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Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

  

Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

  

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 

 (Tone Pavček: Branje) 
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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrske naloge se bom osredotočila na različne vire in literaturo, ki 

obravnava pojem slikanice. Predstavila bom različna pojmovanja slikanice, dotaknila sem bom 

sestave slikanice in pojma multimodalna pismenost, proučila bom klasifikacijo slikanic, poiskala 

bom različne perspektive v slikanicah, ugotavljala bom, kaj pomenita besedni zvezi 'kakovostna 

slikanica' oziroma 'nekakovostna slikanica', postavila si bom vprašanje, ali se lahko s slikanico 

razvija kritično mišljenje. Na koncu teoretičnega dela bom navedla in tudi kratko predstavila nekaj 

slikanic posameznega obdobja. 

V empiričnem delu magistrske naloge bom preko kvantitativne raziskave prišla do ugotovitev, ali 

učitelji uporabljajo slikanice pri pouku, kako pogosto in kako uporabljajo slikanice, kakšen odziv 

imajo učenci na slikanice ter kaj učiteljem pomenita besedni zvezi 'kakovostna slikanica' oziroma 

'nekakovostna slikanica'. Ugotovitve bom pridobila s pomočjo vprašalnika z zaprtim tipom 

odgovorov. Vprašalniku bom dodala lestvico stališč, s katero bom pridobila stališča učiteljev do 

točno določenih slikanic. V raziskavo bom vključila razredne učitelje 1. vzgojno-izobraževalnega 

obdobja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

slikanica, besedilo, ilustracija, kakovostna/nekakovostna slikanica 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the theoretical part of the master's thesis I will focus on different sources and literature that 

deals with the concept of picture books. I will present different concepts of the picture book, I 

will touch on the composition of the picture book and the term multimodal literacy, I will study 

the classification of picture books, I will look for different perspectives in picture books, I will 

determine what the words "quality picture book" or "poor quality picture book" mean, I will 

ask myself a question, can critical thinking develop with the picture book. At the end of the 

theoretical part I will list and briefly present some picture books of each period. 

In the empirical part of the master's thesis, through quantitative research, I will find out whether 

teachers use picture books when teaching, how often and how they use picture books, what the 

students have to say about picture books and what the teachers mean by the words 'quality 

picture book' or 'poor quality picture book'. I will derive my findings through a closed-ended 

questionnaire. I will add a scale of questions to the questionnaire to get teachers' views on well-

defined picture books. I will include 1st grade teachers in the research. 
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1 UVOD 

 

Ko sem se odločala za temo svojega magistrskega dela, se ni bilo težko odločiti. Ker je moje 

srce že od nekdaj naklonjeno slovenskemu jeziku, je bila odločitev kot na dlani – mladinska 

književnost; zato sem se odločila za temo slikanic, natančneje pregled slovenskih slikanic.  

Ko sem razmišljala, kaj bi napisala v svojem delu, sem predvsem razmišljala v smeri, kakšno 

korist bi imeli bralci, ki bi brali moje delo. Našla sem razlog, zaradi katerega je nastalo tudi to 

delo. Z njim namreč želim olajšati poučevanje v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju. S tem 

namenom sem tudi začela pisati teoretični del magistrskega dela. V njem bom najprej zbrala 

nekaj definicij samega pojma slikanica, tudi pojma klasična in avtorska slikanica. Dotaknila se 

bom same sestave slikanice. Če pogledamo slikanico, že vizualno vidimo, da je sestavljena iz 

dveh delov – besedila in ilustracij, zraven tega k slikanici sodijo še naslovnica, naslov, zadnji, 

sprednji listi. Slikanice imajo različne formate in so napisane v različnih pisavah. V literaturi 

bom poiskala različne delitve oziroma tipe slikanic. Del sestave slikanic so tudi različne 

perspektive. Na trgu ponudbe se pojavljajo različne slikanice, ki pa niso vse kakovostne. 

Dotaknila se bom tudi besedne zveze kakovostna/nekakovostna slikanica. Glede na to, da 

ogromno slikanic spoznajo učenke in učenci na začetku svojega razvoja, bom poskušala 

ugotoviti, ali slikanice vplivajo na razvoj kritičnega mišljenja. Teoretični del bom zaključila s 

pregledom nekaterih slovenskih slikanic. Gre za slikanice, ki jih bom uvrstila v zadnji del 

vprašalnika, ki ga bom uporabila za empirični del.   

Empirični del bo predstavljala raziskava v obliki vprašalnika. Vprašalnik bo obsegal vprašanja 

o slikanicah (npr. če vprašani uporabljajo slikanice, kakšen je odziv učencev na slikanice, kaj 

jim pomeni besedna zveze kakovostna slikanica …). Na koncu vprašalnika bo dodana lestvica 

stališč, v kateri bodo vprašani ocenili določene slikanice po vnaprej pripravljenih trditvah.  

Vprašalnik bo sestavljen tako, da bodo pridobljeni rezultati olajšali izbiro primerne slikanice 

med poučevanjem. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 MLADINSKA KNJIŽEVNOST IN SLIKANICA 
 

Mladinska književnost je »… na evropski ravni razvidneje stopila v optiko literarne teorije šele 

v drugi polovici petdesetih let«. (Kobe, 1987, 7) Je del književnosti, »ki se od nemladinske loči 

po svojem bistvu, obstoju in zgradbi, namenjen pa je bralcu do starostne meje osemnajst let«. 

(Saksida, 1994, 45) Zajema dva podtipa: »otroško književnost in mladinsko književnost v 

ožjem pomenu (namenjen bralcem v puberteti), ki se med seboj razlikujeta po različnem 

socialnem izkustvu«. (Saksida, 1994, 45)  

Mladinsko književnost bi lahko definirali tudi kot književnost, ki je »namenjena mlademu 

naslovniku«. (Blažić, 2006, 668) Tako k mladinski književnosti prištevamo dela, ki jih napišejo 

odrasli avtorji. K mladinski književnosti prištevamo tudi dela, »ki niso bila namenjena mlademu 

bralcu, ampak odraslemu, in so šele čez čas postala del mladinske književnosti, v izvirni obliki 

ali kot priredbe in predelave«. (Blažić, 2006, 668) Naj naštejem nekaj takšnih besedil: arabske 

pravljice Tisoč in ena noč, W. Shakespeare: Romeo in Julija, J. Swift: Guliverjeva potovanja, 

P. Trubar: Katehismus z dvejma izlagama, A. Bohorič: Zimske urice, I. Tavčar:  Visoška 

kronika, F. Milčinski: Butalci … V mladinsko književnost štejemo tudi dela, ki so jih napisali 

mladi avtorji. Nekatera dela sodijo v mladinsko in nemladinsko književnost. Zaradi teh del se 

je uveljavil termin dvojni naslovnik. Npr. dobršen del Prešernovega opusa obstaja tudi v 

slikaniški izdaji. Tu se pojavi vprašanje, kdo je pravzaprav naslovnik. Prešernovega Povodnega 

moža berejo otroci kot slikanico in odrasli naslovniki kot balado. (Blažić, 2006) 

Mladinska književnost se deli na tri književne zvrsti: pesništvo ali liriko, pripovedništvo ali 

epiko in dramatiko. Znotraj književnih zvrsti poznamo več književnih vrst. Ena izmed 

književnih vrst je tudi slikanica. (Kmecl, 1996) 
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S pojavom pojma slikanica se pojavi tudi mnogo definicij le-tega. Že davnega leta 1976 se je 

N. Grafenauer zavedal, »da je slikanica eden temeljnih kamnov pri oblikovanju kulturne zavesti 

otroka, nikakor pa seveda ni edini. Osredotočena je predvsem na en tip informacije, to je na 

leposlovno-likovno, torej estetsko informacijo v smislu užitka ob quasirealni literarni vsebini 

in posebnosti likovnega izraza«. (Grafenauer, 1976, 7)  

M. Kobe je ugotovila, da je slikanica »povsem samosvoja knjižna celota s posebno logiko 

notranje urejenosti«. Gre za izredno povezanost besede in slike v knjigi, ki sta »tako magično 

neločljivo povezani in zato tudi na docela samosvoj način izžarevata svoje skupno estetsko 

sporočilo«. (Kobe, 1987, 33) Slikanico je tudi poimenovala kot »povsem samosvoj knjižni 

organizem s posebno logiko notranje urejenosti, ki sledi specifičnim zakonitostim lastne, se 

pravi slikaniške knjižne zvrsti«.  (Kobe, 1976, 15 in 18)  

O slikanici sta v svojih delih pisali tudi D. Haramija in J. Batič. Po njuno je slikanica 

»multimodalno delo, za katero so pomembne tri sestavine: literarni del, likovni del in 

oblikovanje obeh navedenih sestavin v enovito celoto«. (Haramija, Batič, 2013, 9) Slikanico 

prepoznamo po tem, da ima »več ilustracij kot besedila, zgornja meja besedila je načeloma 

1800 besed, teme so izbrane glede na otrokove kognitivne sposobnosti v predbralnem obdobju«. 

(Haramija in Batič, 2014, 6) 

Nekateri avtorji definicijo slikanice razdelijo na širšo in ožjo definicijo. Tako je o širši in ožji 

definiciji slikanice pisala M. M. Blažić. »Širša definicija pojmuje slikanico kot obliko knjige, 

ki zajema različne književne zvrsti in vrste, od ilustrirane knjige do slikanice brez besed. Ožja 

definicija pojmuje slikanico kot sintezo besedila (kratke pripovedne proze) in ilustracij.« 

(Blažić, 2006, 669) M. M. Blažić je podobno o slikanici menila tudi v prispevku ob 100. 

obletnici slovenske slikanice:  »Ožja definicija slikanice je, da je to vrsta (mladinske) knjige, v 

kateri se dopolnjujeta besedilo in ilustracija. Širša definicija je, da je slikanica (ne)knjižno 

oziroma slikovno gradivo«. (Blažić, 2017) 

Na podoben način je tudi I. Saksida razmejil pojem na dve definiciji – strožjo in ohlapnejšo. 

»Po strožji definiciji bi bila kot slikanica označena zgolj taka knjiga, pri kateri besedilo sploh 

ne more obstajati neodvisno od slikovnega dela. … Po ohlapnejši, širši definiciji je slikanica 

vsaka knjiga, ki jo določata dve bolj ali manj enakovredni plasti: likovna in besedilna; vsaka pa 

seveda lahko obstaja tudi sama zase.« (Saksida, 1999, 23) 
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Slikanica je prvotno namenjena otrokom in mladostnikom, vendar jo radi prebiramo tudi 

odrasli. Takšnega mnenja je bil tudi M. Dolinšek, saj slikanica »vabi odrasle in otroke, da jo 

gledajo in berejo vedno znova in jim omogoča nove aktivnosti. Če se pri slikanici omejimo le 

na branje, smo v nekem smislu določili nivo otrokove svobode. Slikanica pa omogoča vedno 

nove možnosti gledanja, branja, igre ob prebranem in ustvarjanja in tako širi polje otrokove 

svobode in prebuja v odraslem (morda pozabljenega) ustvarjalnega notranjega otroka«. 

(Dolinšek, 2004, 56)  

O vlogi in pomenu slikanice je razmišljala tudi M. Kobe. »Na vlogo in pomen slikanic v 

otrokovem predbralnem in začetnem bralnem obdobju opozarjajo psihologija, pedagogika in 

literarna veda že z rabo mednarodno uveljavljenega strokovnega termina slikaniška starost 

otroka: picturebook age, das Bilderbuchalter. Termin poudarja pomenljivi status, ki ga slikanica 

ima v očeh otroškega sprejemnika ... Slikanica je lahko privlačna tudi za mladostnika in 

odraslega bralca, saj nosi, kadar je zares kvalitetna, večplastna relevantna sporočila.« (Kobe, 

2004, 41) 

O naslovnikih slikanice je razmišljala tudi L. Klemenčič, ob slikanicah je namreč pomislila »na 

pet ciljnih skupin: na predbralce, na prvobralce, sredobralce, bralce in vrhbralce. Ob predbralce 

in prvobralce – ti skupini večinoma in praviloma tvorijo otroci (A izjeme so, in to v tem primeru 

ni lepo, parafraziram pesnika) – postavljam zraven, ali bolje od slikanic, knjigrice. Tako pravim 

slikanicam, ki jih je zadnje desetletje vse več na knjižnem trgu, a so pol knjige, pol slikanice, 

pol igračke. Večinoma so iz knjižno manj običajnih materialov (blago, les, plastika in podobno), 

nekatere imajo obliko vozil, živali, vzglavnikov, torbic, blazinic, druge so po obliki knjižno 

prepoznavne. … Sredobralce imenujem učence od tretjega razreda dalje, ta skupina se razvije 

od šestega razreda naprej v bralce ali pa tudi ne. Sredobralska skupina je najbolj številna, saj se 

mnogi po prenehanju šolanja vračajo od bralcev k sredobralcem. Vrhbralce kličem tiste, ki jim 

je sestavni del življenja tudi branje vrhunske literature. (Pri tej razporeditvi ne velja sicer obče 

uporabna Gaussova krivulja). Prve tri skupine uporabnikov bi naj prave slikanice pripeljale v, 

če hočete, višji bralni razred«. (Klemenčič, 2004, 50) 
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2.1.1 KLASIČNA IN AVTORSKA SLIKANICA 

 

Ob pojmu slikanice se velikokrat pojavita tudi pridevnika klasičen in avtorski. 

O besedni zvezi klasična slikanica je N. Grafenauer zapisal, da je »osnovna značilnost klasične, 

tradicionalne literarne slikanice je prav gotovo ta, da se v njej bolj ali manj enakomerno 

dopolnjujeta in prepletata estetska informacija teksta in ilustracije, s čimer nastaja »visoko 

določena« tektonika slikaniškega sporočila, katerega intenziteta je v enaki meri odvisna tako 

od umetniške, iluzijske potence besedila kot ilustracije. Pri tem seveda sploh ni bistvenega 

pomena dejstvo, da takšna slikanica praviloma nastaja na osnovi literarne predloge, ki jo 

ilustracija vizualno tematizira«. (Grafenauer, 1976, 9) 

Tudi D. Haramija in J. Batič sta poskušali definirati omenjeno besedno zvezo. »V klasičnih 

slikanicah ilustracije osvetlijo posamezne dele besedila, zato so prizori ilustrirani tako, da se 

informacija podvoji: z likovnim jezikom je ponovljena besedilna informacija, tovrstne slikanice 

pa so v sodobnosti namenjene predvsem majhnim otrokom. … Klasične slikanice nastajajo tudi 

v sodobnem času, predvsem pri določenih književnih vrstah, kjer je zaradi besedila skorajda 

nemogoče razvijati zgodbo tudi skozi ilustracijo. V to skupino največkrat sodijo zelo kratka 

prozna besedila in lirska poezija.« (Haramija in Batič, 2014, 6) 

O avtorski oziroma neavtorski slikanici pa je razmišljala L. Prap, in sicer »pri avtorski slikanici 

si popolnoma svoboden – lahko se igraš, prilagajaš like tekstu ali obratno. Svoboda pa seveda 

pomeni tudi to, da si pri celotni izdelavi slikanice odvisen le od sebe in ti nihče ne bo pomagal 

z novimi besedili ali likovnimi rešitvami, če ti sredi knjige zmanjka »štrene«. Pri neavtorski 

varianti sem se preizkusila z ilustriranjem napisane predloge. Pisateljica si je ob besedilu na 

vsaki strani predstavljala določen motiv, ki sem ga morala potem narisati. V kakšnem stilu in 

kako bom to narisala, je bilo prepuščeno meni«. (Prap, 2004, 48) 

Podobno je menila M. Kobe, in sicer da je v avtorski slikanici »likovno besedna celota stvaritev 

enega samega ustvarjalca. ... En sam avtor pač najbolje »ve«, kdaj bo po logiki svoje slikaniške 

zamisli uporabil likovno in kdaj tekstovno pisavo, kakšen likovni izraz bo njegovi besedni 

zamisli najbolj ustrezal, kdaj bo pot likovne in tekstovne pisave hkratna in kdaj se bosta medija 

izmenjavala v svojem skupnem estetskem sporočilu itd.«. (Kobe, 1976, 18)  

Tudi I. Saksida je podal svojo definicijo, in sicer je v avtorski slikanici »ilustrator hkrati tudi 

pisec besedila (če to seveda obstaja)«. Avtorske slikanice je razdelil na dva podtipa: slikanice 

brez besedila oz. z malo besedila (tudi stripi) in slikanice z besedilom. (Saksida, 1999, 15) 
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2.2 SESTAVA SLIKANICE 
 

Slikanica ima po M. Nikolajevi edinstven značaj, saj je »kombinacija dveh ravni komunikacije, 

verbalne in vizualne. V tem pogledu je slikanica sintetični medij, podobno kot gledališče in 

film, kjer prejemnik celostni smisel doživi šele skozi interakcijo različnih komunikacijskih 

sredstev«.  Slikanice »so dvodimenzionalne – podobno kot film, a drugače kot gledališče. V 

nasprotju z gledališčem in filmom ne predvidevajo ustne komunikacije, a jih vsekakor lahko – 

in pogosto tudi jih – beremo naglas. Dejanski bralec v komunikacijskem procesu ni tvorec 

besedila, je pa hkrati izvajalec – tako kot igralec v filmu in gledališču – in prejemnik ali vsaj 

soprejemnik oziroma sobralec«. (Nikolajeva, 2003, 5) 

Tako slikanice komunicirajo s pomočjo slikovnih in konvencionalnih znakov. Pri slikovnih 

znakih »sta označevalec in označenec povezana preko skupnih značilnosti, kar pomeni, da je 

znak neposredna podoba označenca (na primer sličica tiskalnika na računalniškem zaslonu)«. 

Pri konvencionalnih znakih pa označevalci »nimajo nobene neposredne povezave s pojmi in 

stvarmi, ki jih označujejo. Tako nam beseda »natisni« v naboru ukazov nekaj pomeni le, če 

imamo kodo, oziroma če vemo, katere glasove ponazarjajo črke, če znamo črke sestavljati v 

besede in če razumemo pomen besed. Konvencionalni znaki temeljijo na dogovoru oziroma 

sporazumu med uporabniki določenega jezika …« Oboji znaki »so podlaga za razvoj dveh 

različnih zvrsti komunikacije – verbalne in vizualne. Slike in slikanice so kompleksni slikovni 

znaki, besede v slikanicah pa so kompleksni konvencionalni znaki«. (Nikolajeva, 2003, 6) 

Za slikanico je pomembno tako besedilo kot ilustracije, poleg tega pa tudi »vsebinsko-oblikovni 

odnos med besedilom in ilustracijo, ta odnos sta Maria Nikolajeva in Carol Scott v monografiji 

How Picturebooks work (2001) poimenovali interakcija«. (Haramija in Batič, 2014, 5) 

Interakcija zato, »kajti besedilo vpliva na razbiranje pomena ilustracij in obratno, ilustracija 

spreminja ali dopolnjuje pomen besedila«. (Haramija in Batič, 2013, 23)  

M. Nikolajeva in C. Scott sta ločili naslednje interakcije:  

 simetrična – »besede in slike pripovedujejo isto zgodbo, kar pomeni, da se ena in ista 

informacija podvaja v dveh različnih oblikah komunikacije« (Nikolajeva, 2003, 8), 

 komplementarna – »besede in slike medsebojno zapolnjujejo vrzeli in pomanjkljivosti« 

(Nikolajeva, 2003, 8), 

 stopnjevana – »slike podčrtujejo in presegajo pomen besed, včasih pa tudi obratno; 

razlika v sporočilu obeh zvrsti komunikacije ustvarja bolj kompleksno dinamiko. Če je 
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ta razlika velika, se lahko razvije kontrapunktna oziroma protislovna dinamika, pri 

kateri skupno sporočilo besedila in slik presega sporočila posamičnih ravni 

komunikacije. Skrajna oblika takega protislovja je očitno kontradiktorna oziroma 

nezdružljiva interakcija, v kateri se besedilo in slike zlijejo v zanimivo, a pogosto 

dvoumno sporočilo, ki bralca prisili k razmišljanju o vsebini slikanice«. (Nikolajeva, 

2003, 8) 

Zatorej »ko se vzpostavi odnos med vsemi elementi, nastane slikaniška forma. Dejstvo pa je, 

da je besedilo temelj, iz katerega izhaja ilustrator«. (Haramija in Batič, 2014, 7) 
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2.2.1 LITERARANE PRVINE SLIKANICE 

 

Literarne prvine slikanice so: 

a) TEMA 

S to prvino se ukvarja tematologija, ki proučuje vsebino literarnega dela (prepletenost snovi, 

tem in motivov v njem). »V otroški književnosti so motivi najpogosteje liki, situacije, prostori, 

čas, predmeti ali živali, ki jih otrok pozna. … Tema je v otroški literaturi običajno le ena, in 

sicer označuje tisto prvino besedila, ki je najpomembnejša.« (Haramija in Batič, 2014, 7) 

Klasična slikanica iz povojnega časa tako črpa teme iz »zakladnice ljudske proze, zlasti ljudske 

pravljice in pripovedke ter otroške ljudske pesmi; nadalje iz klasične umetne pravljice, ugank, 

basni«. Prisotna je tudi sodobna pravljica/slikanica v najrazličnejših inačicah (npr. dela Ele 

Peroci, Kristine Brenkove, Branke Jurca, Lojzeta Kovačiča, Saše Vegri, Kajetana Koviča …). 

V sodobni slikanici se opaža tudi nonsens humor. Povojna izvirna slikanica pozna tudi socialno 

realistično zgodbo (tudi tematika NOB, ki je nekaj inovativnega v slikanici). (Kobe, 1976, 23–

24) 

 

b) KNJIŽEVNI PROSTOR/PRIZORIŠČE IN ČAS 

Književni prostor ali »prizorišče nam pokaže, kakšen je svet, v katerem se odvija zgodba. V 

osnovi da dogajanju nek časovni in krajevni okvir, kar zahteva bolj ali manj podroben opis 

zunanjih in notranjih prizorov«. (Nikolajeva, 2003, 9) 

Poznamo: 

 realni in fantastični književni prostor – realen je zelo konkreten (lahko so navedeni 

geografski prostori, ki so ali niso poimenovani, fantastična prostor pa mora biti dovolj 

podoben Zemljinim, da je za otroka predstavljiv (Haramija in Batič, 2014); 

 integralen književni prostor in književni prostor, ki služi le za ozadje – integralen 

književni prostor je bistveni sestavni del zgodbe (zgodba se ne more dogajati drugje kot 

v tem prostoru), ozadja, ki služijo le za ozadje za zgodbo niso pomembna, imajo druge 

funkcije (Nikolajeva, 2003); 

 notranji in zunanji književni prostor – notranji književni prostor nam pove o času 

dogajanja zgodbe ter družbenem položaju oseb, zunanji pa prikaže spremembe letnih 
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časov, predstavlja tuje dežele, domišljijske pokrajine ter prispeva k vzdušju. 

(Nikolajeva, 2003) 

 

Prizorišče je v slikanici podano z besedami, ilustracijami ali obojim. Ilustracija je prilagojena 

»opisu prostorskih razsežnosti (tako notranjih prizorišč kot pokrajin) in prostorskih razmerij 

med figurami in predmeti – njihove relativne velikosti, položaja«. (Nikolajeva, 2003, 11) Med 

pripovedovanjem in prikazovanjem prihaja do razlik. Besede prostor opisujejo, ilustracije pa 

prostor dejansko pokažejo, kar je bolj učinkovito. Slikanice imajo malo besednega opisa 

prostora ali pa ga sploh ni, zato v ospredje stopijo ilustracije. Za opis prostora preko ilustracij 

je na voljo več načinov: 

 opisa prostora preko besedila ali ilustracije ni, 

 opis prostora je pretežno beseden, 

 opis prostora je pretežno vizualen in 

 opis prostora je zmes besednega in vizualnega. (Nikolajeva, 2003) 

Poleg književnega prostora ali prizorišča je literarna prvina tudi književni čas. »Književni čas 

je kategorija, ki je zelo odvisna od književne vrste (npr. v folklorni pravljici se je nekaj zgodilo 

pred davnimi časi, nekdo je hodil dolgih sedem let; v lirski pesmi se lahko zgodi v enem samem 

trenutku). Čas mora biti za otroka logičen, nizanje dogodkov je sintetično.« (Haramija in Batič, 

2014, 8) 

Čas je prvina, ki jo je »likovno zelo težko nakazati, razen morda s sklepanjem. V ilustracijah je 

čas ponavadi prikazan s pomočjo ur, koledarjev, sončnega vzhoda in zahoda ter letnih časov – 

skratka skozi zaporedje prizorov. Ponavadi je čas bolj natančno pojasnjen v samem besedilu, 

ki postavi natančen časovni okvir in osvetli časovne povezave med ilustracijami. … Avtorji 

slikanic imajo za ponazoritev gibanja in časa na voljo vrsto risarskih tehnik, pa tudi različne 

možnosti interakcije med besedo in ilustracijo. Pomagajo si tudi z raznimi grafičnimi simboli, 

izposojenimi od stripov in fotografije; to so lahko meglice, gibljive črte in popačena 

perspektiva«. (Nikolajeva, 2003, 15) Najpogosteje avtorji upodabljajo osebe v trenutkih, ki so 

časovno ločeni, bralec pa jih dojema kot celoto – spremembe na naslednji sličici nakažejo 

časovno razliko med prejšnjo in naslednjo sličico. (Nikolajeva, 2003) 
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c) LITERARNI LIKI 

Poznamo realistične in fantastične like. Realistični lik je star približno kot mladi naslovnik, saj 

mora izhajati iz njegove lastne izkušnje. Fantastični lik pa je zelo različne, saj je v fantazijski 

književnosti možno prav vse. Literarni liki so lahko tudi personificirane živali ali predmeti. 

(Haramija in Batič, 2014) 

Poleg omenjenih likov lahko »v ilustracijah nastopajo liki, ki v besedilu sploh niso omenjeni. 

Lahko so nasprotje glavnih junakov ali pa jih le dodatno osvetljujejo in služijo kot ozadje 

zgodbe. Seveda je možno tudi obratno – junak lahko nastopa v besedilu, v ilustracijah pa se ne 

pojavlja …«. (Nikolajeva, 2003, 12) 

Sama dejanja likov so v slikanicah prikazana verbalno ali vizualno. Ilustracije so boljše od 

besedila, če prikazujemo položaj lika v prostoru. Npr. ko opazimo kot gledalci ilustracije 

največjo figuro na ilustraciji, ji samoumevno pripišemo največjo moč. Drobni, majhni figuri te 

moči ne pripisujemo. Figura na sredini ima po naše osrednjo vlogo. (Nikolajeva, 2003) 

 

d) KARAKTERIZACIJA 

Zunanji opisi likov so verbalni ali vizualni, med seboj se lahko spodbijajo. V slikanicah 

verbalnih zunanjih opisov običajno ni, so pa opisi vizualni. Nepotrebno je opis podajati tako 

vizualno kot z besedami (npr. Zgodba o Petru Zajcu Beatrix Potter, 1901, kjer avtorica z 

besedami poudari, da je Petrov suknjič moder, čeprav je to razvidno iz ilustracij). Po drugi strani 

pa imamo slikanice, v katerih lahko le iz ilustracij izvemo, da je glavni junak, npr. jazbec ali 

zajec. Res pa je tudi, da v nekaterih slikanic šele iz besedila in hkrati ilustracije izvemo, kdo je 

glavni junak (npr. Mala modra in mala rumena Lea Lionnija, 1959). (Nikolajeva, 2003) 

Poleg zunanjih opisov poznamo tudi psihološke opise, ki jih »je najbolje izražati besedno. 

Nekatere človeške lastnosti (na primer pogum, pamet, nedolžnost) je težko ponazoriti vizualno, 

čeprav je čustva in razpoloženja, kot so sreča, strah in jeza, moč izraziti tudi s kretnjami, držo 

in obrazno mimiko«. (Nikolajeva, 2003, 12) Včasih je pa vseeno vizualna ponazoritev najboljša 

za predstavitev junakovega notranjega življenja – neizraženih želja, strahov, sanjarij. Ilustrator 

ima namreč na voljo simbole, barve, oblike. (Nikolajeva, 2003) 
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e) PRIPOVEDOVALEC 

 

J. Kos je v svoji razpravi Novi pogledi na tipologijo pripovedovalca omenil tročlensko tipološko 

delitev pripovedovalcev:  

 prvoosebni, drugoosebni, tretjeosebni, pripovedovalec;  

 avktorialni, personalni, virtualni pripovedovalec;  

 lirski, epski in dramski pripovedovalec. (Kos, 1998) 

Prvoosebnega in tretjeosebnega pripovedovalca v slikanicah sta omenjali tudi D. Haramija in 

J. Batič, in sicer »v otroški književnosti je prvoosebni pripovedovalec, ki vedno deluje 

subjektivno, omejen z izkušnjo jezika, s snovjo (še posebej zunajliterarno), z motivi in s 

temami. Tretjeosebni pripovedovalec je lahko odrasli in nabor jezikovnih sredstev ter 

morfoloških prvin literarnega dela je bistveno večji«. (Haramija in Batič, 2014, 8) 

Drugoosebnega pripovedovalca je Stanzel opredelil kot »posebno različico »jazovega«, torej 

prvoosebnega pripovedovalca«.  (Kobe, 1999, 39) Drugoosebni pripovedovale se pojavi zelo 

redko, pa še to v literaturi za odrasle, zagotavlja pa zelo zahtevno branje. (Kobe, 1999) 

Drugo delitev je povzela M. Kobe po Stanzlu v svojem članku Pripovedovalec, pripovedna 

perspektiva v sodobni slovenski prozi za mladino, kjer srečamo avktorialnega (vsevedni), 

prvoosebnega, personalnega pripovedovalca. »Avktorialni pripovedovalec se po Stanzlu dviga 

nad pripovedne osebe in dogajanje, skozi katero se le-te gibljejo v času in prostoru, tako da jih 

vodi in nadzira; v tem smislu je nedvoumna pripovedna avtoriteta – lat. auctoritas – torej 

»vseveden«. Vsevedni pripovedovalec dominira nad drugimi pripovednimi položaji oz. 

perspektivami tudi kadar stopa z le-temi v raznovrstne stopnje kombinacij, se pravi tudi takrat, 

ko gre za menjavanje avktorialne in personalne pripovedne perspektive …« (Kobe, 1999, 36) 

Personalni pripovedovalec je postavljen v eno od pripovednih oseb ali na njeno stran, je v 

središču dogajanja, pozna pa samo tisti del dogajanja, ki ga zazna iz svojega položaja. (Kobe, 

1999) Pri nas v ospredje vstopa tudi prvoosebni pripovedovalec, kar »pomeni, da je 

pripovedovalec eden od junakov v sami pripovedi, kij e dogajanje sam doživel ali opazoval. Ta 

pripovedni položaj razbiramo v dveh različicah: prvoosebni pripovedovalec je odrasla oseba in 

prvoosebni pripovedovalec je otrok/zgodnji najstnik/odraščajoči mladostnik«. (Kobe, 1999, 38)   

J. Kos ob avktorialnega in personalnega pripovedovalca doda še virtualnega pripovedovalca, ki 

»označuje tisto, kar je mogoče, ne pa dejansko, zato lahko tudi samo navidezno, varljivo, 

namišljeno, simulirano ali v tem smislu že kar hlinjeno …«. (Kos, 1998, 10) Zanj je značilno 

posnemanje, igranje vloge avtorialnega ali personalnega pripovedovalca. (Kos, 1998) 



12 
 

f) MODALNOST 

Zgodbo lahko bralec doživlja kot objektivno in subjektivno, razlika med njima »se lahko odraža 

tudi v mimetičnem oziroma nemimetičnem upodabljanju. Mimetična upodobitev je tista, ki jo 

lahko razlagamo kot neposredni odsev oziroma posnetek resničnosti, za nemimetično podobo 

pa vemo, da jo moramo interpretirati na različnih ravneh, na primer kot simbol ali metaforo«. 

(Nikolajeva, 2003, 19) 

Bistvo razlike med mimetičnem in nemimetičnem upodabljanju vsebuje koncept modalnosti. 

Koncept modalnosti v pripovedi »pokriva različne oblike trditev, na primer realnost, verjetnost, 

možnost, nemožnost, nepredvidljivost, zaželenost in nujnost. Tak vsezajemajoči koncept se v 

literarni teoriji izkaže za nujno potreben, kajti – medtem ko mimetična oziroma dobesedna 

interpretacija pomeni, da je bralec prejeto sporočilo razbral kot resnično ali neresnično (»to se 

je/se ni zgodilo«), obstajajo še druge, bolj raznolike interpretacije – simbolične, prenešene, 

nemimetične, itd. V takih primerih iz besedil lahko razberemo možnost (»to se je mogoče 

zgodilo«), neverjetnost (»to se pa že ni moglo zgoditi«), željo (»želim si, da bi se zgodilo«), 

ukaz (»naj se zgodi«), nujnost (»moralo je biti tako«), subjektivno doživetje (»zdi se, da se je 

zgodilo«), verjetnost (»najbrž se je zgodilo«) in tako dalje«. (Nikolajeva, 2003, 20) 

Modalnost prištevamo v lingvistično kategorijo. Le-te se vizualno ne da izraziti, zato pri 

ilustracijah, če jih gledamo neodvisno od besedila, nikoli ne vemo, ali »gledamo resnično ali 

sanjsko in ali izraža željo, ustaljeno navado, dovoljenje, dvom ali kaj drugega«. (Nikolajeva, 

2003, 20) Na določeno zaznavanje ilustracije lahko bralca navede, npr. moder travnik – tu bo 

bralec takoj sklepal, da gre za domišljijski prizor. Prizore, s katerimi se lahko poistoveti, pa bo 

interpretiral kot resničnost. (Nikolajeva, 2003) 

Nikolajeva tako omenja tri vrste modalnosti (Nikolajeva, 2003): 

 indikativna, ki izraža objektivno resnico, 

 optativna, ki izraža željo, 

 dubitativna, ki izraža dvom.  

Kot primere navaja angleške slikanice.  Za primer indikativne modalnosti navede slikanico Else 

Beskow Petrovo morsko potovanje (1921). V tej slikanici tako besedilo kot ilustracije 

nakazujejo resnično plovbo po morju, vendar to nekako spodbija naslovnica, ki prikazuje dečka 

v kartonastem čolnu na črtasti preprogi, namesto jadra ima robec. Naslovnica nas prepričuje v 

to, da zgodbo doživljamo kot igro in ne kot resnično dogajanje. V tem primeru že prehajamo k 
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optativni modalnosti. Za primer dubitativne modalnosti navede primer slikanice Tam, kjer 

domujejo divje stvari (1963), njen avtor je Maurice Bernard Sendak. V njej besedilo in 

ilustracije na nikakršen način ne nakazujejo, ali je zgodba resnična (indikativna) ali domišljijska 

(optativna). Glede modalnosti se bralec odloči sam. Dve podrobnosti v slikanici bralca silijo v 

odločitev. Prva je poved na koncu zgodbe, da je večerja še topla, kar bralca usmeri na stran 

objektivne modalnosti. Druga pa je čas dveh let v domišljiji, ki ga Max preživi med Divjimi 

stvarmi in nakazuje na optativno modalnost. Obe stvari seveda izpodbija vizualni detajl, in sicer 

»na prvih straneh knjige v slikah Maxove sobe nastopa polmesec, na zadnji sliki pa polna luna. 

Čuječemu bralcu ta podrobnost seveda ne bo ušla in bo takoj pomislil na dubitativno razlago«. 

(Nikolajeva, 2003, 21) 

»Besedilu, ki združuje različne kode sporočanja, pravimo multimodalno besedilo. V šolskem 

prostoru so najpogosteje prisotna multimodalna besedila, kjer izrazito izstopata dva koda, in 

sicer jezikovni in vizualni. … poseben primer multimodalnega besedila, ki je pogosto prisoten 

v nižjih razredih osnovne šole, je slikanica.« (Batič, 2015, 53) 

»Multimodalno besedilo se od običajnega besedila ne loči le po različnih kodih sporočanja, 

ampak tudi po načinu branja oziroma sprejemanja informacij.« (Batič, 2016, 22) Ključni 

moment multimodalnega sporočila je sočasnost branja različnih kodov. V povezavi z 

multimodalnim besedilom se pojavlja tudi pojem multimodalna ali večrazsežna pismenost, ki 

»pomeni sposobnost branja besedila v najširšem pomenu, pri čemer so vsi kodi sporočanja 

enakovredni nosilci informacij. Če se omejimo le na odnos med sliko in besedilom v 

multimodalnem besedilu, lahko ugotovimo, da slika ni le dodatek besedilu, ampak enakovreden 

nosilec informacij. Pogoj za razumevanjem multimodalnega besedila pa je v tem primeru 

razumevanje informacij iz besedila, razumevanje informacij iz slike ter oblikovanje pomena, ki 

izhaja iz interakcije med obema kodoma sporočanja«. (Batič, 2016, 24) 
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2.2.2 LIKOVNE PRVINE SLIKANICE 

 

 »Ilustracije v mladinskih besedilih so se pojavile v prvi polovici 20. stoletja, ko so bili 

izpolnjeni pogoji za razvoj mladinske književnosti: novo pojmovanje otroka in otroštva, 

nastanek šolstva in razvoj primarnega šolstva (F. Levstik, J. Stritar, O. Župančič idr.).« (Blažić, 

2006, 667–668)  

V SSKJ zasledimo pomen ilustracije »kot risba, slika kot pojasnilo, okras (tiskanega) besedila 

ter kar zaradi svoje nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega, 

ponazoritev«. (SSKJ, 2000) 

Zato je ilustraciji »bistveno, da se veže na literarni (morebiti tudi muzični) tekst, na vsebino in 

razpoloženje, ki ga ta literarna umetnina ustvarja — seveda upoštevaje pri tem samosvojost, 

različnost besedne in likovne govorice, o katerih je tekla beseda. Brez takšne ali drugačne 

vezanosti na tekst ne moremo govoriti o ilustraciji …«. (Tršar, 1976, 36 in 37) 

Lahko bi rekli, da je ilustracija slikanici »primarna pisava …, ki jo besedilo pravzaprav le 

dopolnjuje, ker ga mora nekdo brati«. (Grafenauer, 1976, 7) S tem dobiva otrok kulturno 

informacijo na najbolj nevsiljiv način, ker je prilagojena njegovim komunikacijskim in 

identifikacijskim sposobnostim. Ilustracija otroku pove toliko kot besedilo ali pa še več, saj iz 

ilustracije izvirajo predstave, ki jih spodbuja besedilo. »Ilustracija v slikanici ima zato pomen 

tropa-znaka, ki je fabulativno razložen v besedilu, če je slikanica seveda opremljena z njim. V 

nasprotnem primeru pa mu govori slika sama, zato je tu bolj opredeljen v svojih predstavah in 

izbiri identifikacijskih možnosti, intenziteta priprave za umetni, abstraktni kulturni način 

komunikacije pa je nekoliko manjša, saj je v celoti odvisna od učinkovitosti ilustracije. Takšen 

tip slikanice je seveda namenjen najmlajšim otrokom, ki še ne morejo slediti sistematični razlagi 

likovnih znakov-ilustracij, kakršno predstavlja fabula ali zgodba.« (Grafenauer, 1976, 7) 

Tako ilustracija v slikanici odigra pomembno vlogo. »… je enkratno motivacijsko sredstvo za 

to, da otrok pokaže zanimanje za knjigo. Otrok si ilustracije ogleduje, jih med seboj primerja; 

če vsebine ne pozna, poskuša iz zaporedja slik izluščiti, za kaj gre; ugotavlja, da se na nekaterih 

ilustracijah pojavljajo isti liki, da se tu in tam pojavlja tudi enako ali vsaj zelo podobno okolje, 

da se določeni elementi spreminjajo, razvijajo in tako dalje. Otrok ilustracije podrobno 

preučuje, se potaplja v njih in odkriva skrite, komaj opazne podrobnosti. Ob tem uživa in se 

uči. V tem delu ilustracija opravlja svojo kognitivno funkcijo. Otroku pomaga pri spoznavanju 

sveta, s čimer zadovoljuje svojo izvorno poslanstvo.« (Zupančič, 2012, 6) 
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V slikanici imamo zaporedje ilustracij. Med zaporedji na isti ali različnih straneh »... naletimo 

na različne vrste preskokov. Verbalni preskoki so lahko omejeni (kadar je navedeno, da je 

preteklo nekaj ur, pet dni ali deset let) ali neomejeni (»Hodil je dolgo, dolgo časa«), eksplicitni 

(kadar je v besedilu izrecno navedeno, koliko časa je minilo) ali implicitni. Brez pomagal, kot 

je na primer slika ure, ki postavlja natančen časovni okvir, so vizualni preskoki lahko le 

nedoločni in implicitni. Bralci preskoke med posameznimi ilustracijami lahko zapolnijo s 

pomočjo standardnih pripomočkov«. (Nikolajeva, 2003, 17) 

Ilustracije se ujemajo z besedilom, ko »ne prispevajo nobenih novih informacij ter imajo le 

okrasno vlogo, jih res lahko beremo od leve proti desni, in to prav hitro. Drugače pa je z 

ilustracijami brez prepričljivega linearnega vzorca in z mnogimi drobnimi detajli – tu je smer 

branja res lahko poljubna. Ilustrator v sliko lahko namerno ali podzavestno vnese detajl, ki nas 

bo prisilil, da bomo sliko začeli brati od te točke naprej. … Čim pa so besede, čeprav 

maloštevilne, v ustreznem razmerju z ilustracijami, bo bralec brez težav razbral 

najpomembnejše elemente vizualnega besedila«. (Nikolajeva, 2003, 18) 

Vsebujejo pa ilustracije likovne elemente, ki delujejo na otrokova čustva. Otrok lahko postane 

vesel, zabaven ali pa žalosten zaradi načina upodobitev, risbe, barve, kompozicije, ritma, 

ravnovesja, odnosi med svetlim in temnim. (Zupančič, 2012) Ilustracije, namenjene otrokom, 

so figurativne, saj se na njih pojavljajo ljudje, živali, rastline, pa tudi sanjska bitja, stvori, palčki, 

škrati … Pri njihovi upodobitvi so pomembne risarske sposobnosti ilustratorja. Realistično 

upodobljena živa bitja so podvržena anatomskim in konstrukcijskim pravilom. Odnosi med deli 

telesa so v smiselnih sorazmerjih. Seveda, ni vedno tako. (Zupančič, 2012)  

M. Butina je naštel naslednje temeljne likovne prvine: oblika, točka, linija, svetlo–temno in 

barva. Obliko orisujejo točka, linija, svetlo–temno in barva, zato se le-te imenujejo orisne 

prvine. Oblika je orisana prvina. Gre predvsem za likovna izrazna in oblikotvorna sredstva, ki 

obsegajo več sestavin (miselno, čustveno, čutno in snovno). (Butina, 2000) 
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2.2.2.1 Za katero ilustracijo lahko rečemo, da je kakovostna? 

