ne 

bi razumel. 

Pomagala bi 

mu, dala bi mu 

edino karto za 

nastop Bruno 

Marsa. 

Vsak dan bi 

hodila k 

njemu, bi mu 

kaj dala in mu 

tudi ustregla, 

če bi kaj 

potreboval, bi 

mu kaj 

posodila. 

Tako, da bi 

mu pomagala, 

ga povabila 

na obisk in ga 

povabila na 

primer v 

gledališče. 

Primerjaj 

mlinarja in 

malega Hanska. 

Mlinar: slab in 

hotel je imeti 

vse zase. 

Hans: dober in 

radodaren. 

Mlinar: 

zloben, 

neumen in 

tečen. 

Hans: prijazen, 

dober, 

ustrežljiv in 

Mlinar: 

važen, 

izrabljiv, 

nerazumen. 

Hans: 

prijazen, 

zvest. 

Mlinar: 

nesramen, 

izkoriščal, ni 

bil pravi 

prijatelj. 

Hans: prijazen, 

nasedel je 

Mlinar: bogat, 

zloben, 

izkoriščal ga 

je, ni bil dober 

prijatelj. 

Hans: reven, 

veliko rastlin 

Mlinar: nikoli 

ni mislil na 

druge in bil je 

zelo len. 

Hans: 

dobrodušen, 

delaven in 
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pogumen. mlinarju in rad 

ga je imel. 

je imel, 

prijazen, 

ustrežljiv in ni 

bil zloben. 

polnega srca 

prijaznosti. 

Zamisli si, da 

imaš takega 

prijatelja, kot je 

mlinar. Kaj bi 

naredil? 

Ne bi mu 

pustila, da me 

izrablja in da 

bi mi nalagal 

delo. 

Ne bi bila več 

njegova 

prijateljica. 

Ne bi mu več 

dajala rož. 

Potem 

verjetno ne bi 

bila več 

prijatelja, 

ampak kdo 

pa potrebuje 

takega 

prijatelja. 

Povedala bi 

mu, da me 

samo izrablja 

in da nisva več 

prijatelja. 

Dala bi mu 

vse, kar bi 

potreboval, in 

hodila bi k 

njemu na 

obisk. 

Jaz bi mu 

poskusila 

dopovedati, 

da ni pravi 

prijatelj. 

 

Tretješolci so našteli največ književnih oseb, poleg tega so vsi učenci našteli glavni osebi 

Hansa in mlinarja. 

Tretješolci so zelo dobro pojasnili, zakaj mlinar Hansu ni bil resnični prijatelj. Vsi so zapisali 

odgovore v smislu, da je mlinar Hansa izkoriščal. Učenka N je svojo razlago utemeljila tudi s 

tem, da je zapisala, da je bil mlinar len. Učenka U pa se je osredotočila na vzrok Hansove 

smrti. Hans namreč na koncu pravljice umre in učenka je v svojem odgovoru zapisala, da je 

bil za to odgovoren mlinar. 

Pomoč, prijaznost, ljubezen, povabilo v gledališče, obisk in podarjena karta za koncert so bile 

stvari, s katerimi bi tretješolci dokazali pravo prijateljstvo. 

Pri naslednji nalogi so morali učenci primerjati mlinarja Huga in Hansa. Zapisali so, da je bil 

Hugo zloben, izkoriščevalski, bogat, len, slab prijatelj, vedno je mislil samo nase, za Hansa 

pa, da je bil dober, pogumen, ustrežljiv, prijazen, zvest, reven, delaven, pa tudi, da je bil 

naiven. Učenka P je namreč zapisala, da je nasedel mlinarju. 

Pri naslednji nalogi so se morali učenci postaviti v Hansovo kožo. Zamisliti so si morali, kaj 

bi naredili, če bi imeli takega prijatelja, kot je bil mlinar. Večina je zapisala, da se ne bi pustili 

tako izkoriščati oziroma da bi prijatelju povedali, da to, kar dela, ni prav. Prav tako je večina 

povedala, da bi prekinili prijateljstvo s takim prijateljem. 

Tretješolci so poleg ostalih nalog napisali tudi pravljico, ki se konča drugače – srečno. 

Zapisali so jih takole: 

»Pred vrati je stal mlinar Hugo. O, moj dragi Hansek! Moj sin je padel z lestve. Bi šel ti 

prosim po zdravnika? Zakaj pa ne greš ti po zdravnika? Veš, noč je tako temna, da se kar 

malo bojim iti sam, in če pomislim, da ti bom dal svojo samokolnico, bi bilo to najmanj, kar 

lahko storiš zame, je rekel mlinar. In Hansek mu je rekel, da ne more iti. Mlinar ga je vprašal, 

zakaj ne more iti. Zato, ker me samo izkoriščaš. Če je prijateljstvo takšno, kot si ga 

predstavljam, nočem imeti nobenega prijatelja več! In Hansek je mlinarju zaloputnil vrata 

pred nosom. Naslednje jutro so vsi govorili o tem, kaj se je zgodilo včeraj. Hansek je prišel na 

glavni trg in tam zagledal mlinarja. Glavo si je potiskal v suknjič, da ga ne bi prepoznali. 
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Pomešal se je med vaščane, ki so ravno poslušali mlinarja. Včeraj, ko sem prišel k Hanskovi 

bajtici in ga prosil za pomoč, mi je kar zaloputnil vrata tik pred nosom. No, potem pa Hansek 

ni več tako prijazen kot nekoč, je rekel kovač. Ko je Hansek slišal, kaj govorijo o njem, je 

glavo povlekel iz svojega suknjiča in vsem v vasi povedal, kaj se je v resnici zgodilo. In vsi so 

živeli lepo do konca svojih dni. No, razen mlinarja, on pa je malo manj lepo živel, ker so mu 

vsi govorili lažnivec.« 

»Hansek je šel po zdravnika. Potrkal je in zdravnik je prišel. Skupaj sta zajahala konja in 

odšla k mlinarju. Zdravnik je rekel, da mora paziti, in odšel. Naslednji dan pa je Hansek dobil 

novega prijatelja. Ko je mlinar prišel, mu je Hansek rekel, da ni več njegov prijatelj. Hansku 

je bilo vseeno, če ne bo imel mlinarja za prijatelja, ker je imel že prijatelja Mihata.« 

»Hansek je preživel in ugotovil, da ga je mlinar samo izkoriščal. Zato mu je rekel: "Ti si 

najslabši prijatelj vseh časov!" Mlinar pa mu je pojasnil. Potem se je mlinar opravičil in celo 

življenje sta bila prijatelja, brez kakšnih izsiljevanj.« 

»Nekoč sta v neki deželi živela prijatelja, Hansek in mlinar Hugo. Pozimi je bil Hansek zelo 

lačen, ker je imel zelo malo denarja. Ko je prišla pomlad, je mlinar Hugo prišel k Hansku z 

veliko košaro v rokah in mu rekel, naj mu jo napolni s trobenticami. In mlinar Hugo mu je še 

rekel, naj mu da desko in da mu z desko zakrpa streho. Tako je mlinar Hugo Hansku nalagal 

nova in nova dela in Hansek ni imel časa za svoja opravila. Tako je neko noč grmelo in se 

bliskalo. Nato je začelo tolči po Hanskovih vratih. Najprej je Hansek mislil, da je samo burja, 

a potem je začelo tolči vse glasneje. Hansek si je mislil, to bo lačen popotnik, in šel odpret 

vrata. Pred vrati je zagledal mlinarja Huga. Hansek ga je vprašal. Kaj pa ti tukaj? Mlinar 

Hugo mu je odgovoril. Moj sin je padel z lestve in se potolkel. Ali greš lahko ti po zdravnika? 

Hansek mu je rekel z veseljem, a moraš mi dati tvojo svetilko, ker se bom izgubil. Mlinar 

Hugo je Hansku dal svetilko. In Hansek je šel po zdravnika. Ko je Hansek prišel do 

zdravnika, je potrkal. Kdo pa tako pozno trka? Hansek je, mlinarjev sin je padel z lestve. 

Zdravnik je skočil s postelje in vzel Hanska na konja. Hansek je zdravniku osvetljeval pot s 

svojo svetilko. Ko sta prispela, je zdravnik mlinarjevemu sinu takoj zacelil rane. Mlinar Hugo 

se je zahvalil Hansku. Hansek in mlinar Hugo sta bila najboljša prijatelja do konca svojih 

dni.« 

»Neke noči je na Hanskova vrata nekdo potrkal. Bil je mlinar Hugo. Hanska je prišel prosit, 

naj gre namesto njega po zdravnika, saj je njegov sin padel z lestve. Hansek je seveda šel po 

zdravnika, a mlinar se je spomnil, da morajo najboljši prijatelji delati usluge drug za drugega 

in tekel je za njim in mu dal luč, da bo lažje prišel do zdravnika. Hansek se mu je zahvalil in 

ga objel. Pohitel je in hitro prišel do zdravnika. Pozdravil je in zdravniku hitro povedal, kaj 

se je zgodilo. Hanska je zdravnik takoj razumel. Usedel se je na konja in še Hanska povabil 

gor. Skupaj sta se hitro napotila k mlinarju. Kmalu sta prispela. Mlinar je bil vesel, da sta 

prišla. Kmalu so opravili svoje delo in se odpravili vsak v svojo hišo. Že takoj zjutraj je 

mlinar Hugo prišel po svetilko, ki jo je posodil Hansku. Hansek pa je še vedno spal, saj je bil 

zelo zelo utrujen od situacije, ki se je zgodila prejšnji dan. Mlinar se mu je samo smejal. Uh, 

Hansek, kako sem ti hvaležen za včeraj, je rekel mlinar Hugo. Ali boš prišel jutri, da ti končno 
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dam svojo samokolnico? Seveda, je odvrnil Hansek in skočil iz postelje. Bi si ogledali moje 

rože? Ja, bi, je rekel mlinar in napotila sta se na Hanskov vrt. Tako je bil lep, da si je mlinar 

takoj zaželel trobentic in drugih rož. No, to bo pa konec, ker se mi mudi na ta prečudovit 

Hanskov vrt.« 

»Nekoč leta 921 sta živela dva prijatelja: mlinar Hugo in vrtnar Hans. Nek lep sončen dan je 

mlinar prišel k Hansu in ga vprašal: "Lahko okoplješ moj veliki vrt, potem pa še mali?" Mali 

Hansek je pač moral. Tako je Hans vsak dan moral nekaj narediti. Mlinar pa mu je nalagal 

dela: posadi mi vrtnice, naredi ptičje strašilo, da ne pojejo semen, zalij vrtnice, odnesi žito v 

mlin, odnesi moko na trg, poišči boljšo šolo za mojega sina … Nek dan je prišel Hans k 

mlinarju: "Ne bom več delal, to ne more biti prijateljstvo, če pa je, pa bi moral tudi ti meni 

delati!" Mlinar je postal rdeč. Prosil ga je, naj mu odpusti. Od takrat drug drugemu delata in 

ne moreš zgrešiti njunega groba, saj sta pokopana na pokopališči Mir in prijateljstvo. Tam je 

velik grob, velik je zato, ker sta notri pokopana 2 osebi, in sicer mlinar in Hans.« 

7.2.5 Poustvarjanje ob kamišibaju 

Kamišibaj je J. Sitar (2018: 9) opredelila kot »stroj za pravljice«. Avtorica opisuje, da ga 

»napolniš z zgodbo in začneš … A če pogledamo še korak naprej, ni drugega kot kup skupaj 

zbitih deščic in sveženj porisanih listov. Vse ostalo imamo v sebi, poiščemo za to najboljše 

podobe in besede in jih podelimo z drugimi.« (Sitar, 2018: 9). 

Kamišibaj (ang. kamishibai) je oblika vizualnega in participativnega pripovedovanja zgodb, 

ki združuje uporabo ročno risanih vizualizacij z zanimivimi pripovedmi predstavitelja. 

Japonska beseda kami (紙) pomeni papir in shibai (芝 居) pomeni igra/drama. Izvor 

kamišibaja ni jasen, njegove korenine pa se prepletajo z različnimi zgodovinskimi zgodbami o 

naravi in z drugimi oblikami vizualnega pripovedovanja zgodb, ki segajo v prejšnja stoletja. 

Oblika kamišibaja, ki jo poznamo danes, se je razvila okrog leta 1929 in je bila zelo 

priljubljena v tridesetih in štiridesetih letih dvajsetega stoletja, vsekakor pa je umrla s 

poznejšo uvedbo televizije v petdesetih letih. Običajno je kamišibaj sestavljen iz voditelja, ki 

stoji desno od majhne lesene škatle ali odra, ki vsebuje navadno od dvanajst do dvajset kart. 

Karte vsebujejo vizualne elemente, ki spremljajo in dopolnjujejo vsako zgodbo. Predstavitelj 

menja karte in spreminja hitrost njihovega prehoda, da se ujema s potekom zgodbe, ki jo 

pripoveduje. Najboljši predstavitelji kamišibaja namreč ne prebirajo zgodbe, temveč namesto 

tega gledajo občinstvo in le občasno pogledajo na sliko v okvirju. Poleg tega pa obstaja več 

različnih tehnik menjavanja kartic, s katerimi lahko predstavitelj še dodatno poveča napetost 

pripovedovane zgodbe in jo naredi še zanimivejšo za poslušalce (prim. Reynolds, 2011). 
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Slika 7: Tipičen japonski kamišibaj s predstaviteljem (Sato, 2011) 

Na Japonskem kamišibaj še danes velja za pravo umetnost, drugod po svetu pa postaja čedalje 

bolj uporabljan učni pripomoček v izobraževalnih ustanovah. Ena od mnogih prednosti 

kamišibaja kot oblike ustnega, vizualnega pripovedovanja je, da daje učencem bolj 

dramatičen, živ pogled na pripovedovano zgodbo. To jim omogoča lažje razumevanje in bolj 

živo predstavo obravnavanega besedila. Učenci se na tak način ne zanašajo le na besedilo, 

temveč na vizualne in besedne elemente, kar jim omogoča boljše pomnjenje zgodbe, lahko pa 

tudi sami sodelujejo pri pripovedovanju zgodb. Na ta način krepijo svoj besedni zaklad, saj 

morajo zgodbo predstaviti na samosvoj način, s svojimi besedami. Ob tem izdelajo in narišejo 

risbe/slike z vizualnimi elementi za določeno zgodbo, ki jo potem sami predstavijo. Kamišibaj 

v razredu ponuja številne možnosti, predvsem pa velja za nek zabaven element, ki popestri 

učne ure in jih naredi zanimivejše (prim. McGowan, b.d.). 