 

»Pri ogledovanju kakovostne ilustracije pa si ostri čut za likovno estetske vrednosti. Specialne 

didaktike, ki se ukvarjajo s tako imenovanimi estetskimi oziroma umetniškimi področji, 

poudarjajo dvoje specifičnih načel.« (Zupančič 2001, v Zupančič, 2012, 6) Ti dve načeli sta: 

 načelo ustvarjalnosti – posvečati se moramo razvijanju otrokovih ustvarjalnih 

potencialov na različnih področjih; tako se spodbuja razvijanje idej, sprejema vse 

otroške izdelke, otroka usmerja na posebnosti, pušča proste roke pri igri z likovnimi 

materiali, 

 načelo kakovosti – le najboljše je za otroka dovolj dobro. Načelo zajema uporabo 

kakovostnih materialov, pripomočkov ter orodij, skrbi tudi za urejenost otrokovega 

vsakdanjega okolja ter stiku otroka z likovno umetnostjo. (Zupančič, 2012) 

 

»Kakovostna ilustracija vsebuje vse likovno formalne parametre, ki določajo »pravo« 

umetnino, razlikuje se le v vsebini. Rečemo lahko: dobra ilustracija je kakovostno umetniško 

delo, ki se s svojo ikonografsko platjo priklanja otroku, njegovim zanimanjem, dojemljivosti in 

predstavljivosti.« (Zupančič, 2012, 7) Kakovostna ilustracija nastane takrat, če je osnovno 

izrazno sredstvo – likovni jezik – uporabljeno z zakonitostmi likovne teorije, likovne abecede 

in sintakse, hkrati pa vsebuje avtorjevo likovno občutljivost. Črte, oblike, barve (svetlo – 

temno), teksture morajo biti uravnotežene in urejene. Kompozicije, likovni riti, ravnovesja in 

kontrasti morajo delovati skladno. Da je ilustracija dobra, ne sme vsebovati nepotrebnih 

likovnih elementov. (Zupančič, 2012) 

Res pa je, da otrok nima razvitega občutka za likovno vredno, kakovostno. Večinoma je ravno 

obratno. Bolj je barvito, kičasto, bleščeče, z nepotrebnimi dodatki, kar bi lahko poimenovala 

'bogat' zunanji videz in izpraznjena vsebina, bolj pritegne otroka. Za stik z likovno 

nekakovostnim oziroma kičem poskrbi okolje samo (v nakupovalnih središčih, na televiziji, 

internetu se pojavljajo prazne vsebine z kičasto lupino). (Zupančič, 2012) 

V ilustracijah je dogajanje umeščeno v prostor. Naj gre za realno ali izmišljeno okolje, 

prikazovanje prostora se ravna po zakonitostih upodabljanja. Problem, ki se tu pojavi, je, kako 

na dvodimenzionalni površini upodobiti tridimenzionalni prostor. Problem likovna umetnost 

rešuje s prostorskimi ključi ali globinskimi vodili. (Zupančič, 2012) Poznamo binokularni 

prostorski ključ oziroma dvoočesni vid (kot so konvergenca oči, binokularna paralaksa ali 
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akomodacija leč), ki je uporaben pri kiparstvu in arhitekturi, ter monokularni prostorski ključ, 

namenjen za dojemanje globine, npr. nagnjenost linij, ploskev in oblik; velikost, kjer velja, da 

bližje deluje večje in obratno; ostrina prikazovanja, po kateri obrisi in detajli postajajo z 

oddaljenostjo nejasni; svetlost, kjer se nam svetlejši predmeti zdijo bliže in prekrivanje, kjer 

bližji predmeti prekrivajo bolj oddaljene. (Butina, 2000, v Zupančič, 2012) 

V kakovostni ilustraciji upodobljeni prostor deluje realno, možno. Upoštevana je eno- ali 

dvoočiščna linearna perspektiva, uporabljeni so prostorski ključi (predvsem za zmanjševanje 

motivov glede na oddaljenost, prekrivanje), barvna ali zračna perspektiva. Slednja upošteva 

plasti zraka med bolj ali manj oddaljenimi predmeti (oddaljene predmete slika svetleje, 

sivkasto). Barvna perspektiva izrablja značilnosti toplih in hladnih barv. Tople (intenzivne) 

barve nam optično približujejo, hladne dajejo občutek oddaljenosti. Kakovostna ilustracija tudi 

vsebuje zanimive kote gledanja (npr. poudarjeno žabjo perspektivo oziroma pogled od spodaj, 

ali ptičjo perspektivo oziroma pogled od zgoraj). Vse, kar je upodobljeno in se nahaja na isti 

ilustraciji, mora biti postavljeno v enoten prostor, upoštevati treba pogled iz istega gledišča. Vsi 

predmeti in osebe na ilustraciji se morajo ravnati po isti prostorski logiki. Le tako otrok lahko 

razvija sposobnost za dojemanje zakonitosti prostora, v katerem živi in v katerem se odvijajo 

tudi zgodbe, ki mu jih pripovedujejo ilustracije. (Zupančič, 2012) 

Včasih pa se pri ilustracijah tudi kršijo pravila likovne teorije, npr. predmet v ilustraciji se »ne 

uklanja pravilom prostorskega upodabljanja, barvni skladi niso v predpisanih količinskih 

odnosih in podobno«. Kakovostni ilustratorji besedilo in ilustracije zlijejo v celoto. Pri tem 

izberejo ustrezno likovno tehniko, material in izrazni način ter svoj slog. (Zupančič, 2012) 
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Preglednica 1: Kriteriji za določanje kakovostne ilustracije 

Dobra ilustracija  Slaba ilustracija 

jasno,  

likovno urejeno 

Likovni kriteriji prenasičeno, 

 likovno neurejeno 

poudarjeno likovno bistvo, 

odsotnost nepotrebnega 

likovni klišeji, 

 šablone, 

 stereotipi, 

 prisotno nebistveno 

anatomsko pravilna risba, 

upoštevani prostorski ključi, 

enovito upodobljen prostor 

anatomsko zgrešena risba, 

neupoštevanje ali 

nekompatibilnost prostorskih 

ključev,  

nelogično upodobljen prostor 

prisotna individualna nota neosebna upodobitev 

namenu ustrezna upodobitev 

(humorna, karikaturna, 

tragična, zlovešča, žalovna 

…), brez vsebinskih 

nepotrebnosti 

Vsebinski kriteriji kičasta, osladna upodobitev 

(solzavo, patetično, 

idealizirano …), banalni 

vsebinski dodatki 

ustrezna vsebina: 

didaktično premišljena, 

poučna, 

razumljiva 

sporna vsebina: 

poudarjeni družbeni, spolni, 

estetski stereotipi, 

žaljiva vsebina 

(Zupančič, 2012, 14) 
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2.2.2.2 Kaj pa nekakovostna ilustracija? 

 

Likovni jezik črt, barv in ostalega je pri slabi ilustraciji uporabljen brez zakonitosti likovne 

gradnje. Ilustracije so polne podrobnosti, so brez odnosa med zapolnjenim in praznim 

prostorom. »Likovno bogato členjena površina zahteva okrog sebe prazen prostor in obratno, 

likovno prazen lik dovoljuje vzorčenje okrog sebe. Prazni deli likovne ploskve so nujni, na njih 

si oko odpočije med prebijanjem skozi likovne podrobnosti, obenem pa praznina dodatno 

poudarja likovno členjene površine, ki jih oklepa.« (Zupančič, 2012, 11) 

Značilnosti likovno slabe ilustracije:  

 barve so nametane brez upoštevanja barvnih prostorskih ključev, 

 tople barve se pojavljajo na predmetih v ozadju namesto v ospredju, 

 temnejše barve so na predmetih v ospredju, 

 predmeti v ozadju so enake barve kot tisti v ospredju,  

 razmerja med deli telesa so porušena, 

 nedefiniran prostor, 

 praznine okrog motivov so zapolnjene s čačkami ali barvnimi packami, 

 banalni elementi – svetlikajoče se barve, barvni efekti, nepotrebne pentlje na repih 

živali, lebdeči srčki, pretirano velike oči …, 

 negativno poudarjanje družbenih stereotipov – bogato okolje, bogate stvari, dolgonoga, 

suha oseba, ki namiguje že na anoreksijo, ter barvni stereotipi – roza za deklice, modro 

za dečke. (Zupančič, 2012) 
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2.2.3 OBLIKOVNE PRVINE SLIKANICE 

 

V parabesedilo prištevamo vse prvine, ki niso besedilo ali ilustracija v slikanici. To so naslednje 

prvine slikanice: 

a) FORMAT IN OBLIKA SLIKANICE 

 

Format slikanice je izredno pomemben. Ležeči format je bolj ali manj univerzalen, ker omogoča 

horizontalno pripovedovanje. To je najustrezneje za upodabljanje gibanja in prostora. Pri tem 

se razlikujejo avtorji, eni namreč vedno uporabljajo stalno obliko formata slikanice, drugi pa 

oblike formata spreminjajo, odvisno od tega kaj želijo sporočiti s slikanico. (Nikolajeva in 

Scott, 2001) Po obliki je za slikanico najprimernejšo format papirja velikosti A4, je pa 

postavitev odvisna od samega besedila. (Haramija in Batič, 2014) 

Slikanica je tudi omejena po obsegu, večinoma »je to ena avtorska pola (16 strani) ali dve poli 

(32 strani) besedila in ilustracij, besedilo je, poudarjava, ne glede na število strani in format, 

dolgo največ 5 strani strjenega besedila formata A4 in seveda razporejeno skozi vso slikanico 

po Unescovi definiciji knjige, ki mora imeti najmanj 49 strani (brez platnic), bi morebiti lahko 

postavili zgornjo mejo slikanice na največ 48 strani, ob tem pa bi upoštevali, da mora biti v 

slikanici več ilustracij kakor besedila «. (Haramija in Batič, 2003, 29) 

 

b) OBLIKA PISAVE oziroma TIPOGRAFIJA 

»Oblika pisave je lahko popolnoma neodvisna od ilustracij in besedila. … Pisava je izbrana 

tako, da se oblikovno sklada z ilustracijami, npr. spreminja se velikost pisave glede na pomen 

ipd.« (Haramija in Batič, 2014, 11) 

 

c) NASLOV IN NASLOVNICA 

Naslov je tisto, kar najprej opazimo pri slikanici in na podlagi česar se običajno tudi odločimo, 

ali bomo knjigo vzeli/brali ali ne. Večina naslovov slikanic vsebuje ime glavnega junaka (npr. 

Eloise Kay Thompson in Hilary Knight, 1955), ime glavnega junaka v kombinaciji z njegovim 

vzdevkom (npr. Radovedni George Hans Augusto in Margaret Rey, 1941), ime glavnega junaka 

in kraj (npr. Ida Marie iz Arflidna Ann-Madeleine Gelotte, 1977), predmet (npr. Samov 

medvedek Barbra Lindgrena, 1981). Naslov nam tudi pove, kakšna je vsebina slikanice, vrsta 
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zgodbe (npr. živalska, pustolovska) in komu je namenjana (običajno fantje izberejo slikanico s 

fantovskim glavnim junakom, deklice obratno – z deklico kot glavno junakinjo).  (Nikolajeva 

in Scott, 2001) 

Naslov je del naslovnice, ki jo sestavljajo še slike/ilustracije. Slika/ilustracija je lahko vzeta iz 

same slikanice ali pa je unikatna (se pojavi samo na naslovnici). Če je slika vzeta iz same 

slikanice, potem skupaj z naslovom napove vsebino slikanice, sam žanr in občinstvo, ki mu je 

namenjena. Na naslovnico avtor običajno uvrsti sliko/ilustracijo, ki pritegne bralca, ki poudari 

dramatičnost slikanice, vendar hkrati ne izda preveč. (Nikolajeva in Scott, 2001) 

 

d) ZADNJA PLATNICA 

Pri mnogih slikanicah je zadnja platnica nadaljevanje naslovne platnice oziroma naslovnice. 

Večinoma služi za povzetek zgodbe, tu se lahko tudi predstavi avtor, zapiše kakšno mnenje, 

priporočilo. Bralec običajno zadnje platnice ne prebere, čeprav nekateri avtorji tu zapišejo 

ključno informacijo zgodbe ali pa zadnja stran popelje bralca zopet na začetek, s čimer avtor 

zopet začenja zgodbo. (Nikolajeva in Scott, 2001) 

 

e) SPREDNJI IN ZADNJI LISTI 

Listi so večinoma beli ali nevtralni. V slikanicah jih avtorji uporabijo tudi kot del zgodbe, lahko 

tudi vsebujejo dodatne informacije o zgodbi. Avtorji lahko na njih že začnejo zgodbo slikanice 

ali pa na njih predstavijo glavnega junaka, lahko so tu tudi uporabljeni motivi iz zgodbe. 

Sprednji in zadnji listi so načeloma enaki, lahko so pa tudi različni, s čimer avtor napove 

spremembe v zgodbi. (Nikolajeva in Scott, 2001) 

 

f) INTRAIKONIČNO BESEDILO 

Intraikonično besedilo so besede, ki se pojavljajo znotraj ilustracij in na nekakšen način 

komentirajo ali nasprotujejo primarni besedni pripovedi. Velikokrat te besede podajo fiktivni 

komentar in/ali interpretativno strategijo. (Nikolajeva in Scott, 2001) 
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2.3 TIPI SLIKANIC 
 

Poznamo več delitev slikanic. Nekatere izmed njih so zapisane tukaj: 

 

1) Prva delitev slikanic je delitev slikanic glede na njihovo zahtevnost. Imamo več 

zahtevnostnih stopenj (Kobe, 1976 in Kobe, 2004): 

 

a) KARTONASTE ZAPOGNJENKE ali LEPORELLO 

 Je harmonikasto zložljiva. 

 Namenjena otrokom med 2. in 4. letom starosti. 

 Po zunanji obliki je prehodna stopnja med igračo in 'pravo' knjigo, po vsebini je 

najpreprostejša. 

 Znotraj leporella poznamo še podtipe: leporello brez besedila (2–3 leta), gre za 

slike živali, rastlin, igrač, vozil …; leporello s krajšimi besedili, največkrat krajši 

verzi, upodobljene so vsakodnevne situacije, ki jih otrok tudi sam doživlja; 

leporello s 'pravo' besedno umetnostjo (3–4 leta), ta podtip otroka seznanja z 

otroško poezijo, ki je hitro zapomnljiva. 

 

b) 'PRAVE' KNJIGE S TRDIMI KARTONASTIMI LISTI (IGRALNE KNJIGE ali 

GIBLJIVKE) 

 Od 4. leta dalje, lahko že pri 3. letih. 

 Po likovni in besedni vsebini nekako pokriva drugo in tretjo stopnjo leporella. 

 

c) 'PRAVE' KNJIGE S TANKIMI LISTI 

 

 

2) Druga delitev slikanic je glede na ustvarjalni postopek. Poznamo (Kobe, 1976): 

 

a) AVTORSKE SLIKANICE 

 Celotno slikanico, tako besedilo kot ilustracije, je oblikoval en sam ustvarjalec.  

 Sam ustvarjalec najbolje ve, kdaj bo ilustracija bolje ustrezala kot besedilo in 

obratno, zato je ta tip slikanic najbolj avtentičen (Slikanica »postane pravi 

likovno-tekstovni monolit. Ali z drugimi besedami: sprepletenost likovnega in 
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tekstovnega deleža v novo sozvočno celoto se zdi poglavitna značilnost 

slikanice.« (Kobe, 2004, 42)) 

 Besedila so kratka, zgoščena, jedrnata, pripovedujejo neko zgodbo. 

 

b) SLIKANICE, V KATERIH STA SOAVTORJA USTVARJALNI TIM/STALNA 

SODELAVCA 

 Soavtorja hkrati soustvarjata – skupaj ustvarjata besedilo in ilustracije, drug 

drugega spodbujata. 

 Ilustrator dobi v delo že oblikovano besedilo, vendar ustvarja ilustracije po 

posvetu s piscem besedila. 

 Ilustrator je stalni, nastopa neodvisno, brez posveta z avtorjem besedila. 

 

c) SLIKANICE, V KATERIH SOAVTORJA NISTA STALNA SODELAVCA 

 Besedilo je primarno (se pravi najprej nje napisano besedilo) in gre k ilustratorju. 

 Ilustracije so primarne (najprej so narisane ilustracije) in gredo k avtorju 

besedila. 

 

3) Tretja delitev slikanic je glede na notranjo urejenost tekstovnega in likovnega deleža 

(Kobe, 1976): 

 

a) KLASIČNE SLIKANICE 

 Vsaka ilustracija je samostojna slika. 

 Besedilo je pogosto obrobljeno z ilustracijskimi elementi. 

 

b) SLIKANICE, KJER SE ILUSTRACIJA RAZLIJE ČEZ SVOJ ROB 

 Ilustracija se razprši, čez obe strani, tudi čez besedilo. 

 Besedilo je razdeljeno na manjše odlomke, ki so vključeni v ilustracijo. 

 

c) SLIKANICE, KJER SE TEKST SUVERENO REORGANIZIRA 

 »Likovni oblikovalec postopa tako, da tekst suvereno reorganizira in ga potem 

tako rekoč na novo organiziranega vključuje v samo ilustracijo. … Na tak način 

likovno, optično preurejen in v samo ilustracijo vkomponiran tekst seveda 
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povsem ohranja svojo lastno identiteto, vse svoje specifične vsebinske 

razsežnosti; njegova doživljajska sugestivnost, njegovo estetsko sporočilo pa je 

v resnici hkratno s sliko, v katero je vgrajeno.« (Kobe, 1976, 21) 

 

4) Četrta delitev je delitev M. Nikolajeve v njenem članku Verbalno in vizualno – Slikanica 

kot medij ter knjigi How picturesbook work, in sicer glede na delež besedila oziroma 

ilustracij v sami slikanici (Nikolajeva, 2003):  

 

a) SLIKANICE VERBALNEGA TIPA 

 Slike so v manjšini, podrejene besedilu. 

 Take slikanice so včasih opremljene z ilustracijami, ki niso skladne z besedilom. 

Te ilustracije same verbalne pripovedi ne motijo, saj jo lahko beremo, brez da 

gledamo ilustracije.  

 

b) SLIKANICE BESEDNO-SLIKOVNEGA TIPA 

 Gre za slikovno pripoved, npr. slikanico brez besedila. 

 Slikanice se delijo v tri podkategorije: 

 Slikanice, kjer prevladuje simetrični odnos med ilustracijo in besedo. Tu 

imata besedilo in ilustracije isto sporočilo. 

 Slikanice, kjer je odnos med besedilom in ilustracijami komplementaren. 

 Slikanice, kjer je odnos mes besedilom in ilustracijami stopnjevan. 

 

5) Peta delitev je delitev, ki je omenjena v članku N. Grafenauerja, ki deli slikanice glede 

na to, kako nastajajo (Grafenauer, 1976): 

 

a) KLASIČNE SLIKANICE 

 Najprej nastane literarni tekst, šele nato se nanj 'prilepi' ilustracija. 

 Ilustracija in tekst sta razdružljiva; tekst lahko beremo brez ilustracije. 

 

b) TEAMSKE IN AVTORSKE SLIKANICE 

 Tekst in ilustracija nastajata sinhrono, hkrati. 

 Tekst in ilustracijo ni možno brati posebej. 
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c) ILUZIJSKE SLIKANICE 

 Gre za strip; zelo malo podatkov o kateremkoli trenutku upodobljenega dogajanja.  

 

d) SLIKANICE BREZ BESED 

 Namesto besedila je tu v celoti ilustracija. 

 »Zanjo na eni strani značilna večja ali manjša stopnja likovne določenosti, oziroma 

estetske informativnosti, na drugi strani pa večja ali manjša prisotnost kinetične, 

akcijske razsežnosti. V najboljših primerih tovrstne slikanice sta obe sestavini ujeti 

v srečno sozvočje, v sintezo, ki omogoča čimbolj neovirano, iluzijsko bogato 

»branje« ilustracij in njihovo povezovanje v fabulo.« (Grafenauer, 1976, 10) 

 

e) POLJUDNO-ZNANSTVENE oziroma REALNE SLIKANICE 

 Leporello 

 »Publikacije, kjer se prek ilustracije in/teksta prenašajo realna, skustveno 

preverljiva spoznanja.« (Grafenauer, 1976, 10) 

 »Slikanice, katerih sporočilo teži k čim večji znanstveni dokumentarnosti in 

posega na najrazličnejša območja človekovega dela, eksistence, kulturne 

zavesti.« (Grafenauer, 1976, 10) 

 »Ilustracija se umika fotografiji, ki je bolj natančna in manj iluzionistična od nje, 

tako da je znanstvena informacija, ki jo prinaša takšna slikanica, kar najbolj v 

skladu s stvarmi in pojavi, o katerih govori.« (Grafenauer, 1976, 10) 

 

6) Šesta delitev je delitev D. Haramija in J. Batič glede na interakcijo med besedilom in 

ilustracijo (Haramija in Batič, 2014): 

 

a) KLASIČNE SLIKANICE 

 Besedilo in ilustracija sta (dokaj) samostojni celoti. 

 »Prizori so ilustrirani tako, da se informacija podvoji: z likovnim jezikom je 

ponovljena besedilna informacija, tovrstne slikanice pa so v sodobnosti namenjene 

predvsem majhnim otrokom.« (Haramija in Batič, 2014, 6) 
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b) POSTMODERNISTIČNE SLIKANICE 

 Med besedilom in ilustracijami je zelo visoka interakcija. 

  »… ilustracija se oddaljuje od podvajanja informacij, na eni sami ilustraciji 

ilustrator običajno upodobi več prizorov, združuje več časovno ločenih dogodkov 

in dodaja pripovedne elemente, ki jih besedilo ne omenja.« 

 (Haramija in Batič, 2014, 6) 

 

7) Sedma delitev je delitev, ki ju v svoji knjigi Poetika slikanice objavita D. Haramija in 

J. Batič. Knjige delita glede na delež besedila in ilustracij v njih (Haramija in Batič, 

2013): 

 

a) SLIKANICE BREZ BESEDILA 

 Imenujemo jih tudi 'tihe knjige', »ki zgolj skozi ilustracijo predstavijo celotno 

zgodbo in so pravzaprav skrajna oblika slikanice. Od bralca zahtevajo aktivno 

sodelovanje v procesu ustvarjanja pomena«. (Haramija in Batič, 2003, 24) 

 Bralec mora sam povezovati slike, dogodke in odkrivati odnose med njimi. 

(Haramija in Batič, 2003) 

 

b) STRIP 

 »Je zaporedje sličic, ki pripovedujejo zgodbo, s stališča je prisoten dialog med 

liki; uporabljena so posebna izrazna sredstva (vrste oblačkov, znaki …).« 

(Haramija in Batič, 2003, 24) 

 

c) ILUSTRIRANE KNJIGE 

 »Ilustrirana knjiga ima dve samostojni celoti: besedilo in ilustracijo, vsaka celota 

pa je zase zaključena enota in lahko funkcionira povsem samostojno.« (Haramija 

in Batič, 2003, 25) 

 Več kot 50 % je besedila, ilustracije »le osvetljujejo posamezne prizore (literarne 

like, okoliščine/dogajanje, čustva, prostor, čas)«. (Haramija in Batič, 2003, 25) 

 Imajo drugačne formate kot slikanice, pogosto je to približek formata A5 ali 

malce večji, toda manjši kot A4. Imajo minimalno dolžino 49 strani. Večinoma 

so deljene na poglavja ali imajo več samostojnih kratkih poglavij z istim glavnim 

likom. (Haramija in Batič, 2003) 
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d) SLIKANICE 

 Glede na funkcijo ločimo dve vrsti slikanic: 

 LEPOSLOVNE SLIKANICE 

Imajo veliko avtorske svobode, vendar z delnimi omejitvami. (Haramija, 

Batič, 2003) »Osnovna funkcija leposlovne slikanice je estetska vzgoja 

otroka: likovno tekstovna vsebina slikanice bogati njegov doživljajski 

svet in brusi njegovo estetsko senzibilnost s tem, ko ga spodbuja k 

estetskemu, domišljijskemu in čustvenemu doživljanju in hkrati s tem k 

aktivnosti lastne ustvarjalne domišljije.« (Kobe, 1976, 26) 

 

 INFORMATIVNE SLIKANICE 

S slikanico želimo doseči določen namen pri otroku. Besedišče je 

preprosto, ilustracije na realen način prikazujejo izbrano temo. 

 

e) KNJIGA BREZ ILUSTRACIJ 

 »Ne vsebuje ilustracij, temveč le besedilo.« (Haramija in Batič, 2003, 24) 

 

8) Osma delitev je tudi delitev D. Haramija in J. Batič, ki delita slikanice glede na funkcijo 

(Haramija in Batič, 2013): 

a) INFORMATIVNE SLIKANICE 

 Ponudimo jo otroku, ko želimo doseči točno določen namen, npr. učenje. 

 Imajo naslednje značilnosti: preprosto besedišče, trditve in opisi pa so še vedno 

veljavni. 

 

b) LEPOSLOVNE SLIKANICE 

 Ima vlogo na nivoju besedne umetnosti. 

 Imajo več avtorske svobode. 

 

9) Deveta delitev je delitev, ki jo omenjata M. Nikolajeva in C. Scott v svoji knjigi How 

picturesbook work (2001), glede na izvor: 

a) AVTORSKE SLIKANICE 

 

b) SLIKANICE, KJER STA AVTOR IN ILUSTRATOR KOT EKIPA 
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c) SLIKANICE, KI IMAJO ENO BESEDILO IN VEČ ILUSTRATORJEV 

 

d) AVTORJI SLIKANIC ILUSTRIRAJO BESEDILA DRUGIH 

 

10) Deseta delitev je delitev Sandre L. Beckett, ki jo predstavi v svojem delu Crossover 

picturebooks: A Genre for all ages (2012). Slikanice deli v več skupin (Beckett, 2012): 

a) UMETNIŠKE SLIKANICE (Artist's book)  

 Gre za inovativne slikanice, pri katerih avtorji eksperimentirajo s formatom 

slikanice in njenim dizajnom. Slikanico namreč ne vidijo kot celoto besedila in 

ilustracij, ampak kot konkreten tridimenzionalni predmet. 

 

 Deli jih na: 

 knjiga-predmet (Book-Objects) – zgodba je tu zapisana z besedilom, 

ilustracije jo nazorno prikažejo, prisotni so tudi razni zavihki in izrezi, 

 igralne knjige (Book-Games) – knjige, ki vsebujejo presenečenja, 

zavihke, izreze, priloge, z namenom da otroka spodbujajo k aktivnemu 

branju, s katerim otrok spoznava številke, barve, živali ter je ustvarjalen, 

 knjige brez besed (Wordless Books) – zgodbo razberemo preko formata, 

vezave, barve, papirja, prilog …, sledimo vizualni pripovedi, sam bralec 

oblikuje zgodbo, 

 knjige z različnimi materiali (Material-Books) – avtorji uporabijo 

različne materiale, npr. papir, les, plastika, skozi katere pripovedujejo 

zgodbo, bralec lahko začne z branje kjerkoli v knjigi, 

 izrezane knjige (Cut-out-Books) – zgodbo spoznavamo skozi papir (npr. 

prosojni papir), uporabljamo različne tehnike rezanja papirja, velikost in 

oblike rezanja (npr. valovito) nas vodi skozi zgodbo, 

 knjige skulptur (Book-Sculptures) – gre za tridimenzionalne predmete, 

zgodbo spoznavamo preko barv, oblik in izrezov, začetek branja 

izberemo sami na katerikoli strani in v katerikoli smeri, 

 knjige, v obliki harmonike (Accordion Books) – sestavljene so iz 

dolgega, nepretrganega traku papirja, ki je zložen v harmoniko, imajo 

trde platnice; drugo ime zanje je leporello, 
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 stenska knjiga (Mural Book) – vertikalen format, uporabljene so kot 

dekoracije na steni, nekatere imajo kljukico za obesiti na steno, 

 predmet-knjiga (Object-Books) – gre za predmete velikih dimenzij, 

nekateri so se razvili, npr. v prostor za branje. Npr. 'knjiga' je dolga 3 

metre, zgibana, valovita, iz kartona, z abstraktnimi slikami, lahko se jo 

spremeni v trdnjavo, most. 

 

b) SLIKANICE BREZ BESEDILA (Wordless Picturebooks)  

 V teh slikanicah zgodbo izvemo preko barve, papirja, oblike, vezale; slediti 

moramo ilustracijam, da lahko razberemo zgodbo. 

 Sem spadajo: 

 slikovna pripoved v tradiciji japonskih slikovnih zvitkov (Pictorial 

Narratives in the Tradition of Japanese Scroll Painting) – ilustracije 

predstavljajo zgodbo, narisane na papirju, ki se berejo ob razpiranju 

zvitkov, 

 stenske slikanice brez besedila (Mural-Style-Wordless-

Picturebooks) – na steni so stenske slikanice postavljene v zaporedju, 

beremo jih tako, da prehajamo z ene na drugo, 

 slikanice brez besedila avantgardnih založnikov (Wordless 

picturebooks by Avant-Garde Publishers) – slikanice imajo 

abstraktne, nenavadne zgodbe (npr. nasilje), 

 slikanice filma (Visual Journeys in Cinematic Picturebooks) – 

imamo vizualno pripoved, vključeni so tudi elementi nemega filma 

in pantomime, 

 slikanice skoraj brez besed (Almost Wordless Picturebook) – včasih 

se v takih slikanicah pojavi tudi kakšna beseda, ki je del ilustracije, 

določa čas, opisuje doživljanje dogodkov, 

 zaporedja sanj brez besed (Wordless Dream Sequences) – v takšnih 

slikanicah junak preskoči iz realnega svate v svet sanj, besedilo je 

prisotno le na začetku in koncu slikanice, vmes je zgodba vizualna. 
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c) SLIKANICE V POVEZAVI Z LIKOVNO UMETNOSTJO  

 Ilustracije v teh slikanice so navdihnjene s strani umetnikov in umetniških 

del. Sem sodijo: 

 umetniška fantazija (Art Fantasy) – slikanice obujajo umetniške mojstre in 

njihova dela ter jih postavijo v nov kontekst, 

 direktna povezava s specifičnimi umetniškimi deli (Direct Allusions to 

Specific Works of Art) – v slikanico je vključen samo en zelo znan motiv ali 

figura iz umetniškega dela, 

 parodična igra z okvirjeno sliko (Parodic play with Framed Paintings) – 

umetniško delo v slikanici prikazuje realno umetniško delo, ilustrator v 

slikanici spremeni neko malenkost, ki postane del vizualne parodije, 

 večnivojske parodije (Multi-Level Parodies) – ilustracije imajo povezavo z 

umetniškim delom, hkrati pa tudi povezavo z liki in motivi znanih pravljic, 

s tem se ustvari več nivojev razumevanja slikanic. 

 

d) SLIKANICE Z MEDGENERACIJSKIMI TEMAMI (Picturebooks with Cross-

Generational Themes)  

 Gre za vsebine za odrasle, za otroke prezahtevne, zanimive za vse starosti, 

teme: zloraba otrok, seks, krutost, nasilje, umori, posilstva … 

Sem sodijo: 

 obdobja življenja in družinskih odnosov (Stages of Life and Family 

Relationships) – slikanice govorijo o obdobjih življenja in odnosih v 

družini, 

 ljubezenske slikanice (Love Stories) – ljubezenski dogodki, tudi 

trikotniki, 

 golota in spolnost (Nudity and Sexuality) – slikanice vsebujejo 

goloto in spolnost, 

 nasilje (Violence) – pogosto na humoren način predstavljena tema 

nasilja, 

 smrt (Death) – tema smrti ponavadi postavljena v ospredje zgodbe. 

 

e) SLIKANICE SLAVNIH (Celebrity Picturebooks)  

 Avtorji so slavne osebe, slikanice so običajno avtobiografske, pišejo o 

odnosih v družini, glavni junak ima običajno ime svojega slavnega avtorja. 
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2.4 PERSPEKTIVE V SLIKANICI 
 

Izraz perspektiva ali zorni kot se »uporablja bolj ali manj metaforično in označuje domnevne 

položaje pripovedovalca, oseb in implicitnega bralca. Pri ilustracijah lahko govorimo o 

perspektivi v dobesednem smislu, kot bralci oziroma gledalci pa sliko opazujemo z določenega 

zornega kota, ki nam ga je vsilil umetnik. Že res, da sliko 'beremo' z očesnimi gibi od leve proti 

desni, od desne proti levi, gor in dol, dol in gor ter v krogu, vendar ostaja osnovni zorni kot 

nespremenjen«.  (Nikolajeva, 2003, 13–14) 

Perspektivo lahko tudi razumemo »kot usmerjanje narativne informacije, se način njenega 

nadzora določa glede na to, ali poteka posredovanje skozi zavest pripovedovalca ali lika, 

medtem ko je razumevanje literarnega dela omejeno z našim razbiranjem literarnega sistema 

njunih vrednot in kompleksnosti stališč. Tu lahko vzpostavimo analogijo s filmom: vse, kar je 

prikazano, je videno skozi določen kot«. (Zupan Sosič, 2014, 63) Perspektiva je sinonim za 

gledišče, ki je »v teoriji proze že od začetka 19. stoletja (Biti, Pojmovnik 119) označuje odnos 

do instanc prikazanega sveta«. (Zupan Sosič, 2014, 63) 

 

Poznamo tudi razliko med zornim kotom (Kdo gleda?) in pripovednim glasom (Kdo govori?). 

V slikanici moramo »besede obravnavati kot primarne posrednice pripovednega glasu, 

ilustracije pa kot primarne posrednice zornega kota. Besedo 'primaren' namerno poudarjam, saj 

ima v slikanicah verbalna raven že sama po sebi določen zorni kot (na primer različne vrste 

fokalizacije), pa tudi ilustracija ima v nekem smislu 'pripoveden' značaj«. (Nikolajeva, 2003, 

14) 

Izraz fokalizacija je nadomestil zgoraj omenjen izraz gledišče. »Fokalizacija ali žariščenje ne 

obsega usmerjanja pripovedi preko glasu (čeprav je tudi pripovedovalec lahko fokalizator), 

ampak skozi oči – narativni sistem ločuje subjekt govora, tj. pripovedovalca, in subjekt 

gledanja, tj. fokalizatorja.« (Zupan Sosič, 2014, 62) Torej je »izraz fokalizacija (angl. 

focalisation, nem. Fokalisierung) ustrezen za izražanje posredništva, natančneje dvojnega 

posredništva, saj je zgodba prestavljena v pripovedno besedilo skozi glas in oči. Prvi pripada 

pripovedovalcu ne glede na to, ali je aktualiziran kot neizraženi pripovedni glas ali kot bolj ali 

manj personaliziran lik pripovedovalca, drugi pa fokalizatorju, sprejemajočemu centru zavesti, 

ki je lahko (ali pa tudi ne) identičen s pripovedovalcem«. (Zupan Sosič, 2014, 63) 
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I. Saksida, ki je razumel pojem kot »pripovedovalčevo stališče, držo do upovedene literarne 

stvarnosti« (Saksida, 2005, 9), je ločil dva tipa perspektiv, znotraj katerih je več podtipov. 

PERSPEKTIVA RAZCEPA, za »katero je značilen razkorak med odraslim in otrokom« 

(Saksida, 2005, 10),  zajema dva podtipa:  

a) Avtoritativna perspektiva  je značilna za razsvetljensko literaturo in povojno literaturo. 

Avtor izhaja »iz predpostavke, da je potrebno mladega bralca vzgojiti, preobraziti v 

zglednega meščana, pripadnika delavskega razreda«. (Saksida, 2005, 10) Vse to se 

lahko naredi s pomočjo likov, ki jih avtor daje za zgled. 

b) Evazorična perspektiva pa izhaja iz »avtorjeve idealizacije otroka, iz občudovanja 

sladkobne idile otroškega brezskrbnega časa«. (Saksida, 2005, 10) Kaže se kot zatekanje 

v otroštvo. 

 

PERSPEKTIVA ZBLIŽEVANJA, za katero že ime pove, da gre za predvsem zbliževanje,  

vživljanje odraslega v otroški svet, ima šest podtipov: 

a) Nonsensna perspektiva ali perspektiva jezikovno-predstavne igre »zbliževanje dosega 

bodisi z igrivim preoblikovanjem jezikav čiste zvočne nize bodisi s svobodno 

'nesmiselno' kombinacijo sicer razumljivih besed in predstav«. (Saksida, 2005, 10) 

Primer predstavnega nonsensa je slikanica Pajacek in punčka Kajetana Koviča, ko 

igrače, v tem primeru pajacki, oživijo.  

b) Resničnostna perspektiva »izraža avtorjevo vživljanje v otrokovo ali mladostnikovo 

vsakdanjost«. Primer resničnostne perspektive je Pedenjped Nika Grafenauerja. 

(Saksida, 2005, 11) 

c) Perspektiva oporekanja zavzema »otroško/najstniško uporniško držo do sveta«, ki se 

kaže že, npr. »v rabi posebnega jezika«. (Saksida, 2005, 12) Perspektivo oporekanja bi 

lahko našli v Sovici Oki Svetlane Makarovič, saj je najmlajša sovica vztrajno upira 

staršem, ne upošteva njihovih navodil in dela po svoje. 

d) Perspektiva čudenja »temelji na posebnem doživljanju otroštva«. Gre za »otroško 

'prisluškovanje' poetizirani stvarnosti, predvsem naravi«. (Saksida, 2005, 12)  

e) Parabolična fantastična in pravljična perspektiva zajame »avtorjevo vživljanje v 

'otroško pojasnjevanje' sveta. Avtor želi v domišljijskem svetu 'razložiti' realnost«. 

Primera te perspektive sta slikanica Moj dežnik je lahko balon in Muca Copatarica Ele 

Peroci. (Saksida, 2005, 12) 
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f) Perspektiva spominjanja uporablja avtor, ki »se vrača med podobe lastnega otroštva, v 

svet, ki ga ni več«. (Saksida, 2005, 13) 

 

O perspektivah govori tudi M. Kmecl v svoji Mali literarni teoriji (1996).  Deli jih na: 

a) TRAGIČNA PERSPEKTIVA 

 »Človek je žrtev sil, ki niso v moči njegovega obvladovanja: svojih slepih strasti, 

vladajoče morale, to je zakonov in meril medsebojnega obnašanja (Črtomir) ali usode, 

ki je ni mogoče predvideti (Ojdip), pogosto vsega skupaj (Hamlet).« (Kmecl, 1996, 170) 

 Pojavlja se tako v liriki, epiki kot tudi dramatiki. 

 V liriki je vidna kot izpovedovanje bolečine, trpljenja, utesnjenosti. (Kmecl, 1996) 

 

b) KOMIČNA PERSPEKTIVA 

 Je nasprotna tragični perspektivi. 

 Zanjo je značilna popolna svoboda, nikakršna podrejenost. 

 Občutek komičnega nastane v trenutku. (Kmecl, 1996) 

 

c) TRAGIKOMIČNA PERSPEKTIVA 

 Gre za zmes hkratnega komičnega in tragičnega. 

 Npr. zavest o končnosti (smrti) in hkrati zavest o veselih možnostih, ki jih ponuja 

življenje. (Kmecl, 1996) 

 

d) KRITIČNA PERSPEKTIVA 

 Gre za ocenjevanje, npr. besedila. (Kmecl, 1996) 

 

e) PRAVLJIČNA PERSPEKTIVA 

 Človeku so se na svetu pojavile mnogotere neznanke, skrivnosti, ki jih ni znal razložiti. 

V ta namen si je izmislil nečloveška in polčloveška bitja, s katerimi je razložil te 

skrivnosti. In tako so nastal besedila, ki vsebujejo pravljično perspektivo. (Kmecl, 1996) 

 

 

 



34 
 

2.5 KAKOVOSTNA ALI NEKAKOVOSTNA SLIKANICA 
 

Po SSKJ je pomen kakovosti »kar opredeljuje kaj glede na pozitivne lastnosti.« (SSKJ, 2000) 

Sopomenka je beseda kvaliteta.   

»Temeljni kriteriji prepoznavanja in izbire kakovostne slikanice: 

 večpomensko kakovostno jezikovno sporočilo, 

 vsebinska raznovrstnost: otrokom berem klasično in sodobno književnost ter igriva, 

humorna in pravljična, a tudi realistična ter problemska (slikaniška) besedila, 

 kakovostna likovna govorica (inovativne likovne tehnike, prepoznaven avtorski slog), 

 součinkovanje besedila in ilustracij; kakovostna ilustracija z likovnimi izraznimi 

sredstvi sporočilo dopolni, 

 zahtevnost književnega besedila; načeloma ni pretežkih oziroma prelahkih besedil.« 

(Saksida, 2018) 

Med kakovostne slikanice štejemo tiste, »ki izhajajo v uredniško strokovno urejanih slikaniških 

knjižnih zbirkah ter po svoji besedni in likovni podobi niso anonimne. Pri tem pa je za realno 

predstavo o dejanski slikaniški situaciji na Slovenskem treba vendarle imeti neprestano v 

zavesti tudi dejstvo, da se na slovenskem mladinskem knjižnem trgu razmerje med vredno 

slikanico in slikaniškim knjižnim kičem še zmerom preveša v prid plaži«. (Kobe, 1976, 14) 

Avtorica omenjene definicije je kakovostne slikanice razdelila na 4 tipe: 

 izvirna slovenska slikanica v pravem pomenu te besede.  

Pri tem tipu sta tako avtor besedila kot tudi ilustrator v slikanici Slovenca, npr. Jure 

Kvak Kvak, avtorica je Saša Vegri, ilustrator pa Kostja Gatnik. 

 slikanica s slovenskim prevodom tujega besedila.  

Avtor tega tipa izhaja iz tujine, ilustrator pa je Slovenec, npr. Trnuljčica, zapisovalca 

zgodbe sta brata Grimm, ilustratorka je Marlenka Stupica. 

 slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami.  

Avtor besedila je Slovenec, ilustrator pa prihaja iz tujine, npr. Živali na dvorišču, avtorja 

Daneta Zajca in slovaškega ilustratorja Ludeka Manaska. 

 slovenska izdaja tuje slikanice.  

Tako avtor besedila kot ilustrator prihajata iz tujine, npr. Tri miške, tri muce, tri druge 

reči, avtorja James Kriiss in ilustratorke E. J. Rubin. (Kobe, 1976) 
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Besedilo kakovostne slikanice mora biti jezikovno kakovostno, prilagojeno otrokovemu 

razumevanju jezika. Besedila tudi ne smejo zbujati nestrpnosti zaradi rasnih, verskih, spolnih 

in drugih razlik med ljudmi. Tudi tematika mora biti primerna starosti otroka. Kakovostna 

slikanica nastane, ko so besedilo in ilustracije povezane v celoto; ilustrator v tem primeru 

besedilo ponotranji. (Haramija in Batič, 2013) 

Če imamo na eni strani kakovostne slikanice, pa imamo na drugi tudi nekakovostne slikanice. 

»Nekvaliteto slikanice lahko ugotavljamo na dveh področjih:  

a) nekvaliteto na kateremkoli nivoju njene zgradbe:  

 ob njeni funkciji (v nejasni opredelitvi, ali gre za leposlovno ali za informativno 

slikanico),  

 pri neprimerni izbiri zahtevnostne stopnje slikanice,  

 na področju izvirnosti predvsem pri slikanicah, ki imajo prevedeno (prirejeno, 

adaptirano) besedilo,  

 pri ustvarjalnem postopku, kadar ilustracija in besedilo nista usklajena, kar se lahko 

zgodi pri vseh treh tipih ustvarjalnega postopka (avtorska slikanica, avtorja sta stalna 

sodelavca, avtorja nista stalna sodelavca),  

 pri notranji urejenosti slikanice kot napačno razmerje besedila in ilustracije, večinoma 

pa gre pri tej točki za kičasto ilustracijo,  

 pri izboru besedila, uporabljenega za slikanico. Ta vidik slikanice je nekvaliteten 

predvsem pri priredbah in adaptacijah besedil ali ob spremembi literarne vrste, v kateri 

je besedilo prvotno napisano.  

 

b) nekvaliteto, ki ne izvira iz slikanice same, jo pa zelo siromaši: 

 precenjevanje ali podcenjevanje bralca/poslušalca,  

 neprimerna interpretacija besedila (predvsem odraslih),  

 neprimeren odnos do knjig,  

 potrošništvo, ki je s slikanico gotovo povezano.« (Haramija, 1997, 24) 
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Z namenom spodbujanja skrbnosti in odgovornosti založb za dobro slovensko mladinsko 

knjigo, pri nas vsako leto podeljujejo priznanje Zlata hruška, ki je znak kakovosti otroških in 

mladinskih knjig. Zaslužijo si ga štiri knjige v štirih različnih kategorijah (za izvirno slovensko 

mladinsko leposlovno knjigo, za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo, za prevedeno 

mladinsko leposlovno knjigo, za prevedeno mladinsko poučno knjigo), ki po vsebini in izvedbi 

izstopajo. (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014) 

 

Priznanje Zlata hruška je projekt Pionirske – CMKK, ki je del mestne knjižnice Ljubljana. 

V razvrščanje je vključena vsaka monografija, ki ustreza naslednjim pogojem: je v slovenskem 

jeziku, ima letnico izida obravnavanega leta, je v več kot eni osrednji knjižnici opredeljena kot 

knjiga za otroke in mladino ter se večina članov komisije strinja z uvrstitvijo v ocenjevanje. 

Namen vrednotenja je spodbujanje branja, širjenje dobre knjige in uveljavljanje kakovostne 

mladinske knjige. 

Kriteriji vrednotenja so: 

1. opredelitev osnovnih kvalitet, 

2. ocena učinkovitosti ustvarjalnih postopkov, 

3. ocena založniško-obrtniške kvalitete, 

4. ocena ustreznosti glede na ciljnega bralca.« (Mestna knjižnica Ljubljana, 2014) 
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2.6 RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA S POMOČJO SLIKANIC 
 

Pri sprejemanju književnih besedil se otroci veliko naučijo, npr: 

 razločevanja fikcije in realnosti,  

 posploševanja in abstrahiranja,  

 razumevanja rabe jezikovnih sredstev s prenesenim pomenom (razumevanje 

metaforičnega izražanja, simboličnega izražanja, paraboličnega izražanja in ironije),  

 razumevanja perspektive in čustvovanja literarnih oseb (sposobnost privzemanja 

perspektive, razumevanja čustvovanja literarnih oseb) 

 razumevanja morale,  

 razumevanja komičnega. (Kordigel, 1995) 

Ali se s književnimi besedili lahko naučijo tudi kritičnega mišljenja? Kako lahko definiramo 

besedno zvezo 'kritično mišljenje'? 

Kritično mišljenje se razlikuje od običajnega vsakdanjega mišljenja, ki temelji »na predsodkih, 

čustvih, osebnih preferencah in neozaveščenih predpostavkah; pusti se prepričati avtoriteti, 

posameznim primerom ali splošno sprejetim prepričanjem, ki jih jemlje za samoumevna …« 

(Kompare in Rupnik Vec, 2016, 16)  

Avtorici knjige Kako spodbujati razvoj mišljenja A. Kompare in T. Rupnik Vec sta po Paulu in 

Elderju povzeli univerzalne intelektualne standarde, ki jih mora zadostiti mišljenje, če je 

kritično. Ti standardi so: jasnost (Ali lahko povemo na drug način? Ali lahko navedemo 

primer?), točnost (Ali je povedani/zapisano resnično? Kako bi lahko to preverili?), natančnost 

ali lahko navedemo podrobnosti?), relevantnost (Kako je trditev povezana z vprašanjem?), 

globina (Katere so ovire in omejitve pri reševanju tega problema?), širina (Ali je smiselno na 

problem pogledati z druge strani?), logičnost (Je vse povedano/zapisano povezano?), 

pomembnost (Katere so najpomembnejše informacije v tem kontekstu?), poštenost (Ali 

korektno upoštevamo in predstavljamo druga stališča?). (Kompare in Rupnik Vec, 2016) 

Kritično mišljenje je torej racionalno mišljenje. Hkrati pa zanj velja, da je samouravnajoče, saj 

vključuje metakognicijo – mišljenje o mišljenju. »Kritični mislec zavestno uravnava lastno 

mišljenje, tako da najprej razmišlja o njem, ga kritično reflektira, npr. ozavešča implicitne 

predpostavke, prepoznava kognitivne napake in pristranosti, upošteva vpliv konteksta na 

mišljenje, nato pa na podlagi ugotovljenega mišljenje korigira – spreminja in izboljšuje.« 

(Kompare in Rupnik Vec, 2016, 18) 
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 Preglednica 2: Značilnosti kritičnega in nekritičnega mišljenja 

Kritično mišljenje Nekritično mišljenje 

Racionalno, logično mišljenje. Bolj ali manj nelogično, iracionalno, 

podvrženo napakam in izkrivljanjem. 

Zavedanje omejitev lastnega mišljenja in 

samokorigiranje. 

Odsotnost samorefleksije, prepričanost o 

nezmotljivosti lastnega mišljenja. 

Namensko mišljenje, jasno usmerjeno k cilju. Naključno, neurejeno mišljenje. 

Dvom in postavljanje vprašanj. Odsotnost spraševanja, dvom o vsem ali o 

ničemer. 

Upoštevanje več perspektiv, navajanje, 

raziskovanje alternativ. 

Ozkost mišljenja, ena perspektiva, omejenost 

razmišljanja na eno možnost/rešitev. 