Po prebranih pravljicah so naši učenci poustvarjali ob gledališču kamišibaj. Njihova zadnja 

naloga je torej bila, da se preizkusijo kot kamišibajkarji – pripovedovalci in prikazovalci 

zgodbe. Delo je potekalo v skupinah, v parih, tudi samostojno, saj so nekateri učenci želeli 

poustvarjati individualno. Vsak učenec, par ali skupina si je izbrala pravljico, ki smo jo 

prebrali. Za izbrano pravljico so morali izdelati slike. Poudarili smo, naj slik ne bo preveč in 

naj bo vanje zajeto le bistvo. Učenci so lahko boljši učinek dosegli tudi s primernim 

razporejanjem likov (oseb, dogodkov itd.) na eni sami sliki in z odkrivanjem le-teh po delih. 

Paziti so morali, da ne dajejo pomembnih vsebinskih ali likovnih elementov na rob slike, saj 

bi jo zakril lesen okvir – butaj. Treba je bilo izdelati tudi naslovnico, ki nas popelje v svet 

zgodbe. Na naslovnico so morali zapisati naslov zgodbe, lahko so zapisali tudi avtorja zgodbe 

in avtorja likovne podobe. Imena avtorjev smo na slikah zaradi anonimnosti prekrili. Ko so 

bile slike dokončane, so se učenci pripravili na pripovedovanje ob slikah. J. Sitar (2018) 

pravi, da kamišibajkar ustvarja predstavo z besedno interpretacijo zgodbe, s spretnim 

ravnanjem z butajem in vložnimi slikami, s koordinacijo obojega, z vključevanjem občinstva 

v doživljanje zgodbe. Prav tako pa našteva lastnosti dobrega kamišibajkarja, ki so, da zna 

pritegniti gledalce, da je sproščen, zbran, da zna gledalce povezati z zgodbo in junaki v 

skupno doživljanje, da je dober pripovedovalec, da zna ustvariti napetost z barvo, hitrostjo in 

jakostjo govora in načinom prikazovanja slik, da ima do zgodbe oseben odnos, zato jo lahko 

interpretira, ter da ima občutek za mero (prim. Sitar, 2018). V razredu smo nato pripravili 
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predstavo, za katero smo prostor popolnoma zatemnili, kamišibaj in kamišibajkarje osvetlili s 

svetilko, nato pa uživali v sproščenosti in odličnih zgodbah. 

Spodaj prikazujemo primere slik, ki so jih učenci izdelali za kamišibaj. 

Slike prvošolcev 

 

Slika 8: Kamišibaj prvošolcev (Sebični velikan) 

 

Slika 9: Kamišibaj prvošolcev (Slavec in vrtnica) 
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Slika 10: Kamišibaj prvošolcev (Vdani prijatelj) 

Slike drugošolcev 

 

Slika 11: Kamišibaj drugošolcev (Slavec in vrtnica) 

 

Slika 12: Kamišibaj drugošolcev (Sebični velikan) 
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Slika 13: Kamišibaj drugošolcev (Sebični velikan) 

 

Slika 14: Kamišibaj drugošolcev (Vdani prijatelj) 

Slike tretješolcev 

 

Slika 15: Kamišibaj tretješolcev (Srečni kraljevič) 
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Slika 16: Kamišibaj tretješolcev (Slavec in vrtnica) 

 

Slika 17: Kamišibaj tretješolcev (Slavec in vrtnica) 

 

Slika 18: Kamišibaj tretješolcev (Sebični velikan) 
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Slika 19: Kamišibaj tretješolcev (Vdani prijatelj) 

7.3 RAZPRAVA IN SKLEP EMPIRIČNEGA DELA 

Ob izbiri besedil je eno izmed pogosto zastavljenih vprašanj, katera besedila naj bi bila 

primerna za učence. Sodobni, tj. komunikacijski pouk književnosti v ospredje postavlja 

učenca in narekuje, naj bo srečevanje bralca in besedila, tudi v šoli, čim prijetnejše. Tako naj 

bi bilo temeljno načelo pri izbiri besedila izhajanje iz učenčevih interesov, ki pa jih mentor 

branja ne sme preveč poudarjati (prim. Saksida, 2011). Slednje namreč vodi v to, da učenci ne 

ločijo več motivacije in interesa za branje v prostem času in za branje v okviru bralnega 

dogodka v šoli. Branje v prostem času po motivaciji in interesu za branje ne more biti nikoli 

enako branju v okviru pouka, pri katerem branje poteka v skupini, o prebranem pa se je 

(nujno) potrebno pogovoriti. Že starejša specialnodidaktična literatura govori o tem, da interes 

ne more biti edino merilo izbire literature za šolsko interpretacijo (prim. Saksida, 2010a). Pri 

upoštevanju bralnih interesov pa je treba le-te tudi razvijati. Tu velja opozoriti na vprašanje o 

zahtevnosti besedil. Ali lahko mentor branja učencem ponudi zahtevnejša besedila, s katerimi 

se razvijajo tudi bralni interesi učencev? Čeprav velja načelo, da mentor branja izbira besedila 

v skladu z razvojno stopnjo učencev, pa jim lahko ponudi tudi zahtevnejša besedila. 

Pomembno je le, da jim mentor nudi toliko pomoči, da bodo besedilo lahko razumeli, torej da 

se o zahtevnejših mestih v besedilu izčrpno pogovorijo. I. Saksida (2011) predpostavlja, da 

nobeno besedilo ni pretežko ali prelahko, razlikujejo se le vloge, ki jih učenci zavzemajo ob 

besedilu. Naloga mentorja branja je torej predvidevanje recepcije učencev, saj edini ve, kako 

bodo učenci »izbrano besedilo zares sprejeli glede na spreminjajoče se danosti, ki vplivajo na 

pogovor o književnosti in predvsem, kako jim bo tudi v pogovoru o že znanem besedilu 

omogočil užitek opazovanja lastnega drugačnega branja, užitek razvijanja lastnih bralnih 

strategij« (Saksida, 2011: 28). 

Šolska interpretacija besedila je osrednja metoda pouka književnosti, ki izhaja iz pedagoško 

utemeljenega izkušenjskega učenja in opredelitev interpretativnih dejavnosti v literarni vedi. 