Argumentirano zagovarjanje stališč, 

pripravljenost spreminjanja le-teh, ko niso 

utemeljena. 

Vztrajanje pri neutemeljenih stališčih, 

oblikovanje prepričanj brez argumentov. 

Kritično in kompleksno razumevanje, pri 

razumevanju problemov ne poenostavlja in 

izključuje prehitro. 

Črno-belo mišljenje, ki 'razume svet' 

poenostavljeno, skozi skrajna nasprotja: prav 

– narobe, naši – vaši, za – proti … 

 (Kompare in Rupnik Vec, 2016, 17) 

 

V šoli kritično mišljenje razvijamo tako, da  

a) učence z različnimi vprašanji in nalogami spodbujamo k nenehni aktivnosti. Učitelj 

mora zastavljati kakovostna vprašanja, učencem mora zagotoviti čas za odkrivanje 

problemov.  

b) je že učitelj kritični mislec, je dovolj, da se učenci naučijo kritičnega mišljenja. 

c) urimo posamezne miselne procese in veščine.  (Kompare in Rupnik Vec, 2016) 

 

S filozofske perspektive je »kritični mislec oseba, ki vešče analizira, vrednoti in oblikuje 

argumente – tako lastne kot tuje«. (Rupnik Vec, Gros, Mikeln in Drnovšek, 2018, 5)  

Učitelj, ki kritično mišljenje pojmuje s filozofske perspektive »kot veščino analize in 

vrednotenja ter oblikovanja argumentov, učence sistematično usmerja v:  
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 razlikovanje med besedili, ki so argument, in besedili, ki to niso (Kaj je namen besedila? 

Ali gre za opis, razlago ali nas besedilo v nekaj prepričuje?),  

 členjenje argumenta na njegove sestavne dele (Kaj v tem besedilu je sklep? V kaj 

natanko nas avtor prepričuje? Iz katerih premis izhaja oz. katere razloge navaja v 

podporo sklepu? Katere so skrite/implicitne premise v tem besedilu? Kako so med seboj 

povezane oz. kakšna je zgradba argumenta?),  

 ovrednotenje posameznih delov argumenta (premis) kot celote (Kako kakovostne so 

premise oz. razlogi, navedeni v podporo sklepu? Ali so resnični? Ali so relevantni? Ali 

so zanesljivi? Ali avtor navaja tudi protirazloge in pokaže, da so razlogi v podporo 

sklepu močnejši od razlogov proti? Kaj v argumentu je morda prezrto? Kakšna je 

celovita moč argumenta?),  

 oblikovanje lastnih argumentov,  

 vrstniško vrednotenje argumentov v skladu z vnaprej znanimi kriteriji,  

 izboljšanje argumenta na temelju povratne informacije vrstnikov ali učitelja.« (Rupnik 

Vec, Gros, Mikeln in Drnovšek, 2018, 5)  

 

S psihološke perspektive je »kritični mislec oseba, ki vešče uporablja vrsto zahtevnejših 

miselnih procesov in veščin (spraševanje, prepoznavanje in opredeljevanje problemov, 

primerjanje, razvrščanje, deduktivno in induktivno sklepanje, argumentiranje, postavljanje 

hipotez ...) in so zanj značilne raznolike čustveno-motivacijske naravnanosti, npr. intelektualna 

odprtost, izogibanje prehitri sodbi, sistematičnost v razmišljanju idr«. (Rupnik Vec, Gros, 

Mikeln, Drnovšek in 2018, 5)  

»Učitelj, ki kritično mišljenje pojmuje s psihološke perspektive kot nenehno vešče prepletanje 

višjih miselnih procesov in veščin, pouk načrtuje tako, da učenci preko skrbno premišljenih 

miselnih izzivov, ki vključujejo višje miselne procese, samostojno odkrivajo dele ali večje 

celote učne snovi tako, da v svoje miselne procese vključujejo: 

 spraševanje,  

 sistematično opazovanje, 

 prepoznavanje in opredeljevanje problemov, postavljanje raziskovalnih vprašanj, 

 postavljanje hipotez,  

 razlikovanje dejstev od mnenj, 

 sklepanje: induktivno, deduktivno, analogno, 
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 vrednotenje v skladu s kriteriji, 

 odločanje, primerjanje, razvrščanje, interpretiranje, argumentiranje, napovedovanje, 

 zavzemanje različnih perspektiv  

 oblikovanje ciljev in načrtovanje poti do njih, 

 refleksija o lastnem razmišljanju, doživljanju in ravnanju.« (Rupnik Vec, Gros, Mikeln 

in Drnovšek, 2018, 5–6)  

Za kritično razmišljujoč razred je značilno, da: 

 so učenci aktivni – učenci sprašujejo, raziskujejo, vrednotijo, uporabljajo, 

problematizirajo, rešujejo probleme, sprejemajo odločitve …, 

 učenci rešujejo probleme – učenci imajo pred sabo prave, realistične, odprte probleme, 

 se učenci učijo terminologijo s področja kritičnega mišljenja – učijo se, kaj je kritično 

mišljenje, spoznajo temeljne veščine kritičnega mišljenja in jih redno uporabljajo, 

 učenci razmišljajo o kakovostni lastnega razmišljanj in ga razvijajo – dosegajo jasnost, 

relevantnost, resničnost, logičnost …, 

 učenci sprašujejo – postavljajo vprašanja učitelju, sošolcem, sebi in z njimi odpirajo 

problem, analizirajo obstoječe, preverjajo hipoteze, 

 raziskujejo raznovrstne vire – učence se spodbuja, da eksperimentirajo, raziskujejo, 

iščejo podatke, jih preverjajo …, 

 identificirajo in raziskujejo lastne predpostavke o obravnavanih pojavih – raziskujejo 

dokaze za svoja prepričanja, jih utemeljujejo …, 

 raziskujejo alternativne poti razmišljanja in ravnanja – vedo, da razmišljanje poteka iz 

neke perspektive, ki jo raziskujejo ter razmišljajo o drugih možnostih. (Rupnik Vec in 

Kompare, 2006, 320–323) 

 

Otroška literatura je koristna za razvijanje sposobnosti kritičnega razmišljanja, ker učencem 

omogoči možnosti metakognitivnega razmišljanja o lastnih prepričanjih in perspektivah. Branje 

otroške literature v osnovnih razredih je pomembno, ker si lahko privoščite odprt za dialog z in 

proti prevladujoči družbeni kulturi v trenutku, ko otroci začenjajo oblikovati svoje lastne 

svetovne poglede. Otroci so organsko nagnjeni k kritičnim mislecem. Za otroke je pomembno, 

da aktivno konstruirajo svoje lastne svetovne poglede. Otroške knjige so en način, kako 

učencem ponuditi različne interpretacije in perspektive, s katerimi lahko izzovejo in razvijejo 

svoje svetovne poglede. (Cleveland, 2015)  
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Slikanice so torej »lahko dražljaj, ki izziva učence, da razmišljajo, se čudijo, razlagajo, 

povezujejo z aktualnimi osebnimi ali družbenimi dogodki, otroci torej razmišljajo ustvarjalno, 

logično in refleksivno. Na tak način učenci ustvarjajo lastno mnenje, lasten odnos do 

stvarnosti, se sprašujejo in iščejo odgovore«. (Rebolj, 2016, 3) 

 

Učence moramo predvsem spodbujati, da izražajo svoje mnenje in da ga zagovarjajo. Npr. ob 

prebrani slikanici ga povprašamo, kakšna se mu slikanica zdi, katere oseba/lik v slikanici mu 

je všeč/ni všeč, hkrati pa prosimo, da odgovor argumentira, se pravi, da utemelji, zakaj mu je 

nekaj všeč/ni všeč. Seveda, vsi učenci ne bodo imeli istega mnenja, zato ga moramo naučiti, da 

spoštuje mnenje drugih.  

S tem, ko ga sprašujemo, ga tudi spodbujamo, da on sam sprašuje in opazuje okolico, v našem 

primeru slikanico. Ko učenec pove nekaj, ga vprašamo, kako to ve. Npr. interpretativno beremo 

slikanico. Nato ob ilustracijah ponovimo zgodbo. Na eni izmed ilustracij je narisana ura, v 

besedilu pa ura ni omenjena. Učenec omeni uro, mi pa ga vprašamo, kako ve, koliko je ura, če 

tega nismo prebrali. Učence tudi opozarjamo, da naj ne verjame vsemu, kar sliši, ampak naj 

razmisli, kaj mu pomeni informacija, ali je resnična ali ne. 

Učitelj mora vsekakor stremeti k temu, da pri učencih spodbuja kritično mišljenje. Zato je 

dobro, da se z njimi pogovarja o vsebini slikanic, da, če obstaja slikanica/zgodba v obliki 

filma/risanke, da si jo pogledajo in primerjajo s knjižno izdajo. Pomembno je, da v pogovoru 

sodelujejo vsi, tudi tisti učenci, ki so bolj zadržani.  

Primeri nalog so, npr.: učenci izdelajo lutke, se naučijo besedilo slikanice (scenarij) in naredijo 

lutkovno predstavo, učenci nadaljujejo besedilo slikanice, npr. Piko Dinozaver (naslov besedila 

je Nove dogodivščine Pika) ali jo po svoje ilustrirajo, učenci po svoje pripovedujejo zgodbo ob 

ilustracijah v slikanici (tudi, da zgodbe prej ne vedo), narišejo, kakšen klobuk bi oni sami našli 

v deželi Klobučariji (povezava s slikanico Moj dežnik je lahko balon) … (Saksida, 2018) 
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2.7 PREGLED NEKATERIH SLOVENSKIH SLIKANIC 
 

Avtorica članka Sreča je v knjigah: slovenska slikanica in literarnozgodovinske prelomnice M. 

M. Blažič je razdelila čas razvijanja slikanic na naslednja obdobja (Blažić, 2018):  

1) PREDSLIKANIŠKO OBDOBJE 

 Bronasta situla iz Vač pri Litiji kot prva najdena slikanica brez besed; predstavljeno je 

življenje ljudi iz železne dobe. 

 Elemente slikanice najdemo tudi v delih Primoža Trubarja (Katekizem in Abecednik), 

Sebastjana Krelja (Otročja biblija) in Adama Bohoriča (Otročja tabla). 

 Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske (primeri slikanic za odrasle – 

dopolnjujeta se besedilo in ilustracija). 

 Panjske končnice – poslikave z motivi iz verskega in posvetnega življenja. 

 

2) OBDOBJE PODOB, 1848 

 Revija Vedež – poučne ilustracije in vinjete. V drugi polovici 19. stoletja so preko risb 

in vinjet začele nastajale slikanice (npr. Luiza Pesjakova – prvine ilustrirane knjige, 

Josip Stritar – zbirka pesmi z ilustracijami) 

 Oton Župančič: Čaša opojnosti – tudi otroške pesmi, s prvinami ilustracij. 

 Revija Zvonček – list s podobami za mladino. 

 

 

3) SLIKANIŠKO OBDOBJE 

 Schwentnerjeve slikanice, 1900 – poučne slikanice za otroke 

 Martin Krpan, 1917 – prva slovenska slikanica, ilustrator Hinko Smrekar, namenjena 

mladim naslovnikom. Nastala sta dva dela, vendar drugi del, ki je javnosti dokaj neznan, 

spominja na Andersenov Vžigalnik, ki ga je Levstik prevajal. 

 

4) OBDOBJE 1918–1941  

 Pravljične ure na rojstni dan kralja Aleksandra, 1931 – avtorice so razvijale nove žanre 

(npr. pravljico) in nove vrste knjig (slikanico). 

 Slikanica brez slik, 1926 – gre za Kosovelov prevod Andersenove pravljice 
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 Kratek pogovor z avtorjem slikanice, 1939 – gre za članek Alberta Široka v Učiteljskem 

tovarišu, kjer je prvič zapisan pojem slikanica. 

 Makalonca, 1944 – avtorska pravljica Frana Saleškega Finžgarja, ki jo je Jože Plečnik 

grafično oblikoval, dodal okraske … 

 Revije Ciciban, 1945–, Cicido, 1990–, Kurirček 1960–1990, preimenovan v revijo 

Kekec, 1991–, ki imajo vidnejšo vlogo pri razvoju slovenske mladinske književnosti in 

ilustracij. 

 

5) OBDOBJE 1945–1991  

 Ustanovitev Akademije upodabljajočih umetnosti leta 1945 prinese možnost 

izobraževanja ilustratork in ilustratorjev, saj na Akademiji izvajajo študij kiparstva in 

slikarstva. 

 Veliko prispevajo k slikanicam tudi ilustratorke Marlenka Stupica, Marjanca Jemec 

Božič, Ančka Gošnik Godec in Jelka Reichman. 

 Leta 1953 začnejo v knjižni zbirki Čebelica izhajati književna dela za otroke. V 

ponatisih postanejo del zbirke Velike slikanice – format A4, ki je razvijala slikaništvo. 

 O slikanicah sta pisali tudi Marjana Kobe in Maruša Avguštin. 

 

6) OBDOBJE 1991–2017  

 Obstoj različnih teorij slikanice (Marijana Kobe, Maria Nikolajeva, Dragica Haramija, 

Janja Batič …). 

 Leta 2004 je Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev ustanovila nagrado Izvirna 

slovenska slikanica, leta 2011 so jo preimenovali v Nagrado Kristine Brenk. 

 Besedila klasikov za odrasle so postala kanon mladinske književnosti, npr. Kozlovska 

sodba v Višnji Gori, Martin Krpan, Povodni mož … 

 Pojav novih slikaniških tipov: tipanke oziroma slikanice za slepe in slabovidne (npr. 

Snežna roža), slikanice za gluhe in naglušne (npr. Juri Muri v Afriki), slikanice za 

dislektike (npr. Radi štejemo), slikanice brez besedila (npr. Brundo se igra, Deček in 

hiša), interaktivne slikanice (npr. Maček Muri) in slikanice za iPad (npr. 1001 

Pravljica). 
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V nadaljevanju sledi kratek pregled izbranih slovenskih slikanic. Omenjene slikanice sem 

uvrstila tudi na lestvico stališč, s pomočjo katere sem preverila odnos učiteljev do predlaganih 

slikanic. Rezultati so predstavljeni v empiričnem delu. 

 

Izbrala sem slikanice iz 5. in 6. obdobja (po M. M. Blažić). V 5. obdobje sodijo: Mojca 

Pokraculja, Juri Muri v Afriki, Muca Copatarica, Zvezdica zaspanka, Cepecepetavček, Dva 

zmerjavca, Dvanajst slonov, Jure Kvak Kvak, Maček Muri, Moj dežnik je lahko balon, Pekarna 

Mišmaš, Šivilja in škarjice, Škrat Kuzma dobi nagrado, Barbarin dežnik, Pajacek in punčka. 

V 6. obdobje sodijo: Pod medvedovim dežnikom, Popravljalnica igrač, Sovica Oka, Bobek in 

barčica, Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost, Klobuk gospoda Konstantina, Mišek Miško 

in Belamiška. 

Vse omenjene slikanice bom predstavila z osnovnimi podatki (avtor, ilustrator, leto izida in 

založba), s kratko vsebino ter samim opisom slikanice (ilustracije v povezavi z besedilom, kraj 

in čas dogajanja, barve ilustracij). Nekatere slikanice so izšle večkrat, tudi z različnimi 

ilustratorji, zato bom pri teh slikanicah izbrala samo eno in ne bom predstavljala vseh izdanih 

slikanic. 

 

V 5. obdobje (1945–1991) sodijo: 

2.7.1 BARBARIN DEŽNIK  

Besedilo je napisal Pavle Zidar, izšlo je leta 1984 pri Mladinski knjigi. Slikanico je ilustriral 

Alojz Zorman. Slikanica vsebuje štiri zgodbice: Ko bom velika, Barbarin dežnik, Morski pes 

in Pismo. 

Učiteljica je na tablo napisala naslov domače naloge: Ko bom velika. Oglasi se Martinek, češ 

da on ne bo velika, ampak velik. Popoldan so pisali domačo nalogo. Vsak se je nekaj spomnil 

(da bo astronavt, oficir, trgovka, stevardesa …), le Alenka se ni mogla ničesar spomniti. Potem 

je le napisala: nono bo peljala v vrtec, zbudila bo starša, jima pregledala šolski torbi, ju 

pospremila do križišča, nato bo sedla v avto in odhitela v službo, kjer bo brala časopis, kadila 

in pila kavo. Naslednji dan je nasmejala sošolce in učiteljica jo je označila za humoristko.  

Barbarina mama se odloči, da bo Barbari kupila dežnik, da ne bo mokra. Barbara je želela 

zložljivega, v barvah, ki jih ima metulj dnevni pavlinček (rjav z modro-lila pego). Iskali so ga 

po Trstu. Ni ga bilo. Barbara je vse druge dežnike odklonila. Po naključju so naleteli na skupino 
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japonskih turistov, med njimi je bila mlada Japonka, ki je imela tak dežnik. Mama je po 

angleško razložila Barbarino željo. Japonka ji je podarila dežnik. Barbara je bila srečna. Na 

ulici pa ni več padalo, ampak zelo močno pihalo. Dežnik ji je iztrgalo iz rok. Komaj ga je ujela. 

Okarala ga je, da ni več metulj, ampak dežnik in da naj se temu primerno obnaša. Dežnik je 

postal ves krotak. 

Edi je imel psa Pazija. Naučil ga je lizati lučke. Nekega dne je bilo zelo vroče, Edi in Pazi sta 

sedela v senci, še v morje se jima ni dalo. To je uvidel tudi poštar, ki se pripeljal mimo, in Edija 

označil za lenuha. Edi mu je takoj vrnil z novico, da je v morju morski pes. Celo stavila sta. 

Odšla sta do morja pogledat, kje je morski pes. Edi vrže žogo v morje in Pazi skoči za njo. Tako 

je Pazi postal morski pes. Poštar izpolni stavo in kupi Ediju lučke. 

Berto je želel napisati pismo očku, v katerem bi očka se z mislimi dotaknil tega, kar piše. Poleg 

ostalega mu je v oklepaju napisal piko, če jo očka poveča za milijon milijonkrat, bi iz nje nastal 

Berto. Na pošti je sicer pismo bilo videti lahko, vendar ko so ga stehtali, se je tehtnica pokvarila. 

Berto pove, da je notri on sam. Poštarica misli, da se šali z njo. Tudi upravnik mu ni verjel. 

Dolgo je čakal odgovor. Med spanjem ga je nekdo klical in znašel se je na očkovi ladji. Doma 

so našli prazno Bertovo posteljo. Začeli so ga iskati. Zvečer je prišel očkov telegram, da je 

Berto pri očku. 

Na naslovnici zgoraj je najprej zapisan avtor slikanice Pavle Zidar, pod njim je zapisan naslov 

slikanice. Pod naslovom je ilustracija punčke v rdeči obleki, ki drži v roki rumen dežnik z roza 

metuljčki. Vse napisano in narisano je v velikih šestkotnikih. Njihove stranice se barvno 

spreminjajo – z zunanje proti notranji si sledijo oranžna, temno rumena in svetlo rumena barva. 

Na zadnji platnici so narisani prej omenjeni šestkotniki, v njihovi sredini je narisana črna 

čebelica, saj je slikanica del 'Knjižnice Čebelica'. Slikanica je manjšega formata in ima 14 

strani. Sprednji in zadnji list ne obstajata. Na prvem listu so zapisani avtor, naslov, založba ter 

letnica izida slikanice. Preko naslova je narisan črno-bel dežnik. Na drugi strani prvega lista je 

že zapisan začetek prve zgodbe. Na zadnjem listu je zapisan konec zgodbe, pod njim so zapisani 

podatki o slikanici. 

Za razliko od drugih slikanic so v tej slikanici samo črno-bele ilustracije. Ilustracije so povezane 

z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. Na prvih dveh straneh 

ni ilustracij. Iz besedila izvemo, da v šoli dobijo domačo nalogo z naslovom Ko bom velika. 

Oglasi se Martinek, češ da on bo velik ne velika. Alenka doma piše, da bo nono pospremila v 

vrtec, ob 7 zbudila starše, jima pregledala šolski torbi, postrigla nohte, ju pospremila v šolo. 
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Nato bo s fičkom odšla v službo, kjer bo brala časopis, kadila cigarete in pila kavo. Učiteljica 

komentira, da je Alenka humoristka. Po tem delom besedila je ilustracija – Alenka v avtu. 

Naslednja zgodba je Barbarin dežnik. Na tej strani imamo ilustracijo. Pod naslovom je narisan 

dežnik. Nato sledi besedilo in pod besedilom še črn dežnik. Ob besedilu so narisani metuljčki. 

Iz besedila izvemo, da je mama hotela Barbari kupiti dežnik. Barbara je želena zložljivega, v 

barvah, kot jih ima metulj dnevni pavlinček (rjav, na obeh krilih ima modrikasto-lila pego v 

obliki pahljače). Na naslednji strani imamo besedilo, na sosednji pa besedilo z ilustracijo, ki 

prikazuje Barbaro, ki drži dežnik z metuljčki, veter piha. Iz besedila izvemo, da so iskali dežnik 

po celem Trstu, Barbara pa je vse dežnike odklonila. Barbara dežnik opazi pri Japonki. Mama 

jo zaprosi za dežnik, Japonka ji ga da. Barbara še isti dan hodi z njim po ulici. Veter zapiha in 

dežnik ji odnese po ulici. Barbara ga ujame in mu reče, da ni metulj, ampak dežnik in naj se 

temu primerno obnaša. Naslednja zgodbica je Morski pes. Že pod naslovom zgodbe imamo 

ilustracijo. Narisani so valovi – morje. V zgornjem delu ilustracije je narisan morski pes, v 

spodnjem delu pa riba. Iz besedila izvemo, da je imel Edi psa Pazija, ki je rad lizal sladoled. 

Lenarila sta na klopici. Mimo pride poštar, ki Ediju reče, da je lenuh. Edi hitro odvrne, da bi se 

šel kopat, pa je morski pes v morju. Stavita, ker mu poštar ne verjame. Pazi skoči v vodo in Edi 

reče poštarju, češ da je Pazi v morju in da je zato morski pes. Ob tem besedilu je ilustracija 

Edija, ki sedi na klopici, ob njem je pes Pazi, ki liže sladoled. Zadnja zgodba je Pismo. Pod 

naslovom imamo besedilo. Ilustracija je šele na drugi strani. Vidimo fanta, ki na tehtnici tehta 

pismo. Iz besedila izvemo, da je Berto želel pisati očku, ki je na ladji. Med drugim mu je napisal, 

da je črna pika, ki jo povečaš, on. Posledica tega je, da je bilo pismo lahko, vendar, ko so ga 

položili na tehtnico, je bilo zelo težko. Berto je poštarici rekel, da ima sebe notri. Ni mu verjela. 

Tudi upravnik pošte mu ni verjel. Kazalec je kazal 22 kg. Pismo so le poslali k očetu. Berto je 

dolgo čakal, potem pa je med spanjem prispel k očetu na ladjo. Na teh dveh straneh imamo 

ilustracijo ladje, ki pluje. Konec je zapisan na zadnjem listu, v katerem izvemo, da so doma 

Berta iskali, medtem ko je on bil pri očetu. Zvečer je domov prišel telegam, da je Berto pri 

očetu. 

Ilustracije so črno-bele. Čas ni določen. Književni prostor tudi ni konkretno določen, verjetno 

zaradi skopih ilustracij, saj ilustracije prikazujejo posamezne motive iz besedila. 
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2.7.2 CEPECEPETAVČEK  

Besedilo je napisal Leopold Suhodolčan, izšlo je leta 1979 pri Mladinski knjigi. Slikanico je 

ilustrirala Jelka Reichman.  

Mama je Polonco odpeljala k sosedi, kjer se je čuvala. S sabo je imela košaro z igračami. Na 

vrtu je Polonca videla nekaj nenavadnega, ni vedela, ali je možicelj ali polence. Vzela ga je s 

sabo v hišo. Z njim je poskakovala po mizi. Ker je smešno cepetal, mu je dala ime 

Cepecepetavček. Soseda ji ga je hotela vzeti, vendar se je premislila. Vzela ga je s sabo v svojo 

sobo. Ko ni bilo nikogar v stanovanju, je z njim stekla ven. Skupaj sta odšla v Muzej igrač.  

Ogovoril jo je paznik. Skrila je Cepecepetavčka pred paznikom. Pred zaprtjem muzeja je 

Polonca pustila Cepecepetavčka na polici, ker se je bala, da ji ga bo soseda zakurila. Ponoči je 

sanjala o Cepecepetavčku. Naslednji dan je šla do muzeja, vendar je bil zaprt. Šla je okoli stavbe 

in smuknila noter skozi dvoriščna vrata. Vzela je Cepecepetavčka. Želela je oditi, a vrata so 

bila zaklenjena. Vsa v solzah je klicala paznika. Zunaj je bila noč. Svetloba mesečine je oživela 

igrače, punčke, medvedki, vse je plesalo. Polonca je zaspala. Zjutraj je bil paznik srečen, ker jo 

je našel – iskali so jo namreč celo noč. Odpeljal ju je domov – Polonco in Cepecepetavčka. 

Naslovnica in zadnja platnica sta bele barve. Na naslovnici je v zelenem kvadratu narisan rjav 

pajacek, ki ima na obrazu samo črne oči. Zelen kvadrat je obrobljen z roza kvadratom, le-ta pa 

z rdečim kvadratom. Pod kvadratom sta napisan avtor slikanice Leopold Suhodolčan in 

ilustratorka Jelka Reichman. Pod njima je zapisan naslov slikanice. Zadnja platnica je bela, na 

njej ni nič narisanega niti nič napisanega. Slikanica ima format A4 in 31 strani. Sprednji in 

zadnji list sta z naslovnico in platnico povezana z listi lila barve. Na prvem listu so zapisani 

avtor, ilustratorka in naslov. Na prvi črki p v naslovu je narisan pajacek z naslovnice. Na 

zadnjem listu so zapisani podatki o slikanici. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Na začetku imamo zapisano besedilo, iz katerega izvemo, da se je Polonca čuvala pri sosedi. 

Polonca se je igrala na vrtu. V travi je zagledala stvar, za katero ni vedela, ali je poleno ali 

možicelj. Prva ilustracija na sosednji strani prikazuje Polonco ob veliki košari z igračami. 

Polonca maha, verjetno mami v slovo. Naslednja ilustracija je na obeh straneh. Prikazuje 

Polonco sredi rož, kjer zagleda možiclja. Na naslednji strani je besedilo, iz katerega izvemo, da 

se soseda želi pogovarjati s Polonco, vendar je Polonca ne sliši, preveč je zatopljena v možiclja. 

Z njim je poskakovala po mizi in si spomnila ime zanj – Cepecepetavček. Sosedi možicelj ni 

bil všeč, hotela ga je vreči stran. Najprej ji ga je vzela, potem pa ga je vrnila Polonci. Na 

naslednji stani še izvemo, da ga je Polonca doma skrila pod vzglavnik. Popoldne je z njim stekla 
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ven in prišla do muzeja igrač. Kupila je vstopnico in vstopila. Cepecepetavčku je razkazovala 

igrače. Na sosednji strani je tretja ilustracija, ki prikazuje Polonco, ki ima v roki 

Cepecepetavčka. Skupaj hodita po ulici. Naslednja ilustracija je na obeh straneh. Prikazuje 

Polonco v muzeju. S Cepecepetavčkom si ogledujeta igrače – konja, pajaca in tri ptice. Na 

naslednji strani imamo zopet ilustracijo (četrto) na obeh straneh – Polonca skriva 

Cepecepetavčka za hrbtom, pred njo stoji gospod, verjetno vratar v muzeju, v ozadju so police 

z lutkami. Iz besedila na tej strani izvemo, da se paznik pogovarja s Polonco o igračah v muzeju. 

Polonca je njim skriva Cepecepetavčka. Na naslednji strani je peta ilustracija, ki prikazuje 

Polonco, ki maha igračam – punčkam v muzeju. Iz besedila izvemo, da si Polonca še vedno 

ogleduje igrače, vendar, ker se muzej zapira, mora oditi ven. Polonca se hitro odloči, da bo 

Cepecepetavčka pustila v muzeju. Postavila ga je na polico med punčke in pajace. Doma je 

mislila nanj, mamo je vprašala, če je Cepecepetavček lepo ime. Šesta ilustracija ob tem besedilu 

prikazuje Polonco v postelji, na postelji stoji tudi Cepecepetavček.  Na naslednji strani je sedma 

ilustracija, ki prikazuje zaskrbljeno Polonco med vrati. Polonca si ogleduje igrače. Iz besedila 

izvemo, da se je Polonci sanjalo, da je vso noč nekdo trkal na njeno posteljo: cepe …, cepe … 

Polonca je klicala Cepecepetavčka. Naslednji dan je Polonca odhitela do muzeja, ki pa je bil 

zaprt. Iskala je odprta vrata. Posrečilo se ji je vstopiti. Na naslednji strani pa iz besedila izvemo, 

da je odhitela do Cepecepetavčka. Ko je z njim hotela ven, pa so bila vsa vrata zaklenjena. 

Planila je v jok. Na osmi ilustraciji vidimo, kako Polonca objema Cepecepetavčka in zraven 

joka. V ozadju so narisani papirnati zmaji. Na deveti ilustraciji je narisana potolažena, vendar 

prestrašena Polonca, ki drži Cepecepetavčka. Ob njej so narisane igrače: medvedek, punčki. Iz 

besedila izvemo, da se Polonca tolaži, da ji bo kdo hitro odklenil vrata. Zunaj je medtem že noč 

(narisana luna) in soj mesečine nekako oživi igrače v muzeju. Naslednji dve ilustraciji sta 

narisani na obeh straneh. Deseta ilustracija prikazuje belega konja, pet pajackov v modrih 

oblekah in dve punčki v modri in lila obleki. Vse prikazano so igrače, ki so oživele. Enajsta 

ilustracija prikazuje štiri punčke (v rjavi, nežno vijolični, sivi in rdeči obleki) ter tri pajacke (v 

vijolični, karirasti in modro-roza obleki). Na naslednji strani je dvanajsta ilustracija, ki 

prikazuje Polono, ki spi, ob njej je Cepecepetavček, poleg nje stojijo majhni vojački, nad njimi 

visita luna in sonce. Iz besedila izvemo, da je Polonca zaspala. V sanjah občuduje igranje igrač. 

Zjutraj je paznik s težavo odprl vrata, našel je Polonco, ki se je v spanju smehljala. Na naslednji 

strani je tudi ilustracija na obeh straneh. Prikazuje paznika muzeja, ki v naročju drži Polonco s 

Cepecepetavčkom. Polonca in paznik se smehljata. Iz besedila izvemo, da je paznik srečen, ker 

je našel Polonco. Polonca pa je Cepecepetavčku govorila, da gresta domov. Na zadnji strani 
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imamo na temno zeleni podlagi narisanega roza pajacka na vrvici, ki v eni roki drži sonce, v 

drugi roki pa luno. 

Na večini ilustracij je prisotna glavna junakinja Polonca. Barve ilustracij so bolj umirjene. 

Strani, kjer so narisane ilustracije, so vse porisane/pobarvane. Ilustracije so prijazne, privlačne 

za oko. Velikostna razmerja so primerna. Polonca je majhna v primerjavi s paznikom in sosedo. 

Igrače so manjše od Polonce. Književni prostor je sosedina hiša/vrt in muzej. Po svetlosti 

ilustracij sklepam, da se dogaja podnevi, razen ko Polonca spi (Tu imamo noč – temna 

ilustracija.) in ko imamo na enajsti ilustraciji narisano luno – po tem sklepam, da je noč. Ura, 

ki bi kazala točen čas, ni narisana.  

 

2.7.3 DVA ZMERJAVCA  

Besedilo je napisal Lojze Kovačič, izšla je leta 1969 pri Mladinski knjigi. Ilustriral jo je Milan 

Bizovičar. Kasnejšo izdajo (2018) je ilustrirala Ana Zavadlav. 

V hiši na vasi sta živela dva brata, ki sta se vedno zmerjala – zato zmerjavca. Nekega večera je 

mali brat starejšega ozmerjal s kozlom. V sobo je prišel pravi kozel. Zleknil se je na omaro. 

Starejši brat je mlajšemu zaklical osel. V sobo je prišel pravi osel, ki se je starejšemu ulegel v 

posteljo. Mlajši je nadaljeval s teletom. V sobo je prišel pravi teliček. Starejši zakriči: »Polh na 

bukvi!« V sobo pride cela družina polhov. Seveda, soba je bila že čisto razdejana. Mlajši 

starejšega obtoži, da je nosorog. V sobi pride veliki nosorog. Naslednja primerjava je bila z 

žirafo. V sobo pride žirafa, sledil je slon. Končno je zmerjavca srečala pamet, iz polne hiše sta 

nagnala vse živali. Vendar živali niso želele oditi, češ da so povabljene. Oditi sta morala 

zmerjavca. Odšla sta v hlev, ki je stal poleg hiše. Naslednje jutro so se živali začele prepirati in 

med sabo zmerjati s tristo bratcev zmerjavcev. Tak je v hišo prišlo tristo zmerjavcev, ki so živali 

prepodili. Tako sta se zmerjavca lahko vrnila v hišo, ki sta jo začela čistiti, obnavljati. Ko ju je 

prijelo, da bi se zmerjala, sta si pa vedno položila roko na usta. 

Na naslovnici zgoraj sta poleg naslova zapisana tudi avtor slikanice Lojze Kovačič in 

ilustratorka Anja Zavadlav. Na osrednjem in spodnjem delu naslovnice je ilustracija obeh 

glavnih oseb – fantka, ki stojita objeta, okoli njiju so igrače na rumeni preprogi, za njima stoji 

velik siv slon. Naslovnica je nežno oranžne barve. V spodnjem delu zadnje platnice je ilustracija 

obeh glavnih oseb, ki plezata oziroma sedita na ogromnem stolu. Moder stol je na pisani 

preprogi. Ob njej stoji igrača – vojak. Pred stolom je ogrizek rdečega jabolka. Če pogledam 

razmerje ogrizek – stol, potem lahko tudi rečem, da glavni osebi nista resnični, ampak sta na 
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stolu lutki, ki spominjata na glavni osebi. Nad to ilustracijo je besedilo, v katerem je kratko 

predstavljena slikanica (avtor, ilustratorka, vsebina). Besedilo se začne s prvo povedjo v 

slikanici (»V hišici nekje na deželi sta živela dva bratca zmerjavca, ki sta se zmeraj zmerjala«). 

Slikanica ima format A4 in 28 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico 

povezana z listi svetlo modre barve. V spodnjem delu teh listov so narisane igrače – cirkuški 

krotilci v rdečem suknjiču, belih hlačah in s črno ali rumeno kapo. Stojijo, ležijo, delajo stojo, 

se naslanjajo na drugega krotilca v ravni vrsti. Na prvem listu so zapisani naslov, avtor, 

ilustratorka, založba ter narisana belo in modra hiša z zeleni vrati in rdečo streho. Za njo je 

visoko drevo, na njem oba zmerjavca, živali. Tudi za in ob hiši so živali.  Na zadnjem listu so 

zapisani podatki o slikanici ter narisan osel, ki se skriva pod veliko rdečo odejo. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Vse ilustracije so narisane na obeh straneh. Besedilo je napisano enkrat na levi strani, drugič pa 

na desni strani. Ilustracija se nahaja na kontra strani, kot je besedilo. Prva ilustracija prikazuje 

dva brata, ki se v svoji sobi prepirata. Iz besedila izvemo, da se zmerjata z živalmi. Ker brat 

reče drugemu kozel, se v ilustraciji na vratih prikaže kozel. Ker se vedno zmerjata, se imenujeta 

zmerjavca. Druga ilustracija prikazuje kozla, ki teče po sobi in razmeče vse stvari. Zmerjavca 

se skrivata. Tretja ilustracija prikazuje osla v postelji, ki prav tako vse razmeče. Iz besedila 

izvemo, da je osel prišel zato, ker sta se zmerjavca zmerjala z oslom. Fant se jezi, ker je osel v 

njegovi postelji. Četrta ilustracija prikazuje telička, ki se znajde v postelji drugega zmerjavca. 

Iz besedila izvemo, da je teliček prišel, ker sta ga zmerjavca lepo povabila. Peta ilustracija 

prikazuje polha z mladički, ki skačejo po sobi. Iz besedila izvemo, da polhi razmečejo vso hišo 

in da je zmerjavec jezen. Brata ozmerja z nosorogom. Šesta ilustracija prikazuje ogromnega 

nosoroga, ki tudi razbija po hiši, polomi posteljo. Iz besedila izvemo, da sta brata jezna, vendar 

z zmerjanjem še ne odnehata. V sobo na sedmi ilustraciji stopi žirafa. Iz besedila izvemo, da ko 

žirafa stopi v hišo, že začne pokati strop. Na sedmi ilustraciji vidimo ogromnega slona, ki lomi 

vse pred sabo. Iz besedila izvemo, da je slon prišel iz cirkusa in da je hvaležen, da sta ga brata 

povabila. Osma ilustracija prikazuje hišo, polno živali, ki se prerivajo, ter polomljene stvari. Iz 

besedila izvemo, da sta brata ugotovila, da imata polno hišo živali. Začela sta jih odganjati ven. 

Deveta ilustracija prikazuje polno živali, ki se gnetejo na vratih, medtem ko sta brata v pižamah 

zunaj, pred hišo. Iz besedila izvemo, da se živali uprejo, češ da sta jih brata povabila in da ne 

gredo nikamor. Brata jih še vedno odganjata, vendar živali se na dajo; celo same naženejo brata 

v hlev. Deseta ilustracija prikazuje hišo zmerjavcev, ki pa je razmetana, s polomljenimi vrati, 

okni in ograjo. Iz besedila izvemo, da sta brata odšla v hlev, živali pa so medtem kraljevale v 
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hiši, udobno so se namestile in odšle spat. Na enajsti ilustraciji vidimo, kako so živali v hiši 

nagnetene. Iz besedila izvemo, da je naslednje jutro med živalmi prišlo do prepira. Zaradi 

pomanjkanja prostora so se zaletavale ena v drugo. Začele so se zmerjati med sabo. Dvanajsta 

ilustracija prikazuje cirkuške krotilce, ki kričijo in preganjajo živali iz hiše. Iz besedila izvemo, 

da so se živali zmerjale s krotilci in tako nase priklicale 300 krotilcev, ki so jih pregnali v svoje 

domove. Trinajsta ilustracija prikazuje živali, ki se bojijo, saj na njih kriči pastir. Iz besedila 

izvemo ravno to, pa tudi to, da je pastir v hlevu našel dva razkuštrana fanta. Na zadnji ilustraciji 

vidimo urejeno hišo, na pragu sedita fantiča, okoli hiše popravljena ograja, vrt čist. Iz besedila 

izvemo, da sta se bratca vrnila v hišo, da sta jo pospravljala dva tedna, ko pa sta se hotela 

zmerjati, sta pa drug drugemu položila roko na usta, da ne bi spet priklicala živali. 

Na večini ilustracij sta prisotna glavna lika slikanice – brata zmerjavca. Barve ilustracij so 

umirjene. Živali so narisane realno, v primernih razmerjih. Književni prostor je vrt oziroma hiša 

obeh bratov, kar prepoznamo po detajlih (postelja, miza, igrače). Čas ni določen, verjetno se 

dogaja pred spanjem (pred nočjo), ker sta oba brata v postelji. Ura je sicer na prvi ilustraciji 

narisana, vendar se ne vidi, koliko je ura. Deseta ilustracija namiguje, da je tudi noč, saj je zunaj 

tema. Zadnja ilustracija pa prikazuje tudi polno luno, tako da tudi tu sklepam, da je večer.  

 

2.7.4 DVANAJST SLONOV  

Napisal ga je Leopold Suhodolčan, prvič je besedilo izšlo leta 1976 pri Mladinski knjigi. 

Slikanico je ilustrirala Jelka Reichman.  

Barbara je klicala z dvorišča. Oče si je mislil, da so spet potolčena kolena, vendar Barbara si je 

zaželela slona. Skozi okno je Barbara zagledala nekaj velikega. Prepričana je bila, da je slon. A 

bil je le tovornjak. Šla je po ulici in spraševala ljudi, če so kje videli slona, da zamuja k njej. 

Ljudje je niso poslušali. Starša sta odšla k teti na obisk. Barbara je ostala doma. Čakala je slona. 

Nekaj je podrsalo po vrati. Barbara je odprla vrata in pred vrati je stal slon Sebastjan. Nato so 

prišli še Jakob z bratom Filipom, Miha, Luka, Ferdinand, Florjan, Silvester, Feliks, skupaj jih 

je bilo dvanajst. Barbara se je z njimi pogovarjala, igrala, jedla. Med pospravljanjem je Barbari 

padla skodelica na tla, sloni so obstali, da je Barbara lahko pobrala skodelico. Sloni so želeli, 

da jim Barbara razkaže hišo. V svoji sobi se Barbara uleže v svojo posteljo in zaspi. Sloni pa 

potiho odidejo iz hiše. 

Naslovnica in zadnja platnica sta modre barve. Na naslovnici je narisan velik slon, ki na svojem 

trobcu drži punčko, ki je oblečena v belo in roza obleko. Na glavi ima roza pentljo. Nad slonom 
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sta zapisana avtor slikanice Leopold Suhodolčan in ilustratorka Jelka Reichman, nad njima je 

zapisan naslov slikanice – beseda dvanajst je rdeče barve in zapisana z malimi tiskanimi črkami, 

beseda slonov pa je zapisana z velikimi tiskanimi črkami v svetlo modri barvi. V spodnjem 

desnem kotu naslovnice je zapisan znak založbe. Na zadnji platnici je zapisan odlomek iz 

slikanice, pod njo pa kratko vabilo k branju. Pod tem besedilom je so narisani bel vrč in tri sive 

skodelice. Na dnu platnice je zapisana založba. Slikanica ima format A4 in 30 strani. Sprednji 

in zadnji list sta z naslovnico in platnico povezana z listi lila barve. Na prvem listu so zapisani 

naslov, avtor, ilustratorka, založba. Med avtorjem, ilustratorko in založbo je ilustracija, ki 

prikazuje punčko z naslovnice; v roki drži rdečo rožo. Na zadnjem listu so zapisani podatki o 

slikanici ter narisan slon. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Najprej je zapisano besedilo, iz katerega izvemo, da Barbara kriči na dvorišču in se obnaša kot 

majhen slon. Želela je namreč imeti slona. Oče seveda tega ne želi. Na koncu ulice Barbara vidi 

nekaj velikega, ki se premika proti njihovi hiši. Takoj zakriči, da je to slon. Na sosednji strani 

je ilustracija, ki prikazuje veliko okno s čipkastimi zavesami. Na sredini okna vidimo Barbaro, 

ki deluje presenečeno. Na naslednji strani vidimo najprej besedilo, iz katerega izvemo, da je 

Barbara stekla na ulico za modrim tovornjakom, ki ga je zamenjala za slona. Vendar je še vedno 

mislila, da bo slon prišel, zato ga je čakala, ker pač slon zamuja z obiskom. Pod besedilom je 

narisana Barbara, ki maha za modrim tovornjakom, ki je narisan na sosednji strani (druga 

ilustracija). Na naslednji strani imamo zopet najprej besedilo, iz katerega izvemo, da je Barbara 

po trgovinah, na pošti spraševala, če je kdo videl slona. Vsi so ji obljubljali, da bo slon še danes 

prišel do nje. Medtem gresta starša na praznovanje, Barbara pa sama ostane doma. Še vedno 

čaka slona, ki pa ga ni. Na sosednji strani je tretja ilustracija, ki prikazuje Barbaro v pogovoru 

z branjevko, uglajenim gospodom in gospo. Na naslednji strani je zopet najprej besedilo, iz 

katerega izvemo, da je nekdo podrsal po vrati. Barbara je stekla k vratom. Na pragu je stal slon 

Sebastijan. Komaj ga je sprejela, sta prišla že drugi slon Jakob in tretji slon Filip. Pod besedilom 

je narisana Barbara, ki maha slonu, ki je narisan na sosednji strani. Slon ima v trobcu roza 

vrtnico (četrta ilustracija). Na naslednji strani se nahaja peta ilustracija, ki prikazuje Barbara, ki 

se žoga z dvema slonoma. En slon je moder in velik, drugi je majhen in vijolični. Za Barbaro 

so tri igrače – punčke, ena punčka je tudi pred Barbaro. Iz besedila na tej strani izvemo, da je 

Filip se ustrašil punčk. V tem trenutku je na vratih zopet potrkalo – prišli so trije sloni Miha, 

Luka in Ferdinand. Vsi so se posedli za mizo, vendar so se Miha, Luka in Ferdinand igrali s 

krožnikom. Na naslednji strani je šesta ilustracija, ki prikazuje tri različno velike slone 
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(modrega, vijoličnega in rozastega). Najmanjši roza ima v trobcu modro rožo. Nasproti jim stoji 

Barbara. Iz besedila izvemo, da je slonov že šest. Tudi pozvonilo je še enkrat. Na stopnišču se 

je gnetlo slonov, kar šest. Šli so od zobozdravnika in se oglasili pri Barbari. Sedma ilustracija 

prikazuje veliko slonov na kupu, zelen slon drži Barbaro na trobcu. Iz besedila izvemo, da je 

bila kuhinja polna slonov, Barbara je nosila stole in jih stregla. Naslednji ilustraciji sta narisani 

na obeh straneh. Osma ilustracija tako prikazuje čajanko – veliko slonov, ki sedijo na stolih, 

pred njimi so vrči in skodelice, in Barbaro, ki sedi turkiznemu slonu na glavi. Deveta ilustracija 

še vedno prikazuje 'zabavo' ob čaju. Na naslednji strani je deseta ilustracija, ki prikazuje 

modrega slona, ki na trobcu drži Barbaro. Le-ta drži v roki pladenj, na katerem sta skodelici in 

vrč. Iz besedila izvemo, da je Feliks, ker je pisatelj, sedel za pisalni stroj in napisal pismo teti. 

Barbara je medtem hotela pospraviti posodo, sloni pa so ji želeli pomagati. Še predno je rekla, 

da ne rabijo pomagati, so že vihteli posodo in pospravljali. Na naslednji strani je je ilustracija 

zopet na obeh straneh; prikazuje slone, ki pospravljajo posodo. Na vijoličnem slonu stoji 

Barbara, ki to posodo lovi. Iz besedila izvemo, da so sloni skoraj pohodili Barbarino skodelico, 

vendar, ko je ona zakričala, so vsi sloni obstali. Barbara je skočil s slona in pobrala skodelico. 

To vidimo tudi na enajsti ilustraciji – Barbara hodi med visokimi nogami slonov in želi pobrati 

skodelico. Na naslednjih dveh straneh imamo kar veliko besedila in pod besedilom narisanega 

roza slončka z modro rožico v trobcu. Slonček stoji na steklenici. Pred njim je vijolična žoga. 

Iz besedila izvemo, da je Benjamin pokazal Barbari, kako se stoji na steklenici. Naenkrat pa se 

je ustrašil in ni znal priti dol s steklenice. Vseh enajst slonov mu je pomagalo. Vsi sloni so si 

nato zaželeli, da jim Barbara pokaže svoj dom. Peljala jih je iz sobe v sobo. Zanimiva jim je 

bila Barbarina postelja. Na naslednjih dveh straneh je trinajsta ilustracija, ki prikazuje 

najmanjšega roza slončka in Barbaro v njeni postelji. Na postelji je veliko puhastih 

vzglavnikov. V ozadju stoji turkizen slon. Zadnja ilustracija prikazuje Barbaro med spanjem v 

svoji postelji, zraven je narisanih pet slonov. Iz besedila izvemo, da je Barbara šla spat, medtem 

ko so sloni zibali njeno posteljo, da je lažje zaspala. Sloni so, ko je Barbara zaspala, potiho 

odšlo iz hiše.  

Na večini ilustracij je prisotna glavna junakinja – punčka Barbara. Barve ilustracij so 

intenzivne. Barve verjetno izstopajo še bolj, ker je vse narisano na beli podlagi. Poudarjeno je 

velikostno razmerje med Barbaro in sloni. Posebno odrasli sloni so zelo ogromni. Književni 

prostor je ulica, hiša oziroma soba Barbarinih staršev. Čas ni določen, vse ilustracije so svetle, 

zato sklepam, da se dogaja podnevi. Zaradi zadnje ilustracije (ko gre Barbara spat), pa bi lahko 

rekla, da se dogaja že zvečer oziroma ko je čas za spat. 
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2.7.5 JURE KVAK KVAK  

Saša Vegri je avtorica slikanice Jure kvak kvak, ki je prvič izšla leta 1975 pri Mladinski knjigi. 

Ilustriral jo je Kostja Gatnik. 

Na Tržaški cesti v bloku stanuje Jure. Star je pet let, nosi kavbojke brez naramnic. Najraje ga 

poleg staršev ima teta Otilija. Vsako neumnost, ki jo Jure naredi, mu jo teta oprosti. Nekega 

dne pa se mu zgodi nekaj nenavadnega. Pri kosilu je zelo žejen, prosil je teto, da mu nalije vode, 

teta zraven reče: »Saj boš postal še žaba, če se boš tako nalival z vodo.« (Vegri, 2010) Jure je 

nadaljeval, za vsako žlico juhe je popil požirek vode. Njegova usta so postajala zelena, zelena 

je postajala glava, počile so kavbojke in ven je pogledal zelen trebuh. Teta se je začudila, kaj 

počne. A Jure je samo skočil na mizo kot prava zelene žaba. Teta ni vedela, kaj naj naredi. 

Spomnila se je pravljic, v katerih so se kraljeviči spreminjali v zaklete žabe. Jure je medtem 

skočil v pomivalno korito. Hotel je še juhe. Hkrati pa rekel, da morajo tetine roke storiti tri 

dobra dejanja, da se bo lahko spremenil nazaj v Jureta. Iz hladilnika mora vzeti smetano, jagode, 

ki jih potrese s sladkorjem ter odnesti Jureta v lužo na dvorišču. Opravila je vsa tri dobra dela. 

Stekla po žabo v lužo in jo dodobra oprala v kadi. Posadila jo je na stol in pred njo je sedel Jure, 

ki je zadovoljno jedel jagode s smetano. 

Naslovnica ima temno sivo oziroma črno ozadje. Na vrhu naslovnice je napisana avtorica 

slikanice Saša Vegri, pod njo je zapisan naslov slikanice. 'Kvak kvak' je zapisan v oblačku, ki 

je del ilustracije. Osrednji del naslovnice zavzema ilustracija dečka (Jureta), ki v rokah drži 

ogromno modro skledo, polno smetane in jagod. Njegove noge so spremenjene v žabje krake. 

Prej omenjen oblaček z napisom 'kvak kvak' je narisan ob Juretu, ponazarjal naj bi njegov govor 

(kot pri stripih). Pod Juretom je luža. Levo od ilustracije je v krogu zapisan znak, ki spominja 

na črki k in g. Glede na črke lahko sklepam, da sta to začetnici imena in priimka ilustratorja 

Kostje Gatnika. Zadnja platnica je bele barve. Na sredini je v krogu narisana zelena žaba. Pod 

ilustracijo je zapisana poved: »Prikupna zgodbe o Juretu, ki ima najraje zelenjavno juho v obliki 

sladkih jagod s smetano …« (Vegri, 2010). Pod to povedjo je zapisana založba. Slikanica ima 

format A4 in 14 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico povezana z listi temno 

rdeče barve. Na prvem listu so zapisani avtorica, naslov in ilustrator. Ozadje je bele barve. 

Omenjeni podatki so zapisana na oranžno-rjavi podlagi. Na zadnjem listu so zapisani podatki o 

slikanici, zapisani na rjavi podlagi. Ozadje lista je belo. Slikanica je del zbirke Domače branje 

Knjiga pred nosom, zato je opremljena tudi z vprašanji oziroma nalogami, vsebuje pa tudi 

zanimivosti in risbe učencev. 
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Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Prva ilustracija prikazuje Jureta, ki se igra z lokom. Njegova puščica pristane v luči. Iz besedila 

izvemo, da Jure stanuje bloku na Tržaški cesti. Star je pet let in nosi kavbojke, kar vidimo tudi 

na ilustraciji. Najraje ga ima teta Otilija, ki ga nikoli ne krega. Na drugi ilustraciji Jure sedi za 

mizo, pred njim je krožnik in prazen kozarec. Iz besedila izvemo, da se mu nekega dne nekaj 

zgodi. Pri kosilu je bil zelo žejen, za vsako žlico juhe je popil malo vode. Ko je bil kozarec 

prazen, je prosil teto za še vode. Tretja ilustracija prikazuje teto, ki drži lonec v rokah in Jureta 

za mizo, ko pije vodo. V ozadju je ura, ki kaže 12.50. Teta mu je rekla, da bo postal žaba, če se 

bo tako nalival z vodo. Na sosednji strani imamo štiri manjše ilustracije (štejem jih skupaj za 

četrto ilustracijo), ki prikazujejo spreminjanje Jureta. Na prvi ima zelena ušesa, na drugi zelen 

obraz, na tretji mu poči zadrga in na četrti iz hlač pogleda zelen trebuh. Iz besedila na tej strani 

izvemo, da ušesa postajajo zelena, barva se razleze na obraz, počijo mu kavbojke in iz njih 

pogleda napet zelen trebušček. Peta ilustracija prinaša dve manjši ilustraciji. Prva prikazuje teto 

in zeleno žabo na mizi, druga pa samo prestrašeno teto. Obe ilustraciji sta opremljeni z oblački, 

v katerih je zapisano besedilo. Teta z besedami pove, da je presenečena, šokirana, Jure – žaba 

pa samo reče 'kvak'. Celotna stran spominja na del stripa. Besedilo v oblačkih je povezano s 

spremnim besedilom. Na sosednji strani je šesta ilustracija, ki prikazuje veliko zeleno žabo, ki 

skače in pristane v pomivalnem koritu med posodami. V ozadju je teta, ki je šokirana. Iz 

besedila izvemo, da je Jure postal žaba, ki je kvakala in regala. Teta je bila zmedena, spomnila 

se je pravljic o kraljevičih, ki jih je nekoč brala. Sedma ilustracija je na obeh straneh. Prikazuje 

teto in žabo Jureta, ki z jezikom lovi muho. Ilustracija je na sredini, okoli nje je besedilo in 4 

oblački, ki predstavljajo govor tete in Jureta. Teta Juretu govori, da ve, da je on začarana žaba, 

zakleti kraljevič. Prosi ga, da ji pove, kako naj ga reši. Da bo storila vse, da ga reši. Jure ji 

odgovori, da mora narediti tri dobra dejanja; najprej naj vzame smetano iz hladilnika. Ob 

oblačkih je spremno besedilo, iz katerega izvemo, da Jure ne mara zelenjavne juhe in da teta 

želi rešiti Jureta, predno prideta starša domov. Osma ilustracija prikazuje žabo v pomivalnem 

koritu. Nanjo kaplja voda. Tudi tu je oblaček, v katerem piše »rega kvak, ali ne znaš šteti do 

tri?« (Vegri, 2010). Iz spremnega besedila izvemo, da žaba želi še jagode, ki jih more teta 

potresti s sladkorjem. Na sosednji strani je deveta ilustracija. Prikazuje začudeno teto na dveh 

manjših ilustracijah. Tudi tu so oblački. V besedilu izvemo, da mora teta žabo odnesti v lužo 

na dvorišču. Žaba ji tudi zabrusi, da če ni dovolj pogumna, da bo Jure ostal žaba. Deseta 

ilustracija prikazuje najprej srce tete, pod njim pa teto, ki nosi žabo ven v lužo. Iz besedila 

izvemo, da je tetino srce zatrepetalo in da je Jureta odnesla v največjo lužo. Na sosednji strani 

imamo enajsto ilustracijo, ki prikazuje teto, ki drži veliko skledo jagod in smetane. Iz besedila 
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izvemo, da je teta stekla nazaj v kuhinjo in naredila sladico. Na naslednji strani je dvanajsta 

ilustracija. Teta je hitro tekla po stopnicah in odnesla žabo v pomivalno korito, kjer jo je umila. 

Iz besedila izvemo, da je teta stekla po zapackanega Jureta in ga umila. Na naslednji strani je 

trinajsta ilustracija, ki prikazuje zadovoljenega Jureta, ki je sladico. Za njim stoji presrečna teta 

Otilija. Zopet se ob teti pojavi oblaček, v katerem teta privošči Juretu sladico. Iz besedila 

izvemo, da je bilo slišati samo 'kvak' in Jure je že sedel za mizo in veselo jedel sladico. 

Besedilo, ki je zapisano znotraj ilustracij, je intrakonično besedilo. Barve ilustracij so 

intenzivne, živahne. Teta, Jure in žaba so narisane realno, v primernih razmerjih. Književni 

prostor je hiša oziroma dvorišče. Čas je določen, kar je jasno prikazano na tretji ilustraciji. 

Narisana je ura, ki kaže 12.50, se pravi čas kosila. Na zadnji ilustraciji pa ura kaže 13.23, kar 

lahko sklepam, da se razen uvodnih ilustracij, zgodba dogaja v približno pol ure. 

 

2.7.6 JURI MURI V AFRIKI (O fantu, ki se ni maral umivati) 

Besedilo je napisal Tone Pavček, prvič je izšla leta 1958 pri Mladinski knjigi. Ilustrirala jo je 

Melita Vovk. Kasnejši izdaji (2001) sta ilustrirala Marjanca Jemec-Božič in Damijan Stepančič 

(2012).  

Juri Muri je ob petih odpotoval v Afriko, ker mu doma ni všeč, saj hoče vsak ga umivati.  Uro 

in pol je hodil in si mislil, da je Afrika daleč. Zajahal je kokoš in prijezdil do morja. Tu je poletel 

z galebom. Odpel je padalo in pristal v Afriki. Vsepovsod so bili levi, kače, risi, opice, sloni, 

zebre, nosorogi, krokodili. Želel je skriti svojo glavo, tako kot noj. K njemu pride noj in se 

ponudi, da mu razkaže deželo. V sedmih dneh vse spozna. Postane prijatelj z opico, žirafo, 

zebro, slonom. Nekega dne pride do Nila, kjer mu slon pomaga se ohladiti. Potem gre peš skozi 

puščavo. Pride do domačine. Poglavar da ukaz, da morajo Jurija umiti. Sklene, da se vrne v 

domače kraje. Poslovi se, še isti dan pride domov, čist in počesan. 

Slikanica je zapisana v verzih. Na naslovnici so napisani avtor slikanice Tone Pavček, naslov 

in ilustratorka Marjanca Jemec-Božič. Vse je zapisano v zgornjem delu naslovnice. Osrednji in 

spodnji del naslovnice je namenjen ilustraciji, kjer so narisane afriške živali in Juri Muri, ki s 

padalom počasi pristaja. Ozadje je rumene barve. Zadnja platnica je prav tako rumena, narisan 

je galeb, v zgornjem delu platnice je zapisanih prvih osem verzov, spodaj je zapisana založba. 

Slikanica ima format A4 in 22 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico 

povezana z listi oranžne barve. Na prvem listu so zapisani naslov, avtor, ilustratorka, založba 
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ter narisan Juri Muri z muco. Na zadnjem listu so zapisani podatki o slikanici ter narisan Juri 

Muri, ki nosi banane. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Prve štiri ilustracije so narisane čez obe strani. Prva ilustracija prikazuje, kako se Juri Muri 

sprehaja po poljih. V roki ima palico, v ozadju vidimo dve drevesi, za njim hodi muca. Iz 

besedila, ki je zapisano nad drevesi, izvemo, da je Juri padel s hruške, ob peti uri je odpotoval 

v Afriko, ker ga doma vsi kregajo, ker se noče umivati. Boji se vode. Afriko je izbral zato, ker 

naj bi tam živeli ljudje, ki se ne umivajo. Druga ilustracija prikazuje, kako Juri jezdi kokoš in 

leti na galebu. S kokošjo je na obali, z galebom leti nad morjem. Iz besedila izvemo, da je hodil 

dve uri in pol, nato pa je zajezdil kokoš in prišel z njo do morja. Morje je bilo mrzlo. Nato je z 

galebom poletel preko morja. Nad Afriko si je odpel padalo in pristal v Afriki. Tretja ilustracija 

prikazuje, kako je Juri Muri v Afriki med živalmi. Ob njem so noju, v ozadju leva, slon, nosorog 

in kameli, na drevju pa še kača in opici. Levo od ilustracije je zapisano besedilo, pod njim je 

narisana opica. Iz besedila izvemo, da Juri vsepovsod vidi leve, kače, slone in ostale afriške 

živali. Ob Nilu vidi krokodila, da se skrije pred njim tako, kot noj zarije glavo v pesek. Do njega 

pride noj, ki se mu ponudi, da mu bo razkazal Afriko. V zameno ga prosi, da se ne skriva tako 

kot noj (zarine glavo v pesek). Četrta ilustracija prikazuje, kako Juri jezdi noja, je banano in 

opazuje ostale živali. Živali, ki ga gledajo, izgledajo začudeno. Iz besedila izvemo, da s 

pomočjo noja Juri v sedmih dneh vidi vse, kar premore Afrika. Spozna nove prijatelje (zebro, 

leva, slona). Peta ilustracija prikazuje, kako Juri počiva pod drevesom v družbi noja, opice in 

kače. Noj mu je v ponvi prinesel pečena jajca. Opica ga postreže s pijačo (v rokah drži skodelico 

in vrč). Iz besedila, ki je na naslednji strani, izvemo, da Juri hodi k levu po meso, k opici na 

kavo, noj mu peče jajca, tudi zebra mu peče dobrote. Nekega dne gresta z nojem k žirafi. Zaradi 

dolgega vratu mu sklati zvezdo z neba, komaj so ušli pred požarom. Najboljše pa mu je, da se 

ne rabi umivati. Oče slon ga tega ne sprašuje, raje ga prenaša na svojem hrbtu. Kar vidimo na 

šesti ilustraciji na naslednji strani. Juri je umazan, sedi na slonovem hrbtu, okoli njiju so živali. 

Na sosednji strani je sedma ilustracija, ki prikazuje slona in Jurija ob krokodilu. Nad njima so 

ptice. Levo od slona je besedilo, iz katerega izvemo, da se živali čudijo in gledajo, kakšno čudo 

sedi na slonu. Jurij medtem sporoči, da bo ostal v Afriki. Ko je pri nas zima, Juri s slonom pride 

do krokodila, ki se je hladil v blatni reki. Na naslednjih dveh straneh je osma ilustracija, ki 

prikazuje Jurija slon zalije z vodo. Okoli njiju so živali, ki se smejijo Juriju. Iz besedil, ki je 

levo od ilustracije izvemo, da Jurij krokodilu reče, da je umazan. Slon ga prepodi, vendar se 

tudi ujezi, ker Jurij daje nasvete, a on je tisti, ki je zelo umazan. Jurija zalije z vodo, za kar se 
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mu vsi smejejo. Deveta ilustracija je tudi na obeh straneh in prikazuje omaganega Jurija, ki sam 

prispe v vas. Vidimo slamnate kolibe, črnce in palme v ozadju. V ospredju je na eni palmi opica, 

ki drži kokos. Iz besedila, ki je pod ilustracijo izvemo, da je Jurij peš šel skozi puščavo. Cel čas 

mu je opica na glavo metala kokose, pri tem je padal in se vedno pobral. Prišel je v vas. Tudi 

deseta ilustracija je na obes straneh. Prikazuje poglavarja s palico v roki, ki je dal ukaz, da Jurija 

temeljito umijejo. Vojščaki so naredili krog, da Juri ne more pobegniti. Ženske pa ga v kadi 

umivajo. Iz besedila izvemo, da je poglavar ukazal, da Jurija umijejo. Celo leto so ga umivali, 

predno so sploh videli, ali je Juri bel, črn ali rjav. Na naslednjih dveh straneh sta dve ilustraciji. 

Enajsta, ki prikazuje beg Jurija z nojem, za njima tečejo vojščaki. Dvanajsta pa prikazuje, kako 

Juri stoji v luži med kaktusi in skoraj joka. Iz besedila izvemo, da se Jurija skoraj ne prepozna. 

Ker se je navadil vode in umivanja, v Afriki pa ni dovolj vode, se odloči, da je čas za vrnitev 

domov. Zadnja ilustracija je čez obe strani. Prikazuje, kako se Juri poslavlja od živali, ki jokajo. 

Iz besedila izvemo, da živali se ob slovesu jokajo. Juri jim obljubi, da jim bo pisal. Še isti dan 

pride domov, čist in počesan. Postal je vzor čistoče. 

Na ilustracijah je vedno prisoten glavni lik – Juri Muri. Barve ilustracij so intenzivne. Živali so 

narisane prijazno, v velikostnem razmerju. Na ilustracijah je jasno razmejen prostor – prva se 

dogaja 'v naših krajih', ker so zelena tla, druga se dogaja ob morju ter tretja in vse naslednje v 

Afriki, kar je označeno z rumeno barvo, ki zaznamuje puščavo. Čas ni določen. 

 

2.7.7 MAČEK MURI  

Napisal ga je Kajetan Kovič, izšel je leta 1975 pri Mladinski knjigi. Ilustrirala ga je Jelka 

Reichman. 

Slikanica se začne s pesmijo – Muri se zbudi, vstane, se umije in odpravi na zajtrk v krčmo Pri 

veseli kravi. Tu prebere časopis, spije mleko, ki mu ga prinese točajka Liza. Potem se odpravi 

na sprehod v mesto. V Mačjem mestu ni psov. Župan se imenuje Velika maček, ki meščanom 

sporoča razne novice. Maček Muri stanuje v Vrtni ulici. Trenutno gre na kosilo v gostilno Pri 

črnem mačku. Na kosilo želi povabiti prijateljico muco Maco. Sledi zopet pesem – muca Maca 

je zaspanka, ki je lenobna, sprejema telefone in zraven zeha. Sprejme Murijevo povabilo na 

kosilo. Ker je ime Muri še čas, se je sprehodil po Glavni ulici in opazoval izložbe. V tem 

trenutku sta policaja Mucelj in Macelj v zapor peljala velikega Čombeja, ki je hotel oropati 

banko. Prišel jedo šole, kjer je zaslišal pesem. Medtem se je muca Maca uredila in odšla na 

kosilo. Prišla je z avtobusom. Po kosilu je šla na obisk k prijateljici Mici. Muri je medtem odšel 
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na mačji stadion gledat nogomet. Po tekmi odide proti domu, po poti razmišlja, kaj bo zapisal 

v Mačjo knjigo.  

Na naslovnici je na zeleni podlagi narisan velik črni muc, ki drži v roki modro pero. Muc ima 

živo zelene oči in je oblečen v moder brezrokavnik.  Pod njim v spodnjem delu platnice sta 

zapisana avtor in naslov slikanice. Na zadnji platnici je na zeleni podlagi narisan zadnji del 

črnega muca. Slikanica je format A4 in ima 21 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico 

povezana z listi temno zelene barve. Na prvem listu, ki je bele barve, je zgoraj z velikimi 

tiskanimi črkami zapisan naslov slikanice, pod njim sta s pisanimi črkami zapisana avtor 

Kajetan Kovič ter ilustratorka Jelka Reichman. V spodnjem delu lista je narisano 2/3 glave 

mačka Murija. Na zadnjem listu so zapisani podatki o slikanici. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Prva ilustracija je narisana na obeh straneh. Prikazuje mačka Murija v postelji. Pokrit je s pisano 

odejo, ob postelji je velika budilka. Ura kaže sedem. Ob ilustraciji je zapisana pesmica, iz katere 

izvemo, da se Muri prebudi, se umije in odide na zajtrk v krčmo. Tam popije mleko, bere 

časopis in nato se odpravi na sprehod v mesto. Druga ilustracija prikazuje mačka Murija, ki 

bere časopis za mizo v krčmi Pri veseli kravi. Lahko bi rekla, da so napisi intraikonično 

besedilo. Iz besedila izvemo, da se vse dogaja v Mačjem mestu, da tu živijo same mačke in 

mački, da ima mesto mačjo občino, da stanuje maček Muri v Vrtni ulici in da se je maček Muri 

odločil, da bo kosil v gostilni Pri črnem mačku. Na kosilo povabi tudi muco Maco. Tretja 

ilustracija je narisana na obeh straneh. Prikazuje belo muco Maco, ki ima v roki slušalko 

telefona, oblečena je v roza obleko. Zraven so narisani oblački in v njih zapisane besede. Tudi 

tu imamo intrakonično besedilo. Ob tej ilustraciji je zapisana pesem, iz katere izvemo, da je 

muca Maca zaspanka, da rada telefonira, da ima veliko oboževalcev in da Murijevo vabilo na 

kosilo sprejme.  Četrta ilustracija ja narisana na eni strani. Prikazuje dva siva muca policaja, ki 

držita rjavega muca (verjetno razgrajača). Policaja imata bele škornje, modre hlače z 

naramnicami in modro-belo kapo z rdečimi gumbi na glavi. Razgrajač ima modre hlače z 

vijolično naramnico. Njegov pogled je jezen. Peta ilustracija je narisana na obeh straneh. 

Prikazuje osem muc, ki pojejo. Nad njimi je narisano notno črtovje in oblački za napisi »la, la«. 

Zraven je besedilo pesmi, ki jo prepevajo muce na ilustraciji. Šesta ilustracija se nahaja na eni 

strani, prikazuje pa belo-črno muco v črtasti majici, ki skoči z drevesa. Narisana je na rumeni 

podlagi. Levo od ilustracije se nahaja besedilo, nad njim pa trije ptički, dva rumeno-modra, en 

rjavo-rdeč. Iz besedila izvemo, da se muca Maca odpravi z avtobusom v mesto. Na njem je 

malo potnikov, samo brivec Figaro, učenka Pika, kuharica Mija in sobarica Maja. Na mačjem 
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trgu jo počaka Muri. Sedma ilustracija je narisana na obeh straneh. Prikazuje belo muco Maco 

in črnega mačka Murija, kako jesta kosilo. Maca piščančje bedro, Muri juho. Ozadje je svetlo 

modre barve. Ob njiju je napisano besedilo – pesem o jedilniku in hrani. Osma ilustracija je 

narisana na dveh straneh. Ozadje je sivo-zelene barve. Narisani sta dve muci, bela in svetlo 

rjava. Bela je oblečena v zelene kratke hlače in zeleno majico z vijoličnimi pikami, na repu ima 

vijolično pentljo. Svetlo rjava muca ima moder suknjič. Pri obeh je narisan oblaček z besedilom 

(gre za intraikonično besedilo). Iz besedila izvemo, da je po kosilu šla Maca na obisk k 

prijateljici Mici, ki ima dva otroka Mikija in Miko. Maci sta zapela pesmico (narisano v 

ilustraciji). Mica in Maca sta jima zapeli uspavanko, da sta lažje zaspala. Deveta ilustracija je 

narisana na dveh straneh. Prikazuje Mikija in Miko, ki spita, ozadje je temno z zvezdami in 

luno. Zraven je napisana uspavanka, ki sta jo zapeli Mica in Maca. Deseta ilustracija je narisana 

na eni strani, prikazuje pa igranje nogometa. Štirje mucki se podijo za žogo, en stoji pred golom. 

Iz besedila izvemo, da je Muri na nogometni tekmi, kjer igrata kluba Mačkon in Mucek. Med 

besedilom sta v oblačku zapisana verza, ki sta ju zapeli navijači ob videnem golu. Enajsta 

ilustracija, ki je narisana na eni strani, prikazuje Murija in Mava, kako nazdravljata s kozarcem 

mleka. Iz besedila izvemo, da sta šla na mleko. Počasi pa, da se končuje tudi Murijev dan v 

mestu. Zadnja ilustracija prikazuje Murija, ki piše v knjigo. Z desno tačko si podpira glavo. Iz 

besedila, ki je zapisano v verzih, izvemo, da Muri piše dnevnik – mačjo knjigo.  

Večina ilustracij prikazuje glavni lik – mačka Murija. Barve ilustracij so intenzivne. Muce so 

narisane prijazno, tudi razgrajač Čombe je narisan prijazno. Književni prostor je na ilustracijah 

prikazan jasno (gostilna, ulica …), iz besedila pa izvemo, da se dogaja v Mačjem mestu. Čas ni 

določen, določen je samo kot jutro, noč, čas kosila. 

 

2.7.8 MOJCA POKRACULJA  

Je slovenska ljudska pripovedka, ki je v knjižni izdaji prvič izšla leta 1940. Ilustrirala jo je 

Marija Vogelnik, leta 1976 je zgodba izšla z ilustracijami Marjana Mančka. Kasnejšo izdajo, ki 

jo imam pred sabo, je zapisal Vinko Möderndorfer, ilustrirala Mara Kraljeva, izšla pa je pri 

založbi Karantanija leta 2009. Gre za jubilejno izdajo ob 100. rojstnem dnevu omenjene 

ilustratorke. Sta pa slikanico ilustrirali tudi Breda Varl in Andreja Peklar. 

Mojca Pokraculja je med smetmi našla krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zlezla je vanj in 

zaspala. Zunaj je bil mraz. Nekdo trka na vrata. Bila je lisica, ki je prosila, da jo vzame pod 

streho. Bila je šivilja. Zopet je potrkalo. Bil je volk mesar. Spustila ga je v piskrček. In zopet je 
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nekdo trkal. Bil je medved čevljar. Nato je prišel še zajec krojač. Sledil je še srnjak drvar. Zjutraj 

je Mojca vse poslala na delo, kar so znali, to so delali. Volk je prinesel panje čebel. Imeli so 

dobro večerjo. Ponoči je lisica jokala, da jo boli trebuh. Mojca jo je poslala v kuhinjo, naj si 

skuha kamilični čaj. To je ponovila trikrat. Seveda, lisice ni bolel trebuh in tudi čaj si ni kuhala, 

je pa lizala med in ga do konca polizala. Nato je srečna zaspala. Zjutraj v kuhinji pride do 

prepira. Prepirali so se, kdo je polizal med. Volk je podal rešitev, lezejo naj na sonce in odprejo 

usta – kdor je kradel med, bo le-temu začel na soncu kapljati iz ust. Lisica je imela slabo vest 

in je raje, ko so vsi zaspali na soncu, namazala zajca okoli ust. Vsi so bili jezni na zajca, ki je 

bežal pred njimi. Med tekom si je polomil prednje noge, ki mu niso nikoli več zrastle, zato ima 

zajček še dandanes prednje noge krajše kot zadnje.  

Na naslovnici zgoraj je napisan naslov, spodaj pa ilustratorka Mara Kraljeva. Na celotni 

naslovnici je ilustracija Mojce, ki je ob oknu. Pogovarja se z medvedom, ki drži torbo. Zgoraj 

levo na skali sedi sova. Ozadje je nežno roza barve. Zadnja platnica je prav tako nežno roza 

barve. Zgornji rob je obarvan svetlo modro, tu je zapisan razlog izdaje (jubilejna izdaja ob 100. 

rojstnem dnevu ilustratorke). Pod tem sta dve pomanjšani ilustraciji (Prva prikazuje ilustracijo 

z naslovnice, druga prikazuje Mojco, ki sprejema zajčka v svojo hišo, pred tem je sprejela že 

medveda, lisico in volka.). Pod tema dvema ilustracijama je napisana kratka predstavitev 

slikanice – vsebina in zastavljeno vprašanje, kdo bo zmagal. Pod besedilom sta dve pomanjšani 

ilustraciji (Prva prikazuje lisico, ki krade, v ozadju ostali prebivalci hiške spijo, druga pa 

prikazuje jezne živali, ki lovijo zajčka ter Mojco, ki vse to opazuje.) ter založba. Slikanica ima 

format A4 in 12 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico povezana z listi svetlo 

oker barve. Vsi ostali listi so rumene barve. Na prvem listu so zapisani naslov, pod njim piše 

»koroška ljudska pripovedka«, ilustratorka, zapisovalec zgodbe in založba. Na zadnjem listu so 

zapisani podatki o slikanici. 

Ilustracije so sicer povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v 

besedilu pa tudi nekatere ilustracije se ne ujemajo z besedilom na desni strani (Kar prikazuje 

ilustracija, je v opisano v besedilu na naslednji strani.). Vse ilustracije so narisane na eni strani, 

in sicer desni strani. Vse besedilo je napisano na levi strani, razen na začetku, kjer je besedilo 

na desni strani. Tu izvemo, da je Mojca med pometanjem našla krajcar in si zanj kupila piskrček. 

Med spanjem jo je prebudila lisica, ki je želela k njej na toplo. Prva ilustracija je ilustracija z 

naslovnice, ki prikazuje Mojco na oknu, pogovarja se z medvedom, ki ima čez ramo torbo. Iz 

besedila pa izvemo, da, ker je lisica šivilja, lahko vstopi v piskrček. Nato je prišel volk, ki je 

mesar. Oba je sprejela. Tega na ilustraciji ne vidimo. Šele na drugi strani izvemo o medvedu 
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(to, kar je narisano na prvi ilustraciji). Tu izvemo tudi o prihodu zajčka, ki je krojač, v piskrček. 

To nam prikazuje tu druga ilustracija – na vratih je zajček, ki prosi Mojco v modri obleki za 

vstop. Ostale živali že spijo na tleh. Tretja ilustracija prikazuje lisico, ki krade med, medtem ko 

ostali prebivalci piskrčka spijo. Iz besedila izvemo, da potrka še srnjak, ki je izučen drvar. 

Zjutraj so šli vsi na delo. Po večerji so legli spat, lisica začne jokati, da jo boli trebuh. Na 

naslednjih dveh straneh imamo samo besedilo. Izvemo, da lisica krade med v kuhinji pod 

pretvezo, da si kuha kamilični čaj za trebuh. Zjutraj ugotovijo, da medu ni. Začno se prepirati. 

Ugotavljajo, kdo je kradel. Zajčka lovijo, polomi si prednje noge. Četrta ilustracija prikazuje, 

kako živali lovijo zajčka, ki naj bi kradel med. Mojca jih opazuje. Iz besedila izvemo, da je 

Mojca ostala sama s piskrčkom in da ima zajček še danes krajše prednje noge, ker si jih je 

polomil. Zadnji strani v slikanici sta namenjeni predstavitvi slikanice in voščilu ilustratorki za 

njen 100. rojstni dan.  

Na vseh štirih ilustracija je prisotna Mojca Pokraculja. Barve ilustracij so intenzivne. Živali so 

narisane prijazno, v velikostnem razmerju. Na ilustracijah je jasno razmejen prostor – dogaja 

se v hiši Mojce Pokraculje oziroma v gozdu. Čas je prepoznan na drugi ilustraciji – je čas noči, 

na tretji ilustraciji pa je narisana ura, kjer se približno vidi, da je ura 20 minut čez polnoč. Četrta 

ilustracija prikazuje dan.   

 

2.7.9 MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON  

Besedilo je napisala Ela Peroci, izšlo je leta 1955 pri Mladinski knjigi. Slikanico je ilustriral 

Leo Koporc. Kasnejšo izdajo (1962, 2011) je ilustrirala Marlenka Stupica.  

Na trati je bil razpet rumen dežnik, ki ga je Jelka uporabljala za svoj šotor. Okoli njega se je 

žogala z rdečo žogo in pela. Žoga ji je padla v potok. Ker so jo starši kregali, da ni pazila na 

žogo, je raje prijela svoj dežnik, zaprla oči in šepetala: »Moj dežnik je lahko balon.« Dežnik se 

je dvignil in jo ponesel nad mesto, nad ljubljanske hiše. Obkrožila sta Ljubljanski grad. 

Nadaljevala sta do Tivolija in pristala na cvetlični gredi, ki ni bila greda, ampak dežela 

Klobučarija. Na gredah so rastli klobuki. Jelka si je ogledala deželo in srečala same znane otroke 

iz njene ulice, s katerimi se ne sme igrati, ker se Miško pretepa, Čenča ima ošpice, Pika kašlja, 

Cenček in Jurij pa se ne igrata s punčkami. Vsak je odtrgal klobuk in se z njim pokril. Celo 

Jelkino žogo so našli. Jelka pa je natrgala klobuke za svoje sorodnike, ki jih je privezal za svoj 

dežnik. Vse po vrsti je obdarovala. Najmanjši klobuke je jelka dala najmanjši deklici Anki, ki 

je bila Jelkina sestrica.  
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Naslovnica je svetlo modre barve, ki predstavlja nebo. Sredi naslovnice je narisana punčka 

Jelka, ki leti z rumenim dežnikom. Pod njo je z zelo majhnimi črkami zapisana avtorica Ela 

Peroci, pod njo je zapisan naslov z malimi pisanimi črkami, pod njim sta zapisana ilustratorka 

in znak založbe. Zadnja platnica je bela, v zgornjem delu je narisana Jelka z rdečo žogo. Pod 

ilustracijo sta zapisani povedi: »Imam dežnik in moj dežnik je lahko balon«. Pod tem je 

zapisana kratka predstavitev slikanice (kdo jo je napisal, kdaj je izšla, kdo jo je ilustriral). 

Slikanica, ki je izšla leta 1962, ima format A4, pred sabo pa imam miniaturno izvedbo slikanice 

– 16,5 cm x 13 cm (izšla 2011), ki ima 15 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in 

platnico povezana z listi svetlo modre in bele barve, ki predstavljajo nebo in oblake. Po nebu 

letijo ptice. Na prvem listu so zapisani naslov, avtor, ilustratorka, založba ter narisan rumen 

dežnik, v ozadju pa oblaki. Na zadnji strani so zapisani podatki o slikanici. 

Prvih pet ilustracij je na eni strani. Prva ilustracija prikazuje Jelko, ki se igra z žogo (Ta 

ilustracija je tudi na zadnji platnici.). V besedilu na tej strani še izvemo, da je Jelka izgubila 

žogo. Druga ilustracija prikazuje jezne starše, stare starši, ki gledajo skozi okno. Starši so jezni, 

ker je Jelka izgubila žogo. Tretja ilustracija prikazuje žalostno Jelko pod rumenim dežnikom. 

Iz besedila izvemo, da si je Jelka zaželela, da bi bil njen dežnik lahko balon. V tistem trenutku 

se je dežnik dvignil in ponesel Jelko v zrak. Starši so se čudili, kam gre. Na četrti strani sta dve 

ilustraciji, nad besedilom je Jelka, ki leti s svojim dežnikom, pod ilustracijo je zapisano besedilo 

in pod njim ilustracija hiš/mesta. Iz besedila izvemo, kakšen pogled ima Jelka iz zraka (da vidi 

tramvaj kot škatlico, da vidi zelene krpe trate). Naslednja ilustracija je narisana na obeh straneh. 

Prikazuje Ljubljanski grad na griču ter pod njim nebotičnik in hiše. Vse to izvemo tudi iz 

besedila. V besedilu izvemo tudi, da Jelka potuje proti Tivoliju, ki je pravzaprav dežela 

Klobučarija, kjer namesto rož rastejo klobuki. Tu so tudi vsi otroci iz njene ulice. Opisano 

prikazuje ilustracija na naslednjih dve straneh (travnik, posejan s klobuki in otroci, ki tečejo k 

Jelki, ki drži rumen dežnik). Naslednje štiri ilustracije so na štirih straneh. Prikazujejo vesele 

otroke z novimi klobuki na glavah. V besedilu so opisi klobukov, ki so jih otroci utrgali. V 

deželi Klobučariji so našli tudi Jelkino žogo. Z njo so se otroci žogali, kar vidimo na naslednji 

ilustraciji. Deveta ilustracija prikazuje, kako Jelka leti s svojim rumenim dežnikom in šopom 

klobukov. Iz besedila izvemo, da Jelka zase ne želi klobuka, ampak jih je utrgala za svoje 

domače. Na koncu vidimo, kako domači občudujejo klobuke. Zadnja ilustracija prikazuje, kako 

je Jelkina sestrica Anka dobila klobuk. Skupaj sta pod rumenim dežnikom. V besedilu še 

izvemo, da Jelka pove, zakaj ni hotela klobuka, ker: »Imam dežnik in moj dežnik je lahko 

balon«. 
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Barve ilustracij so intenzivne. Osebe so narisane prijazno, v velikostnem razmerju. Na 

ilustracijah je jasno razmejen prostor – dogaja se na dvorišču, v zraku nad mestom, v vrtu 

oziroma deželi Klobučariji. Čas ni določen, po svetlosti ilustracij sklepam, da se dogaja 

podnevi. 

 

2.7.10 MUCA COPATARICA  

Napisala jo je Ela Peroci, prvič je izšla leta 1957 pri Mladinski knjigi. Ilustrirala jo je Ančka 

Gošnik – Godec.  

V mali vasi so bile majhne hiške in v hiškah otroci. Vse je bilo v redu, samo otroci niso 

pospravljali za sabo. Vsako jutro iščejo svoje copatke, ki jih prejšnji večer niso pospravili. Neko 

jutro je Janezek iskal svojo copato. Mama mu je rekla, da mu jih je odnesla muca, če jih ni 

pospravil. Enako je bilo pri Špelci, Tinetu, Tonki. Nihče ni vedel, kje so copati. Otroci so se 

odločili, da poiščejo mucin dom. Sredi gozda so našli mucin dom, kjer je nad vrati pisalo Muca 

Copatarica. Muca jih povabi v dom in prijazno pove, naj vsak vzame svoje copate. Kar pa ni 

bilo lahko, copati so namreč bili očiščeni in zakrpani. Najmlajši Bobek copatk ni našel. Muca 

mu je prinesla zakrpane copatke, ker bi se drugače prehladil, če bi šel bos. Obljubila jim je, da 

jim pozimi sešije nove copatke. Odšli so domov. 

 

Na osrednjem delu naslovnice je v ilustracija muce, ki šiva copatke. Ob njej mizica, na kateri 

je šivalni pribor, v ozadju je okno, skozi katerega vidimo sneg. Nad ilustracijo je zapisana 

avtorica slikanice – Ela Peroci. Pod ilustracijo je z velikimi tiskanimi črkami napisan naslov, 

pod njim je zapisana ilustratorka. Ozadje je svetlo rumene barve. Tudi zadnja platnica je svetlo 

rumene barve. Na njej je v zgornjem delu manjša ilustracija pručke in mizice s šivalnim 

priborom. Pod ilustracijo je zapisan del iz slikanice (»Sredi gozda stoji bela hišica z rdečo 

streho. Okna so polna rož, na vratih je napis: Muca Copatarica. Ta čisto posebna muca …«).  

Pod tem besedilom je zapisana založba. Slikanica ima format A4 in 13 strani. Sprednji in zadnji 

list sta z naslovnico in platnico povezana z listi rumene barve. Na prvem listu so zapisani naslov, 

avtor, ilustratorka, založba ter v sredini ilustracija muce Copatarice. Na zadnjem listu so 

zapisani podatki o slikanici. 

 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Prvih pet ilustracij je narisanih na petih straneh. Prva ilustracija prikazuje hišice. Besedilo se 

ujema z ilustracijo. Izvemo, da so hiške bele z rdečimi strehami, zelenimi polknami na oknih. 
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To vidimo tudi na ilustraciji. Na drugi ilustraciji vidimo, kako otroci iščejo svoje copatke. To 

izvemo tudi iz besedila. Tretja ilustracija prikazuje tri otroke, ki sprašujejo, kje so copatki. Ni 

pa narisana mami, ki odgovori, da jih je odnesla muca. To izvemo iz besedila. Četrta ilustracija 

prikazuje otroka pri zajtrku in kako se otroci med seboj pogovarjajo in kličejo. Enako izvemo 

tudi iz besedila. Na peti ilustraciji vidimo zbrane otroke sredi travnika. Vsi so bosi. Iz besedila 

izvemo, da so se otroci odločili, da poiščejo muco, ki jim je odnesla copatke. Naslednja 

ilustracija je narisala čez dve strani. Besedila tu ni. Prikazuje pa otroke, ki hodijo čez gozd in 

iščejo mucin dom. Naslednjih šest ilustracij je zopet narisano posamezno – ena ilustracija na 

eni strani. Sedma ilustracija zopet prikazuje pot otrok skozi gozd. Deloma se navezuje na 

naslednjo ilustracijo, kjer jih že čaka muca na vhodu svojega doma. Vse to izvemo tudi iz 

besedila. Na osmi ilustraciji vidimo muco, ki se pogovarja z dvema otrokoma. V ozadju vidimo 

police s copatki. Iz besedila izvemo, da si otroci iščejo svoje copatke. Izvemo tudi, da najmanjši 

Bobek ne najde svojih copatk. Šele, ko preberemo, izvemo, da je na sliki Bobek. Na deveti 

ilustraciji vidimo, kako so otroci veseli novih, čistih copatk in kako se poslavljajo od muce. Iz 

besedila izvemo, da Bobek ne najde copatk in da bo moral bos domov. Z besedami, da se bo 

prehladil, se muci zasmili. Na deseti ilustraciji vidimo muco, ki šiva copatke (Ta ilustracija je 

tudi na naslovnici slikanice.). Izvemo, da muca obljubi Bobku nove copatke. Hkrati si nove 

copatke zaželijo tudi ostali. Zadnja majhna ilustracija prikazuje otroka v postelji, ki mirno spi. 

Iz besedila izvemo, da muca obljubi otrokom nove copatke (Bobku najtoplejše, Špeli lepe, 

Tonki s cofi …). 

 

Na skoraj vseh ilustracijah so narisani otroci, kasneje tudi muca. Barve ilustracij so žive, tople. 

Prikazujejo realno okolje (vas, hiša, prostor v hiši, gozd), kar pomeni, da je književni prostor 

jasno določen. Čas zgodbe ni določen, sklepam, da se dogaja čez dan, razen zadnja ilustracija, 

kjer otrok spi – predvidevam, da je noč.  

 

2.7.11 PAJACEK IN PUNČKA  

Besedilo je napisal Kajetan Kovič, izšlo je leta 1984 pri Mladinski knjigi. Slikanico je ilustrirala 

Jelka Reichman.  

Živela je punčka, ki ni imela ne bratov ne sester ne staršev. Rada je poslušala zgodbe. Zgodbe 

si je sama izmišljala in jih na glas pripovedovala. To je počela predvsem ob nedeljah, med 

tednom je šivala pajacke, ki jih je prodajala v mestu. Marsikaterega pa je tudi obdržala. Bili so 

pisanih barv, imeli so kape s cofi. Počasi je punčki postalo dolgčas in zaželela si je živega 
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pajacka. Zašila ga je, a ni kazal znakov življenja. Bila je žalostna. Igrala se je z iglo in se zbodla. 

Razjezila se je in zbodla tudi pajacka v vrat. Pajacek je poskočil in zacvilil. Punčka je sklenila 

oživeti tudi ostale pajacke. Začeli so se drugačni dnevi za punčko, pajacki so bili pridni in 

opravljali hišna dela. Vendar je punčki zopet postalo dolgčas. Zašila je novega pajacka in ga 

zbodla v srce. Bil je pajacek za zgodbe. Ko je popuščala pajackova vnema pripovedovanja, je 

vanj zapičila novo buciko. Ko ni ostalo več prostora niti za eno buciko, je pajacek legel in 

zjutraj se ni več prebudil. Punčka je jokala. Zavedala se je, da ga je ubila. Ko je izvlekla zadnjo 

buciko iz njegovega srca, se je pajacek prebudil. Bila je vesela, živela sta srečno in dolgo. 

Na naslovnici je v zgornjem delu velik naslov, napisan z vijoličnimi velikimi tiskanimi črkami, 

pod njim sta napisana avtor Kajetan Kovič in ilustratorka Jelka Reichman. Osrednji in spodnji 

del naslovnice ja namenjen ilustraciji. Narisana sta pajacek z velikim špičastim klobukom in 

punčka svetlo rjavih las z rdečim trakom na glavi. Pajacek ima belo obleko v kombinaciji z 

rdečo, obleka ima ogromen ovratnik. V ozadju je siva zavesa. Na zadnji platnici je na vijolični 

podlagi narisano deblo breze in veja, ki visi z drevesa. Slikanica ima format A4 in 24 strani. 

Sprednji in zadnji lista sta z naslovnico in platnico povezana z listi vijolične barve. Na prvem 

listu si zapisani naslov, avtor, ilustratorka ter narisan pajacek, ki kuka izza bele zavese. Na 

zadnjem listu je zapisan konec zgodbe. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

V slikanici je enajst ilustracij, ki so narisane na obeh straneh, ter ena, ki je samo na eni strani. 