Mentor branja mora ob obravnavi književnega besedila učencem zastavljati vprašanja tako 

nižje kot tudi višje zahtevnostne ravni, saj slednja usmerjajo učence h kompleksnejšemu 

razumevanju književnih besedil. Bralne zmožnosti učencev so različne, zato je treba pouk 

književnosti prilagajati. Tudi posodobljeni Učni načrt za slovenščino (Učni načrt, 2018) 

navaja, da je treba pri izbiri besedil poleg kakovosti besedil, zvrstno-vrstne in vsebinske 
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raznovrstnosti ter primernosti besedil bralnorazvojni stopnji učencev upoštevati tudi 

individualne razlike med učenci (izbira lažjih in zahtevnejših besedil glede na njihove bralne 

zmožnosti). Čeprav se manj zmožnim učencem prilagaja besedila in naloge do te mere, da so 

jih zmožni razumeti in rešiti, pa je smiselno, da tudi ti učenci uporabljajo spretnosti na višjih 

ravneh razmišljanja (prim. Petek, 2014). Po besedah I. Sakside (2014b) bi bilo treba pouk 

književnosti prilagajati tudi zmožnejšim učencem. V raziskavi (Kerndl, 2013, v Saksida, 

2014b) je bilo ugotovljeno, da se za nadarjene učence dosti naredi izven pouka, na primer pri 

dodatnem pouku, premalo pa pri samem pouku. Pri načrtovanju individualizacije in 

diferenciacije pouka bi se morali mentorji branja bolj posvetiti tudi nadarjenim, in sicer tako, 

da bi jim pripravili zahtevnejša besedila in kompleksnejše bralne naloge (prim. Saksida, 

2014b). 

V naši raziskavi smo z uporabo metode dolgega branja učencem brali zahtevnejša besedila. 

Glede na to, da je knjiga Srečni kraljevič in druge pravljice v učnem načrtu predvidena za 

drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje, natančneje za šesti in sedmi razred devetletne 

osnovne šole, smo z raziskavo ob doseganju naših zastavljenih ciljev ugotovili naslednje: 

Ugotoviti, ali je knjiga Srečni kraljevič in druge pravljice (z uporabo metode dolgega 

branja) primerna za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. 

Na vprašanje, če je knjiga Srečni kraljevič in druge pravljice primerna za učence prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, je težko odgovoriti enoznačno, saj so učenci pravljice 

razumeli različno. Menimo, da ne predstavlja nobene težave, če jim knjigo ponudimo v 

tretjem razredu. Zdi se nam, da so jo tretješolci povsem zmožni razumeti (to je, seveda, 

odvisno tudi od same skupine učencev). Za prvošolce in drugošolce, vključno s tretješolci, pa 

bi predlagali, da se knjigo ponudi nadarjenim učencem. Ti jo bodo ob ustrezni pomoči 

mentorja in ob izčrpnem pogovoru zmožni razumeti. Že posodobljeni Učni načrt za 

slovenščino (Učni načrt, 2018) nam narekuje, da je treba upoštevati individualne razlike med 

učenci. To pa pomeni, da je treba izbirati lažja in zahtevnejša književna besedila glede na 

učenčeve bralne zmožnosti. Kar se tiče metode dolgega branja, je ta brez dvoma prispevala k 

lažjemu razumevanju pravljic, saj smo vsako pravljico brali dlje časa. Po vsakem branju smo 

se tako imeli čas pogovoriti o prebranem delu, razložiti zahtevnejše dele, neznane besede in 

podobno, pred vsakim novim branjem pa smo imeli čas obnoviti, kaj smo že prebrali. 

Raziskati odzive učencev na izbrana književna dela. 

Odzivi učencev na pravljice so bili zelo dobri, celo odlični, zagotovo pa so jo razumeli 

različno. Učenci so pravljicam sledili z zanimanjem. V pogovoru so aktivno sodelovali učenci 

vseh treh razredov. Tudi pri obnavljanju vsebine ni bilo zaznati težav. Njihovi odgovori na 

vprašanja o prebranem besedilu dokazujejo, da so učenci zmožni kompleksnih odzivov nanje. 

Iz navedenih odgovorov učencev je razvidna razlika v obsegu in kakovosti zapisanega 

besedila. Nekateri učenci so se zmožni izražati le z besedo, zato smo jim pri zapisu pomagali 

(to so bili predvsem prvošolci), drugi z zapisom posamezne besede, tretji s tvorjenjem kratke 
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povedi. Nekateri učenci pa so zmožni izražati svoje razmišljanje tako, da zapišejo poved in jo 

tudi utemeljijo. 

Ugotoviti, kakšna je motivacija učencev pri poslušanju daljšega in zahtevnejšega 

književnega dela. 

Motivacija učencev pri poslušanju pravljic je bila zelo visoka, čeprav so bile le-te daljše in 

vsekakor zahtevnejše. Menimo, da je k visoki motivaciji zelo prispevala sama metoda dolgega 

branja in to, da smo učencem pravljice brali mi. Ko učencem interpretativno beremo pravljico 

(poudarjamo glas, oponašamo različne glasove), je za njih dosti bolj zanimivo, kot če bi jo 

tiho brali oni sami. Metoda dolgega branja pa je pri učencih vzbudila napetost, pričakovanja, 

saj smo pravljico vedno zaključili s tako povedjo, da je pri učencih vzbudila močno 

zanimanje, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Učence je nadaljevanje pravljice tako zanimalo, 

da so nas po vsakem branju prosili, če lahko preberemo še malo. Čeprav smo imeli določene 

termine branja, so nas učenci spraševali, če bomo danes prebrali nadaljevanje pravljice ali če 

bomo danes začeli z novo pravljico, ker smo prejšnjo že prebrali. Veliko nam pove tudi to, da 

je učenec, ki sicer slabše bere in pravzaprav ne mara brati, doma sam prebral nadaljevanje 

pravljice (knjigo imajo doma), saj ga je tako zelo zanimalo, kaj se bo zgodilo. Med prvošolci, 

drugošolci in tretješolci se ni pojavila razlika v koncentraciji pri poslušanju pravljic, pojavila 

pa se je pri tistih učencih, ki so že nasploh pri pouku težje zbrani. Ti učenci so potrebovali 

nekaj motivacijskih spodbud. Menimo, da bi se moralo šolsko branje večkrat (vsaj trikrat) 

letno povezovati z metodo dolgega branja, saj se le-ta uresničuje kot prijetno doživetje in kot 

metoda privzgajanja bralnih navad (Učni načrt, 2018). 

Preveriti, katere cilje iz učnega načrta je mogoče doseči z obravnavo omenjene knjige. 

V učnem načrtu za slovenščino smo pregledali, katere cilje lahko dosežemo z obravnavo 

knjige Srečni kraljevič in druge pravljice. Pregledali smo cilje, ki se nanašajo na književnost v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ugotovili smo, da lahko z izbrano knjigo dosežemo 

večino teh ciljev. 