Ilustracija zajema tri četrtine obeh strani, eno četrtino zajema besedilo. Prva ilustracija prikazuje 

punčko, ki se naslanja na ograjo ob svoji hiški in je žalostna. Besedilo se ujema s prvo 

ilustracijo. Njeno stisko, da je sama, brez družine, prikaže njen izraz na obrazu. Druga 

ilustracija prikazuje punčko v družbi pajackov, ki jih sama šiva. Besedilo, v katerem izvemo za 

opis pajackov, se ujema z drugo ilustracijo. Ilustracija pisanih pajackov podkrepi zapisane 

besede. Tretja ilustracija prikazuje punčko, ki gleda skozi okno. Ob njej na polici sedi pajacek 

v zeleno-rjavi obleki in klobučku. Na tleh je različno blago. Na desni strani je narisan šivalni 

stroj. Nad njim je zapisano besedilo. Besedilo pripoveduje o enoličnem življenju in dolgčasu. 

Punčkina želja o živem pajacku z ilustracijo ni izražena. Na ilustraciji tudi ni prikazano, kako 

se je punčka zbodla v prst do krvi. Četrta ilustracija prikazuje pet pajackov, ki jokajo, na sebi 

imajo zapičene bucike. Izraz punčke je presenečenje, kar pomeni, da oživitev pajackov ni 

pričakovala. Preko besedila izvemo, da je punčka zbodla pajacke z bucikami, češ da bo tudi 

njih bolelo tako kot njo. Tega na ilustraciji ne vidimo, je pa ilustriran zadnji del besedila na tej 

strani – oživitev pajackov in punčkino presenečenje. Peta ilustracija prikazuje osem pajackov 
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v kuhinji. Vsi so zaposleni – kuhajo, igrajo, pospravljajo posodo. S to ilustracijo se besedilo 

ujema. Naslednja ilustracija prikazuje punčko v gugalniku ter šest pajackov, ki pospravljajo. 

Besedilo se tu ravno ne ujema. Pajacki bi morali igrati na orglice, citre in harmoniko, biti krojači 

in kurjači, pa niso. Narisan je pajacek, ki igra flavto, trije, ki čistijo, in en pajacek, ki se skriva. 

Sedma ilustracija prikazuje punčko v belem krilu ter pajacka, ki najprej žalosten sedi z buciko 

v srcu (Ob njem so likalnik in bucike.), nato pa pajacek stoji ob punčki z rožo v roki, ki jo želi 

dati punčki. Besedilo se tu delno ujema z ilustracijo. Nikjer ne piše, da ima pajacek rožo v roki. 

Na osmi ilustraciji je pajacek, ki sedi na stolu ob oknu. Poleg njega na tleh sedi punčka ter za 

njo štirje pajacki, ki sedijo na tleh in spijo. Besedilo se ujema z ilustracijo. Da se punčka posveča 

samo novemu pajacku, nakazujejo žalostni pajacki, ki samevajo na tleh. Deveta ilustracija 

prikazuje noč, pajacek in punčka spita. Besedilo nam poleg videnega pove tudi, kako pajacek 

pripoveduje zgodbe in kako punčki niso več tako všeč te zgodbe. Na deseti ilustraciji ležita 

pajacek in punčka na tleh. Punčka drži v roki buciko. Pajacek deluje mrtev, punčka je žalostna. 

Besedilo nas seznani, da je punčka vsakič, ko ji niso bile všeč zgodbe, v srce pajacka zapičila 

buciko. Na enajsti ilustraciji pajacek objema punčko, ki deluje žalostna. Izvemo tudi, da je 

pajacek bil mrtev, da je punčka eno za drugo iz njegovega srca izpulila bucike in jih zapičila 

sebi v srce. Da je občutila njegovo bolečino. Zadnja ilustracija je samo na eni strani – pajacek 

in punčka sta odprla vrata. Pred vrati stoji mali kraljevič, ki je prinesel rože. Ko je zmanjkalo 

bucik, izvemo v besedilu, je pajacek oživel. Bile so le hude sanje.  

Na skoraj vseh ilustracijah je prisotna punčka kot glavni lik.  Barve ilustracij so umirjene, razen 

ko so narisani pajacki – le-ti so oblečeni v intenzivne, žive barve. Ozadje ilustracij je večinoma 

vijolične barve. Književni prostor je jasno določen. Zgodba se dogaja v prostorih punčkine hiše 

– sobi, kuhinji, hodniku – ter na punčkinem vrtu. Čas zgodbe ni določen, razen pri deveti 

ilustraciji, kjer je jasno prikazano, da je noč – narisana je luna, zvezde ter na mizi petrolejka, ki 

gori.  

 

2.7.12 PEKARNA MIŠMAŠ  

Pekarno Mišmaš je napisala Svetlana Makarovič, prvič je izšla leta 1974 pri Mladinski knjigi. 

Ilustratorka je Marija Lucija Stupica. Kasnejšo izdajo je ilustriral Kostja Gatnik (2011). 

V Mišji vasi stoji Pekarna Mišmaš. Tu so pekli vse vrste kruha, ob sobotah pa še vsakič 

drugačno presenečenje za otroke (od prest do medenjakov). Pek Mišmaš je bil nenavaden, nihče 

ni vedel, od kod je prišel. Pri mlinarici Jedrt je vedno kupil 3 kg moke, za kar mu je mlinarica 
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zamerila, saj je morala odvečno moko voziti v sosednjo Kurjo vas h Kurjemu peku. Vaščani 

Kurje vasi so hodili po kruh peku Mišmašu, za kar mu je Kurji pek zameril. Kurji pek je 

nagovoril mlinarico, naj poizve, kako pek Mišmaš peče, verjetno v kleti. Jedrt je na večer odšla 

vohljati. Kar je videla, ji je vzelo sapo. V kleti je bilo moke, zdroba, soli, kvasa … in polno 

raznobarvnih mišk, ki so izdelovale kruh. Jedrt je po tem prizoru odšla domov. Ob polnoči so 

se miške spremenile v ljubke majhne ljudi. Mišmaš je sedel na prestolu. Po plesu so se 

pogovarjali o kruhu. Jedrt je medtem šla v mlin po mačka in ga spustila v klet Mišmaša. Vendar 

miši ni bilo, našel je le majhne dame in gospode, ki so se v hipu razbežali. Mišmaš je muca 

nahranil in izvedel, da je Jedrt naščuvala muca na miši. Muc je obljubil, da ne bo lovil mišk in 

tako je lahko ostal pri njih. Ob enih so se vsi spet spremenili v miške in nadaljevali z delom. 

Zjutraj je Jedrt kupila rogljiček pri Mišmašu in ga obtožila, da je v njem mišja dlaka. Vsi so se 

postavili na Mišmaševo stran. O miškah ni Jedrt nihče verjel. Župan si je želel ogledati 

proizvodnjo kruha. Zvečer je župan s spremstvom trkal na vrata pekarne, a se ni nihče oglasil. 

Vdrli so in odšli v klet. Vsepovsod so bile pajčevine. Mišmaša niso našli. Nikoli več ga niso 

videli, tudi vedeli niso, kaj se je zgodilo z njim. V vasi Miševo pa se je pojavila pekarna z 

napisom Pekarna Mišmaš; če je to isti pek, se pa ne ve. 

Na zgornjem delu naslovnice je zapisana avtorica slikanice Svetlana Makarovič, pod njenim 

imenom je zapisan z velikimi tiskanimi črkami naslov slikanice. V spodnjem delu naslovnice 

je zapisan ilustrator Kostja Gatnik. Njegov ime in priimek je zapisan na testu, ki ga tri miške 

valjajo z valjarjem. Celotna naslovnica je ilustracija, ki prikazuje prostor, v katerem miške 

pečejo, valjajo, delajo testo, izdelujejo pecivo, kruh. V ozadju ilustracije je siva stena z veliko 

pečjo in police s sestavinami za peko. Narisane miške so zelo organizirane, saj vsaka miška 

dela svoje delo, med seboj si pomagajo. Ilustracija se raztegne tudi do sredine zadnje platnice. 

V zgornjem levem delu zadnje platnice so zapisani verzi »Naj živi Mišmaš, naj živi prijatelj in 

kralj! Naj živi dober kruh, naj živi vse dobro!« (Makarovič, 2011) Pod zapisanimi verzi je 

zapisana kratka predstavitev slikanice. Gre za nagrajeno slikanico (Leta 1975 je dobila 

Levstikovo nagrado, leta 2008 pa je ilustrator za ilustracije prejel nagrado Hinka Smrekarja.). 

Spodaj levo je zapisana založba. Slikanica ima format A4 in 24 strani. Sprednji in zadnji list sta 

z naslovnico in platnico povezana z listi, na katerih so narisane velike zgradbe mesta. Na prvem 

listu je zapisan pomanjšan naslov. Na drugi strani prvega lista so zapisani podatki slikanice. 

Sledi drugi list, kjer je zapisan velik naslov slikanice na tabli. Na tabli stojijo štiri miške. Tri so 

v kuharski opravi, ena ne. Nad imenom pekarne je narisana pesta. Pod naslovom sta zapisana 
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avtorica in ilustrator. Spodaj na listu je zapisna založba. Čisto pri dnu lista je narisana še ena 

bela miška. Na zadnjem listu so zapisani podatki o slikanici. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Prva ilustracija je narisana na obeh straneh. Prikazuje veliko sivo hišo, kjer nad vrati visi tabla 

z napisom 'Pekarna Mišmaš'. Nad napisom je narisana velika presta. Okolica hiše je urejena 

(stopnice, drevo, vodnjak). Narisanih je kar nekaj oseb. Vse hitijo v pekarno. Besedilo je 

zapisano zgoraj levo na beli podlagi. Iz njega izvemo, da je v Mišji vasi stala pekarna Mišmaš, 

da so se vsi zbirali pred njo in čakali, da kupijo svoj kruh. Pekarna je ponujala sedem vrst kruha. 

Od sobotah so ponujali tudi presenečenje za otroke. Druga ilustracija na eni strani prikazuje 

peka, ki v roki drži kruh, ob njem so košare pekovskih izdelkov. Ob njem je zapisano besedilo, 

iz katerega izvemo, da je bil pek Mišmaš nenavaden človek, nihče ni vedel nič o njem. Vsak 

mesec je od mlinarice Jedrt kupil tri majhne vreče moke, nič več nič manj. Sovaščane ne 

zanima, od kod napeče toliko kruha, ker pač kupi malo moke. Nihče ni vedel, je pa radovednost 

preganjala Jedrt. Jedrt je namreč morala vsak teden eno uro hoda daleč preostalo moko voziti h 

Kurjemu peku v Kurjo vas. Kar prikazuje ilustracija na sosednji strani. Četrta ilustracija je 

narisana na obeh straneh. Prikazuje Kurjega peka – ogromen, neurejen, nos spominja na rilec 

pujsa. Okoli njega so kokoši, le-te so tudi v sami pekarni. Tabla nad vrati stoji postrani. Levo 

od ilustracije je besedilo, iz njega izvemo, da Kurji pek peče slab kruh, da le-ta smrdi po 

kurjekih, zato vaščani Kurje vasi hodijo raje k peku Mišmašu po kruh.  Peta ilustracija prikazuje 

mlinarico Jedrt in Kurjega peka v pogovoru. Na pekovem hrbtu stoji kokoš. Izraz na obrazu 

peka kaže na nezadovoljstvo oziroma deluje, kot da kriči. Ob Jedrt sedi njen črni maček, ki 

deluje prestrašen. Besedilo je na desni strani ilustracije. Iz njega izvemo, da je pek jezen, ker 

Jedrt ni prej pripeljala moke. Dogovorita se, da bo Jedrt poizvedela, kako Mišmaš peče kruh.  

Šesta ilustracija prikazuje veliko stopnišče, po katerem se v klet podaja Jedrt. Narisana je tik 

pred vrat kleti. Besedilo se nahaja desno zgoraj od ilustracije. Iz njega izvemo, da se je Jedrt 

priplazila v Mišmaševo pekarno. Pomagala si je s kljuko Kurjega peka. Obstala je pred vrati 

kleti. Sedma ilustracija prikazuje, kako miške pečejo, valjajo, delajo testo, pekovske izdelke. 

To ilustracijo najdemo tudi na naslovnici. Besedilo je na levi strani od ilustracije. Iz njega 

izvemo, da je Jedrt skozi ključavnico opazovala dogajanje v kleti (Opisano je vse, kar vidimo 

na ilustraciji.). Osma ilustracija prikazuje veliko dvorano, plesišče je polno malih ljudi, ki 

plešejo, v ozadju na velikem stolu sedi pek Mišmaš s krono na glavi. Plesno dvorano krasijo 

rože in veliki lestenci. Besedilo je zapisano na levi strani ilustracije. Iz njega izvemo, da je ura 

v pekarni odbila polnoč, da je pek Mišmaš po zraku narisal velik krog in vse se je spremenilo. 
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Miške so postale mali ljudje – plesalci. Zagoreli so lestenci, zaigrala je glasba. Vsi so častili 

Mišmaša (Verzi so zapisani tudi na zadnji platnici.). Vsi so se zabavali. Deveta ilustracija je 

narisana na eni strani. Prikazuje jezno Jedrt, ki v roki drži svojega črnega mačka. Na sosednji 

strani je narisan pek Mišmaš na prestolu s krono na glavi, ki tega črnega mačka drži v naročju 

in ga crklja (deseta ilustracija). Besedilo je napisano desno od Jedrt. Iz njega izvemo, da je Jedrt 

šla po svojega črnega mačka. Skozi lino ga je spustila v klet, kjer naj bi polovil vse miške. 

Zagledal je male ljudi, Mišmašu se potožil, kaj mu je Jedrt naročila. Mišmaš se ga usmili in če 

obljubi, da ne bo lovil mišk, lahko ostane pri njih. Ob enih se je dvorana zopet spremenila v 

pekarno. Enajsta ilustracija prikazuje jezno Jedrt, ki stoji pred pekarno Mišmaš. Ilustracija je 

na eni strani. Desno od nje je besedilo, iz katerega izvemo, da Jedrt čaka vaščane pred pekarno. 

Kupi si rogljiče in začne kričati, da je v njem mišja dlaka. Vaščani ji ne verjamejo, Mišmaš pa 

vidi, da je Jedrt odkrila njegovo skrivnost. Vaščani naj bi kupovali zacopran kruh. Desno od 

besedila je še ena ilustracija, ki prikazuje Jedrt z rogljičkom v roki. Ob njej so vaščani, ki jo 

začudeno poslušajo. Dvanajsta ilustracija prikazuje nasmejano Jedrt, otroka, ki je rogljiček in 

strogega gospoda v obleki in s klobukom. Ob njem je gospa s kruhom v vrečki. Za njo stoji 

visok gospod, ki ima polne roke kruha. Desno od te ilustracije je besedilo, iz katerega izvemo, 

da je narisan gospod v obleki župan, ki želi razrešiti problem. Župan Jedrt ne verjame, vseeno 

pa želi zvečer pogledati v prostore pekarne. Desno od besedila vidimo trinajsto ilustracijo, ki 

prikazuje žalostnega in potrtega peka Mišmaša. Štirinajsta ilustracija prikazuje župana, ki trka 

na vrata pekarne. Zraven je še ena ilustracija (petnajsta), ki prikazuje vse vaščane, ki stojijo za 

županom. Nad ilustracijama je kratko besedilo, iz katerega izvemo, da so se vsi zbrali pred 

pekarno, da pa se ob trkanju nihče ne oglasi. Odločijo se, da vdrejo vrata. Na sosednji strani je 

šestnajsta ilustracija, ki prikazuje stopnišče, ki vodi v klet. Stopnišče je zanemarjeno in polno 

pajčevin. Iz besedila, ki je nad ilustracijo, izvemo, da je bilo vse prazno, vse je bilo prašno in 

prekrito s pajčevinami. Zadnja ilustracija prikazuje prazno dvorano, polno pajčevin. Med vrati 

stoji župan z vaščani. Iz besedila, ki je desno od ilustracije, izvemo, da je župan klical peka 

Mišmaša, vendar ga ni priklical. Slišal se je samo odmev. Ugotovili so, da je Mišmaš odšel in 

da ga nikoli več ne bodo videli. Zgodba se konča z mislimi pripovedovalke, da je v vasici 

Miševo odkrila peka, ki peče izredno dober kruh. Pekarna je imela nad vrati napis 'Pekarna 

Mišmaš'. Ni pa prepričana, ali je to isti pek. 

Barve ilustracij so intenzivne, tople. Malo pretiravanja se kaže v nosovih obeh pekov – Mišmaš 

ima zelo dolg nos, Kurji pek pa ima nos podoben prašičjemu nosu. Kokoši in miške so narisane 

realno, črni muc pa ima ogromne oči in deluje zelo suho. Na ilustracijah je jasno razmejen 
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prostor – dogaja se v hiši, v vasi. Čas posebej ni določen, zaznamo ga lahko po ilustracijah – 

svetle ilustracije pomenijo dan, temne ilustracije pomenijo noč. 

 

2.7.13 ŠIVILJA IN ŠKARJICE   

Besedilo je napisal Dragotin Kette, kot slikanica je izšla leta 1968 pri Mladinski knjigi. 

Ilustrirala jo je Jelka Reichman. Pred sabo imam slikanico iz leta 1993.  

Na gradu je živela deklica Bogdanka. Bila je šivilja, ki je služila grajski gospe. Šivala je v svoji 

sobici. Bilo ji je dolgčas in si je zaželela, da bi imela škarje, ki bi na ukaz same rezale in se na 

ukaz tudi ustavile. Na vejo pred oknom je priletela ptica, ki ji je to željo uresničila. Najprej se 

je ustrašila in zbodla v prst, potem pa je ukaz preverila. Škarje so res same delale. Bila je zelo 

hitra, čemur se ni mogla načuditi tudi grajska gospa. Bogdanka ji zaupa, kaj so sposobne škarje. 

Grajska gospa si najprej ogleda škarje na delu, potem pa ji le-te vzame. Deklica gre z gradu. V 

gozdu vidi znano perje, pogleda gor in na veji zagleda ptičko, ki je reče: »Kar si zgubila, to boš 

nazaj dobila«. Medtem grajska gospa preizkuša škarje. Pove napačen ukaz (zrežite namesto 

urežite) in škarje začno rezati njeno jopico. Čeprav je hotela škarje iztrgati s svoje obleke, se 

škarje niso pustile motiti. Kar rezale in rezale so. Spomnila se je na Bogdanko in šla za njo v 

gozd. Bogdanka je izrekla pravilen ukaz in škarje so nehale rezati. Grajska gospa je vabila 

Bogdanko nazaj k sebi, vendar Bogdanka ni želela iti. Vzela je škarje, začela šivati in kmalu je 

postala premožna deklica v vsej okolici. 

Na zgornjem delu naslovnice je zapisan avtor slikanice Dragotin Kette, pod njim je zapisan 

naslov. Na naslovnici je ilustracija, ki prikazuje šiviljo, ki drži v roki iglo in nit. Pred njo je belo 

blago in modre škarje, ki so same zarezale v blago. Na zadnji platnici je narisana majhna ptička, 

ki v kljunu nosi nit. Spodnji del zadnje platnice je namenjen osnovnim podatkom o slikanici. 

Tako naslovnica kot zadnja platnica imata svetlo modro ozadje. Slikanica ima format A4 in 15 

strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico povezana s svetlo zeleno-sivimi listi. 

Na prvem listu je na osrednjem delu narisana veja z listi, na njej sedi modro-rjav ptiček. V 

spodnjem delu prvega lista je zapisan avtor, pod njim ilustratorka Jelka Reichman in pod njo 

naslov slikanice. Na zadnjem listu so zapisan konec zgodbe. 

Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. 

Prva ilustracija je na eni strani. Prikazuje šiviljo, ki šiva. Sedi na stolu, pod njim leži muca. Na 

steni visi ura – kaže 5 minut čez pol 11, zraven je odprto okno, pod oknom je skrinja, na kateri 

je šivalni pribor (škarje, sukanci). Iz besedila izvemo, da je na gradu živela šivilja Bogdanka, 
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ki je šivala grajski gospe. Med šivanjem je premišljevala, kako bi bilo lepo, da bi imela takšne 

škarje, ki bi na ukaz rezale in se na ukaz tudi ustavile. Druga ilustracija prikazuje presenečeno 

Bogdanko ob oknu, pred oknom je na veji ptiček. Iz besedila izvemo, da je njeno željo uresničil 

ptiček, vendar, ko ga je Bogdanka slišala, se je zbodla v prst. Čeprav ptičku ni verjela, je vseeno 

poskusila z verzi: »Škarjice hrustalke, po rumeni mizi bežite, jopico mi urežite!«. (Kette, 1993) 

Škarje so začele rezati. Tretja ilustracija prikazuje mizo, polno blaga, škarjice, ki same režejo 

in presenečeno Bogdanko. Iz besedila izvemo, da, ko je bilo vse zrezano, je Bogdanka zaklicala 

»Škarjice hrustalke, zdaj se pa ustavite, zdaj se pa v kot spravite.«. (Kette, 1993) Škarjice so 

nehale rezati. Grajska gospa se ni mogla načuditi, kako je Bogdanka natančna in hitra. Četrta 

ilustracija prikazuje, Bogdanko in grajsko gospo, ki opazujeta, kako škarje same režejo blago. 

Iz besedila izvemo, da Bogdanka gospe izda skrivnost o škarjah. Gospa je hotela škarje zase, 

ker jih Bogdanka ni hotela dati, jo je nagnala z gradu. Odšla je v gozd. Peta ilustracija prikazuje 

Bogdanko v gozdu, na veji vidi ptička, z njim se pogovori. Iz besedila izvemo, da ji ptička 

zapoje, da, kar je izgubila, bo nazaj dobila. Bogdanka hodi dalje po gozdu. Medtem pa grajska 

gospa želi rezati s škarjami. Šesta ilustracija prikazuje, zgroženo in prestrašeno grajsko gospo, 

ki se skriva za obleko. Škarje med tem režejo vsepovprek. Iz besedila izvemo, da je gospa dala 

napačen ukaz – namesto urežite je rekla režite, zato so škarje vse zrezale. Ko je zmanjkalo 

blaga, so se škarje lotile obleke, ki jo je imela oblečeno gospa. Sedma ilustracija prikazuje 

prestrašeno gospo, ki želi uiti škarjam. Teče za Bogdanko in jo kliče. Iz besedila izvemo, da je 

gospa tekla za Bogdanko v upanju, da bo Bogdanka ustavila škarje. Prosi jo, naj jo reši. 

Bogdanka izreče pravilne besede in škarje se ustavijo. Zadnja ilustracija prikazuje šiviljski 

pribor – škarje, gumbe, sukanec, iglo. Iz besedila izvemo, da je Bogdanka pospravila škarje v 

žep. Grajska gospa je vabila deklico nazaj k sebi, vendar deklica se ni želela vrniti. Vrnila se je 

na svoj dom, kjer je služila s šivanje. Kmalu je postala najpremožnejša deklica v okolici. 

Barve ilustracij so intenzivne, tople. Prikazujejo realni svet, brez pretiravanj. Jasno je določen 

književni prostor – soba/grad in gozd. Po ilustracijah sklepam, da se vse dogaja podnevi. Na 

prvi ilustraciji pa je čas točno določen – narisana je ura (10.35).   

 

2.7.14 ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO  

Besedilo je napisala Svetlana Makarovič, izšla je leta 1974 pri Mladinski knjigi. Ilustrirala jo 

je Jelka Reichman. Kasnejšo izdajo ilustrira Tomaž Lavrič (2013). 
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Škrat Kuzma je šel na sprehod. Sreča srako, ki ga ogovori, vendar jo sitno zavrne, da naj se 

briga zase. Na skrivaj mu je sledila. Kuzma je prišel v park na robu mesta, kjer je našel gobe. 

Škratje (tiskarski, radijski, kuhinjski, zidarski in frizerski) so sedeli vsak na svoji gobi in čakali 

Kuzmo. Ostalih škratov ni, ker imajo škratovske ošpice. Škratje poročajo, kaj so počeli v 

septembru. Frizerski škrat je med šampon pomešal lepilo in vsi so imeli zlepljene lase. Morali 

so si kupiti lasulje. Vsi so ga hvalili za to škratovščino. Kuzma je pomešal jajca iz petih različnih 

ptičjih gnezd. Nadaljeval je kuharski škrat. Zamenjal je navadno olje z ricinusovim in vsi 

hotelski gostje so dobili drisko. Radijski škrat je zamenjal vse magnetofonske trakove. Tiskarski 

pa: zamenjal je dva naslova s povsem različno vsebino. Zidarski škrat je pa vplival na delavce, 

da so vzidali okna z napačne strani, tako da se odpirajo in zapirajo od zunaj namesto od znotraj. 

Začel se je družabni večer. Prišle so škratice in palčice ter naredile pojedino. Podelili so nagrado 

za najboljšo septembrsko škratovščino. Določili so jo z žrebanjem – vlečenje travniških bilk. 

Najdaljšo je dobil Kuzma. Za nagrado je bil šopek rdečih gozdnih jagod. Kuzma je bil zelo 

vesel. Še vedno ga je naskrivaj spremljala sraka. Sraka je vsem povedala, kdo jim je nagajal – 

veverici je vzel lešnike, ježu pred vhod postavil ilovico. Vsi trije so se pritihotapili h Kuzminem 

domu in ko je Kuzma že spal, ukradli njegove jagode. Šli so do medveda, skupaj jedli jagode – 

bolj so jih jedli, več jih je bilo. Kuzma se medtem zbudi. Jagod ni. Začel jih je iskati. Videl jih 

je pri medvedu. Obtožil jih je kraje, vendar so mu takoj vrnili in ga obtožili škratovščin, ki jim 

jih je naredil. Kuzma je pozelenel in mirno odšel. 

Na naslovnici so narisane veje z listi. Po eni veji hodi škrat z veliko rdečo kapo in dolgimi 

rdečimi brki. Ima velik nos, oblečen je v zeleno obleko in obut v rdeče čevlje. V rokah drži 

veliko jajce. V zgornjem delu platnice nad škratom so napisani avtorica Svetlana Makarovič, 

naslov slikanice in ilustrator Tomaž Lavrič. Na zadnji platnici je v zgornjem delu črno-bel 

portret Svetlane Makarovič, na dnu je zapisana založba. Ilustracija z naslovnice se nadaljuje 

na zadnji platnici. Vidimo veje z listi in skrito gnezdo, v katerem so štiri jajca. Če slikanico 

razpremo, vidimo, da škrat odnaša jajce iz gnezda. Sprednji in zadnji list so z naslovnico 

povezani z listi zelene barve, na kateri so narisani škratje, ki tečejo, kričijo, igrajo harmoniko, 

sedijo na gobi, ležijo … Na prvem listu, ki je bele barve, je zgoraj zapisana avtorica slikanice, 

po njo je z velikimi tiskanimi črkami zapisan naslov slikanice, pod njim je zapisan ilustrator 

Tomaž Lavrič. V spodnjem delu lista je narisan šop jagod, pod njim je zapisana založba. Na 

zadnjem listu je zapisan konec zgodbe in v spodnjem delu narisan škrat, ki je pozelenel. 

Slikanica ima format A4 in ima 20 strani.  
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Večina ilustracij ima belo ozadje. Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, 

ni pa narisano vse, kar piše v besedilu. Prva ilustracija je na zgornjem delu strani, pod njo je 

besedilo zgodbe. Ilustracija prikazuje škrata, ki kuka iz svojega doma, ki se nahaja pod 

koreninami drevesa in skalovjem, prepletenim z bršljanom. Iz besedila izvemo, da je škrat 

Kuzma zaspan, da se noče umivati, da je ves umazan od zemlje in da gre nekam, kar pa sraki 

ne želi povedati. Druga ilustracija prikazuje del debla visokega drevesa in vejo, na kateri je 

sraka. Na tleh je trava, iz katere je viden samo del škratove rdeče kape. Iz besedila izvemo, da 

je sraka jezna, ker ji Kuzma ne pove, kam gre. Kuzma hodi dalje, sraka pa za njim na skrivaj. 

Tretja ilustracija prikazuje pet škratov, ki sedijo na gobah: en sedi na najvišji gobi, ki ima 

modro kapo in modre hlače. Pri ostalih škratih ima en škrat kuharsko kapo na glavi in 

predpasnik, drugi ima pred sabo radio in na glavi anteno, tretji drži časopis in nosi očala in 

četrti ima veliko pentljo okoli vratu, urejeno frizuro in brke. Gobe so skrite pod brezami. Iz 

besedila izvemo, da škratje (tiskarski, radijski, zidarski in frizerski) čakajo Kuzmo. 

Nadaljevanje besedila na drugi strani nam pojasni, da so škratje preboleli škratovske ošpice in 

zato ni ostalih škratov. Kuzma je užaljen, ker mu ostali ne sporočajo novic. Vendar je to zato, 

ker živi predaleč. Začenjajo s škratovskim poročilom. Med omenjenim besedilom je manjša 

ilustracija, ki prikazuje, kako škratje ležijo v postelji ob juhici in zdravilih ter vsi pikasto 

zaradi ošpic. Naslednje štiri ilustracije so manjše in se nahajajo med besedilom. Prikazujejo 

frizerskega škrata z velikim glavnikom v roki in razlitim lepilom, naslednja prikazuje 

kuharskega škrata, ki ima v rokah veliko žlico, polno tekočine, naslednja prikazuje radijskega 

škrata, ki je uničil kaseto ter zadnji je zidarski škrat, ki drži v roki veliki merski trak. Iz 

besedila izvemo različne škratovščine, ki so jih naredili škratje. Frizerski škrat je primešal 

lepilo v lak za lase. Kuzma je zamešal jajca v gnezdih različnih ptic. Kuhinjski škrat je olje 

zamenjal z ricinusovem oljem. Radijski škrat je zamešal magnetofonske trakove. Tiskarski 

škrat je zamenjal naslove v časopisu. Zidarski škrat pa je povzročil, da so delavci vzidali okna 

z napačne strani. Naslednja deveta ilustracija je narisana na obeh straneh. Je enobarvna – 

svetlo in temno modra. Prikazuje škrate, h katerim so prišle palčice in škratice. Na tej 

ilustraciji so zapisane štiri vrstice besedila, ki prinašajo pogovor o škratovščini zidarskega 

škrata. Deseta in enajsta ilustracija sta manjši. Prva prikazuje Kuzmo, ki pleše s palčico, druga 

pa palčico, ki drži različno dolge bilke in škrate, ki bodo te bilke vlekli. Iz besedila izvemo, da 

imajo družabni večer – pojedino, ples. Palčica je poskušala zaplesati s Kuzmo, najprej je 

ugovarjal, potem pa se prepustil plesu. Ob polnoči so hoteli podeliti nagrado za najboljšo 

škratovščino meseca septembra. Določili jo bodo z žrebanjem. Palčica je vzela različno dolge 

bilke, škratje so jih z zaprtimi očmi vlekli. Najdaljšo bilko je imel Kuzma. Dvanajsta 
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ilustracija prikazuje vrano na veji, ki opazuje Kuzmo. Iz besedila izvemo, da je nagrada za 

najboljšo škratovščino šopek čarobnih rdečih jagod, ki bolj jih ješ, več jih je. Sraka ga je 

opazovala. Trinajsta ilustracija prikazuje Kuzmin dom – Kuzma spi v svoji postelji. Sraka 

kuka na vratih. Iz besedila izvemo, da je sraka zbrala vse živali, ki jim je Kuzma nagajal 

(sraka, veverica, jež). Želele so se mu maščevati. Veverica je jagode ukradla. Odšli so k 

medvedu in skupaj so jedli jagode, kar prikazuje tudi štirinajsta ilustracija. Poleg zbrane 

druščine je tudi škrat Kuzma. Kuzma jih obtoži, da so mu ukradli jagode, vendar se živali ne 

dajo; tudi Kuzma je njim marsikaj ukradel. Pravijo mu, da so si privoščili škratovščino. 

Kuzma pozeleni in odide. Kar vidimo tudi na zadnji ilustraciji. 

Barve ilustracij so umirjene. Živali so narisane v razmerju, podobne so živalim, ki jih srečujemo 

v realnem življenju. Škratje spominjajo na manjše ljudi, imajo pa velike nosove. Književni 

prostor je jasno določen. Zgodba se dogaja v gozdu. Čas zgodbe ni določen, po ilustracijah 

vemo, da se dogaja podnevi oziroma nekatere ilustracije namigujejo na noč.  

 

2.7.15 ZVEZDICA ZASPANKA  

Zvezdico Zaspanko je napisal Fran Milčinski, prvič je kot slikanica izšla leta 1992 pri Mladinski 

knjigi. Ilustrirala jo je Mojca Cerjak. Kasnejšo izdajo je ilustriral Gorazd Vahen. 

Zvečer, ko se mi odpravljamo spat, se na nebu prebudijo zvezde. Na nebo pride tudi boter 

Mesec, ki vsak večer zvezde prešteje. Včasih pridrvi tudi pismonoša, komet Repatec. Ko so vse 

zvezde zbrane, zapojejo pesem srebrnih zvezd. Takrat pride komet Repatec. Imamo novice z 

Zemlje – otroci jokajo, ne morejo spati, mornarji so zgrešili pot, pesnik ne najde rime. Ves ta 

čas pa je mirno v svoji postelji spala zvezdica Zaspanka. Boter mesec ugotovi, da zamuja in da 

je zato vse narobe na Zemlji. Dobi kazen: šla bo na Zemljo in tam ostala, dokler ji ne bo kamen 

spregovoril. Nič ni pomagalo, tudi jok ne, zavezati je morala svojo culico, skriti svoje zlate lase 

in s kometom odleteti na Zemljo. Pustil jo je samo, zvezdica Zaspanka je sedla na kamen in 

gledala v nebo. Pela si je pesmico. Napotila se je proti mestu. Tu najprej sreča sladoledarja. 

Ponudi ji sladoled, vendar, ker je vroča, ga ne sme. Vsi ljudje so se poskrili, ker zopet straši 

razbojnik Ceferin. Sladoledar ji pojasni, kdo je to in da ima namesto srca kamen. Zvezdica gre 

dalje, pride na Semenj dobre volje. Pride do zvezdogleda in zaželi si pogledati skozi daljnogled. 

Prosi zvezdogleda. Ker nima denarja, zvezdogledu dan en zlat las. Lase vidi tudi Ceferin, ki 

zvabi zvezdico Zaspanko k sebi domov, kjer naj bi ji postrigel lase. Zvezdica ne more spati, kot 

bi hotel Ceferin, pometa izbo, Ceferinu hoče urediti nohte, predlaga mu, naj mami piše za 
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glavnik, ker je preveč skuštran. Ceferin ne zna napisati besede 'ljuba'. Ko se nauči pisati besedo, 

mu v prsih začne biti srce. Od sreče je Ceferin želel poljubiti zvezdico. Poljubi jo in sklene, da 

gre na obisk k mami. Zvezdica zopet ostane sama. Tedaj pred njo posije svetloba botra Mesca. 

Ker je spremenila Ceferinov kamen v srce, si je prislužila odhod domov. Vsi so se veselili njene 

vrnitve. 

Naslovnica je roza barve. Na sredini naslovnice je narisana deklica z zlatimi lasmi, v roki ima 

zvezdice. Tudi okoli nje so zvezde. Nad deklico je napisana ilustratorka Mojca Cerjak, nad njo 

je napisan naslov ter nad njim je zapisan avtor Fran Milčinski. Na dnu naslovnice je zapisana 

založba. Na zadnji platnici so narisane luna in zvezde. Slikanica ima format A4 in 38 strani. 

Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico povezana z listi svetlo modro-roza barve; na 

njih vidimo obrise zvezd. Na prvem listu so zapisani avtor, naslov, ilustratorka in založba. Med 

ilustratorjem in založbo je ilustracija botra Mesca, ki nosi v roku luno. Na zadnjem listu so 

zapisani podatki o slikanici, nad njimi je enaka ilustracija zvezdice Zaspanke, v roki drži 

zvezdo. 

Ilustracije so sicer povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v 

besedilu. Prva ilustracija prikazuje dedka (verjetno botra Mesca) s sivimi lasmi na balkonu. 

Okoli njega so miniaturne deklice z zlatimi lasmi (verjetno zvezdice). Okoli balkona so na 

vrvici obešeni listi in narisane zvezdice. V ozadju je tudi luna. Celotna ilustracija je na nežno 

roza podlagi. Na sosednji strani je besedilo, nad njim je druga ilustracija, ki prikazuje zvezdico 

z zlatimi lasmi (verjetno zvezdico Zaspanko), v roki drži zvezdo, deluje začudeno, okoli nje so 

oblački in zvezde. Narisana je na nežno modri, deloma roza podlagi. Iz besedila izvemo, da se 

zvezde prebudijo, ko mi počasi odhajamo spat. Vsak večer na nebo pride boter Mesec, ki šteje 

zvezde in skrbi za vse. Včasih čez nebo pridrvi tudi pismonoša Repatec. Na naslednjih dveh 

straneh imamo tretjo ilustracijo na obeh straneh. Ilustracija prikazuje zvezdice, ki se češejo, 

umivajo prebujajo, zajtrkujejo, spijo in zehajo. Vse so narisane na oblakih, v ozadju je luna. 

Ilustracija ima nežno roza-modro ozadje. Iz besedila izvemo, da opazujemo nebo in to, kar 

počno zvezde (vse, kar je narisano v ilustraciji). Na naslednji strani imamo zapisano pesem, ki 

jo pojejo zvezde (»Svetimo, svetimo, zvezde srebrne. Spanec oči naj otroku zagrne. Svetimo, 

svetimo, zvezde …« (Milčinski, 1992)). Zraven pesmice pa imamo še besedilo, iz katerega 

izvemo, da je prišel komet Repatec, zvezde ga sprašujejo, kaj je novega. Pravi, da je na Zemlji 

nekaj narobe – otroci ne spijo, kar naprej jokajo, gledajo v nebo. Četrta ilustracija je nad 

besedilom. Prikazuje pogovor med Repatcem in zvezdicami. Naslednji dve ilustraciji (peta in 

šesta) sta na naslednjih dveh straneh. Prikazujeta pa hišo, ob njej stojita otoka, ki jokata (peta 
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ilustracija) in hišo, kjer na oknih slonijo žalostni otroci, ob hiši je starš, ki opazuje otroke (šesta 

ilustracija). Iz besedila izvemo, da so zvezde odgrnile oblak in pogledale na Zemljo. Ne 

razumejo, zakaj se to dogaja. Na naslednji strani se besedilo nadaljuje. Izvemo, da so mornarji 

zgrešili pot, da ne najdejo obale. Pesnik išče rimo na besedo lonec, vendar je ne najde. Ves ta 

čas pa je v svoji postelji spala zvezdica Zaspanka. Zbudi se in odhiti na svoje mesto. Medtem 

boter Mesec šteje zvezde. Število se mu ne ujema. Ugotovijo, da je za to kriva zvezdica 

Zaspanka. Zaradi nje je tudi vse narobe na Zemlji. Botru zaupa svoje sanje: da je rasla in rasla 

ter postajala čedalje bolj svetla. Po njej so se vsi ravnali. Bila je namreč svetlejša od Severnice. 

Sedma ilustracija prikazuje pogovor med zvezdico Zaspanko in botrom Mescem. Osma 

ilustracija prikazuje botra Mesca, ki ima v roki luno, Repatca, ki ima v roki trobento, tri 

zvezdice z zvezdami v roki ter zvezdico Zaspanko, ki z zvezdo v roki odhaja. Iz besedila 

izvemo, da Zaspanko zvezde obtožijo domišljavosti. Boter mesec pa se odloči, da jo bo 

kaznoval – za tri dni bo pometala Rimsko cesto. Zaspanka se kazni razveseli. Boter določi drugo 

kazen – odšla bo na Zemljo, kjer bo ostala, dokler ji ne spregovori kamen. Zvezdica zajoka. Na 

naslednji strani se besedilo nadaljuje. Boter je neomajen. Zvezdica se pripravi na pot – vzame 

hlebček kruha, na glavo si da ruto, da se ne bodo videli njeni zlati lasje. Boter ji prepove govoriti 

o zlatih laseh, saj zlato pohlep rodi. Repatec jo odnese na Zemljo. Med potovanjem poje svojo 

pesem (»Tratata, tratata! Hej, otroci, kdo gre z mano, da ga nesem …« (Milčinski, 1992)). 

Deveta ilustracija je nad tem besedilom. Prikazuje potovanje Repatca in Zaspanke, spremlja ju 

veliko zvezd, v ozadju vidimo Repatčevo trobento. Deseta ilustracija prikazuje samo Zaspanko, 

ki sedi na klopici v parku. Na glavi ima ruto, oblečena je v obleko, s sabo ima torbo. Iz besedila 

izvemo, da je Repatec pristal zunaj mesta, odložil zaspanko in odšel. Zaspanka je bila žalostna, 

klicala je botra Mesca in ostale zvezde. Zapela je pesmico (»Če ostaneš sam, pa res ni pride. 

Potlej so vesele …« (Milčinski, 1992)). Odpravila se je proti mestu. Srečala je sladoledarja. 

Zaspanka zavrne sladoled, ker že celo življenje žari. Na naslednji stran se besedilo nadaljuje. 

Kmalu se ceste spraznijo, saj po ulicah straši razbojnik Ceferin. Sladoledar ji razloži, da ima 

Ceferin kamen namesto srca. Sladoledar izgine, za Zaspanko se pojavi Ceferin. Enajsta 

ilustracija nad tem besedilo in na strani poleg besedila prikazuje pogovor Zaspanke s 

sladoledarjem. Približuje se jima Ceferin. V ozadju vidimo šotor, na katerem piše 'Veliki sejem 

dobre volje' (intraikonično besedilo). Dvanajsta in trinajsta ilustracija prikazujeta sladoledarja 

in Ceferina. Ceferin liže sladoled, sladoledar se ga boji. Trinajsta pa prikazuje Zaspanko, ki se 

'pogovarja' s papigo, verjetno v šotoru. Iz besedila izvemo, da se sladoledar ustraši Ceferina, 

pobegne. Zaspanka ostane sama in spet se ji toži po botru in zvezdicah. Zatava na semenj. V 

šotoru najde papigo, s katero se želi pogovarjati, vendar se papiga ne odziva. Gre dalje, vidi 
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zamorca, ki kolca tako, da se mu pokadi iz ust. Na naslednji strani izvemo, da ji zamorec 

svetuje, da, kjer bo gorela luč, naj potrka in mogoče najde prenočišče. Pride do zvezdogleda, ki 

ima največji daljnogled (To vidimo na štirinajsti ilustraciji, ki je nad tem besedimo.). Zaspanka 

želi pogledati, vendar mora prej plačati – zvezdogledu zaupa skrivnost, da ima zlate lase, izpuli 

si zlat las in plača daljnogled. Vidi botra in zvezdice. To izvemo na naslednji strani. Nad tem 

besedilom sta dve ilustraciji. Petnajsta prikazuje Zaspanko, ki zvezdogledu zaupa skrivnost na 

uho. Šestnajsta pa prikazuje razbojnika Ceferina, ki čaka v svoji hiški. Prižgano ima luč. Iz 

besedila izvemo, njegove misli – samo pri njem bo gorela luč in zato bo Zaspanka prišla k 

njemu. Na naslednji strani je sedemnajsta ilustracija, ki je narisana na obeh straneh. Prikazuje 

temno mesto, nobena luč več ne gori, razen v Ceferinovi hiši. Zaspanka išče hišo s prižgano 

lučjo. Iz besedila izvemo, da je Ceferin nestrpen, čaka Zaspanko. Nekdo potrka na vrata. Iz 

besedila na naslednji strani izvemo, da pred vrati stoji mož z mestne elektrarne. Prišel je, da 

odklopi elektriko. Ceferin ga prepriča, da nocoj ne odklopi elektrike, ker pač potrebuje luč. 

Prišla je Zaspanka, ki je Ceferina takoj prepoznala. Osemnajsta ilustracija prikazuje, kako je na 

vratih se prikazal mož z mestne elektrarne. Ceferin pri tem ni bil navdušen. Naslednja, 

devetnajsta ilustracija prikazuje, kako je v razbojnikovo hišo prišla Zaspanka. Svojo glavo ima 

naslonjeno na prsa razbojnika. Vidimo tudi, kako ima razbojnikovo razmetano hišo. Pod 

ilustracijo je besedilo. Iz njega izvemo, da Zaspanka posluša Ceferinovo srce, nič ne sliši, saj 

ima Ceferin kamen namesto srca. Zaspanka začne pometati hišo. Ceferin pa želi, da gre 

Zaspanka čimprej spat. Ko ji da roko, opazi, da ima Ceferin umazane nohte. Nadaljevanje 

besedila piše na naslednji strani – zaspanka ga tudi pokara, da ima razkuštrane lase. Piše naj 

mami za glavnik. Ceferin pove, da ne zna pisati. Zaspanka ga uči pisati besedo ljuba. Ko se 

nauči pisati, mu v prsih začne biti srce. Ceferin postane prijazen. Na tej strani dvajseta ilustracija 

prikazuje, kako Ceferin poljubi Zaspanko na čelo. Naslednji dve ilustraciji prikazujeta, kako 

Ceferin odhaja iz hiše, Zaspanka pa ostane zopet sama. Gleda skozi okno botra. Iz besedila, ki 

je pod tema dvema ilustracijama, izvemo, da Zaspanka dobi poljub na čelo ter da se Ceferin 

odloči, da bo kar obiskal mamo. Na naslednji strani je besedilo, iz katerega izvemo, da se 

Ceferin ne bo več razbojnik, da zaspanka zopet ostane sama, vendar sliši glas botra Mesca. Ker 

je razbojniku priskrbela srce, se bo lahko vrnila nazaj na nebo. Prišel je Repatec in jo odpeljal. 

Vsi so jo bili veseli. Na sosednji strani je enaindvajseta ilustracija, ki prikazuje Repatca in 

Zaspanko, ki v spremstvu zvezd potujeta nazaj na nebo. Zadnja ilustracija prikazuje zvezdice 

na nebu, ki svetijo. Družbo jim dela mesec. Ilustracija ima nežno modro podlago. Pod ilustracijo 

je zopet pesem zvezd (»Svetimo, svetimo, zvezde srebrne. Spanec oči naj otroku zagrne. 

Svetimo, svetimo, zvezde …« (Milčinski, 1992)). Na sosednji strani pa imamo kratko besedilo, 
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iz katerega izvemo, da Zaspanka zopet sveti na nebu in na Zemlji je vse prav – otroci spijo, 

mornarji so našli obalo ter pesnik je našel rimo na besedo lonec – konec. 

Barve ilustracij so umirjene. Zvezdice imajo človeško podobo. Prepoznamo jih po zlatih laseh 

in po tem, da držijo zvezdo v roki. Primerjava odrasla oseba – otrok proti hiša ni narisano v 

pravem velikostnem razmerju, saj sta odrasla oseba oziroma otrok narisana večje, kot so npr. 

vrata hiše. Malo zavajajo tudi lasje Ceferina, saj so narisani z zlato in črno barvo. Na prvi pogled 

sem mislila, da je Ceferin tudi zvezda. Književni prostor je jasno določen. Zgodba se dogaja na 

nebu, v mestu in v Ceferinovi hiši. Čas zgodbe ni točno določen (npr. z uro), po ilustracijah 

sklepam, da se dogaja podnevi (svetlejše ilustracije) in ponoči (temnejše ilustracije z zvezdami 

in luno).  

 

V 6. obdobje (1991–2017) sodijo:  

2.7.16 BOBEK IN BARČICA 

Besedilo je napisala Anja Štefan, prvič je izšlo leta 2006 pri Mladinski knjigi. Slikanico je 

ilustrirala Polona Lovšin. 

Bobek se je zelo rad igral ob jezeru. Najraje je bil kapitan, čeprav ni imel ne čolna ne vesla. 

Spuščal je barčice iz ločja po vodi. Nekega dne pa zagleda čoln, ki ga je veter gnal proti njemu. 

Skočil je vanj, ko ga je mala miška prosila, da jo vzame s sabo. Takšno željo so izrazili tudi 

majhna žabica, zajček, lisica, medved. Vse je vzel s sabo, samo medvedu je rekel, da je prevelik. 

Medved je kljub temu skočil v čoln, toda … Čoln se je prevrnil. Vsi so hiteli na breg, samo 

medved je obsedel v blatu in ni mogel verjeti. Medved je bil žalosten – pokvaril je izlet, uničil 

čoln in Bobka spravil v jok. Medved je hotel popraviti, kar se da. Hotel je privezati čoln. Zvlekel 

ga je na obalo in očistil. Prijatelji so zopet skočili v čoln. Medved se jim je smilil, ko jih je 

gledal z obale. Odveslali so do obale in sedli okoli medveda. Sklenili so, da si bodo naredili 

barko, da bodo lahki vsi šli na izlet. Še isti dan so jo preizkusili. S pesmijo in vesli so se odpravili 

na izlet. 

Na naslovnici je ilustracija dečka v čolnu. Nad njo je zapisan naslov ter nad njim avtorica Anja 

Štefan in ilustratorka Polona Lovšin. Naslovnica ima zeleno ozadje, ki ga najdemo tudi na 

zadnji platnici. Tu je še narisana rastlina z dolgimi listi. Na dnu zadnje platnice je zapisana 

založba. Slikanica ima format A4 in 23 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico 

povezana z listi svetlo zelene barve; na njih vidimo liste, ki plavajo na vodi. Na prvem listu so 
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zapisani avtorica, naslov, ilustratorka in založba. Med ilustratorko in založbo je ilustracija 

lesenega čolna. Na zadnjem listu so zapisani podatki o slikanici. 

Ilustracije so sicer povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v 

besedilu. Vse ilustracije, razen zadnje, so narisane na obeh straneh. Prva ilustracija prikazuje 

fantka Bobka, ki stoji z eno nogo v vodi, z drugo na bregu. Drži se za rastlino in želi doseči 

čoln. Iz besedila izvemo, da se je Bobek rad igral ob jezeru, najraje je bil kapitan (čeprav brez 

čolna in vesel). Nekoč je ob bregu zagledal čoln. Skoči nanj in prime za vesla. Druga ilustracija 

prikazuje Bobka v čolnu, ob njem je na lokvanju miška. Pogovarjata se. Iz besedila izvemo, da 

je miška želela z njim. Ponudi mu pomoč pri veslanju, ko se bo Bobek utrudil. Tretja ilustracija 

prikazuje Bobka z miško v čolnu. Srečata zeleno žabico. Iz besedila izvemo, da je tudi žabica 

želela k njima v čoln. Ponudila mu je pomoč pri 'navigaciji', saj zelo dobro pozna jezero. Četrta 

ilustracija prikazuje Bobka, žabo in miško na čolnu, na katerega skoči zajec. Iz besedila izvemo, 

da je tudi zajček želel z njimi na pot s čolnom. Zajček namreč dobro sliši, takoj bo slišal, ali 

grmi, dež in veter. Peta ilustracija prikazuje čoln s potniki in ob njem lisico. Iz besedila izvemo, 

da tudi lisica želi z njim. Lisica pravi, da bo pela in da jim ne bo dolgčas. Šesta ilustracija 

prikazuje veselo druščino v čolnu ter velikega medveda na bregu. Iz besedila izvemo, da tudi 

medved želi na čoln. Bobek mu je rekel, da čoln ne bo zdržal, vendar ga medved ne posluša in 

skoči na čoln. Sedma ilustracija prikazuje druščino v vodi, saj je s skokom medveda čoln 

razpadel. Iz besedila izvemo, da se je čoln prevrnil, vsi so kričali in hiteli na breg. Osma 

ilustracija prikazuje jokajočega Bobka, ob nem sedijo lisica, zajček, miška in žabica. Medved 

še vedno sedi v vodi. Iz besedila izvemo, da se medved zaveda, da je naredil neumnost in potopil 

čoln. Vsi so jezni nanj. Deveta ilustracija prikazuje, kako medved pomaga ostalim, da izvlečejo 

čoln iz vode. Iz besedila izvemo, da je medved stopil po vrv in pomagal ostalim pri čolnu. 

Deseta ilustracija prikazuje druščino v čolnu, medtem ko medved čaka na bregu. Iz besedila 

izvemo, da so veslali, medtem ko medved žalostna čaka na bregu. Zaradi njegove žalosti si tudi 

ostali premislijo in odidejo na breg. Enajsta ilustracija prikazuje vse skupaj na bregu, v gobčkih 

imajo čopiče, zraven je tudi barva. Iz besedila izvemo, da so priveslali na breg. Dogovorijo se, 

da bodo zgradili večjo barko. Začeli so graditi. Potem pa so jo potisnili v vodo in previdno zlezli 

vanjo. Zadnja ilustracija prikazuje, kako so vsi skupaj v čolnu. Iz besedila izvemo, da so veselo 

peli v čolnu. Vsi skupaj.   

Barve ilustracij so intenzivne. Bobek in živali spominjajo na realno življenje, narisane so v 

primernem velikostnem razmerju. Književni prostor je jezero in breg. Čas zgodbe ni določen, 

po svetlosti ilustracij sklepam, da se dogaja podnevi. 
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2.7.17 KAKO STA BIBI IN GUSTI PREGANJALA ŽALOST  

Besedilo je napisala Ida Mlakar, prvič je izšlo leta 2004 pri Didakti. Slikanico je ilustrirala 

Kristina Krhin. 

Bibi je petkrat kihnila. Gustija je zaskrbelo, da je kaj narobe. Pujska Bibi je naslonila svoj rilček 

na mizo in obsedela kot kup nesreče. Vse ji gre narobe, zjutraj je vstala z levo nogo, polila 

mleko, razbila skodelico. Pravi, da se je nakopičila žalost. Gustiju pove, da jo je najprej 

zaskelelo v smrčku, potem v očeh, nato je bilo vse megleno in deževno, mrzlo in temno. 

Sklenila je, da se je prehladila v srce. Gustija je zaskrbelo. Šel je v kopalnico po dišečo kopel, 

ji dolil malo vode, da se je naredila pena. Odprl je okno, v stekleničko postavil regratovo 

stebelce in rekel Bibi, naj močno piha. Končno je pred njenim smrčkom začel nastajati 

mehurček. Spustila ga je skozi okno. V njem naj bi bila žalost, ki jo je odpihnilo. Bibi je bila 

boljše volje, zaželela si je čaj in piškote.  

Na naslovnici sta na svetlo modri podlagi (črte) narisana dva pujska, ki sedita za modro mizo. 

En pujsek drugemu da poljub. Na njima je ja napisana ilustratorka Kristina Krhin, nad njo 

avtorica Ida Mlakar in nad njima naslov slikanice. Na dnu platnice je zapisana založba. 

Ilustracija je tudi na zadnji platnici, in sicer vidimo velika ušesa pujska, njegov rdeč šal, del 

modre mize ter črtasto svetlo modro ozadje. Od pujsku je zapisan odlomek iz zgodbe ter 

povabilo k branju slikanice s kratko vsebino. Na dnu zadnje platnice je zapisana založba. 

Sprednji in zadnji list so z naslovnico povezani z listi svetlo turkizne barve, na katerih so 

narisani mehurčki različnih velikosti. Na prvem listu, ki je bele barve, je zgoraj zapisana 

avtorica slikanice, pod njo je zapisan ilustratorka slikanice, naslov slikanice je zapisan pod 

ilustratorko. V spodnjem delu lista je zapisana založba. Med naslovom in založbo je ilustracija, 

ki prikazuje oba pujska, ki sedita na stolih, en pujsek je dal drugemu poljub. Na zadnjem listu 

bele barve so zapisani osnovni podatki o slikanici. Slikanica ima manjši format in ima 22 strani.  

Večina ilustracij ima belo ozadje. Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni 

pa narisano vse, kar piše v besedilu. Prva ilustracija prikazuje pujska na rjavem stolu. Nad njim 

je besedilo, iz katerega izvemo, da Bibi kiha, Gustija pa skrbi, ker kiha. Na naslednji strani je 

druga ilustracija, ki prikazuje pogovor med Bibi in Gustijem. Bibi je oblečena rumeno obleko 

in sedi na stolu, Gusti ima črtasto majico in stoji. Pred njima je modra miza. Za njima je rjava 

omara in okno s turkiznimi zavesami. Tretja ilustracija prikazuje žalostno Bibi, ob njenih nogah 

je razbit lonček. Nad njo je besedilo, iz katerega izvemo, da gre Bibi vse narobe: vstala je z levo 

nogo, polila je mleko, razbila je skodelico. Pravi, da se ji je žalost nabrala. Desno od besedila 

je še ena ilustracija (četrta), ki prikazuje žalostno Bibi, ki svoj rilček naslanja na mizo. Peta 
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ilustracija prikazuje Bibi z rdečim šalom, sedi na tleh pod rdečim pikastim dežnikom, okoli nje 

neurje. Na sosednji strani je besedilo, iz katerega izvemo, da Gusti sprašuje, kako Bibi ve, da 

je kriva žalost. Bibi pravi, da je vse deževno, da jo zebe v srce, kar pomeni, da se je prehladila 

v srce. Pod tem besedilom je ilustracija (šesta) zaskrbljenega Gustija. Na naslednji strani je 

najprej napisano besedilo, iz katerega izvemo, da Bibi boli. Gusti reče, da če bo žalost tako 

pestovala, da se žalost ne bo hotela premakniti od nje. Pod besedilom je sedma ilustracija – še 

vedno žalostna in brezvoljna Bibi. Na sosednji strani je osma ilustracija, ki prikazuje žalostna 

Bibi, ki sloni na mizi, ob njej je Gusti, ki deluje zelo zaskrbljen. V ozadju vidimo okno in steno 

s slikami. Na naslednji strani je napisano besedilo, iz katerega izvemo, da zunaj piha veter, 

Gustija skrbi. Tekel je v kopalnico po dišečo kopel, vanjo je vlil malo vode in peno odnesel k 

Bibi. Med besedilo je ilustracija (deveta), ki prikazuje Gustija pred oknom, zavese so zanihale, 

veter je zapihal. Na sosednji strani je deseta ilustracija, ki prikazuje Gustija v kopalnici – naredil 

je peno iz dišeče kopeli. Naslednja ilustracija je narisana na obeh straneh. Enajsta ilustracija 

prikazuje veselega Gustija, ki še vedno žalostni Bibi nosi peno dišeče kopeli. Na naslednji strani 

imamo besedilo, med njim dvanajsto ilustracijo, ki prikazuje Bibi, ki piha v slamico, in Gustija, 

ki se veseli in smeji. Iz besedila izvemo, da je Gusti dal Bibi regratovo stebelce, v katerega naj 

bi močno pihala. Na sosednji strani je trinajsta ilustracija, ki prikazuje Bibi, kako se močno 

trudi pihati v regratovo stebelce. Na naslednji strani je besedilo, med njim pa štirinajsta 

ilustracija, ki prikazuje Bibi, ki piha skozi regratovo stebelce. Na koncu stebelca nastane 

mehurček. Iz besedila izvemo, da je končno Bibi napihala mehurček, ki je rasel, počasi se je od 

stebelca odlepil in splaval skozi okno. Na sosednji strani je petnajsta ilustracija, ki prikazuje 

majhno hiško z rdečo streho. Skozi okno gledata Bibi in Gusti za ogromnim mehurčkom, ki 

potuje po zraku. Na naslednji strani je besedilo, iz katerega izvemo, da je mehurček predstavljal 

Bibijino žalost. Oba pujska sta vesela, da je žalost odpihnilo stran. V mehurčku sta videla 

žalostno Bibi, ki je čepela v njem in se od njiju oddaljevala. Pod besedilom je šestnajsta 

ilustracija, ki prikazuje srečna pujska Bibi in Gusti, ki se držita za roke. Gusti maha mehurčku 

v slovo. Na sosednji strani je sedemnajsta ilustracija, ki prikazuje žalostno Bibi v mehurčku. 

Pod njim je besedilo, iz katerega izvemo, da je mehurček počasi izginjal. Slišal se je še pok in 

mehurčka ni bilo več. Na naslednji stani je besedilo, iz katerega izvemo, da je Bibi čutila 

olajšanje. Skupaj z Gustijem sta stekla v kuhinjo in si privoščila čaj ter piškote. Pod besedilom 

je ilustracija, na kateri Gusti drži piškote, Bibi pa čaj. Na sosednji strani imamo še zadnjo 

ilustracijo, ki prikazuje srečna pujska ob mizi s piškoti in čajem. Bibi da Gustiju poljub. Na 

zadnjih dveh listih sta zapisana dva recepta, in sicer recept za milne mehurčke in recept za 

protiprehladni čaj.  
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Barve ilustracij so intenzivne, privlačne za oko. Predmeti v hiši so prilagojeni velikosti obema 

pujskoma. Književni prostor je soba in kopalnica oziroma hiša obeh pujskov. Čas ni določen, 

po svetlosti ilustracij sklepam, da se dogaja podnevi.  

 

2.7.18 KLOBUK GOSPODA KONSTANTINA  

Besedilo je napisal Peter Svetina, prvič je izšlo leta 2007 pri DZS. Slikanico je ilustriral Peter 

Škerl. 

Gospod Konstantin je imel štiri klobuke. Prvega je nosil od sončnem vremenu, drugega ob 

deževju, tretjega, ko se je odpravil v redakcijo časopisa in četrtega, ko je ob nedeljah odšel na 

sprehod v park. Slednje nosi posebno ponosno, od kar je spoznal gospodično Olgo. Ko jo sreča, 

se odkrije in pozdravi. Na neko nedeljo je odšel na sprehod in pozabil svoj nedeljski klobuk. Še 

opazil ni, da ga nima. Klobuk je ubral svojo pot do gospoda Konstantina, s pomočjo prepiha 

skozi okno. Pristal je na glavi profesorice Bezlajeve. Pridrvel je motorist in piš je odnesel 

klobuk dalje. Pristal je na kapelnikovi glavi. Godba je namreč takrat ravno vadila za večerni 

nastop. Matajev Matija je močno zatrobil v tubo in klobuk je odneslo dalje. Pristal je na glavi 

grofa Kobencla, spomenika, ki se je prejšnji teden prehladil, in je ravno v tem trenutku kihnil. 

Veter je klobuk odnesel proti parku, kjer se je pretegovala cirkuška levinja. Zaprhutala je jata 

vrabcev in klobuk je odneslo dalje. Zaneslo ga je proti sprehajalni poti v parku. Pristal je na 

glavi gospoda Konstantina, ravno ko je le-ta hotel pozdraviti gospodično Olgo. In jo tudi je … 

Naslovnica ima belo ozadje, na njej je v spodnjem delu narisan debelušen gospod, ki ima na 

glavi klobuk, ki ga drži z desno roko. Izgleda, da bo dvignil klobuk in nekoga pozdravil. 

Oblečen je v rjavo karirasto jakno s sivo-belo srajco in svetlo rjavim metuljčkom. Nosi majhna 

očala. V zgornjem delu slikanice je z razločno velikimi črkami napisan naslov slikanice. Med 

črki b in k je vrinjeno ime avtorja slikanice Petra Svetine, pod naslovom je zapisano ime 

ilustratorja Petra Škerla. Na zadnji platnici so na beli podlagi narisani štirje klobuki (klobuk, ki 

ga vidimo že na naslovnici, siv, rumen in rdečkasto-rjav klobuk). Na dnu platnice je zapisana 

založba. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico povezana z listi svetlo rjave barve, na katerih 

sta narisana klobuk z naslovnice in majhen rjav ptiček. Na prvem listu, ki je bele barve, je zgoraj 

zapisan avtor slikanice, pod njim je zapisan naslov slikanice ter pod njim ime in priimek 

ilustratorja. V naslovu med besedama klobuk in gospoda je narisan že omenjeni klobuk z 

naslovnice. V spodnjem delu lista je zapisana založba. Na zadnjem listu bele barve je zapisan 

konec zgodbe, okoli besedila pa so narisani rjavi listi. Slikanica ima format A4 in ima 23 strani.  
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Večina ilustracij ima belo ozadje. Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni 

pa narisano vse, kar piše v besedilu. Prva ilustracija je narisana na eni strani. Prikazuje gospoda 

Konstantina na lestvi. Gospod je zelo urejen. S police želi vzeti škatlo, na kateri piše 'nedeljski'. 

Na vratih omare vidimo obešene tri kravate. Na sosednji strani vidimo ilustracijo, ki je 

sestavljena iz 4 slik gospoda Konstantina. Na vsaki sliki vidimo drug klobuk, pod slikami piše 

'dežni, sončni, nedeljski in službeni'. Pod ilustracijo je zapisano besedilo, iz katerega izvemo, 

da so v omari štirje klobuki, ki jih Konstantin uporablja za sončen dan, deževni dan, za čas 

službe in za nedeljo. Tretja ilustracija prikazuje roko, ki drži sliko gospe, pod katero piše 'gdč. 

Olga'. Nad ilustracijo je besedilo, iz katerega izvemo, da ima nedeljski klobuk poseben namen, 

saj ga nosi, ko pozdravi gospodično Olgo v parku. Na sosednji strani je četrta ilustracija, ki 

prikazuje Konstantina pred ogledalom. Se češe in ureja. Peta ilustracija prikazuje veliko rjavo 

stopnišče s črno ograjo. Po stopnišču hodi Konstantin. Na sosednji strani vidimo šesto 

ilustracijo – med besedilom narisan obešalnik, pod njim moder dežnik in na njem nedeljski 

klobuk. Iz besedila izvemo, da je Konstantin šel na sprehod v park in pozabil na klobuk. Sedma 

ilustracija prikazuje, kako je klobuk odpihnilo skozi okno. Iz besedila pod ilustracijo izvemo, 

da je v hiši bil prepih in da je klobuk odpihnilo skozi okno. Na sosednji strani vidimo osmo 

ilustracijo – prikazuje hišo, odprto okno, klobuk, ki leti, ter Konstantina, ki hodi brez klobuka. 

Deveta ilustracija je narisana na obeh straneh. Prikazuje gospo, na glavi katere je pristal klobuk. 

Sama ga odvrže, klobuk leti za motoristom. V ozadju vidimo tudi Konstantina, ki se bliža parku. 

Iz besedila izvemo, da je klobuk pristal na glavi profesorice Bezlaj, vendar je dokaj hitro tudi 

klobuk odpihnilo dalje zaradi motorista, ki je pridrvel mimo. Deseta ilustracija je tudi na obeh 

straneh. Prikazuje godbo in dirigenta v paviljonu ter Konstantinov klobuk v zraku. Iz besedila 

izvemo, da je klobuk pristal na kapelnikovi glavi, vendar ga je zvok tube odnesel dalje. Tudi 

naslednja ilustracija je narisana na obeh straneh. Prikazuje kup grofa Kobencla, klobuk leti do 

njega in nato mimo njega. Iz besedila izvemo, da je klobuk pristal na grofovi glavi, vendar je 

grof kihnil in klobuk je odneslo dalje proti parku. Dvanajsta ilustracija prikazuje zaprto levinjo 

v kletki. Na naslednji strani vidimo levinjo s klobukom na glavi. Nad njo je besedilo, iz katerega 

izvemo, da je levinja kraljica živali in da je tudi na njeni glavi pristal klobuk. Trinajsta ilustracija 

prikazuje leteči klobuk, okoli njega je pet vrabcev. Iz besedila pod ilustracijo izvemo, da je jata 

vrabcev dvignila klobuk, ki ga je odpihnilo čarovniku v roke. Čarovnik je hotel iz njega privleči 

zajca, vendar, ker ga ni bilo, je klobuk zalučal stran. Slednje vidimo na sosednji ilustraciji – 

čarovnik išče zajca v klobuku. Štirinajsta ilustracija prikazuje leteči klobuk, pod njim pa park, 

Konstantina in Olgo, ki si prihajata naproti. Ilustracija je zelo zanimiva, saj na njej jasno vidimo, 

kako je ilustrator poudaril višinsko razliko. Bližje nam je velik klobuk, daleč spodaj pa sta 
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Konstantin in Olga, narisana, v primerjavi s klobukom, zelo majhno. Iz besedila izvemo, da 

klobuk še leti, Konstantin in Olga pa se bosta kmalu srečala. Petnajsta ilustracija prikazuje 

srečanje Konstantina in Olge. Konstantin ima že v rokah klobuk, s katerim pozdravi Olgo. V 

ozadju vidimo drevesa, klopice, vodnjak. Pod Konstantinom in Olgo je zapisano besedilo, iz 

katerega izvemo, da je klobuk pristal na Konstantinovi glavi. Segel je po njem, ga dvignil in 

pozdravil Olgo. Olga je odzdravila Konstantinu in ga lepo pogledala.  

Barve ilustracij so umirjene. Na nekaterih ilustracijah imamo intrakonično besedilo. Osebe in 

prostor spominjata na realno življenje. Književni prostor je določen – dogaja se v Konstantinovi 

hiši, na ulici, v parku. Čas zgodbe ni točno določen, sklepam lahko samo, da se dogaja podnevi 

(na kar opozarjajo tudi svetle ilustracije) ter v nedeljo, ker Konstantin izbere nedeljski klobuk 

za svoj sprehod. 

 

2.7.19 MIŠEK MIŠKO IN BELAMIŠKA  

Besedilo je napisal Feri Lainšček, prvič je izšlo leta 2010 pri Mladinski knjigi. Slikanico je 

ilustrirala Maša Kozjek. 

V Mišjem Gradcu živijo bele miši. Mesto ima beli dvorec, kjer ima pisarno župan. Ob mestu 

teče reka, ob njej je devet mlinov, od koder bele miške vozijo belo moko za bel kruh. V Mišji 

vasi živijo sive miši. Vas je na drugem bregu reke. Za hišami so velika polja, kjer sive miške 

pridelujejo pšenico. Le-to odnesejo v Mišji Gradec, kjer jo prodajo mlinarjem. Prvi mlinar v 

Mišjem Gradcu je Rudolf Miškolc – ima največji mlin. Največ pšenice v Mišji vasi pa pridela 

kmet Jurij Mišinski. Kljub temu da Rudolf kupuje pšenico samo pri njem, pa Rudolf in Jurij 

nista prijatelja. Mestne miši se namreč ne želijo družiti z vaškimi. Rudolf ima 3 sinove, ki mu 

že pomagajo, in 1 hčerko, ki ji ni treba delati. Oče ima z njo velike načrte, uči se lepega vedenja 

in gosposkih navad ter klavirja. Jurij ima 7 otrok. Šest jih želi ostati na kmetiji, le mišek Miško 

o tem molči. Najraje se igra in žonglira. Vedno pa gre z očetom v mlin, kjer vedno sreča 

Belomiško. Na skrivaj se dobivata in igrata. Očetoma seveda ne odgovarja njuno druženje. 

Rudolf pravi, da se hčerka ne sme družiti s kmetom, Jurij je proti, da se Miško druži s fino 

miško. Oba imata prepoved. Vendar ne zdržita dolgo. Oba se napotita k reki. Vesela si stečeta 

v objem. Skupaj se družita. Zavila sta v gost, kjer v Mišjem logu živijo črne miši. Medtem v 

Mišjem Gradcu in Mišji vasi zavlada preplah. Iščejo obe miški. Celo med sabo se začnejo 

prepirati in obtoževati. Gospa Miškolc jih prekine in nažene iskati oba otroka. S tem se strinja 
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tudi gospa Mišinski. Iščejo, pridejo do gozda. Pomaga jim gozdni čuvaj.  Pridejo do gozdarjeve 

koče sredi jase, kjer sta mišek Miško in Belamiška zadremala. Najdejo ju objeta. 

Na naslovnici sta narisana miška v rdeči obleki in mišek v zelenih farmer hlačah. Skupaj plešeta 

na pšenične polju. V ozadju za poljem so hiše in reka. Ilustracija se nadaljuje tudi na zadnjo 

platnico, kjer na pšeničnem polju vidimo miške, ki žanjejo pšenico. Na vrhu naslovnice je 

zapisan avtor slikanice Feri Lainšček, pod njim je zapisan naslov in pod naslovom je zapisana 

ilustratorka Mojca Kozjek. V spodnjem desnem kotu je simbol založbe. Na zadnji platnici je 

poleg omenjene ilustracije zapisana kratka vsebina. Na dnu platnice je zapisana založba. 

Sprednji in zadnji list sta z naslovnico povezana z listi rdeče barve, na katerih so narisani 

različni pekovski izdelki. Na prvem listu, ki je bele barve, je zgoraj zapisan avtor slikanice, pod 

njim je zapisan naslov slikanice ter pod njim ime in priimek ilustratorke. V spodnjem delu lista 

je zapisana založba. Med ilustratorko in založbo je ilustracija bele miške, ki ima rdeč predpasnik 

in sive miške, ki je oblečena v zelene hlače. Oba sedita na deblu in jesta kostanj. Na zadnjem 

listu bele barve so zapisani osnovni podatki slikanice. Med njimi je narisan šopek jagod. 

Slikanica ima format A4 in ima 30 strani.  

Večina ilustracij ima belo ozadje. Ilustracije so povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni 

pa narisano vse, kar piše v besedilu. Prva ilustracija prikazuje mesto, hiše, zbrane na levem 

bregu reke. Na desnem bregu reke pa vidimo pšenično polje in hiše na vasi. Iz besedila izvemo, 

da je Mišji Gradec mesto, kjer živijo bele miši. Mesto ima dvorec, kjer ima pisarno župan. V 

mestu živijo fini mišji gospodje in mišje dame. Ob reki stoji devet mlinov, kjer delajo moko za 

bel kruh, ki ga imajo miške najraje. Na drugem bregu je Mišja vas, kjer živijo sive miši. Le-te  

pridelujejo pšenico in zrnje nosijo preko mosta v Mišji Gradec. Na naslednji strani je druga 

ilustracija, ki prikazuje mišjo družino. Majhna miška se uči igrati klavir, ob njej je starejši 

učitelj, za njima na postelji sedi miška in bere knjigo. Iz besedila izvemo, da je prvi mlinar v 

Mišjem Gradcu Rudolf Miškolc. Najboljši pridelovalec pšenice v mišji vasi pa je Jurij Mišinski. 

Mestne miške se ne družijo z vaškimi. Miškolc ima tri sinove in hčerko. Belamiška je že prava 

gospodična. Ima svojo učiteljico in se uči igrati klavir. Na naslednji strani je tretja ilustracija, 

ki prikazuje sobo s pogradi. Na enem sedi mišek, oblečen v zelene farmer hlače. Soba deluje 

revno, razmetano. Mišinski pa ima sedem otrok, vsi si želijo ostati na kmetiji, le mišek Miško 

molči o tem. Zanimajo ga druge stvari, npr. žonglerstvo. Na naslednji strani je četrta ilustracija, 

ki prikazuje dve sivi miški, ki nosita vreče, zraven stoji bela miška s svinčnikom in listom v 

roki. V ozadju sta Belamiška in mišek Miško. Na sosednji strani je besedilo in pod njim so 

narisani bonboni ter kostanji. Iz besedila izvemo, da gre Miško vedno z očetom, ko le-ta nosi 



87 
 

pšenico v mlin. Vedno ga pride pozdravit mlinarjeva hčerka Belamiška, kar pa očetoma ni všeč. 

To vidimo na naslednji dveh straneh – očeta svoja dva otroka prepričujeta, da se ne smeta družiti 

drug z drugim. Iz besedila izvemo, da Rudolf reče, da je siva miška (Miško) falot, medtem ko 

Mišku oče reče, da je Belamiška frajla in da ni zanj. Na naslednji strani je šesta ilustracija, ki je 

na obeh straneh. Prikazuje žalostnega sivega miška, sedi na strehi in pogleduje proti Mišjemu 

mestu. Iz besedila izvemo, da Miško ne sme v mesto, Belamiška pa ne sme iz sobe. Oba sta 

žalostna. Sedma ilustracija prikazuje Belomiško, ki se izmuzne iz sobe in skrivaj odide proti 

mlinu. Iz besedila izvemo ravno to. Na skrivaj se po žlebu spusti na ulico, pri mlinu vidi, da 

Miška ni. Napoti se proti nasipu. Na sosednji strani vidimo osmo ilustracijo, ki prikazuje 

žalostnega miška, ki ne zdrži več doma. Iz besedila izvemo, da se počasi odpravlja proti reki in 

napoti proti nasipu. Na naslednji strani imamo deveto ilustracijo, ki prikazuje veselo snidenje 

Miša in Belemiške na mostu. Iz besedila izvemo, da se oba zagledata in stečeta naproti. Pohajata 

ob reki in ne opazita, da sta vas in mesto daleč za njima. Prideta do gozda, kjer prebivajo črne 

miši. Njun sprehod proti gozdu vidimo tudi na deseti ilustraciji. Na enajsti ilustraciji vidimo 

žalostni in zaskrbljeni družini Miška in Belemiške. Nihče namreč ne ve, kje sta. Iz besedila 

izvemo, da tako v mestu kot vasi zavlada preplah. Iščejo obe miški, a ju ni nikjer. Na naslednji 

strani je dvanajsta ilustracija, ki prikazuje jezo obeh očetov, medsebojno se namreč obtožujeta, 

da eden oziroma drugi kriv za izginotje. Iz besedila izvemo ravno to. Miškolc obtožuje 

Mišinskega, da je Miško kriv za izginotje hčere in obratno. Na naslednji strani je trinajsta 

ilustracija, ki prikazuje belo miško, ki predstavlja gospo Miškolc, kako umirja strasti med 

možema. Iz besedila izvemo, da gospa Miškolc umiri vse. Sama reče, naj raje stopijo v tej 

nesreči skupaj in naj si pomagajo, kot pa da se obtožujejo. Začne se iskanje. Štirinajsta 

ilustracija kaže, kako miški skupaj iščejo oba. Pridejo do gozda. Iz besedila izvemo, da proti 

večeru pridejo do gozda. Očeta si ne bosta odpustila, če se otrokoma kaj zgodi. Ob gozdu jih 

pričaka gozdni čuvaj. Petnajsta ilustracija prikazuje ravno to – črni gozdni čuvaj se pogovarja 

z obema očetoma. Očeta sta videti prestrašena. Iz besedila izvemo, da čuvaj pove, da ju je videl, 

vendar doda, da jih oni verjetno ne bodo več videli. Očeta obljubita, da ne bosta več 

nasprotovala druženju otrok. Čuvaj jima bo pomagal poiskati otroka. Na naslednji strani vidimo 

zadnjo ilustracijo, ki prikazuje objeta otroka na klopi, za mizo. Spita. Skozi okno gledajo miške, 

ki so ju iskale. Iz besedila izvemo, da miške pridejo do gozdarjeve koče, kjer najdejo miški.   

Barve ilustracij so intenzivne. Osebe in prostor spominjata na realno življenje, kljub temu da 

so prebivalci živali. Književni prostor je določen – dogaja se v Mišjem Gradcu, v Mišji vasi, v 
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gozdu. Čas zgodbe ni točno določen, sklepam lahko samo, da se dogaja podnevi, na kar 

opozarjajo tudi svetle ilustracije. Na bližanje noči opozarja le svetilka gozdnega čuvaja.  

 

2.7.20 POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 

Napisala jo je Svetlana Makarovič, izšla je leta 1998 pri Mladinski knjigi. Ilustriral jo je Gorazd 

Vahen.  

Za rojstni dan je medved dobil velik rdeč dežnik. V soboto je deževalo, razprl je dežnik in šel 

v gozd. Naproti mu pride lisica z zelenim dežnikom. Medved jo prijazno pozdravi, lisica pa ne 

odzdravi. Nadalje sreča srnico, ki jo zebe. Bila je brez dežnika, zato jo medved povabi pod svoj 

dežnik. Srnica je prosila že lisico, da jo vzame pod dežnik, pa tega sploh slišati ni hotela. 

Nadaljevala sta pot in srečala sta zajčka. Pri njem je bilo podobno, tudi on je prosil lisico, pa ga 

je samo grdo pogledala. Nadalje srečajo veverico, tudi njo ni lisica vzela pod dežnik. Enako je 

bilo z miško. Tudi njo so vzeli pod dežnik. Kmalu je posijalo sonce. Naslednji dan, v nedeljo, 

je po gozdu hodila lisica in se dolgočasila. Da ji dela družbo, je najprej prosila srnico, nato 

zajčka, veverico in miško. Vsi sojo zavrnili in odhiteli k medvedu. Lisica je legla na tla in pela 

žalostne pesmi. 

Na ¾ naslovnice je narisan velik rjav medved pod velikim rdečim dežnikom. V zgornjem delu 

naslovnice je zapisana avtorica slikanice Svetlana Makarovič, pod njenim imenom naslov 

slikanice in pod naslovom ilustrator Gregor Vahen. Vse to je zapisano v kvadratu zelene barve 

in obrobljenim z belo. Na spodnjem delu je zapisana založba. Na zadnji platnici je še del 

rdečega dežnika z naslovnice in zeleno ozadje. V zgornjem delu je v zeleno-belem kvadratu 

narisana čebelica (zaradi zbirke Čebelica). Slikanica ima manjši format in 12 strani. Sprednji 

list in zadnji list ne obstajata. Na prvem listu si zapisani avtorica, naslov, ilustrator, pod tem je 

narisan medved z rdečim dežnikom, pod njim je zapisana založba. Na zadnjem listu je zapisan 

del besedila in del ilustracije, zadnja stran prinaša ilustracijo zelenih gob ter podatke o slikanici.  

Slikanica ima šest ilustracij, ki so narisane na obeh straneh. Na eni strani je ilustracije na celi 

strani, na drugi strani pa je med ilustracijo zapisano besedilo. Prva ilustracija prikazuje medveda 

pod rdečim dežnikom in lisico pod zelenim dežnikom. Iz besedila izvemo, da je medved vesel, 

ker ima rdeč dežnik, da pozdravi lisico, ki pa mu ne odzdravi. Na ilustraciji vidimo veselega 

medveda, medtem ko lisica daje vtis, da nekaj skriva. Na drugi ilustraciji vidimo veselega 

medveda pod rdečim dežnikom in srno, ki je žalostna. Iz besedila izvemo, da je srna premočena 

in da jo medved povabi pod svoj dežnik. Na tretji ilustraciji sta narisana medved in srna pod 
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rdečim dežnikom. Skupaj srečata zajčka, ki kaže na lisico, v ozadju je lisica pod zelenim 

dežnikom, ki odhaja stran. Iz besedila izvemo, da je premočen zajček prosil lisico, da ga vzame 

pod dežnik, vendar ni hotela. Na četrti ilustraciji vidimo medveda, srno in zajčka pod rdečim 

dežnikom. Vsi trije srečajo veverico, ki jo vzamejo pod dežnik. Tu sem jim pridruži tudi miška. 

Iz besedila izvemo, da se vsi pritožujejo nad lisico, saj je tudi njiju napodila stran. Na peti 

ilustraciji vidimo veselo druščino. V tem času posije sonce in prijatelji se poslovijo. Odidejo 

domov. Iz besedila izvemo ravno to. Na šesti ilustraciji vidimo lisico in prej omenjene živali, 

ki gredo stran od lisice. Iz besedila izvemo, da se to dogaja naslednji dan in da je lisici dolgčas, 

prosi živali za družbo, vendar jo vsi zavrnejo, ker gredo k medvedu na obisk. Na zadnji 

ilustraciji vidimo lisico, ki sama leži v travi. Iz besedila izvemo, da nihče noče ostati z njo, zato 

se lisica uleže v travo in poje žalostne pesmi.  

Na skoraj vseh ilustracijah je narisan medved s svojih rdečim dežnikom. Barve ilustracij so 

umirjene, živali so prikazane realno. Izstopa živa barva medvedovega dežnika. Dogaja se v 

gozdu, ki je predstavljen realno. Književni prostor je jasno določen – gozd. Čas zgodbe ni jasno 

določen, lahko samo rečem, da gre za deževni dan, proti koncu zgodbe pa nedeževni dan. 

 

2.7.21 POPRAVLJALNICA IGRAČ  

Slikanico je napisala Bina Štampe Žmavc, prvič je izšla leta 1994. Ilustrirala jo je Mojca Cerjak. 

Sredi parka je stal zaprašen paviljon. Nekega dne, ko so otroci pritekli do njega, je bilo vse 

spremenjeno. Paviljon je bil prenovljen. Vstopili so v notranjost, ki je bila polna igrač. Za 

pultom je stal dedek, ki je te igrače popravljal. Otroci so prinesli svoje pokvarjene igrače, da bi 

jih dedek popravil. Namesto plačila jih je dedek prosil, da mu zalivajo rože na oknih in skrbijo 

za drevesa v parku. Kmalu pa to staršem ni bilo več všeč. Otroci so bili cele dneve v parku. Na 

sestanku so ugotovili, da popravljalnica igrač ne vpliva dobro na otroke. Naslednji dan je bil 

park poln odraslih, ki so krilili z rokami. Za takšno obnašanje so bile krive navadne sanje, 

odrasli so namreč sanjali, da jih strašijo njihove stare igrače s podstrešja. Sklenili so, da poiščejo 

te svoje igrače in jih odnesejo v popravljalnico igrač, ki je postala največja mestna znamenitost. 

Zgoraj na naslovnici je zapisana avtorica slikanice Bina Štampe Žmavc. Ilustratorka Mojca 

Cerjak je zapisana spodaj na naslovnici. Osrednji del naslovnice zaseda ilustracija, ki prikazuje 

vhod v popravljalnico igrač. Na stopnici pred vhodom stoji gospod, pred njim stoji otrok, ki v 

rokah drži igračo – pajacka, ki ima na kapi in čevljih zvezde. Pod njim je paličica, ki spominja 

na čarobno. Nad vrati je z velikimi tiskanimi črkami napisan naslov slikanice, ki je hkrati tudi 
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napis/tabla popravljalnice. Na zadnji platnici je narisano okno, na polici okna sta dve roži, skozi 

okno vidimo otroka, ki v roki drži igračo – punčko in zaliva rožo. Nad oknom vidimo medle 

obrise vej drevesa in zelene liste. Pod ilustracijo je zapisana založba. Slikanica ima format A4 

in 24 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico povezana z listi nežno rumene-

zelene barve, ki spominja skoraj na belo; na njih vidimo obrise belih oblakov. Na prvem listu 

so zapisani avtorica, naslov, ilustratorka in založba. Med naslovom in ilustratorko je ilustracija 

gospoda, ki popravlja igračo. Sedi na pručki. Pred njim se igrata dva otroka, punčka se igra s 

hiško, fant z kamionom. Desno od prvega lista so na sprednjem listu zapisani podatki o 

slikanici. Na zadnjem listu je narisana ilustracija, ki prikazuje srečen starše in otroke, ki se 

skupaj z roko v roki sprehajajo, verjetno v parku. 

Ilustracije so sicer povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v 

besedilu. Prva ilustracija, ki se nahaja na eni strani, prikazuje zaraščeno hišo sredi parka. Iz 

besedila, ki je na levi strani izvemo, da je v parku Velikega mesta stal zapuščen paviljon, vendar 

se je nekega dne čez noč vse spremenilo. Nad tem besedilom so zapisani verzi »Za ljube stare 

medvedke, miške, pajace, punčke in hiške odpiram Popravljalnico igrač! V njej tkalcu času 

gospoduje Ljubezni čudoviti vrač.« (Štampe Žmavc, 2009), pod njimi je podpisana avtorica 

slikanice. Druga ilustracija je narisana na obeh straneh. Prikazuje urejeno okolje paviljona ter 

urejen paviljon. Pred njim  se zbirajo otroci. Zraven je zapisano besedilo, iz katerega izvemo, 

da so otroci videli urejen paviljon. Potrkali so na vrata, vrata so se odprla in videli so pravo 

kraljestvo igrač. Tretja ilustracija se nahaja na eni strani. Prikazuje začudene otroke, ki so 

vstopili v paviljon in kjer občudujejo igrače. V ozadju vidimo tudi gospoda, ki popravlja igrače. 

Iz besedila izvemo, da se je bil prostor poln igrač. Za pultom je stal dedek, otrokom pove, da ni 

prodajalec, ampak popravljalec igrač. Popravlja seveda vse vrste igrač. Četrta ilustracija 

prikazuje zbrane otroke s svojimi igračami v rokah. Iz besedila izvemo, da se otroci dogovorijo, 

da bo dedek popravil tudi njihove igrače. Otroci so bili navdušeni nad popravljalnico igrač, 

medtem ko so starši bili zadržani in bili proti popravljalnici. Otroci se za to niso menili in so 

odhiteli po svoje pokvarjene igrače. Peta ilustracija prikazuje polno igrač, dedka in otroke, ki 

so prinesli svoje igrače. Del ilustracije je tudi na sosednji strani – prikazuje dedka in dva otoka, 

ki sta vesela svoje popravljene igrače. Iz besedila izvemo, da si je dedek za plačilo zaželel, da 

otroci pomagajo zalivati rože, pripomorejo k urejenosti parka. Šesta ilustracija prikazuje dedka, 

ki popravlja igrače ter otroka, ki mu pomaga. Nad to ilustracijo je besedilo. Desno od nje je še 

ena ilustracija (sedma), ki prikazuje otroke, ki lepo skrbijo za park (grabijo, čistijo, obrezujejo). 

Iz besedila izvemo, da odrasli niso bili navdušeni nad spremembo otrok. Dedka so imeli za 
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čudnega in tudi popravljalnica po njihovo ni sodila v park. Na sestanku so sklenili, da 

popravljalnica škodi otrokom. Osma ilustracija prikazuje zaskrbljenega otroka, ki kuka izza 

zavese. Na sosednji strani je deveta ilustracija. Prikazuje starše na sestanku. Iz besedila izvemo, 

da so starši proti dedku, da bi v paviljonu imeli kaj drugega in ne popravljalnico, vendar pa je 

čuvaj parka obvestil otroke o sestanku, tako je sestanku prisluškovala Gaj. Deseta ilustracija 

prikazuje žalostnega dedka in zaskrbljenega otroke okoli njega. Iz besedila izvemo, da so otroci 

na strani dedka. Naslednji dan so v park prišli odrasli in se razburjali. Enajsta ilustracija 

prikazuje otroke v parku, ki so zgroženi nad dejanji odraslih. Na sosednji strani pa vidimo 

odrasle, ki spijo v posteljah, polnih igrač. Iz besedila izvemo, da so odrasle obsedle sanje, v 

katerih so jih strašile pokvarjene igrače iz otroštva. Dvanajsta ilustracija prikazuje odrasle, ki 

iščejo svoje izgubljene igrače na podstrešjih. Ko so jih našli, so jih želeli odnesti dedku. Iz 

besedila izvemo, da so se odrasli spomnili na svoje igrače in da so jih želeli poiskati na 

podstrešjih. Z njimi so odšli k dedku. Trinajsta ilustracija prikazuje pogovor dedka z odraslimi. 

Sledi že omenjena ilustracija na zadnjem listu (srečni starši). Iz besedila izvemo, da je dedek 

popravil tudi igrače odraslih. S tem so odrasli tudi spremenili mnenje o dedku. Postal je mestna 

znamenitost.  

Ilustracije so narisane s pastelnimi barvami. Prikazujejo realno življenje, se pravi, realne osebe. 

Književni prostor je park oziroma paviljon v parku. Čas na ilustracijah ni točno določen, 

sklepam lahko, da se vse dogaja podnevi, saj so ilustracije svetle.  

 

2.7.22 SOVICA OKA  

Sovico Oko je napisala Svetlana Makarovič. Prvič je izšla leta 1997 pri Mladinski knjigi. 

Ilustriral jo je Gorazd Vahen. 

Oka je bila sovica z velikimi očmi. Imela je tri sestrice. Vsak večer so šle na lov. Oka pa je 

imela tudi svoje muhe. Nekega večera ni hotela na lov z očkom in sestricami. Sestrice so šle, 

Oka je ostala v gnezdu in spala. Zjutraj so sestrice in očka prišli in zaspali. Oka pa se je ravno 

zbudila. Dan se ji je zdel tako lep, vendar pa njene oči niso bile navajene svetlobe. Naredila si 

je sončna očala iz dveh bukovih listov. Zajček se jo je ustrašil in zbežal. Oka je zaslišala lisico, 

ki si je Oko zaželela za zajtrk. Prepričevala je Oko, naj pride bližje. Lisica je želela oditi in 

radovedna Oka se ji je približala – naravnost v lisičin gobec. Prestrašena se je izmuznila lisci 

in odletela. Po majhnem ribniku je čofotala račka, ki ni verjela, da vidi sovo. Seveda, Oka je 

bila pogumna, prepričana, da zmore vse. Račka ji reče, naj zaplava kot ona, če vse zmore. Oka 
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se vrže v vodo. Račka jo reši. Oka odide domov. Očka je jezen, ker je ni bilo doma. Oka začne 

pripovedovati, kaj vse je doživela v enem dnevu. 