Naj omenimo še nekaj težav, s katerimi smo se srečevali med samim pridobivanjem 

podatkov. Knjigo Srečni kraljevič in druge pravljice smo brali v podaljšanem bivanju. Delo je 

bilo tako oteženo, saj imajo učenci v času podaljšanega bivanja določen čas namenjen kosilu, 

odhodu na igrišče, domači nalogi, večina vsakodnevno obiskuje tudi različne dejavnosti, 

poleg tega pa učenci domov odhajajo ob različnem času. Nekateri učenci tako niso imeli 

možnosti slišati pravljice v celoti, drugi niso imeli časa do konca rešiti učnega lista. Take 

učence smo zato morali izključiti iz raziskave, čeprav bi ravno ti lahko prinesli presenetljive 

odzive. Naj poudarimo tudi to, da učencev predhodno nismo poznali, zato smo za vse 

pripravili enake učne liste, z enakimi vprašanji. Če bi namreč vedeli, kateri učenci so bolj 

zmožni, kateri manj, bi lahko naloge diferencirali. Problem je bil tudi to, da smo imeli 

skupino, v kateri so bili tako prvošolci, drugošolci kot tudi tretješolci. Znano je, da so 

prvošolci počasnejši, poleg tega potrebujejo veliko naše pomoči pri razumevanju navodil. S 

tako številčno in raznoliko skupino je bilo, priznamo, težko delati. Izboljšave, ki bi jih lahko 
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naredili pri pridobivanju podatkov, bi lahko bile, da bi delali v manj številčni skupini, še bolje 

pa bi bilo, če bi bili razredi med seboj ločeni, torej da bi posebej brali prvošolcem, posebej 

drugošolcem in posebej tretješolcem. Prav tako bi bilo samo raziskavo bolje izvesti v razredu, 

kjer bi cela učna ura pomenila en termin branja, delo pa bi potekalo nemoteno. 

8 ZAKLJUČEK 

Spoznanje, da imajo učenci znotraj posamezne skupine pri bralnem dogodku različne bralne 

zmožnosti, mentorjem branja nalaga obvezo, da branje in z njimi povezane dejavnosti 

prilagodijo glede na razvojne potrebe posameznega učenca. 

Mentor branja bi tako moral glede na učenčeve zmožnosti prilagajati književni pouk v fazah 

načrtovanja, organizacije in izvedbe, kot tudi v procesu preverjanja in ocenjevanja znanja. 

Poleg didaktičnih pristopov bi moral prilagajati tudi besedila (lažja besedila manj zmožnim, 

zahtevnejša besedila bolj zmožnim učencem), cilje, samostojnost oziroma vodenost pri delu 

in podobno. Načela individualiziranega pristopa so namreč popolnoma uresničljiva, saj so 

cilji, vsebine in standardi znanja za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje v učnem načrtu 

opredeljeni za celotno obdobje in ne po posameznih razredih (Učni načrt, 2018). Končni cilj 

individualizacije in diferenciacije, ki ga opredeljuje učni načrt (Učni načrt, 2018), pa je torej 

optimalni razvoj zmožnosti vsakega posameznega učenca. 

Na podlagi odzivov učencev ugotavljamo, da so nekateri zmožni razumeti kompleksnejša 

besedila in ob tem rešiti tudi kompleksnejše bralne naloge. Ob tem bi veljalo razmišljati, kako 

takim učencem zagotoviti ustrezno motivacijo in spodbudno učno okolje, da bi pismenost 

razvijali v skladu s svojimi zmožnostmi. Učencem z razvitejšimi bralno-pisalnimi 

zmožnostmi pouk književnosti zagotovo ni izziv, če ne zadosti njihovim književnim 

potrebam. Lahka besedila in lažje bralne naloge učencev z večjimi zmožnostmi ne 

spodbujajo, temveč nasprotno, povzročajo nazadovanje in nizko zadovoljevanje potreb po 

književnih izzivih. Mentor branja je torej tisti, ki z izbiro zahtevnejših besedil skrbi za 

napredek učenca, hkrati pa sam kot dober bralni model in s kakovostno interpretacijo besedila 

prispeva k boljši motivaciji učenca, zaradi katere je ta tudi pripravljen sprejemati večje 

književne izzive. 

Raziskava potrjuje, da so učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja zmožni razumeti 

knjigo Srečni kraljevič in druge pravljice ob uporabi metode dolgega branja in ob ustrezni 

pomoči mentorja branja. Odzivi učencev so pokazali, da so posamezniki z bolj razvitimi 

bralnimi in pisalnimi zmožnostmi zmožni razumeti kompleksnejše besedilo in ob tem rešiti 

tudi zahtevnejše bralne naloge. Njihovih kompleksnih odzivov na besedila seveda ne gre 

posploševati na osnovno množico – iz njih namreč ni mogoče sklepati, da bi bil odziv v vseh 

primerljivih starostnih skupinah prav tak. Ob vsem torej ugotavljamo, da pri izbiri besedila za 

branje pri bralnem dogodku ni nujno, da je besedilo v skladu z učenčevo bralnorazvojno 

stopnjo (besedilo lahko razumejo bralci/poslušalci različnih starosti), temveč v skladu z 

njegovimi bralnimi zmožnostmi. Z bralnim dogodkom pa so povezane tudi bralne naloge, ki 

bi jih moral mentor branja prilagajati glede na zmožnost učencev. Cilj mentorja branja bi 
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moral biti, da vsak učenec napreduje v skladu s svojimi zmožnostmi. Mentorji branja bi se 

tako morali odreči razvrščanju literature v starostne skupine in pouk književnosti bolj 

individualizirati in diferencirati. Magistrsko delo naj zaključimo z mislijo J. A. Appleyarda 

(1991: 19), da »razmišljanje o pomenu besedila ni le vprašanje o besedilu ali o semiotičnih 

sistemih in avtorskih strategijah, ki so kodirane v besedilu, temveč je tudi razmišljanje o 

načinih, s katerimi bralci opomenjajo besedilo«. 
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10 PRILOGE 

10.1 PRILOGA 1: UČNA PRIPRAVA ZA PRAVLJICO SREČNI KRALJEVIČ 

Osnovna šola: PŠ Utik 

Študentka: Jana Golob 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Predmet: slovenski jezik 

 

Zap. št. ur: 1., 2., 3., 4., 5. 
Razred: OPB (1., 2. in 3. 

razred) 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Oscar Wilde: Srečni kraljevič 

Učni cilji: 

Učenci: 

- poslušajo in doživljajo branje v nadaljevanjih, 

- poiščejo podobnosti med srečnim kraljevičem in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, 

če bi bili v podobnem položaju, 

- povedo, zakaj je kip srečnega kraljeviča žalosten, 

- narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb, 

- izražajo predstavo književnega prostora, 

- obnavljajo književno besedilo tako, kot so ga slišali, 

- obnavljajo zgodbo tako, da dogajanje prikazujejo z uporabo slik, 

- poustvarjajo književno besedilo z gledališčem kamišibaj. 