Zgoraj na naslovnici je napisana avtorica slikanice Svetlana Makarovič, pod njo je napisan 

naslov slikanice in pod njim ilustrator Gorazd Vahen. Ilustracija je na celi naslovnici. Na 

spodnjem delu so narisane krošnje dreves, zgornji del predstavlja nebo. Pod ilustratorjem je 

narisana sovica z velikimi očmi.  Na zadnji platnici je ilustracija v ozadju – narisano je mogočno 

drevo, spodaj trava, za krošnjo nebo. V zgornjem delu zadnje platnice je narisan črno-bel portret 

avtorice, v spodnjem delu je zapisana založba, v osrednjem delu pa je zapisan naslov ter opis 

sovice. Slikanica ima format A4 in 20 strani. Sprednji in zadnji list sta z naslovnico in platnico 

povezana z listi temno modre barve; na njih vidimo obrise gozda, dreves. Na prvem listu so 

zapisani avtorica, naslov, ilustrator in založba. Med ilustratorjem in založbo je ilustracija sovice 

Oke, ki gleda skozi luknjo v drevesu. Na zadnjem listu so zapisani podatki o slikanici, nad njimi 

je enaka ilustracija kot na prvem listu. 

Ilustracije so sicer povezane z besedilom z enim ali več motivi, ni pa narisano vse, kar piše v 

besedilu. Vse ilustracije so narisane na obeh straneh. Med njimi je besedilo. Prva ilustracija 

prikazuje nočni let sovic. Na noč na s opozarja temno modra slika, ki predstavlja noč. Iz besedila 

izvemo, da je oče vsako noč odpeljal na lov. Druga ilustracija prikazuje sovice v njihovem 

gnezdu v drevesni duplini. Temna ilustracija namiguje, da je noč. Iz besedila izvemo, da so vse 

sovice pripravljene na lov, samo Oka ne – ona bi še spala. Tretja ilustracija prikazuje dan, 

zbujeno sovico Oko. Iz besedila izvemo, da se je Oka zbudila in da je navdušena nad dnevom. 

Dodala je še, da je ona sovica Oka in da bo počela, kar se ji zdi. Četrta ilustracija prikazuje 

Oko, ki leti po gozdu z očali, narejenimi iz listov. Zaradi očal se jo ustraši zajček, ki beži pred 

njo. Iz besedila izvemo, da je Oka, ker ni bila navajena svetlobe, si naredila sončna očala iz 

bukovih listov. Zajček se ustraši, vendar ga Oka povabi k igri. Zajček jo zavrne. Peta ilustracija 

prikazuje Oko visoko na veji, pod drevesom pa lisica, ki želi Oko požreti. Iz besedila izvemo, 

da lisica Oki piha na dušo, ker jo želi zvabiti bližje na tla. Šesta ilustracija prikazuje Oko na 

veji in užaljeno lisico. Iz besedila izvemo, da lisica želi zvabiti Oko z besedami, da ni pogumna. 

Oka jo želi prepričati, da temu ni tako. Sedma ilustracija prikazuje prestrašeno Oko, ki se za las 

izogne lisičinemu gobcu. Iz besedila izvemo, da se lisica dela, da bo odšla, ko pa se ji Oka iz 

radovednosti približa, jo lisica zagrabi, vendar se ji Oka izmuzne. Sedma ilustracija prikazuje 

Oko, ki sedi na veji ob ribniku, po katerem plava račka. Iz besedila izvemo, da se Oka želi 

pogovoriti z račko, vendar jo račka najprej zavrne, češ da sova more podnevi spati. Osma 

ilustracija prikazuje račko v ribniku in Oko tik nad vodo. Iz besedila izvemo, da Oka želi plavati 
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v ribniku. Vrgla se je v vodo. Deveta ilustracija prikazuje Oko, ki se utaplja v ribniku. Na pomoč 

ji hiti račka. Iz besedila izvemo, da Oka ne zna plavati, da je težko plavati. Račka jo reši in se 

ji na nek način opraviči za ta izziv. Deseta ilustracija prikazuje gnezdo sovic. Oko oče grdo 

gleda. Iz besedila izvemo, da se je Oka po mraku vrnila domov. Oče je bil jezen, ker je ni bilo 

nikjer. Jezil se je nanjo in jo kavsnil s kljunom po glavi. Kljub vsemu pa je morala povedati, 

kaj vse je doživela po dnevi. 

Na vseh ilustracijah je prisoten glavni lik – sovica Oka. Barve ilustracij so intenzivne. Živali so 

izredno lepo narisane, posebno sovica Oka, ki kar vabi otroške oči, da jo pogledajo. Živali so 

narisane v pravilnem razmerju. Na ilustracijah je jasno prikazan književni prostor – gozd, 

ribnik. Čas je na ilustracijah prepoznaven z barvami. Ko je noč, ilustrator uporablja temne barve 

(modro, vijolično), ko je dan so barve živahne, svetle. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Slikanice so obsežno področje mladinske književnosti. Kot del književnosti so tudi predlagane 

v učnem načrtu. Z raziskavo sem preverila, katere slikanice uporabljajo učitelji pri pouku, kako 

jih učitelji vključujejo v svoje poučevanje in kakšen odziv imajo učenci na slikanice. Hkrati 

sem tudi preverila, kaj učiteljem pomenita besedni zvezi 'kakovostna slikanica' oziroma 

'nekakovostna slikanica'. Za raziskovalni problem sem se odločila zato, ker bi rada 

profesorjem/profesoricam razrednega pouka in magistrom/magistricam poučevanja na razredni 

stopnji olajšala izbiro primerne slikanice.  

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 
 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali profesorji/profesorice razrednega pouka in magistri/magistrice 

poučevanja na razredni stopnji prepoznajo kakovostne oziroma nekakovostne slikanice, kako 

jih uporabljajo pri pouku ter kakšen je odziv učencev na slikanice. 

 

3.3 RAZISKOVANA VPRAŠANJA 
 

RV 1: Kako učitelji uporabljajo slikanice pri pouku? 

RV 2: Kako se učenci odzivajo na slikanice? 

RV 3: Kako učitelji razumejo besedno zvezo 'kakovostna slikanica'? 

RV 4: Na podlagi česa učitelji prepoznajo nekakovostno slikanico? 

RV 5: Kakšna so stališča učiteljev do točno določenih slikanic? 

 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PROSTOP 
 

V raziskovalnem delu sem uporabila kvantitativno metodo pedagoškega raziskovanja z uporabo 

vprašalnika.  
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3.4.1 VZOREC 

 

Izbrani vzorec je bil neslučajnostni, namenski in vključuje mnenje vprašanih o slovenskih 

slikanicah. Vprašalnik so izpolnili samo profesorji/profesorice razrednega pouka in 

magistri/magistrice poučevanja na razredni stopnji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja na 6 

osnovnih šolah osrednjeslovenske regije (47 vprašanih). 

 

3.4.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INSTRUMENTOV 

 

Vprašalnik z vnaprej navedenimi odgovori sem razdelila med profesorje/profesorice razrednega 

pouka in magistre/magistrice poučevanja na razredni stopnji v 1. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa z obkroževanjem. Vprašani 

profesorji/profesorice razrednega pouka in magistri/magistrice poučevanja na razredni stopnji 

so pri posameznem vprašanju lahko obkrožili največ dva odgovora. Na koncu vprašalnika sem 

dodala lestvico stališč, s pomočjo katere sem preverila odnos profesorjev/profesoric razrednega 

pouka in magistrov/magistric poučevanja na razredni stopnji do predlaganih slikanic. 

Predlagane slikanice sem izbrala naključno v berilih, ki jih profesorji/profesorice razrednega 

pouka in magistri/magistrice poučevanja na razredni stopnji uporabljajo na šoli, kjer so 

zaposleni. Uporabila se slikanice iz naslednjih beril: Lili in Bine 1, Lili in Bine 2, Lili in Bine 3, 

Naša ulica 1, Kdo bo šel z nami v gozdiček 2, Kdo bo šel z nami v gozdiček 3. 

 

Ob zaključku sem podatke analizirala in interpretirala. Pri analizi sem zaradi lažje interpretacije 

uporabljala besedo 'učitelj' (se pravi, pisala sem v moški osebi in nisem uporabljala uradnega 

naziva profesor/profesorica razrednega pouka in magister/magistra poučevanja na razredni 

stopnji), ki pa samo za mojo interpretacijo podatkov zajema tako profesorje/profesorice 

razrednega pouka kot tudi magistre/magistrice poučevanja na razredni stopnji.  

 

3.4.3 OPIS OBDELAVE PODATKOV 

 

Po pridobljenih izpolnjenih vprašalnikih sem odgovore preverila, analizirala in odgovore 

predstavila s pomočjo odstotnih in absolutnih frekvenc v tabelah in grafih. 
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3.4.4 REZULTATI IN ANALIZA ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 

3.4.4.1 Delovne izkušnje, ki jih imajo profesorji/profesorice razrednega pouka in 

magistri/magistrice poučevanja na razredni stopnji na osnovnih šolah, kjer so 

izpolnjevali vprašalnik 

 

Od anketirancev sem želela izvedeti, koliko delovnih izkušenj imajo kot razredni učitelji. 

Ponudila sem jim šest možnih odgovorov. 

Preglednica 3: Delovne izkušnje vprašanih 

Delovne izkušnje Število učiteljev 

Manj kot 5 let. 5 

Od 6 do 10 let. 2 

Od 11 do 15 let. 8 

Od 16 do 20 let. 8 

Od 21 do 25 let. 6 

Nad 26 let. 18 

 

Največ vprašanih učiteljev ima več kot 26 let delovne dobe (18 učiteljev, 38 %). Ostali vprašani 

učitelji imajo pod 25 let delovne dobe, in sicer manj kot 5 let 5 učiteljev (11 %), med 6 in 10 

let delovne dobe imata 2 učitelja (4 %), med 11 in 15 let delovne dobe ima 8 vprašanih učiteljev 

(17 %), med 16 in 20 let ima 8 vprašanih učiteljev (17 %), med 21 in 25 let delovne dobe pa in 

6 vprašanih učiteljev (13 %). Vse je razvidno tudi v spodnjem grafu (graf 1).  

 

 

Graf 1: Delovne izkušnje učiteljev 

11%
4%

17%

17%13%

38%

Delovne izkušnje učiteljev

Manj kot 5 let. Od 6 do 10 let. Od 11 do 15 let.

Od 16 do 20 let. Od 21 do 25 let. Nad 26 let.
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3.4.4.2 Uporaba slikanice pri pouku 

 

Vsi vprašani učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja so pri vprašanju 'Ali pri pouku 

uporabljate slikanice?' obkrožili odgovor 'DA'.  

 

3.4.4.3 Pogostnost uporabe slikanice pri pouku 

 

Preglednica 4: Kako pogosto vprašani uporabljajo slikanice 

Možni odgovori Število učiteljev Frekvenca (%) 

1x na mesec 1 2 

2x na mesec 8 17 

3x na mesec 12 26 

Vsak teden 25 53 

Drugo: _______________ 1 2 

 

 

Graf 2: Pogostnost uporabe slikanice pri pouku 

 

Enkrat na mesec slikanico uporablja samo en učitelj, kar predstavlja 2 %. Dvakrat na mesec 

slikanico uporablja 8 vprašanih učiteljev (17 %). Trikrat na mesec uporablja slikanico 13 

vprašanih učiteljev (26 %). Največ vprašanih učiteljev uporablja slikanico vsak teden, in sicer 

kar 25 učiteljev (53 %). En učitelj pa je podal odgovor pod 'Drugo', in sicer je napisal 'Kakor 

nanese.' (predstavlja 2%). 

2%
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26%53%
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Pogostnost uporabe slikanice pri pouku
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98 
 

3.4.4.4 Način uporabe slikanice 

 

Preglednica 5: Kako vprašani uporabljajo slikanice 

 Možni odgovori Število 

učiteljev 

Frekvenca 

(%) 

O
b
k
ro

že
n
 

en
 

o
d
g
o
v
o
r 

1. Slikanico interpretativno preberem. (odg. 

A) 

0 0 

2. Slikanico interpretativno preberem in 

hkrati kažem ilustracije v slikanici. (odg. 

B) 

13 27,6 

3. Slikanico interpretativno preberem in nato 

ob ilustracijah z učenci ponovimo zgodbo. 

(odg. C) 

14 29,7 

4. Drugo: __________ (odg. D) 3 6,4 

O
b
k
ro

že
n

a 
d
v
a 

p
o
d
an

a 
o
d
g
o
v
o
ra

 Obkrožena odgovora 1 in 2. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 3. 16 34,0 

Obkrožena odgovora 1 in 3. 0 0 

Obkrožena odgovora 1 in 4. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 4. 1 2,12 

Obkrožena odgovora 3 in 4. 0 0 

 

Graf 3: Način uporabe slikanice 

 

Pri vprašanju, kako učitelji uporabljajo slikanice, so bili ponujeni 4 odgovori. Ponujeni prvi 

odgovor A ni obkrožil nihče. Vprašani učitelji, ki so obkrožili samo en odgovor, so največkrat 

obkrožili tretji ponujeni odgovor 'Slikanico interpretativno preberem in nato ob ilustracijah z 
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učenci ponovimo zgodbo.' (odgovor C). Takih odgovorov je bilo 14 (29,7 % ). Sledila sta drugi 

odgovor B 'Slikanico interpretativno preberem in hkrati kažem ilustracije v slikanici.' 

(Obkrožilo ga je 13 učiteljev – 27,6 %) ter odgovor Č 'Drugo' (Obkrožilo so ga 3 učitelji – 6,4 

%). Kot dopolnitev odgovora so zapisali: Slikanico intepretativno preberem in projiciram 

skenirane slike iz določene slikanice., Učenci sami berejo odlomek in nato obnovimo zgodbo., 

Menjam vse tri zgoraj naštete možnosti.  

Učitelji, ki so obkrožili dva odgovora, pa so najpogosteje obkrožili drugi in tretji odgovor (16 

učiteljev – 34 %). En učitelj se je odločil tudi za kombinacijo 2 in 4 odgovora (2,12 %). 

 

3.4.4.5 Odziv učencev ob branju slikanic 

 

Preglednica 6: Kakšen je odziv učencev ob branju slikanic 

 Možni odgovori Število učiteljev Frekvenca (%) 

O
b
k
ro

že
n

 e
n

 

o
d
g
o
v
o
r 

1. Poslušajo z navdušenjem. (odg. A) 18 38,3 

2. Radi poslušajo. (odg. B) 15 31,9 

3. Jih ne zanima. (odg. C) 0 0 

4. Ne kažejo nobenih čustev. (odg. Č) 0 0 

5. Drugo: __________ (odg. D) 0 0 

O
b
k
ro

že
n

a 
d
v
a 

p
o
d

an
a 

o
d
g
o
v
o
ra

 

Obkrožena odgovora 1 in 2. 14 29,7 

Obkrožena odgovora 2 in 3. 0 0 

Obkrožena odgovora 3 in 4. 0 0 

Obkrožena odgovora 1 in 3. 0 0 

Obkrožena odgovora 1 in 4. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 4. 0 0 

Obkrožena odgovora 1 in 5. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 5. 0 0 

Obkrožena odgovora 3 in 5. 0 0 

Obkrožena odgovora 4 in 5. 0 0 

 

Pri tem vprašanju je bilo ponujenih 5 odgovorov. Tretji (odgovor C), četrti (odgovor Č) in peti 

odgovor (odgovor D) ni obkrožil nihče. Prvi ponujeni odgovor (odgovor A) je obkrožilo 18 

učiteljev (38,3 %), drugi ponujeni odgovor (odgovor B) je obkrožilo 15 učiteljev (31,9 %).  
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Učitelji, ki so obkrožili dva odgovora, pa so se poslužili samo kombinacije odgovorov 1 in 2. 

To kombinacijo obeh odgovorov je obkrožilo 14 učiteljev (29,7 %). Ostalih kombinacij učitelji 

niso obkrožili, zato tudi niso prikazane v spodnjem grafu (Graf 4). 

 

 

Graf 4: Odziv učencev ob branju slikanic 

 

3.4.4.6 Pritegnitev učencev k poslušanju slikanic 

 

Preglednica 7: Kaj najbolj pritegne učence k poslušanju slikanice 

 Možni odgovori Število učiteljev Frekvenca (%) 

O
b
k
ro

že
n
 

en
 

o
d
g
o
v
o
r 

1. Besedilo (odg. A) 0 0 

2. Ilustracije (odg. B) 4 8,5 

3. Interpretativno branje (odg. C) 9 19,1 

4. Drugo: _______________ (odg. Č) 1 2,1 
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n
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o
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ra

 

Obkrožena odgovora 1 in 2. 3 6,4 

Obkrožena odgovora 2 in 3. 26 55,3 

Obkrožena odgovora 1 in 3. 4 8,5 

Obkrožena odgovora 1 in 4. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 4. 0 0 

Obkrožena odgovora 3 in 4. 0 0 
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Pri tem vprašanju so bili ponujeni 4 odgovori. Učitelji, ki so obkrožili samo en odgovor, so 

največkrat obkrožili tretji odgovor ' Interpretativno branje' (odgovor C). Takih je bilo 9 

učiteljev (19,1 %). Sledi drugi odgovor B 'Ilustracije' (obkrožili 4 učitelji – 8,5 % ). Četrti 

odgovor Č 'Drugo' je obkrožil en učitelj (2,1 %) in zraven dopisal odgovor ' Besedilo, 

interpretativno branje in ilustracije'. Prvi odgovor 'Besedilo' (odgovor A) ni obkrožil nihče.  

Največkrat so učitelji obkrožili dva odgovora, in sicer največkrat kombinacijo drugega in 

tretjega odgovora (26 učiteljev – 55,3 %). Po trikrat (6,4 %) so še obkrožili kombinacijo prvega 

in drugega odgovora ter štirikrat (8,5 %) kombinacijo prvega in tretjega odgovora. Ostalih 

kombinacij učitelji niso obkrožili. 

 

Graf 5: Pritegnitev učencev k poslušanju slikanic 

 

3.4.4.7 Značilnosti kakovostne slikanice 

 

Pri tem vprašanju sem preverjala, kaj mora vsebovati kakovostna slikanica. Za obkrožiti so 

učitelji imeli na razpolago 7 odgovorov in 1 odgovor 'Drugo', kjer so lahko pripisali svoje 

mnenje. Pri učiteljih, ki so obkrožili samo en odgovor, jih največ meni, da mora kakovostna 

slikanica vsebovati vzgojno sporočilo (Ta odgovor F obkroži 5 učiteljev oz. 10,6 %.). Sledi 

odgovor Č ' Ilustracije, povezane z besedilom.' Le-tega obkrožijo 3 učitelji (6,4 %). En učitelj 

obkroži 6 odgovor (odgovor E) 'Več ilustracij kot besedila.' (2,1 %). Odgovor 8 oziroma G 

obkroži 1 učitelj (2,1 5) in zraven pripiše: Besedilo, ki drži močno zgodbo.  
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Učitelji, ki so obkrožili dva podana odgovora, so največkrat izbrali kombinacijo odgovora 4 in 

7 (11učiteljev ali 23,4 %). Sledili so kombinacije odgovorov 1 in 6, 1 in 4 ter 2 in 4. Vse tri 

kombinacije so obkrožili 4 učitelji (8,5 %). Po 3 učitelji (6,4 %) so obkrožili kombinaciji 

odgovorov 1 in 2 ter 4 in 6. Po 2 učitelja (4,2 %) sta obkrožila kombinacije odgovorov 6 in 7, 

2 in 6 ter 2 in 7. Po en učitelj (2,1 %) pa je obkrožil kombinaciji odgovorov 2 in 5, 1 in 7. 

Ostalih kombinacij odgovor učitelji niso obkroževali in zato tudi niso prikazane v spodnji 

preglednici (Preglednica 8) ter spodnjem grafu (Graf 6). 

Preglednica 8: Kaj mora vsebovati kakovostna slikanica po mnenju vprašanih 

 Možni odgovori Število 

učiteljev 

Frekvenca (%) 

O
b
k
ro

že
n
 e

n
 o

d
g
o
v
o
r 

1. Besedilo, zapisano v knjižnem jeziku. 

(odg. A) 

0 0 

2. Barvne ilustracije. (odg. B) 0 0 

3. Črno-bele ilustracije. (odg. C) 0 0 

4. Ilustracije, povezane z besedilom. (odg. Č) 3 6,4 

5. Več besedila kot ilustracij. (odg. D) 0 0 

6. Več ilustracij kot besedila. (odg. E) 1 2,1 

7. Vzgojno sporočilo. (odg. F) 5 10,6 

8. Drugo: _______________ (odg. G) 1 2,1 

O
b
k
ro

že
n

a 
d
v
a 

p
o
d

an
a 

o
d
g
o
v
o
ra

 

Obkrožena odgovora 1 in 2. 3 6,4 

Obkrožena odgovora 1 in 4. 4 8,5 

Obkrožena odgovora 2 in 4. 4 8,5 

Obkrožena odgovora 2 in 5. 1 2,1 

Obkrožena odgovora 6 in 7. 2 4,2 

Obkrožena odgovora 1 in 6. 4 8,5 

Obkrožena odgovora 2 in 6. 2 4,2 

Obkrožena odgovora 4 in 6. 3 6,4 

Obkrožena odgovora 4 in 7. 11 23,4 

Obkrožena odgovora  1 in 7. 1 2,1 

Obkrožena odgovora  2 in 7. 2 4,2 

Opomba: Vse ostale kombinacije obkroženih dveh odgovorov učitelji niso obkrožili. 
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Graf 6: Značilnosti kakovostne slikanice 

 

3.4.4.8 Značilnosti nekakovostne slikanice 

 

Pri tem vprašanju me je zanimalo, katere so po mnenju vprašanih učiteljev značilnosti 

nekakovostne slikanice. Podanih je bilo pet odgovorov. Po mnenju učitelje je največja 

značilnost nekakovostne slikanice, da je le-ta napisana v neknjižnem jeziku. Ta odgovor 

(odgovor C) je obkrožilo 9 učiteljev (19,1 %). Sledi odgovor 4 oziroma Č 'Slikanica ni všeč 

učencem, ne kažejo zanimanja zanjo.', ki ga je obkrožilo 5 učiteljev (10,6 %). Sledi odgovor 2 

(odgovor B) 'Slikanica vsebuje malo ilustracij.', ki so ga obkrožili 4 učitelji (8,5 %). Sledita še 

odgovor 5 oziroma D 'Drugo' (2 učitelja ali 4,2 %) in odgovor 1 oziroma A 'Slikanica je kratka.' 

(1 učitelj ali 2,1 %). Pod odgovor 5 sta učitelja navedla: Plehka vsebina, 'šund' ilustracije – po 

večini neznanih avtorjev, izdajajo založbe, ki so manj znane oziroma znane po tem, da izdajajo 

cenovno ugodne in nekakovostne slikanice. Slaba vsebina. 

Učitelji, ki so obkrožili dva odgovora, so najpogosteje izbrali kombinacijo odgovorov 3 in 4 

(10 učiteljev – 21,3 %). Sledi kombinacija odgovorov 2 in 4 (9 učiteljev – 19,1 %). 5 učiteljev 

(10,6 %) je obkrožilo kombinacijo odgovorov 2 in 3. En učitelj (2,1 %) je obkrožil kombinacijo 

odgovorov 4 in 5, prav tako 1 učitelj (2,1 %) pa ni podal odgovora pri tem vprašanju. Kot 'drugo' 

je tukaj učitelj dopisal: Slikanica nima sporočilne vrednosti, je plehka. Vse ostale kombinacije 

odgovorov niso bile obkrožene, zato tudi niso prikazane v grafu (Graf 7). 
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Preglednica 9: Katere trditve držijo za nekakovostno slikanico 

 Možni odgovori Število 

učiteljev 

Frekvenca 

(%) 

O
b
k
ro

že
n
 

en
 

o
d
g
o
v
o
r 

1. Slikanica je kratka. (odg. A) 1 2,1 

2. Slikanica vsebuje malo ilustracij. (odg. B) 4 8,5 

3. Slikanica je zapisana v neknjižnem jeziku. 

(odg. C) 

9 19,1 

4. Slikanica ni všeč učencem, ne kažejo 

zanimanja zanjo. (odg. Č) 

5 10,6 

5. Drugo: _______________ (odg. D) 2 4,2 

O
b
k
ro

že
n

a 
d
v
a 

p
o
d

an
a 

o
d
g
o
v
o
ra

 

Obkrožena odgovora 1 in 2. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 3. 5 10,6 

Obkrožena odgovora 3 in 4. 10 21,3 

Obkrožena odgovora 1 in 3. 0 0 

Obkrožena odgovora 1 in 4. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 4. 9 19,1 

Obkrožena odgovora 1 in 5. 0 0 

Obkrožena odgovora 2 in 5. 0 0 

Obkrožena odgovora 3 in 5. 0 0 

Obkrožena odgovora 4 in 5. 1 2,1 

Ni podanega odgovora. 1 2,1 

 

 

Graf 7: Značilnosti nekakovostne slikanice 
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3.4.4.9 Katere slikanice profesorji/profesorice razrednega pouka in magistri/magistrice 

poučevanja na razredni stopnji uporabljajo pri svojem poučevanje 

 

V 1. razredu so vprašani učitelji omenili naslednje slikanice: 

Bobek in barčica (Anja Štefan), Cepecepetavček (Leopold Suhodolčan), Čudežni prstan (Peter 

Svetina), Elmer (David Mckee), Franček se opraviči (Sharon Jennings), Franček pozablja 

(Sharon Jennings), Fuj, kako smrdi (Metka Frelih), Jure Kvak Kvak (Saša Vegri), Juri Muri v 

Afriki (Tone Pavček), Kdo je napravil Vidku srajčico (Fran Levstik), Klobuk gospoda 

Konstantina (Peter Svetina), Maček Muri (Kajetan Kovič), Mavrična ribica (Marcus Pfister), 

Mišek Tip (Anna Casalis), Moj dežnik je lahko balon (Ela Peroci), Muca Copatarica (Ela 

Peroci), Objemi me, prosim (Emilia Dziubak), Obuti maček (Charles Perrault), Peter Klepec 

(France Bevk), Pod medvedovim dežnikom (Svetlana Marakovič), Rdeča kapica (zapisovalca 

brata Grimm), Rebeka in (ne tako) majhna, drobcena laž (Laura Rankin), Repa velikanka 

(Aleksej Nikolajevič Tolstoj), Skuhaj mi pravljico (Majda Koren), Sneguljčica (zapisovalca 

brata Grimm), Sovica Oka (Svetlana Makarovič), Volk in sedem kozličkov (zapisovalca brata 

Grimm), Zmaj Direndaj (Kajetan Kovič), Zrcalce (Grigor Vitez). 

V 2. razredu so vprašani učitelji omenili naslednje slikanice: 

Beli medvedek, kam greš? (Hans de Beer), Bikec Ferdinand (Leaf Munro), Bobek in barčica 

(Anja Štefan), Dvanajst slonov (Leopold Suhodolčan), Dobri snežak (Franziska Stich), Gal v 

galeriji (Svetlana Makarovič), Hišica iz kock (Ela Peroci), Klobuk gospoda Konstantina (Peter 

Svetina), Kraljična na zrnu grafa (Hans Christian Andersen), Krojaček Hlaček (Leopold 

Suhadolčan), Medvedki sladkosnedki (Srečko Kosovel), Moj dežnik je lahko balon (Ela Peroci), 

Muca Copatarica (Ela Peroci), Pekarna Mišmaš (Svetlana Makarovič), Pepelka (zapisovalca 

brata Grimm), Pet kužkov išče pravega (Polonca Kovač), Piki Jakob (Kajetan Kovič), Poljub 

za princeso Kvakico (Ifigenija Simonović), Sapramiška (Svetlana Makarovič), Sovica Oka 

(Svetlana Makarovič), Stara hiša številka 3 (Ela Peroci), Šivilja in škarjice (Dragotin Kette), 

Težave in sporočila psička Pafija (Polonca Kovač), Trnuljčica (zapisovalca brata Grimm), Volk 

in sedem kozličkov (zapisovalca brata Grimm), Zrcalce (Grigor Vitez), Zvezdica Zaspanka 

(Fran Milčinski), Žogica Nogica (Jan Malik). 

V 3. razredu so vprašani učitelji omenili naslednje slikanice: 

Ježek Janček (ljudska), Volk in sedem kozličkov (zapisovalca brata Grimm), Kekec in Bedanec 

(Josip Vandot), Kekec in Pehta (Andrej Rozman Roza), Kdo je napravil Vidku srajčico (Fran 

Levstik), Krojaček Hlaček (Leopold Suhodolčan), Maček Muri (Kajetan Kovič), Mišek Miško 
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in Belamiška (Feri Lainšček), Mizica, pogrni se (zapisovalca brata Grimm), Moj dežnik je lahko 

balon (Ela Peroci), Mojca Pokraculja (koroška pripovedka), Muca Copatarica (Ela Peroci), O 

zajcu, ki se je rad smejal (Grigor Vitez), Pekarna Mišmaš (Svetlana Makarovič), Peter Nos 

(Leopold Suhadolčan), Pod medvedovim dežnikom (Svetlana Marakovič), Popravljalnica igrač 

(Bina Štampe Žmavc), Sapramiška (Svetlana Makarovič), Sovica Oka (Svetlana Makarovič), 

Stara hiša številka 3 (Ela Peroci), Šivilja in škarjice (Dragotin Kette), Škrat Kuzma dobi 

nagrado (Svetlana Makarovič), Tri botre lisičice (zapisovalec Milko Matičetov), Ups, jaz sem 

pa zelen (Pascal Biet), Veveriček posebne sorte (Svetlana Makarovič), Vžigalnik (Hans 

Christian Andersen), Zvezdica Zaspanka (Fran Milčinski). 

 

3.4.4.10 Ocenjevanje navedenih slikanic po vnaprej zapisanih trditvah 

 

Vprašani so ocenjevali izbrane slikanice, ki sem jih jaz vnaprej določila, po vnaprej zapisanih 

trditvah. Ocenjevali so po petstopenjski lestvici, pri čemer je 1 pomenila 'se ne strinjam z 

zapisano trditvijo', 2 'se nekoliko strinjam s trditvijo', 3 'deloma se strinjam s trditvijo, 4 

'večinoma se strinjam s trditvijo' in 5 ' se zelo strinjam z zapisano trditvijo'. V ocenjevanje sem 

vključila 5 slikanic, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku in so navedene v berilu, ki ga 

uporabljajo. Zaradi uporabe različnih beril niso učitelji imeli enko navedenih slikanic. 

V 1. razredu sem navedla naslednje slikanice: 

Bobek in barčica Anje Štefan, ilustratorka Polona Lovšin, 

Cepecepetavček Leopolda Suhodolčana, ilustratorka Jelka Reichman, 

Jure Kvak Kvak Saše Vegri, ilustrator Kostja Gatnik, 

Juri Muri v Afriki Toneta Pavčka, ilustratorka Melita Vovk, kasnejšo izdajo ilustrira Marjanca 

Jemec-Božič, 

Klobuk gospoda Konstantina Petra Svetine, ilustrator Peter Škerl, 

Maček Muri Kajetana Koviča, ilustratorka Jelka Reichman, 

Mojca Pokraculja slovenska ljudska, ilustratorka Marija Vogelnik, kasnejše izdaje ilustrirajo 

tudi Marjan Manček, Mara Kraljeva, Breda Varl, Andreja Peklar, 

Muca Copatarica Ele Peroci, ilustratorka Ančka Gošnik – Godec. 
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V 2. razredu sem navedla naslednje slikanice: 

Barbarin dežnik Pavleta Zidarja, ilustrator Alojz Zorman, 

Cepecepetavček Leopolda Suhodolčana, ilustratorka Jelka Reichman, 

Dvanajst slonov Leopolda Suhodolčana, ilustratorka Jelka Reichman, 

Jure Kvak Kvak Saše Vegri, ilustrator Kostja Gatnik, 

Juri Muri v Afriki Toneta Pavčka, ilustratorka Melita Vovk, kasnejšo izdajo ilustrira Marjanca 

Jemec-Božič, 

Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost Ide Mlakar, ilustratorka Kristina Krhin, 

Klobuk gospoda Konstantina Petra Svetine, ilustrator Peter Škerl, 

Mojca Pokraculja  slovenska ljudska, ilustratorka Marija Vogelnik, kasnejše izdaje ilustrirajo 

tudi Marjan Manček, Mara Kraljeva, Breda Varl, Andreja Peklar, 

Muca Copatarica Ele Peroci, ilustratorka Ančka Gošnik – Godec,  

Pod medvedovim dežnikom Svetlane Makarovič, ilustrator Gorazd Vahen, 

Sovica Oka Svetlane Makarovič, ilustrator Gorazd Vahen, 

Šivilja in škarjice Dragotina Ketteja, ilustratorka Jelka Reichman, 

Zvezdica Zaspanka Frana Milčinskega, ilustratorka Mojca Cerjak, kasnejšo izdajo ilustrira 

Gorazd Vahen. 

 

V 3. razredu sem navedla naslednje slikanice: 

Dva zmerjavca Lojzeta Kovačiča, ilustrator Milan Bizovičar, kasnejšo izdajo ilustrira Anja 

Zavadlav, 

Jure Kvak Kvak Saše Vegri, ilustrator Kostja Gatnik, 

Mišek Miško in Belamiška Ferija Lainščka, ilustrator Peter Škerl, 

Moj dežnik je lahko balon Ele Peroci, ilustrator Leo Koporc, kasnejšo izdajo ilustrira Marlenka 

Stupica, 

Pajacek in punčka Kajetana Koviča, ilustratorka Jelka Reichman, 
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Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič, ilustratorka Marija Lucija Stupica, kasnejše izdaje 

ilustrirata Gorazd Vahen in Kostja Gatnik, 

Popravljalnica igrač Bine Štampe Žmavc, ilustratorka Mojca Cerjak 

Škrat Kuzma dobi nagrado  Svetlane Makarovič, ilustratorka Jelka Reichman, kasnejšo izdajo 

ilustrira Tomaž Lavrič. 

 

Učitelji so slikanice ocenjevali po lastni presoji in na podlagi naslednjih trditev: 

1. Slikanica je kakovostna. 

2. Pri slikanici se ilustracije ujemajo z besedilom. 

3. Besedilo je razumljivo. 

4. Naslovnica je vabljiva (pisane barve, velik naslov …). 

5. Slikanico sem uporabil/-a pri pouku. 

6. Učencem je všeč slikanica. 

7. Slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami. 

8. S slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje. 

 

 

BARBARIN DEŽNIK (Pavle Zidar)     

Slikanico so imeli možnost oceniti 4 učitelji. Dva učitelja sta napisala, da ne poznata besedila 

in ga zato nista ocenila. Oba učitelja, ki sta slikanico ocenila, se večinoma strinjata s trditvijo, 

da je slikanica kakovostna. En učitelj se večinoma strinja, drugi pa se zelo strinja s trditvijo, da 

se v slikanici ilustracije ujemajo z besedilom. Podobno je tudi pri razumljivosti besedila, en se 

večinoma strinja s tem, drugi pa se zelo strinja s tem. En učitelj se deloma strinja s trditvijo, da 

je naslovnica vabljiva, medtem ko se drugi večinoma strinja s to trditvijo. Enako mnenje delita 

tudi pri trditvah, da sta uporabila slikanico pri pouku, da je učencem všeč slikanica, da jo lahko 

povežejo z učenčevimi izkušnjami in da lahko z njo lahko razvijamo kritično mišljenje. 
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Preglednica 10: Ocenjevanje slikanice Barbarin dežnik 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 

3. 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 

4. 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

5. 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

6. 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

7. 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

8. 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

Opomba:  Dva učitelja sta napisala, da ne poznata besedila in zato ga nista ocenila. 

 

BOBEK IN BARČICA (Anja Štefan)    

Slikanico je ocenjevalo 13 učiteljev. Vsi učitelji se zelo strinjajo s trditvijo, da je slikanica 

kakovostna. En učitelj se večinoma strinja, da se ilustracije ujemajo z besedilom, ostalih 12 

učiteljev (92,3 %) pa se zelo strinja s to trditvijo. Vseh 13 učiteljev (100 %) se zelo strinja s 

trditvijo, da je besedilo v slikanici razumljivo. En učitelj se deloma strinja, en večinoma strinja, 

da je naslovnica vabljiva, ostalih 11 (84,6 %) pa se zelo strinja s to trditvijo. Vsi učitelji so 

slikanico že uporabili pri pouku. Vseh 13 učiteljev (100 %) se zelo strinja s trditvijo, da je bila 

učencem slikanica všeč. Dva učitelja se deloma, tri pa se večinoma strinjajo s trditvijo, da 

slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, ostalih 8 učiteljev (61,5 %) se s to trditvijo 

zelo strinja. Po mnenju dveh učiteljev (15,4 %), naj bi slikanica le deloma lahko razvijala 

kritično mišljenje. S to trditvijo se večinoma strinja 1 učitelj (7,7 %), medtem ko se ostalih 10 

(76,9 %) zelo strinja s to trditvijo. 
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Preglednica 11: Ocenjevanje slikanice Bobek in barčica 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 100 

2. 0 0 0 0 0 0 1 7,7 12 92,3 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 100 

4. 0 0 0 0 1 7,7 1 7,7 11 84,6 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 100 

6. 0 0 0 0 0 0 3 23,1 10 76,9 

7. 0 0 0 0 2 15,4 3 23,1 8 61,5 

8. 0 0 0 0 2 15,4 1 7,7 10 76,9 

 

 

CEPECEPETAVČEK (Leopold Suhodolčan)     

Slikanico je ocenjevalo 10 učiteljev. En učitelj (10 %) se večinoma strinja, da je slikanica 

kakovostna, medtem ko se 9 učiteljev (90 %) s to trditvijo zelo strinja. Tudi pri trditvah, da se 

ilustracije ujemajo z besedilom, da je naslovnica vabljiva in da so slikanico uporabili pri pouku 

je rezultat enak, se pravi, en učitelj (10%) se večinoma strinja, medtem ko 9 učiteljev (90 %) se 

zelo strinjalo s temi tremi trditvami. S trditvijo, da je besedilo razumljivo, se 1 učitelj (10 %) 

deloma strinja, 3 učitelji (30 %) večinoma strinjajo in 6 učiteljev (60 %) zelo strinjajo. S 

trditvama, da je učencem všeč slikanica in da z njo lahko razvijamo kritično mišljenje se 1 

učitelj (10 %) deloma strinja, 2 učitelja (20 %) večinoma strinjata in 7 učiteljev (70 %) zelo 

strinjajo. S trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se 1 učitelj (10 %) 

deloma strinja, 5 učiteljev (50 %) večinoma strinjajo in 4 učitelji (40 %) zelo strinjajo. 
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Preglednica 12: Ocenjevanje slikanice Cepecepetavček 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 1 10 9 90 

2. 0 0 0 0 0 0 1 10 9 90 

3. 0 0 0 0 1 10 3 30 6 60 

4. 0 0 0 0 0 0 1 10 9 90 

5. 0 0 0 0 0 0 1 10 9 90 

6. 0 0 0 0 1 10 2 20 7 70 

7. 0 0 0 0 1 10 5 50 4 40 

8. 0 0 0 0 1 10 2 20 7 70 

 

 

DVA ZMERJAVCA (Lojze Kovačič)    

Slikanico je imelo možnost oceniti 7 učiteljev. En učitelj zgodbe ne pozna. S trditvijo, da je 

slikanica kakovostna, se deloma strinja 1 učitelj (16,6 %), večinoma se z njo strinja 1 učitelj 

(16,6 %), zelo se z njo strinja pa 4 učitelji (66,6 %). S trditvijo, da se ilustracije ujemajo z 

besedilom, se 1 učitelj (16,6 %) deloma strinja z njo, ostalih 5 učiteljev (83,3 %) pa se z njo 

zelo strinjajo. Besedilo je razumljivo vsem 6 učiteljem (100 %). Z naslednjo trditvijo, da je 

naslovnica vabljiva, se nekoliko strinja 1 učitelj (16,6 %), deloma se z njo strinja tudi 1 učitelj 

(16,6 %), 2 učitelja (33, 3 %) se večinoma strinjata in tudi 2 učitelja (33,3 %) se s to trditvijo 

zelo strinjata. En učitelj (16,6 %) slikanice ni uporabil pri pouku, nekoliko se s to trditvijo strinja 

1 učitelj (16,6 %), deloma se z njo strinja tudi 1 učitelj (16,6 %), prav tako večinoma (16,6 %), 

zelo se strinjata s to trditvijo 2 učitelja (33,3 %). S trditvijo, da je slikanica všeč učencem, se 

večinoma strinjajo 4 učitelji (66,6 %), zelo se z njo strinjata 2 učitelja (33,3 %). Zadnji trditvi, 

da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami in da z njo lahko razvijamo kritično 

mišljenje, imata enak rezultat. Z njima se večinoma strinja 1 učitelj (16,6 %) ter z njima se zelo 

strinja 5 učiteljev (83,3 %). 
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Preglednica 13: Ocenjevanje slikanice Dva zmerjavca 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 1 16,6 1 16,6 4 66,6 

2. 0 0 0 0 1 16,6 0 0 5 83,3 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

4. 0 0 1 16,6 1 16,6 2 33,3 2 33,3 

5. 1 16,6 1 16,6 1 16,6 1 16,6 2 33,3 

6. 0 0 0 0 0 0 4 66,6 2 33,3 

7. 0 0 0 0 0 0 1 16,6 5 83,3 

8. 0 0 0 0 0 0 1 16,6 5 83,3 

Opomba: En učitelj zgodbe ne pozna. 

 

DVANAJST SLONOV (Leopold Suhodolčana)    

Slikanico je imelo možnost oceniti 6 učiteljev. En učitelj zgodbe ne pozna. S trditvama, da je 

slikanica kakovostna in da se ilustracije ujemajo z besedilom, se večinoma strinja 1 učitelj (20 

%) ter z zapisanima trditvama se zelo strinja 4 učitelji (80 %). Deloma se s trditvijo, da je 

besedilo razumljivo, strinja 1 učitelj (20 %), 1 učitelj (20 %) se večinoma strinja s to trditvijo, 

zelo pa se z njo strinjajo 3 učitelji (60 %). S trditvijo, da je naslovnica vabljiva, se deloma 

strinjata 2 učitelja (40 %), s to trditvijo pa se zelo strinjajo 3 učitelji (60 %). Slikanico so pri 

pouku uporabili vsi učitelji (100 %). S trditvijo, da je učencem všeč slikanica, se večinoma 

strinjata 2 učitelja (40 %), zelo pa se z njo strinjajo 3 učitelji (60 %). Nekoliko se strinja s 

trditvijo, da lahko slikanico povežemo z učenčevimi izkušnjami, 1 učitelj (20 %),  tudi deloma 

(20 %) in večinoma (20 %) se s to trditvijo strinjata po 1 učitelj, zelo pa se z njo strinjata 2 

učitelja (40 %). En učitelj (20 %) se deloma strinja s trditvijo, da s slikanico lahko razvijamo 

kritično mišljenje, 4 učitelji (80 %) se s to trditvijo zelo strinjajo. 
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Preglednica 14: Ocenjevanje slikanice Dvanajst slonov 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 1 20 4 80 

2. 0 0 0 0 0 0 1 20 4 80 

3. 0 0 0 0 1 20 1 20 3 60 

4. 0 0 0 0 0 0 2 40 3 60 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 100 

6. 0 0 0 0 0 0 2 40 3 60 

7. 0 0 1 20 1 20 1 20 2 40 

8. 0 0 0 0 1 20 0 0 4 80 

Opomba: En učitelj zgodbe ne pozna. 