Učne metode: branje, pogovor, poslušanje 

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna 

Učni pripomočki in sredstva: knjiga Srečni kraljevič in druge pravljice, listki za neznane 

besede, učni list 

Literatura in viri: Wilde, O. (2014). Srečni kraljevič in druge pravljice. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Opombe:  

Pravljico Srečni kraljevič razdelim na tri dele. To pomeni, da bomo pravljico v celoti prebrali 

po treh srečanjih. Po vsakem prebranem delu pravljice se o njem pogovorimo, pred vsakim 

novim branjem pa obnovimo, kaj smo na prejšnjem srečanju prebrali. 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

UVODNI DEL 

Uvodna motivacija 

Pogovor o lastovkah: 

- Kdo so? 

- Kaj je značilno za njih? 

- Kdaj odletijo na jug? 

 

Predmotivacija:  

 

Z učenci se razvije pogovor o lastovkah.  
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Vsi tvoji prijatelji, sorodniki so že odleteli 

proti toplim krajem. Končno se za njimi 

odpraviš tudi ti. Letiš čez travnike, reke, 

polja, hribovja … Priletiš nad mesto. 

 

Motivacija: 

Kaj vidiš? Kaj vse se dogaja v mestu? Kakšni 

ljudje so tam? Kaj počnejo? So srečni? 

 

Učenci zaprejo oči in se podajo na 

domišljijsko potovanje. V mislih si 

predstavljajo, da so lastovke. 

 

 

 

 

Opisujejo, kaj vidijo v mestu. 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

Napoved besedila 

Sedaj pa se udobno namestite in prisluhnite 

pravljici z naslovom Srečni kraljevič, v kateri 

prav tako nastopa lastovček. Vas zanima ali 

je tudi lastovček v tej zgodbi priletel nad 

mesto in kaj vse je videl? 

 

Interpretativno branje 

Učencem interpretativno berem pravljico. 

 

Čustveni premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov približno 

20 sekund. 

 

Izjava po branju 

Tudi jaz bi bila žalostna, če bi tako kot je kip 

srečnega kraljeviča videla vse kar se slabega 

dogaja v mestu. 

 

Izražanje doživetij 

Vprašanja, ki jih zastavljam učencem: 

Zakaj vsi občudujejo kip srečnega 

kraljeviča? 

 

Kaj o kipu meni mestni svetnik? 

 

Je učitelju računstva všeč, da otroci sanjajo?  

Zakaj misliš, da mu to ni všeč? 

 

Kaj je drobnega lastovčka zadrževalo, da se 

tako pozno odpravi proti toplim krajem? 

 

 

Se umirijo in udobno namestijo. 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo pravljico. 

 

 

Učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o 

njem. 

 

 

 

 

 

 

 

Izražajo doživetja. 
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Se ti zdi prav, da je zapustil svojo trstiko? Bi 

morala odpotovati z njim? 

 

»Denarja nima, sorodnikov pa več kot 

preveč.« Katera lastnost lastovčkov in 

lastovk se po tvojem mnenju kaže iz te 

izjave? 

 

Kako se počuti kip srečnega kraljeviča? 

Zakaj joče? 

 

Kdo mu je priskočil na pomoč in zakaj? 

Zakaj mu sprva noče pomagati? 

 

Za kakšno nalogo srečni kraljevič potrebuje 

lastovčkovo pomoč? 

 

Kaj lastovčka pripravi do odločitve, da se 

odloči ostati s srečnim kraljevičem? 

 

Kaj je po kraljevičevem mnenju bolj 

čudovito od vseh čudovitih stvari iz daljnih 

krajev? 

 

Kaj se zgodi z lastovčkom? Kaj pomenijo 

njegove zadnje besede: »Smrt je sestra 

spanja, mar ne?« 

 

Kaj se na koncu zgodi s kipom srečnega 

kraljeviča? Zakaj ga porušijo? 

 

Kateri sta najdragocenejši stvari, ki jih angel 

iz mesta prinesel Bogu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencem razdelim učni list z vprašanji. 

 

Rešujejo nove naloge. 
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10.2 PRILOGA 2: UČNI LIST ZA PRAVLJICO SREČNI KRALJEVIČ 

IME IN PRIIMEK: ______________________ 

 

SREČNI KRALJEVIČ 

 

1. KJE STOJI KIP SREČNEGA KRALJEVIČA? 

            _____________________________________________________________________ 

 

2. POJASNI VZROK ZA KRALJEVIČEVO ŽALOST. 

             _____________________________________________________________________ 

 

3. NAPIŠI SEZNAM STVARI, KI BI JIH TI ODNESEL REVNIM LJUDEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM 
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4. PRIMERJAJ SREČNEGA KRALJEVIČA IN NJEGOV KIP. 

     

_____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

 

5. ČE BI BIL KRALJEVIČ, ALI BI STORIL ENAKO KAKOR ON? ZAKAJ DA, 

ZAKAJ NE?             

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

 

6. NAPIŠI, KAKO BI SE ZGODBA RAZPLETLA, ČE BI LASTOVČEK 

PRAVOČASNO ODLETEL V EGIPT. 

              

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 
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10.3 PRILOGA 3: UČNA PRIPRAVA ZA PRAVLJICO SLAVEC IN VRTNICA 

Osnovna šola: PŠ Utik 

Študentka: Jana Golob 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Predmet: slovenski jezik 

 

Zap. št. ure: 1., 2., 3., 4. 
Razred: OPB (1., 2. in 3. 

razred) 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Oscar Wilde: Slavec in vrtnica 

Učni cilji: 

Učenci: 

- poslušajo in doživljajo branje v nadaljevanjih, 

- vživljajo se v dekle in napišejo seznam stvari, zaradi katerih ne bi zavrnila študenta, 

- izluščijo motive za ravnanje slavca, študenta in dekleta, 

- upovedujejo čustva in razpoloženja študenta, slavca, kuščarja, metulja,  

- narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb, 

- izražajo predstavo književnega prostora, 

- prepoznavajo elemente iz časa nekoč (voz),  

- obnavljajo književno besedilo tako, kot so ga slišali in dogajanje prikazujejo s 

slikami, 

- v pismu izražajo mnenje o študentovem in dekletovem ravnanju, 

- poustvarjajo književno besedilo z gledališčem kamišibaj. 

Učne metode: branje, poslušanje, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni pripomočki in sredstva: knjiga Srečni kraljevič in druge pravljice, listki za neznane 

besede, učni list, kamišibaj 

Literatura in viri: Wilde, O. (2014). Srečni kraljevič in druge pravljice. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Opombe: 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

UVODNI DEL 

 

Uvodna motivacija 

Osredotočim se na pogovor o ljubezni. 

Učence vprašam: 

Ste bili kdaj zaljubljeni? Kaj občutiš, kadar si 

zaljubljen? Ali ste za ljubezen pripravljeni 

kaj narediti? Kaj? 

 

Učenci pripovedujejo svoje izkušnje. 

OSREDNJI DEL 
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Napoved besedila 

Preberimo, kaj je bil v pravljici z naslovom 

Slavec in vrtnica, za ljubezen pripravljen 

storiti slavec. 

 

Interpretativno branje 

Učencem interpretativno berem pravljico. 

 

Čustveni premor po branju 

Po branju počakam par trenutkov približno 

20 sekund. 

 

Izjava po branju 

Kako nehvaležno je to dekle! 

 

Izražanje doživetij 

Zakaj je študent tako žalosten? 

 

Ljubezen vsem osebam v pravljici ne pomeni 

istega. Kako nanjo gledajo študent, dekle, 

kuščar in metulj ter slavček? 

 

Zakaj se je slavček odločil pomagati 

študentu? 

 

Kam vse mora poleteti? Pod kakšnim 

pogojem lahko od tretjega grma dobi rdečo 

vrtnico? Kje raste ta grm? 

 

Kaj mislite, kakšen simbolični pomen bi 

lahko imelo to, da v študentovem vrtu ni bilo 

nobene vrtnice? Kakšen simbolični pomen 

sploh ima vrtnica? 

 

Kaj ti študentove besede: »Tako lepa je, da 

ima prav gotovo dolgo latinsko ime.« 

razkrijejo o njem? 

  

Zakaj dekle študenta zavrne? Kaj ceni bolj 

od vrtnice? 

 

Kaj pa študent? Ali je tudi on nehvaležen? 

Ali je sploh razumel, da se je slavec žrtvoval 

za njuno ljubezen z dekletom? 

 

Se umirijo in udobno namestijo. 

 

 

 

Poslušajo pravljico. 

 

 

Učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o 

njem. 

 

 

 

 

 

Izražajo svoja doživetja. 
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ZAKLJUČNI DEL 

Nove naloge 

Učencem razdelim učni list z vprašanji. 

 

Rešujejo. 
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10.4 PRILOGA 4: UČNI LIST ZA PRAVLJICO SLAVEC IN VRTNICA 

IME IN PRIIMEK: _________________________ 

SLAVEC IN VRTNICA 

 

1. KAJ JE MORAL MLAD ŠTUDENT PRINESTI DEKLETU, DA BI PLESALO Z 

NJIM?       

__________________________________________________________________ 

 

2. ZAKAJ GA JE DEKLE ZAVRNILO? 

           ___________________________________________________________________ 

 

3. NARIŠI STVARI, ZARADI KATERIH MISLIŠ, DA DEKLE NE BI ZAVRNILO 

ŠTUDENTA. 
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4. ALI STA SI ŠTUDENT IN DEKLE V ČEM PODOBNA? 

 

_____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

 

5. ZAKAJ JE PO TVOJEM MNENJU SLAVČEK ŽRTVOVAL SVOJE ŽIVLJENJE? 

 

_____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

 

6. ŠTUDENTU ALI DEKLETU NAPIŠI PISEMCE. V PISEMCU MU/JI POVEJ, KAJ 

SI MISLIŠ O NJEGOVEM/NJENEM RAVNANJU IN KAKŠNA JE RESNIČNA 

LJUBEZEN.                                 

   

              

_____________________________________________________________________ 

              

_____________________________________________________________________ 

              

_____________________________________________________________________ 

              

_____________________________________________________________________ 

              

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

              

_____________________________________________________________________ 

              

_____________________________________________________________________ 

              

_____________________________________________________________________  
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10.5 PRILOGA 5: UČNA PRIPRAVA ZA PRAVLJICO SEBIČNI VELIKAN 

Osnovna šola: PŠ Utik 

Študentka: Jana Golob 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Predmet: slovenski jezik 

 

Zap. št. ure: 1., 2., 3., 4. 
Razred: OPB (1., 2. in 3. 

razred) 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Oscar Wilde: Sebični velikan 

Učni cilji: 

Učenci: 

- poslušajo in doživljajo branje v nadaljevanjih, 

- narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb, 

- opazijo zvezo med značajem sebičnega velikana in njegovo usodo, 

- izražajo predstavo književnega prostora, 

- ločujejo realni in domišljijski svet, 

- dogodke iz književnega besedila razvrščajo vzorčno-posledično in časovno, 

- obnavljajo književno besedilo tako, kot so ga slišali, 

- prepoznavajo elemente iz časa nekoč (peščene ceste), 

- pišejo novo pravljico o velikanu, ki je imel otroke rad, 

- poustvarjajo književno besedilo z gledališčem kamišibaj. 

Učne metode: branje, pogovor, poslušanje, 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v paru, skupinska 

Učni pripomočki in sredstva: samolepilni listki za neznane besede, knjiga Srečni kraljevič 

in druge pravljice, učni list, kamišibaj 

Literatura in viri: Wilde, O. (2014). Srečni kraljevič in druge pravljice. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Opombe: 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

UVODNI DEL 

 

Uvodna motivacija 

Pogovor o SEBIČNOSTI: 

- Kaj je sebičnost? 

- Po katerih dejanjih prepoznamo 

sebičneža? 

- Ali je ta lastnost dobra? 

- Kaj se lahko zgodi, če si sebičen? 

 

Učence vprašam: 

Učenci sodelujejo v pogovoru. 
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Kaj bi se zgodilo, če bi se velikan po dolgem 

času vrnil domov in na svojem vrtu zagledal 

otroke? Bi jih bil vesel ali ne? Bi jih povabil 

v svoj dom ali jih nagnal? 

OSREDNJI DEL 

 

Napoved besedila 

Danes bomo brali pravljico z naslovom 

Sebični velikan. Tudi v pravljici se velikan 

po dolgem času vrne domov. Vas zanima, kaj 

je storil, ko je na svojem vrtu zagledal 

otroke? 

 

Interpretativno branje 

Učencem interpretativno berem pravljico. 

 

Čustveni premor po branju 

Počakam nekaj sekund, da učenci podoživijo 

književno besedilo. 

 

Izjava po branju 

No pa je velikan zopet videl svojega 

najljubšega prijateljčka. 

 

Izražanje doživetij 

Zakaj se otroci po šoli radi igrajo v 

velikanovem vrtu? Kje je medtem velikan? 

Kaj se zgodi, ko se velikan vrne? 

  

Zakaj pomlad in poletje nista prišli v 

velikanov vrt? 

 

Kako se je vrnilo življenje v vrt? Zakaj je v 

enem kotu zima še ostala? 

 

Kdaj se je velikanu odtajalo srce? Kaj je 

storil z otroki, ki so se prišli igrat? 

 

Kaj pomeni, da se mu je srce odtajalo? 

Kakšno je bilo torej prej? 

 

Kateri otrok je velikanu najbolj prirasel k 

srcu? Kdaj se je spet vrnil v velikanov vrt? 

 

 

Se umirijo in udobno namestijo. 

 

 

 

 

 

Poslušajo pravljico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izražajo doživetja. 
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Kdo je bil v resnici ta mali obiskovalec? 

Čemu je prišel k velikanu? 

 

Kako razumeš zaključek pravljice s podobo 

mrtvega velikana, pokritega z belim cvetjem? 

ZAKLJUČNI DEL 

 

Rešijo učni list z  novimi nalogami. 