 

JURE KVAK KVAK (Saša Vegri)     

Slikanico je ocenjevalo 17 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se večinoma 

strinjajo 3 učitelji (17,6 %), s to trditvijo pa se zelo strinja 14 učiteljev (82,3 %). Tudi pri trditvi, 

da se ilustracije ujemajo z besedilom, je rezultat enak: 3 učitelji (17,6 %) se večinoma strinjajo 

s trditvijo, 13 učiteljev (82,3 %) se zelo strinja s to trditvijo. En učitelj (5,8 %) se večinoma 

strinja s trditvijo, da je besedilo razumljivo, s tem se zelo strinja 16 učiteljev (94,1 %). S 

trditvijo, da je naslovnica vabljiva, se deloma strinja 1 učitelj (5,8 %), 2 učitelja se večinoma 

strinjata s tem (11,7 %), zelo pa se s tem strinja 14 učiteljev (82,3 %). S trditvijo, da so slikanico 

uporabili pri pouku, večinoma strinjata 2 učitelja (11,7 %), s to trditvijo se zelo strinja 15 

učiteljev (88,2 %). En učitelj (5,8 %) se večinoma strinja, da je učencem slikanica všeč, zelo se 

s to trditvijo strinja (94,1 %). Pri trditvah, slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami 

in s slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje, je rezultat enak. En učitelj (5,8 %) se deloma 

strinja z obema trditvama, zelo se z obema trditvama strinja 16 učiteljev (94,1 %).  
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Preglednica 15: Ocenjevanje slikanice Jure kvak kvak 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 3 17,6 14 82,3 

2. 0 0 0 0 0 0 3 17,6 14 82,3 

3. 0 0 0 0 0 0 1 5,8 16 94,1 

4. 0 0 0 0 1 5,8 2 11,7 14 82,3 

5. 0 0 0 0 0 0 2 11,7 15 88,2 

6. 0 0 0 0 0 0 1 5,8 16 94,1 

7. 0 0 0 0 1 5,8 0 0 16 94,1 

8. 0 0 0 0 1 5,8 0 0 16 94,1 

 

 

JURI MURI V AFRIKI (Tone Pavček)    

Slikanico je ocenjevalo 23 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se večinoma 

strinjajo 3 učitelji (13 %), zelo se s to trditvijo strinja 20 učiteljev (86,9 %). S trditvijo, da se 

ilustracije ujemajo z besedilom, se 1 učitelj deloma strinja s trditvijo (4,3 %), 3 učitelji (13,0 

%) se večinoma strinjajo, 19 učiteljev (82,6 %) pa se zelo strinja s trditvijo. Z naslednjo 

trditvijo, da je besedilo razumljivo, se deloma strinja 1 učitelj (4,3 %), večinoma 6 učiteljev 

(26,0 %) in zelo strinja 16 učiteljev (69,6 %). S trditvijo, da je naslovnica vabljiva, se deloma 

strinjata 2 učitelja (8,7 %), večinoma se strinjajo 4 učitelji (17,4 %), zelo pa se strinja 17 

učiteljev (73,9 %). Slikanice pri pouku ni uporabil 1 učitelj (4,3 %), večinoma se s to trditvijo 

strinjata 2 učitelja (8,7 %), zelo pa se z njo strinja 20 učiteljev (86,9 %). S trditvijo, da je 

slikanica učencem všeč, se deloma strinjajo 3 učitelji (13,0 %), zelo pa se s trditvijo strinja 20 

učiteljev (86,9 %). S trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se ne 

strinja 1 učitelj (4,3 %), deloma se strinjajo 3 učitelji (13,0 %), večinoma se strinjajo 4 učitelji 

(17,4 %), zelo pa se strinja 15 učiteljev (65,2 %). S trditvijo, da s slikanico lahko razvijamo 

kritično mišljenje, se deloma strinjajo 3 učitelji (13,0 %), večinoma se strinjajo tudi 3 učitelji 

(13,0 %), zelo pa se s trditvijo strinja 17 učiteljev (73,9 %). 
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Preglednica 16: Ocenjevanje slikanice Juri Muri v Afriki 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 3 13,0 20 86,9 

2. 0 0 0 0 1 4,3 3 13,0 19 82,6 

3. 0 0 0 0 1 4,3 6 26,0 16 69,6 

4. 0 0 0 0 2 8,7 4 17,4 17 73,9 

5. 1 4,3 0 0 0 0 2 8,7 20 86,9 

6. 0 0 0 0 3 13,0 0 0 20 86,9 

7. 1 4,3 0 0 3 13,0 4 17,4 15 65,2 

8. 0 0 0 0 3 13,0 3 13,0 17 73,9 

 

 

KAKO STA BIBI IN GUSTI PREGANJALA ŽALOST (Ida Mlakar)    

Slikanico so ocenjevali 4 učitelji. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se večinoma strinja 1 

učitelj (25 %), 3 učitelji (75 %) pa se s trditvijo zelo strinjajo. S trditvijo, da se ilustracije 

ujemajo z besedilom, se deloma strinja 1 učitelj (25 %), večinoma se s trditvijo strinjata 2 

učitelja (25 %) ter zelo se strinja s trditvijo 1 učitelj (25 %). S trditvijo, da je besedilo 

razumljivo, se večinoma strinjajo 3 učitelji (75 %), s to trditvijo se zelo strinja 1 učitelj (25 %). 

Deloma se s trditvijo, da je naslovnica vabljiva, strinja 1 učitelj (25 %), zelo se s to trditvijo 

strinjajo 3 učitelji (75 %). S trditvijo, da so uporabili slikanico pri pouku, se nekoliko strinja 1 

učitelj (25 %), tudi deloma se strinja 1 učitelj (25 %), prav tako se večinoma (25 %) in zelo 

strinjata s to trditvijo po 1 učitelj (25 %). S trditvijo, da je slikanica učencem všeč, se deloma 

strinja 1 učitelj (25 %), večinoma se s trditvijo strinjata 2 učitelja (50 %), zelo pa se s trditvijo 

strinja 1 učitelj (25 %). Večinoma se s trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi 

izkušnjami, strinjajo 3 učitelji (75 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 1 učitelj (25 %). S trditvijo, 

da lahko s slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje, se deloma strinja 1 učitelj (25 %), 

večinoma se s tem strinjata 2 učitelja (50 %), zelo pa se s tem strinja 1 učitelj (25 %). 
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Preglednica 17: Ocenjevanje slikanice Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 

2. 0 0 0 0 1 25 2 50 1 25 

3. 0 0 0 0 0 0 3 75 1 25 

4. 0 0 0 0 1 25 0 0 3 75 

5. 0 0 1 25 1 25 1 25 1 25 

6. 0 0 0 0 1 25 2 50 1 25 

7. 0 0 0 0 0 0 3 75 1 25 

8. 0 0 0 0 1 25 2 50 1 25 

 

 

KLOBUK GOSPODA KONSTANTINA (Peter Svetina)     

Slikanico je ocenjevalo 19 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se nekoliko strinja 

1 učitelj (5,3 %), večinoma se strinjata 2 učitelja (10,5 %) in zelo se strinja 16 učiteljev (84,2 

%). S trditvijo, da se ilustracije ujemajo z besedilom, se večinoma strinjajo 4 učitelji (21,0 %), 

zelo pa s tem strinja 15 učiteljev (78,9 %). Deloma se s trditvama, da je besedilo razumljivo in 

da je naslovnica vabljiva, strinja po 1 učitelj (5,3 %), večinoma se s tem strinjajo 3 učitelji (15,7 

%), zelo pa se s tem strinja 15 učiteljev (78,9 %). En učitelj (5,3 %) slikanice ni uporabil pri 

pouku, 2 učitelja (10,5 %) jo večinoma uporabljata, 16 učiteljev (84,2 %) pa jo zelo uporabljajo. 

S trditvijo, da je slikanica všeč učencem, se deloma strinja 1 učenec (5,3 %), 4 učitelji se s to 

trditvijo večinoma strinjajo (21,0 %), 14 učiteljev pa se s trditvijo zelo strinja (73,7 %). S 

trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se nekoliko strinjata 2 učitelja 

(10,5 %), deloma se strinjata 2 učitelja (10,5 %), večinoma se strinjata tudi 2 učitelja (10,5 %), 

zelo se s to trditvijo strinja 13 učiteljev (68,4 %). Nekoliko se s trditvijo, da s slikanico lahko 

razvijamo kritično mišljenje, strinja 1 učitelj (5,3 %), deloma se s to trditvijo strinjajo 3 učitelji 

(15,7 %), večinoma se s tem strinjata 2 učitelja (10,5 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 13 

učiteljev (68,4 %). 
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Preglednica 18: Ocenjevanje slikanice Klobuk gospoda Konstantina 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 1 5,3 0 0 2 10,5 16 84,2 

2. 0 0 0 0 0 0 4 21,0 15 78,9 

3. 0 0 0 0 1 5,3 3 15,7 15 78,9 

4. 0 0 0 0 1 5,3 3 15,7 15 78,9 

5. 1 5,3 0 0 0 0 2 10,5 16 84,2 

6. 0 0 0 0 1 5,3 4 21,0 14 73,7 

7. 0 0 2 10,5 2 10,5 2 10,5 13 68,4 

8. 0 0 1 5,3 3 15,7 2 10,5 13 68,4 

 

 

MAČEK MURI (Kajetan Kovič)  

Slikanico je ocenjevalo 13 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se večinoma strinja 

1 učitelj (7,7 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 12 učiteljev (92,3 %). Večinoma se s trditvijo, 

da se ilustracije ujemajo z besedilom, strinjata 2 učitelja (15,3 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 

11 učiteljev (84,6 %). S trditvijo, da je besedilo razumljivo, se večinoma strinjajo 4 učitelji 

(30,7 %) ter zelo strinja 9 učiteljev (69,2 %). Deloma se s trditvijo, da je naslovnica vabljiva, 

strinja 1 učitelj (7,7 %), zelo pa s tem strinja 12 učiteljev (92,3 %). S trditvijo, da je učitelj 

uporabil slikanico pri pouku, se nekoliko strinjata 2 učitelja (%), zelo se s to trditvijo strinja 11 

učiteljev (84,6 %). S trditvijo, da je učencem slikanica všeč, se nekoliko strinja 1 učitelj (7,7 

%), deloma se strinja tudi 1 učitelj (7,7 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 11 učiteljev (84,6 %). 

Deloma se s trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, strinjajo 3 učitelji 

(23,1 %), večinoma se s to trditvijo strinjajo 4 učitelji (30,7 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 

6 učiteljev (46,1 %). S trditvijo, da s slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje, se deloma 

strinjajo 3 učitelji (23,1 %), večinoma se z njo strinja 5 učiteljev (38,4 %), prav tako se z njo 

zelo strinja 5 učiteljev (38,4 %). 

 



118 
 

Preglednica 19: Ocenjevanje slikanice Maček Muri 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 1 7,7 12 92,3 

2. 0 0 0 0 0 0 2 15,3 11 84,6 

3. 0 0 0 0 0 0 4 30,7 9 69,2 

4. 0 0 0 0 1 7,7 0 0 12 92,3 

5. 0 0 2 15,3 0 0 0 0 11 84,6 

6. 0 0 1 7,7 1 7,7 0 0 11 84,6 

7. 0 0 0 0 3 23,1 4 30,7 6 46,1 

8. 0 0 0 0 3 23,1 5 38,4 5 38,4 

 

 

MIŠEK MIŠKO IN BELAMIŠKA (Feri Lainšček)      

Preglednica 20: Ocenjevanje slikanice Mišek Miško in Belamiška 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

2. 0 0 0 0 0 0 1 16,6 5 83,3 

3. 0 0 0 0 0 0 1 16,6 5 83,3 

4. 0 0 0 0 0 0 2 33,3 4 66,6 

5. 0 0 0 0 1 16,6 0 0 5 83,3 

6. 0 0 0 0 0 0 1 16,6 5 83,3 

7. 0 0 0 0 0 0 2 33,3 4 66,6 

8. 0 0 0 0 0 0 1 16,6 5 83,3 

Opomba: En učitelj slikanice ni ocenil, ker je ni uporabil pri pouku. 
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Slikanico je imelo možnost oceniti 7 učiteljev. En učitelj slikanice ni ocenil, ker je ni uporabil 

pri pouku. Vseh 6 učiteljev (100 %) se strinja s trditvijo, da je slikanica kakovostna. S trditvami, 

da se ilustracije v slikanici ujemajo z besedilo, da je besedilo razumljivo, da je učencem všeč 

slikanica in da s slikanico lahko razvijamo lahko kritično mišljenje, se večinoma strinja 1 učitelj 

(16,6 %) in zelo strinja 5 učiteljev (83,3 %). S trditvama, da je naslovnica vabljiva in slikanico 

lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se večinoma strinjata 2 učitelja (33,3 %) ter zelo 

strinjajo 4 učitelji (66,6 %). 

 

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON (Ela Peroci)     

Preglednica 21: Ocenjevanje slikanice Moj dežnik je lahko balon 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 1 7,1 13 92,8 

2. 0 0 0 0 0 0 1 7,1 13 92,8 

3. 0 0 0 0 0 0 1 7,1 13 92,8 

4. 0 0 0 0 1 7,1 1 7,1 12 85,7 

5. 0 0 0 0 0 0 1 7,1 13 92,8 

6. 0 0 0 0 0 0 1 7,1 13 92,8 

7. 0 0 0 0 1 7,1 2 14,3 11 78,6 

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 14 100 

 

Slikanico je ocenjevalo 14 učiteljev. S trditvami, da je slikanica kakovostna, da se ilustracije 

ujemajo z besedilom, da je besedilo razumljivo, da so slikanico uporabili pri pouku in da je 

učencem slikanica všeč, se večinoma strinja 1 učitelj (7,1 %), zelo pa se  strditvijo strinja 13 

učiteljev (92,8 %). S trditvijo, da je naslovnica vabljiva, se deloma strinja 1 učitelj (%), tudi 

večinoma se s to trditvijo strinja 1 učitelj ( %), zelo pa se s to trditvijo strinja 12 učiteljev (85,7 

%). S trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se deloma strinja 1 

učitelj (7,1 %), 2 učitelja (14,3 %) se večinoma strinjata s to trditvijo, zelo pa se s to trditvijo 

strinja 11 učiteljev (78,6 %). Z zadnjo trditvijo, da s slikanico lahko razvijamo kritično 

mišljenje, se zelo strinja vseh 14 učiteljev (100 %). 
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MOJCA POKRACULJA (slovenska ljudska)    

Slikanico je ocenjevalo 10 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se deloma strinja 1 

učitelj (10 %) ter zelo strinja 9 učiteljev (90 %). Deloma se strinja s trditvijo, da se ilustracije 

ujemajo z besedilom, 1 učitelj (10 %), večinoma se s to trditvijo strinja tudi 1 učitelj (10%), 

zelo se s to trditvijo pa strinja 8 učiteljev (80 %). S trditvijo, da je besedilo razumljivo, se delno 

strinja 1 učitelj (10 %), 2 učitelja (20 %) se večinoma strinjata s to trditvijo, 7 učiteljev (70 %) 

pa se s to trditvijo zelo strinja. Da je naslovnica vabljiva se delno strinjata 2 učitelja (20 %),  

večinoma se s to trditvijo strinjata tudi 2 učitelja (20 %), zelo se z njo strinja 6 učiteljev (60 %). 

Slikanico pri pouku ni uporabil 1 učitelj (10 %), ostalih 9 učiteljev (90 %) pa so slikanico 

uporabili pri pouku. S trditvijo, da je slikanica všeč učiteljem, se deloma strinjata 2 učitelja (20 

%), 8 učiteljev (80 %) pa se s to trditvijo zelo strinja. S trditvijo, da slikanico lahko povežemo 

z učenčevimi izkušnjami, se deloma strinjata 2 učitelja (20 %), večinoma se z njo strinjajo 4 

učitelji (40 %), tudi 4 učitelji (40 %) zelo se strinjajo s to trditvijo. S trditvijo, da se slikanico 

lahko razvija kritično mišljenje, se večinoma strinjata 2 učitelja (20 %), zelo pa se sto trditvijo 

strinja 8 učiteljev (80 %).  

Preglednica 22: Ocenjevanje slikanice Mojca Pokraculja 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 1 10 0 0 9 90 

2. 0 0 0 0 1 10 1 10 8 80 

3. 0 0 0 0 1 10 2 20 7 70 

4. 0 0 0 0 2 20 2 20 6 60 

5. 1 10 0 0 0 0 0 0 9 90 

6. 0 0 0 0 2 20 0 0 8 80 

7. 0 0 0 0 2 20 4 40 4 40 

8. 0 0 0 0 0 0 2 20 8 80 
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MUCA COPATARICA (Ela Peroci)     

Slikanico je ocenjevalo 23 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se deloma strinja 1 

učitelj (4,3 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 22 učiteljev (95,6 %). Večinoma se s trditvijo, da 

se ilustracije ujemajo z besedilom, strinjajo 3 učitelji (13,0 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 

20 učiteljev (86,9 %). S trditvijo, da je besedilo razumljivo, se deloma strinja 1 učitelj (4,3 %), 

tudi 1 učitelj (4,3 %) se večinoma strinja s to trditvijo, zelo pa se z njo strinja 21 učiteljev (91,3 

%). S trditvijo, da je naslovnica vabljiva, se večinoma strinjajo 4 učitelji (17,4 %), zelo pa se s 

tem strinja 19 učiteljev (82,6 %). Slikanico pri pouku ni uporabil 1 učitelj (4,3 %), ostalih 22 

učiteljev (95,6 %) pa je slikanico uporabilo pri pouku. Deloma se s trditvijo, da je učencem 

slikanica všeč, strinja 1 učitelj (4,3 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 22 učiteljev (95,6 %). S 

trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se deloma strinjata 2 učitelja 

(8,7 %), prav tako se večinoma s to trditvijo strinjata 2 učitelja (8,7 %), zelo pa se s to trditvijo 

strinja 19 učiteljev (82,6 %). S trditvijo, da s slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje, se 

deloma strinja 1 učitelj (4,3 %), večinoma se s trditvijo strinjajo 3 učitelji (13,0 %), zelo pa se 

z njo strinja 19 učiteljev (82,6 %).  

 

Preglednica 23: Ocenjevanje slikanice Muca Copatarica 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 1 4,3 0 0 22 95,6 

2. 0 0 0 0 0 0 3 13,0 20 86,9 

3. 0 0 0 0 1 4,3 1 4,3 21 91,3 

4. 0 0 0 0 0 0 4 17,4 19 82,6 

5. 1 4,3 0 0 0 0 0 0 22 95,6 

6. 0 0 0 0 1 4,3 0 0 22 95,6 

7. 0 0 0 0 2 8,7 2 8,7 19 82,6 

8. 0 0 0 0 1 4,3 3 13,0 19 82,6 
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PAJACEK IN PUNČKA (Kajetan Kovič)   

Slikanico je ocenjevalo 7 učiteljev. S trditvama, da je slikanica kakovostna in da je naslovnica 

vabljiva, se večinoma strinjajo 4 učitelji (57,1 %), zelo pa se s trditvijo strinjajo 3 učitelji (42,8 

%). Večinoma se s trditvijo, da se ilustracije ujemajo z besedilom, strinjajo 3 učitelji (42,8 %), 

zelo pa se s to trditvijo strinjajo 4 učitelji (57,1 %). Deloma se s trditvijo, da je besedilo 

razumljivo, strinja 1 učitelj (14,3 %), večinoma se z njo strinjata 2 učitelja (28,6 %), zelo pa se 

z njo strinjajo 4 učitelji (57,1 %). Nikoli ni slikanico pri pouku uporabljal 1 učitelj (14,3 %), 

nekoliko se z omenjeno trditvijo strinjata 2 učitelja (28,6 %), prav tako se večinoma strinjata in 

zelo strinjata s to trditvijo 2 učitelja (28,6 %). S trditvama, da je slikanica učencem všeč in da 

z njo lahko razvijamo kritično mišljenje, se deloma strinjata 2 učitelja (28,6 %), večinoma se z 

njo strinjajo 3 učitelji (42,8 %), zelo pa se z njo strinjajta 2 učitelja (28,6 %). S trditvijo, da 

slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se deloma strinjajo 3 učitelji (42,8 %), 2 

učitelja (28,6 %) pa se s trditvijo večinoma strinjata in zelo strinjata. 

 

Preglednica 24: Ocenjevanje slikanice Pajacek in punčka 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 4 57,1 3 42,8 

2. 0 0 0 0 0 0 3 42,8 4 57,1 

3. 0 0 0 0 1 14,3 2 28,6 4 57,1 

4. 0 0 0 0 0 0 4 57,1 3 42,8 

5. 1 14,3 2 28,6 0 0 2 28,6 2 28,6 

6. 0 0 0 0 2 28,6 3 42,8 2 28,6 

7. 0 0 0 0 3 42,8 2 28,6 2 28,6 

8. 0 0 0 0 2 28,6 3 42,8 2 28,6 
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PEKARNA MIŠMAŠ (Svetlana Makarovič)    

Slikanico je ocenjevalo 7 učiteljev. S trditvami, da je slikanica kakovostna, da se ilustracije 

ujemajo z besedilom, da je besedilo razumljivo, da so slikanico uporabili pri pouku in da je 

slikanica učencem všeč, se zelo strinja 7 učiteljev (100 %). S trditvama, da je naslovnica 

vabljiva in da s slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje, se večinoma strinja 1 učitelj (14,3 

%), medtem ko se 6 učiteljev (85,7 %) s to trditvijo zelo strinja. S trditvijo, da slikanico lahko 

povežemo z učenčevimi izkušnjami, se deloma strinja 1 učitelj (14,3 %), večinoma se s to 

trditvijo strinja tudi 1 učitelj (14,3 %), zelo pa se s trditvijo strinja 5 učiteljev (71,4 %). 

 

Preglednica 25: Ocenjevanje slikanice Pekarna Mišmaš 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

4. 0 0 0 0 0 0 1 14,3 6 85,7 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

7. 0 0 0 0 1 14,3 1 14,3 5 71,4 

8. 0 0 0 0 0 0 1 14,3 6 85,7 

 

POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM  (Svetlana Makarovič)     

Slikanico je ocenjevalo 6 učiteljev. S trditvami, da je slikanica kakovostna, da se ilustracije 

ujemajo z besedilom, da je naslovnica vabljiva, da so slikanico uporabili pri pouku, da je 

učencem všeč slikanica, da jo lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, da s slikanico lahko 

razvijamo kritično mišljenje, se zelo strinjajo vsi učitelji, ki so slikanico ocenjevali (6 učiteljev 

= 100 %). Le pri trditvi, da je besedilo razumljivo, se 1 učitelj (16,6 %) večinoma strinja s 

trditvijo, ostali 5 učiteljev (83,3 %) pa se zelo strinjajo s trditvijo. 
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Preglednica 26: Ocenjevanje slikanice Pod medvedovim dežnikom 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

3. 0 0 0 0 0 0 1 16,6 5 83,3 

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

8. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 

 

 

POPRAVLJALNICA IGRAČ (Bina Štampe Žmavc)    

Slikanico je ocenjevalo 14 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se deloma strinja 1 

učitelj (7,1 %), večinoma se s trditvijo strinjata 2 učitelja (14,3 %), zelo pa se s to trditvijo 

strinja 11 učiteljev (78,6 %). Deloma se  trditvijo, da se ilustracije ujemajo z besedilom, strinja 

1 učitelj (7,1 %), večinoma se s to trditvijo strinja 6 učiteljev (42,8 %), zelo pa se s to trditvijo 

strinja 7 učiteljev (50 %). Večinoma se s trditvijo, da je besedilo razumljivo, strinjajo 4 učitelji 

(28,6 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 10 učiteljev (71,1 %). S trditvijo, da je naslovnica 

vabljiva, se deloma strinjajo 4 učitelji (28,6 %), večinoma se s to trditvijo strinjajo 3 učitelji 

(21,4 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 7 učiteljev (50 %). S trditvijo, da slikanico uporabljajo 

pri pouku se ne strinjata 2 učitelja (14,3 %), po 1 učitelj se nekoliko strinja, deloma strinja in 

večinoma strinja s to trditvijo (7,1 %), zelo pa se s trditvijo strinja 9 učiteljev (64,3 %). Nekoliko 

se strinja s trditvijo, da je učencem slikanica všeč, 1 učitelj (7,1 %), večinoma se s to trditvijo 

strinja 5 učiteljev (35,7 %), zelo pa se z njo strinja 8 učiteljev (57,1 %). S trditvijo, da slikanico 

lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se deloma strinjajo 4 učenci (28,6 %), večinoma se 

z njo strinjata 2 učitelja (14,3 %), zelo pa se z njo strinja 8 učiteljev (57,1 %). S trditvijo, da s 

slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje, se deloma strinjata 2 učitelja (14,3 %), 5 učiteljev 

(35,7 %) se s trditvijo večinoma strinja, zelo pa se z njo strinja 7 učiteljev (50 %). 
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Preglednica 27: Ocenjevanje slikanice Popravljalnica igrač 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 1 7,1 2 14,3 11 78,6 

2. 0 0 0 0 1 7,1 6 42,8 7 50 

3. 0 0 0 0 0 0 4 28,6 10 71,1 

4. 0 0 0 0 4 28,6 3 21,4 7 50 

5. 2 14,3 1 7,1 1 7,1 1 7,1 9 64,3 

6. 0 0 1 7,1 0 0 5 35,7 8 57,1 

7. 0 0 0 0 4 28,6 2 14,3 8 57,1 

8. 0 0 0 0 2 14,3 5 35,7 7 50 

 

 

SOVICA OKA (Svetlana Makarovič)     

Preglednica 28: Ocenjevanje slikanice Sovica Oka 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

4. 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 

5. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

6. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

7. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 

8. 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 
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Slikanico so ocenjevali 4 učitelji. S trditvami, da je slikanica kakovostna, da se ilustracije 

ujemajo z besedilom, da je besedilo razumljivo, da so slikanico uporabili pri pouku, da je 

slikanica všeč učencem in da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se vsi 4 

učitelji (100 %) zelo strinjajo. S trditvama, da je naslovnica vabljiva in da s slikanico lahko 

razvijamo kritično mišljenje, se 1 učitelj (25 %) večinoma strinja, ostali 3 učitelji (75 %) pa se 

s tema trditvama zelo strinjajo. 

 

ŠIVILJA IN ŠKARJICE (Dragotin Kette)    

Preglednica 29: Ocenjevanje slikanice Šivilja in škarjice 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 10 100 

2. 0 0 0 0 0 0 1 10 9 90 

3. 0 0 0 0 0 0 1 10 9 90 

4. 0 0 0 0 0 0 1 10 9 90 

5. 0 0 0 0 0 0 2 20 8 80 

6. 0 0 0 0 0 0 3 30 7 70 

 

7. 0 0 0 0 2 20 1 10 7 70 

8. 0 0 0 0 0 0 2 20 8 80 

 

Slikanico je ocenjevalo 10 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se strinjajo vsi 

učitelji (100 %). S trditvami, da se ilustracije ujemajo z besedilom, da je besedilo razumljivo in 

da je naslovnica vabljiva, se večinoma strinja 1 učitelj (10 %), zelo pa se s temi trditvami strinja 

9 učiteljev (90 %). S trditvama, da slikanico uporabljajo pri pouku in da s slikanico lahko 

razvijamo kritično mišljenje, se večinoma strinjata 2 učitelja (20 %), zelo pa se s to trditvijo 

strinja 8 učiteljev (80 %). S trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, se 

deloma strinjata 2 učitelja (20 %), s to trditvijo se večinoma strinja 1 učitelj (10 %), zelo pa se 

s to trditvijo strinja 7 učiteljev (70 %). 
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ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO  (Svetlana Makarovič)   

Slikanico je ocenjevalo 7 učiteljev. S trditvijo, da je slikanica kakovostna, se večinoma strinjata 

2 učitelja (28,6 %), zelo pa se s to trditvijo strinja 5 učiteljev (71,4 %). S trditvama, da se 

ilustracije ujemajo z besedilom in da je besedilo razumljivo, se strinjajo vsi vprašani učitelji (7 

učiteljev = 100 %). S trditvama, da je naslovnica vabljiva in da je učencem všeč slikanica, se 

večinoma strinja 1 učitelj (14,3 %), zelo pa se strinja s to trditvijo 6 učiteljev (85,7 %). S 

trditvijo, da sem slikanico uporabil pri pouku, se nekoliko strinja 1 učitelj (14,3 %), deloma se 

s to trditvijo strinjata 2 učitelja (28,6 %), zelo se strinjata s to trditvijo 2 učitelja (28,6 %), 2 

učitelja (28,6 %) pa sta obkrožila, da slikanice ne uporabljata pri pouku. Večinoma se strinjajo 

s trditvijo, da slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami, 4 učitelji (57,1 %), 3 učitelji 

(42,9 %) pa se s to trditvijo zelo strinjajo. S trditvijo, da s slikanico lahko razvijamo kritično 

mišljenje, se večinoma strinjajo 3 učitelji (42,9 %), zelo pa se s to trditvijo strinjajo 4 učitelji 

(57,1 %). 

Preglednica 30: Ocenjevanje slikanice Škrat Kuzma dobi nagrado 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 2 28,6 5 71,4 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

3. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 100 

4. 0 0 0 0 0 0 1 14,3 6 85,7 

5. 2 28,6 1 14,3 2 28,6 0 0 2 28,6 

6. 0 0 0 0 0 0 1 14,3 6 85,7 

7. 0 0 0 0 0 0 4 57,1 3 42,9 

8. 0 0 0 0 0 0 3 42,9 4 57,1 
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ZVEZDICA ZASPANKA (Fran Milčinski)     

Slikanico so ocenjevali 4 učitelji. S trditvami, da je slikanica kakovostna, da se ilustracije 

ujemajo z besedilom, da je učencem slikanica všeč in da s slikanico lahko razvijamo kritično 

mišljenje, se večinoma strinja 1 učitelj (25 %), zelo pa se s temi trditvami strinjajo 3 učitelji (75 

%). Deloma se s trditvijo, da je besedilo razumljivo, strinja 1 učitelj (25 %), zelo pa se s to 

trditvijo strinjajo 3 učitelji (75 %). S trditvijo, da je naslovnica vabljiva, se deloma strinja 1 

učitelj (25 %), večinoma se s to trditvijo strinjata 2 učitelja (50 %), zelo pa se s to trditvijo 

strinja 1 učitelj (25 %). S trditvama, da je učitelj uporabil slikanico pri pouku in da se slikanico 

lahko poveže z učenčevimi izkušnjami, se večinoma strinjata 2 učitelja (50 %), 2 učitelja (50 

%) se s to trditvijo zelo strinjata. 

Preglednica 31: Ocenjevanje slikanice Zvezdica Zaspanka 

 Petstopenjska ocenjevalna lestvica 

1 2 3 4 5 

Število 

učiteljev 

Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) Št. F (%) 

T
rd

it
ve

 

1. 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 

2. 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 

3. 0 0 0 0 1 25 0 0 3 75 

4. 0 0 0 0 1 25 2 50 1 25 

5. 0 0 0 0 0 0 2 50 2 50 

6. 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 

7. 0 0 0 0 0 0 2 50 2 50 

8. 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 
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3.5 TESTIRANJE HIPOTEZ/RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
 

Na podlag vprašalnika oziroma zastavljenih vprašanj sem dobila odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. Najprej me je zanimalo, če učitelji pri pouku uporabljajo slikanice in 

kolikokrat na mesec uporabljajo slikanice. Vsi učitelji so odgovorili, da uporabljajo slikanice. 

Iz njihovih odgovorov sklepam, da slikanice najpogosteje uporabljajo vsak teden, sledi uporaba 

trikrat na mesec ter dvakrat na mesec. Rezultat me ne preseneča, saj gre za 1. vzgojno-

izobraževalno obdobje, kjer je več slikanic v učnem načrtu kot v 2. ali 3. vzgojno-

izobraževalnem obdobju. 

Nadalje me je zanimalo, kako učitelji uporabljajo slikanice pri pouku. Učiteljem sem ponudila 

več odgovorov, lahko so obkrožili največ dva odgovora. Iz pridobljenih odgovorov lahko 

sklepam, da učitelji pri pouku slikanice vedno interpretativno preberejo in nato ob ilustracijah 

z učenci ponovijo zgodbo. Varianta prebiranja slikanic je tudi ta, da ob interpretativnem branju 

učitelj kaže ilustracije. Kot dodatno možnost je učitelj dopisal tudi, da ob interpretativnem 

branju projicira skenirane slike ilustracij iz določene slikanice. Kar ocenjujem kot dobro 

metodo, saj na ta način vsi učenci dobro vidijo ilustracije – pri kazanju ilustracij v slikanici se 

morda nekatere ilustracije slabo vidijo in niso vidne vsem učencem. Ponujen je bil tudi odgovor, 

da učenci sami preberejo odlomek iz slikanice in potem skupaj ob ilustracijah obnovijo zgodbo. 

Slednja metoda se v 1., deloma tudi 2. razredu ne bi obnesla, saj učenci še na znajo (dobro) 

brati.  

Nato me je zanimalo, kako se učenci odzivajo na slikanice. Ob ponujenih odgovorih sklepam, 

da slikanice ugodno vplivajo na učence, saj jih radi in z navdušenjem poslušajo. Ta odgovor je 

bil pričakovan in me ne preseneča, saj ilustracije v povezavi z besedilom kot celota pritegnejo 

poslušalce. Zanimalo me je tudi, kaj učence pritegne k določeni slikanici. Vsekakor je na prvem 

mestu interpretativno branje, sledijo ilustracije in besedilo. Rezultat me ne preseneča, saj so 

učitelji tisti, ki pri pouku vdahnejo življenje slikanicam. Pred besedilom pa vseeno najprej 

zagledamo ilustracije, ki so pri slikanicah ponavadi skrbno, natančno, privlačno in v skrbno 

izbranih barvah.  

Nadalje sem spraševala, kako učitelji razumejo besedno zvezo 'kakovostna slikanica'. Večina 

učiteljev se je odločila, da mora imeti kakovostna slikanica vzgojno sporočilo in ilustracije, ki 

so povezane z besedilom ter besedilo, zapisano v knjižnem jeziku. Nekateri so se odločili tudi 

za razmerje med ilustracijami in besedilom (več enega ali drugega). Med ponujenimi odgovori 
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je bila tudi trditev 'črno-bele ilustracije'. Zanimivo je to, da se za to trditev ni odločil nihče, kar 

me preseneča, saj poznamo kar nekaj slikanic s črno-belimi ilustracijami.  

Za konec vprašalnika sem postavila še vprašanje, kako učitelji prepoznajo nekakovostno 

slikanico. Po njihovo je nekakovostna slikanica tista, ki je zapisana v neknjižnem jeziku, tista, 

za katero učenci ne kažejo zanimanja, in tista, ki vsebuje malo ilustracij. Zanimivo je, da se je 

večina odločila za neknjižni jezik. Tu velja razmisliti, ali je slikanica, ki zadostuje vsem 

kriterijem in je napisana v npr. narečju, res nekakovostna slikanica. Ali učenci, ki ne kažejo 

zanimanja za slikanico, res vedo, da je slikanica nekakovostna slikanica in se ji zato ne 

posvetijo, ali je to zgolj pomanjkanje motivacije pri učencih.  

Vprašalniku sem dodala še ocenjevanje določenih slikanic, saj me je zanimalo, kakšno mnenje 

imajo učitelji o določeni slikanici po vnaprej določenih trditvah po petstopenjski lestvici. V 

nadaljevanju bom predstavila samo slikanice, ki so po mnenju učiteljev dosegle največji delež 

(100 %) pri določeni trditvi, se pravi, učitelji so se zelo strinjali z zapisano trditvijo. Mnenja o 

slikanicah je sicer težko primerjati med sabo, ker niso vsi učitelji ocenili vse slikanice, ampak 

samo določene (Tiste, ki naj bi jih uporabljali pri pouku.). Pri prvi trditvi (Slikanica je 

kakovostna.) so učitelji najbolje ocenili slikanice Bobek in barčica, Mišek Miško in Belamiška, 

Pekarna Mišmaš, Pod medvedovim dežnikom, Šivilja in škarjice in Sovica Oka. Pri drugi trditvi 

(Pri slikanici se ilustracije ujemajo z besedilom.) so najbolje ocenili slikanice Pekarna Mišmaš, 

Pod medvedovim dežnikom, Sovica Oka in Škrat Kuzma dobi nagrado. Pri tretji trditvi (Besedilo 

je razumljivo.) so najbolje ocenili slikanice Bobek in barčica, Dva zmerjavca, Pekarna Mišmaš, 

Sovica Oka in Škrat Kuzma dobi nagrado. Pri četrti trditvi (Naslovnica je vabljiva.) so najbolje 

ocenili slikanico Pod medvedovim dežnikom. Pri peti trditvi (Slikanico sem uporabil/-a pri 

pouku.) so najbolje ocenili slikanice Bobek in barčica, Dvanajst slonov, Pekarna Mišmaš, 

Sovica Oka in Pod medvedovim dežnikom. Pri šesti trditvi (Učencem je všeč slikanica.) so 

najbolje ocenili slikanici Pekarna Mišmaš in Sovica Oka. Pri sedmi trditvi (Slikanico lahko 

povežemo z učenčevimi izkušnjami.) so najbolje ocenili slikanici Pod medvedovim dežnikom in 

Sovica Oka. Pri osmi trditvi (S slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje.) so najbolje ocenili 

slikanico Pod medvedovim dežnikom. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Slikanica je kot književna vrsta zastopana v mladinski književnosti. Gre za knjigo, ki jo 

prebirajo tako otroci kot odrasli. Že na prvi pogled lahko prepoznamo značilnost slikanice, ki 

je večina knjig nima. Slikanica ima namreč poleg besedila tudi ilustracije. Lahko rečem, da sta 

ti dve prvini enakovredno zastopani, ponekod je seveda več ilustracij kot besedila in obratno. 

Ilustracije v slikanicah so tudi tista prvina, ob kateri se ustavi marsikatero otroško oko. Zaradi 

nje otrok pokaže navdušenje za knjigo. Seveda že preko opazovanja ilustracij lahko izlušči 

zgodbo slikanice. Za otroke je tudi privlačna/neprivlačna naslovnica. Poleg omenjenih prvin 

slikanic so tu še, npr. format slikanice, pisava, zadnji in sprednji listi. Poznamo več tipov 

slikanic. Naj omenim najbolj preprosto delitev (glede na zahtevnostno stopnjo): leporello, 

knjige s kartonastimi listi in knjige s tankimi listi. V slikanicah najdemo tudi več perspektiv. V 

slikanicah se večinoma pojavljajo nonsensna, resničnostna, parabolična. Če ima slikanica 

kakovostno besedilo, ilustracije, je to kakovostna slikanica, ki mora biti tudi prilagojena 

otrokovemu razumevanju. Na trgu se pojavljajo tudi nekakovostne slikanice. S 

poslušanjem/branjem slikanice učenci razvijajo tudi kritično mišljenje. Pri tem jim pomaga 

učitelj z različnimi nalogami.  

Teoretični del sem zaključila s kratkim pregledom slikanic, ki sem jih uporabila v zadnjem delu 

vprašalnika za empirični del. Najprej sem predstavila obdobja, po katerih je M. M. Blažić 

razdelila razvoj slovenskih slikanic, potem pa sem vsako slikanico, ki sem jo določila za 

lestvico stališč, predstavila z naslovom, avtorjem, letnico prvega izida, ilustratorjem, kratko 

vsebino ter razmerjem ilustracija – besedilo (kako se ilustracija ujema z besedilom, ki je 

zapisano na isti strani). 

V empiričnem delu sem ugotovila, da učitelji 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja pri pouku 

uporabljajo slikanice. Slikanico učencem vedno približajo preko interpretativnega branja, v 

veliko pomoč so jih tudi ilustracije v slikanici. Z njimi večinoma obnovijo zgodbo. Iz dobljenih 

odgovorov sklepam, da slikanice ugodno vplivajo na učence, saj jih radi poslušajo. Vsekakor 

pa je interpretativno branje na prvem mestu, ko se vprašamo, kaj pritegne učence k poslušanju. 

V zvezi s slikanicami se pojavljata tudi dve besedni zvezi, in sicer kakovostna slikanica in 

nekakovostna slikanica. Večina učiteljev poudarja, da mora kakovostna slikanica imeti 

vzgojno sporočilo, povezavo med besedilom in ilustracijami in zapis besedila v knjižnem 

jeziku. Medtem ko so za nekakovostno slikanico označili tisto, ki je zapisana v neknjižnem 
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jeziku. Svojo raziskavo sem zaključila s podajanjem mnenja učiteljev o določenih slikanicah 

preko določenih trditev (lestvica stališč). Najboljše ocene so dobile, npr. slikanice Bobek in 

barčica, Sovica Oka, Pod medvedovim dežnikom, Pekarna Mišmaš. 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da učitelji uporabljajo slikanice pri pouku, da jim učenci z 

navdušenjem prisluhnejo, da v večini ločijo med kakovostno in nekakovostno slikanico, zato 

menim, da je prav da učitelji nadaljujejo s svojim začetim delom, da učencem kolikor je le 

možno interpretativno berejo slikanice. 

 

Za konec lahko rečem le, da izbirajmo slikanice, primerne učencem, in: 

»Ne beremo česar koli, še posebej ne npr. slikanic, ki so po likovni podobi kičaste (s kričečimi 

barvami) in/ali jezikovno pootročene (čim lažje, tem bolje).« (Saksida, 2018)  
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6 PRILOGE 

6.1 VPRAŠALNIK ZA EMPIRIČNI DEL 
 

Opomba: Dodan vprašalnik je vzorec. Dobili so ga učitelji, ki uporabljajo učbeniški komplet 

Naša ulica. Prvi del vprašalnika je bil za vse učitelje isti, drugi del (9. vprašanje) pa je bil 

prilagojen glede na berilo, ki ga učitelji uporabljajo (spremenila sem naslove predlaganih 

slikanic). 

 

VPRAŠALNIK O SLIKANICAH 

 

Spoštovane učiteljice in učitelji! 

Sem študentka 2. stopnje študija Poučevanje na razredni stopnji. Prosila bi Vas, da izpolnite 

spodnji vprašalnik, ki ga bom uporabila izključno za svojo magistrsko nalogo. Vprašalnik je 

anonimen. 

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem. 

          Vanja Novak 

 

Moje delovne izkušnje (obkrožite): 

1. Manj kot 5 let. 

2. Od 6 do 10 let. 

3. Od 11 do 15 let. 

4. Od 16 do 20 let. 

5. Od 21 do 25 let. 

6. Nad 26 let. 

 

1) Ali pri pouku uporabljate slikanice? Obkrožite. 

DA  NE 

2) Kako pogosto uporabljate slikanice? Obkrožite. 

1. 1x na mesec 

2. 2x na mesec 

3. 3x na mesec 

4. Vsak teden 

5. Drugo: ___________________________ 
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3) Kako uporabljate slikanice? Obkrožite največ dva odgovora. 

 

1. Slikanico interpretativno berem. 

2. Slikanico interpretativno berem in hkrati kažem ilustracije v slikanici. 

3. Slikanico interpretativno preberem in nato ob ilustracijah z učenci ponovimo 

zgodbo. 

4. Drugo: ____________________________________________________________ 

 

4) Kakšen odziv učencev opažate pri branju slikanic? Obkrožite največ dva odgovora. 

 

1. Poslušajo z navdušenjem. 

2. Radi poslušajo. 

3. Jih ne zanima. 

4. Ne kažejo nobenih čustev. 

5. Drugo: _______________________________________________________ 

 

 

5) Kaj najbolj pritegne učence k poslušanju slikanice? Obkrožite lahko največ dva 

odgovora. 

1. Besedilo. 

2. Ilustracije. 

3. Interpretativno branje. 

4. Drugo: ____________________________________________________ 

 

6) Kaj mora po vaše vsebovati kakovostna slikanica? Obkrožite lahko največ dva 

odgovora. 

1. Besedilo, zapisano v knjižnem jeziku. 

2. Barvne ilustracije. 

3. Črno-bele ilustracije. 

4. Ilustracije, povezane z besedilom. 

5. Več besedila kot ilustracij. 

6. Več ilustracij kot besedila. 

7. Vzgojno sporočilo. 

8. Drugo:  ______________________________________________ 
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7) Katere trditve po vašem držijo za nekakovostno slikanico? Obkrožite največ dva 

odgovora. 

1. Slikanica je kratka. 

2. Slikanica vsebuje malo ilustracij. 

3. Slikanica je zapisana v neknjižnem jeziku. 

4. Slikanica ni všeč učencem, ne kažejo zanimanja zanjo. 

5. Drugo: __________________________________________________________ 

 

8) Katere slikanice uporabljate pri pouku? Naštejte vsaj 5 slikanic. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9) Prosim, da v nadaljevanju ocenite naslednje slikanice. Obkrožite številko pri določeni 

trditvi, pri čemer pomeni 1 'se ne strinjam s trditvijo' in 5 'se zelo strinjam s trditvijo'. 

 

Slikanica: Muca Copatarica (Ela Peroci) 

 

Slikanica je kakovostna. 1 2 3 4 5 

Pri slikanici se ilustracije ujemajo z besedilom. 1 2 3 4 5 

Besedilo je razumljivo. 1 2 3 4 5 

Naslovnica je vabljiva (pisane barve, velik naslov …). 1 2 3 4 5 

Slikanico sem uporabila pri pouku. 1 2 3 4 5 

Učencem je bila slikanica všeč. 1 2 3 4 5 

Slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami. 1 2 3 4 5 

S slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje. 1 2 3 4 5 

 

 

Slikanica: Maček Muri (Kajetan Kovič) 

 

Slikanica je kakovostna. 1 2 3 4 5 

Pri slikanici se ilustracije ujemajo z besedilom. 1 2 3 4 5 

Besedilo je razumljivo. 1 2 3 4 5 

Naslovnica je vabljiva (pisane barve, velik naslov …). 1 2 3 4 5 

Slikanico sem uporabila pri pouku. 1 2 3 4 5 

Učencem je bila slikanica všeč. 1 2 3 4 5 

Slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami. 1 2 3 4 5 

S slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje. 1 2 3 4 5 



142 
 

 

Slikanica: Juri Muri v Afriki (Tone Pavček) 

 

Slikanica je kakovostna. 1 2 3 4 5 

Pri slikanici se ilustracije ujemajo z besedilom. 1 2 3 4 5 

Besedilo je razumljivo. 1 2 3 4 5 

Naslovnica je vabljiva (pisane barve, velik naslov …). 1 2 3 4 5 

Slikanico sem uporabila pri pouku. 1 2 3 4 5 

Učencem je bila slikanica všeč. 1 2 3 4 5 

Slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami. 1 2 3 4 5 

S slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje. 1 2 3 4 5 

 

 

Slikanica: Klobuk gospoda Konstantina (Peter Svetina) 

 

Slikanica je kakovostna. 1 2 3 4 5 

Pri slikanici se ilustracije ujemajo z besedilom. 1 2 3 4 5 

Besedilo je razumljivo. 1 2 3 4 5 

Naslovnica je vabljiva (pisane barve, velik naslov …). 1 2 3 4 5 

Slikanico sem uporabila pri pouku. 1 2 3 4 5 

Učencem je bila slikanica všeč. 1 2 3 4 5 

Slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami. 1 2 3 4 5 

S slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje. 1 2 3 4 5 

 

 

Slikanica: Bobek in barčica (Anja Štefan) 

 

Slikanica je kakovostna. 1 2 3 4 5 

Pri slikanici se ilustracije ujemajo z besedilom. 1 2 3 4 5 

Besedilo je razumljivo. 1 2 3 4 5 

Naslovnica je vabljiva (pisane barve, velik naslov …). 1 2 3 4 5 

Slikanico sem uporabila pri pouku. 1 2 3 4 5 

Učencem je bila slikanica všeč. 1 2 3 4 5 

Slikanico lahko povežemo z učenčevimi izkušnjami. 1 2 3 4 5 

S slikanico lahko razvijamo kritično mišljenje. 1 2 3 4 5 
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