 

Rešujejo učni list. 
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10.6 PRILOGA 6: UČNI LIST ZA PRAVLJICO SEBIČNI VELIKAN 

IME IN PRIIMEK: _____________________ 

SEBIČNI VELIKAN 

 

1. ČIGAV JE BIL VRT, NA KATEREM SO SE IGRALI OTROCI? 

            _____________________________________________________________________ 

 

2. OPIŠI, KAKO JE IZGLEDAL VRT. 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

 

3. KAJ, ČE OTROCI NE BI ZNALI BRATI? POMAGAJ JIM TAKO, DA NAPIS 

»KDOR BO PREPLEZAL TA ZID, BO KAZNOVAN!« PONAZORIŠ Z RISBO. 
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4. KAJ PREDSTAVLJA POMLAD IN KAJ PREDSTAVLJA ZIMSKA PODOBA 

VRTA? NARIŠI JU TAKO, KOT JU DOŽIVLJAŠ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. KAJ MISLIŠ, DA BI SE ZGODILO Z VELIKANOM IN NJEGOVIM VRTOM, ČE 

SE NJEGOVO SRCE NE BI ODTAJALO? 

            _____________________________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 

 

6. IZMISLI SI ČISTO NOVO PRAVLJICO O VELIKANU, KI JE IMEL OTROKE 

RAD. KAJ VSE JE NAPRAVIL, DA BI JIM BILO LEPO? 

           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 
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           ______________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________ 
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10.7 PRILOGA 7: UČNA PRIPRAVA ZA PRAVLJICO VDANI PRIJATELJ 

Osnovna šola: PŠ Utik 

Študentka: Jana Golob 

Mentor: dr. Igor Saksida 

 

Predmet: slovenski jezik 

 

Zap. št. ure: 1., 2., 3., 4., 5., 

6. 

Razred: OPB (1., 2. in 3. 

razred) 

Učna tema: književnost 

Učna enota: Oscar Wilde: Vdani prijatelj 

Učni cilji: 

Učenci: 

- poslušajo in doživljajo branje v nadaljevanjih, 

- vživljajo se v Hansa in povedo, kaj bi storili, če bi imeli takega prijatelja, 

- izluščijo motive za ravnanje mlinarja Huga in vrtnarja Hansa, 

- prepoznavajo lastnosti Hansa, Huga, njegove žene ter njegovega sina, 

- primerjajo Huga iz osrednje ter pižmovca iz okvirne zgodbe, 

- narišejo svojo čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb, 

- izražajo predstavo književnega prostora, 

- prepoznavajo razlike med časoma nekoč in danes, 

- obnavljajo književno besedilo tako, kot so ga slišali, 

- spreminjajo konec pravljice, 

- poustvarjajo književno besedilo z gledališčem kamišibaj. 

Učne metode: branje, poslušanje, pogovor 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učni pripomočki in sredstva: knjiga Srečni kraljevič in druge pravljice, listki za neznane 

besede, učni list, kamišibaj 

Literatura in viri: Wilde, O. (2014). Srečni kraljevič in druge pravljice. Ljubljana: 

Mladinska knjiga. 

Opombe: 

 

POTEK UČNE URE 

Delo učitelja Delo učencev 

UVODNI DEL 

Na tablo napišem »PRIJATELJ«. 

 

Učencem razdelim liste in jim podam 

navodilo: 

1. Na list napiši, kdo je tvoj dober oziroma 

najboljši prijatelj. Lahko ga tudi narišeš. 

2. Napiši, zakaj je ta oseba tvoj dober 

prijatelj. 

3. Napiši, kaj bi ti naredil za svojega 

Učenci opisujejo, kaj pomeni zapisana 

beseda 

 

Učenci na list odgovorijo na tri vprašanja. 
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prijatelja. 

OSREDNJI DEL 

 

Napoved besedila 

Sedaj pa poslušajte pravljico o vdanem 

prijatelju 

 

Interpretativno branje 

Učencem interpretativno berem pravljico. 

 

Čustveni premor po branju 

Počakam nekaj trenutkov, da učenci prebrano 

besedilo podoživijo. 

 

Izjava po branju 

Ubogi Hans, pa tako dober prijatelj je bil. 

 

Izražanje doživetij 

Vprašanja, ki jih zastavljam učencem: 

 

Kje se dogaja okvirna zgodba in kdo nastopa 

v njej? Ali lahko po čem prepoznaš njihove 

značaje?  

 

Je vdani prijatelj res človek, ki ti je povsem 

vdan? 

 

Kdo pripoveduje osrednjo zgodbo? Zakaj ji 

je pižmovec pripravljen prisluhniti? 

 

Kateri so dogajalni prostori osrednje zgodbe 

in kdo sta glavni osebi? 

 

Kako mlinar svojemu najmlajšemu sinu 

utemelji odločitev, da pozimi Hansu v stiski 

ne bo pomagal? 

 

Kako si razlagaš besede mlinarjeve žene: 

»Kako lepo govoriš!« Kako bi lahko v nekaj 

besedah označil njen značaj? 

 

Kdaj mlinar Hansa ponovno obišče in s 

katerim namenom? Čemu služi mlinarjeva 

 

 

Se umirijo in udobno namestijo. 

 

 

 

Poslušajo pravljico. 

 

 

Učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o 

njem. 
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obljuba, da mu bo podaril staro 

samokolnico? 

 

Kaj vse Hans naredi za mlinarja? S čim se 

tolaži ob misli, da mu medtem doma propada 

vrt? 

 

Kam Hansa pripelje do konca vdano 

prijateljstvo? Kakšno je poslednje mlinarjevo 

sebično dejanje, ki požene vrtnarja v smrt? 

 

Zakaj je zgodba z naukom pižmovca 

razjezila? Kaj ga je ob koncu edino še 

zanimalo? Kaj misliš, zakaj? 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Učencem razdelim učni list z nalogami. Rešujejo nove naloge. 
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10.8 PRILOGA 8: UČNI LIST ZA PRAVLJICO VDANI PRIJATELJ 

IME IN PRIIMEK: ___________________________ 

VDANI PRIJATELJ 

 

1. NAŠTEJ OSEBE, KI SO NASTOPALE V PRAVLJICI. 

           _____________________________________________________________________ 

           _____________________________________________________________________ 

 

2. ZAKAJ MISLIŠ, DA MLINAR VRTNARJU HANSU NI BIL RESNIČEN 

PRIJATELJ? 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

 

3. RAZLOŽI, S KATERIMI DEJANJI BI TI SVOJEMU PRIJATELJU DOKAZAL, DA 

SI NJEGOV PRAVI PRIJATELJ. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. PRIMERJAJ MLINARJA IN MALEGA HANZKA. 

 

         MLINAR                                                                                 MALI HANZEK 

     ________________________________              ________________________________ 

    ________________________________              ________________________________ 
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    ________________________________              ________________________________ 

    ________________________________              ________________________________ 

 

5. ZAMISLI SI, DA IMAŠ TAKEGA PRIJATELJA KOT JE MLINAR. KAJ BI 

NAREDIL? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

6. SPREMENI KONEC PRAVLJICE TAKO, DA SE BO TA KONČALA SREČNO. 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

 

 


