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POVZETEK 

Magistrsko delo v teoretičnem delu opisuje književnost za otroke in mladino v Avstriji, 

predstavljena je »odsotna avtorica« (Dović, 2005) Anka Luger (1953–) in njenih pet 

avtorskih slikanic. Predstavljene so definicije slikanice različnih avtorjev, oblike knjig in 

razmerje med besedilom in ilustracijo v slikanici. Opisane so definicija govora in mišljenja ter 

faze razvoja otroškega govora. Predstavljeni so dejavniki vpliva slikanice na otrokov govor in 

otrokova recepcijska zmožnost. Na otrokovo predbralno in začetno bralno obdobje ima 

slikanica velik vpliv, na kar opozarjajo pedagogi, psihologi in literarna veda. Slikaniška 

starost otroka (das Bilderbuchalter) je mednarodno uveljavljen strokovni termin, ki poudarja 

vlogo, ki jo ima slikanica pri otrocih, hkrati pa opominja starše na pomembno funkcijo in 

potenciale te zvrsti književnega dela.  

Raziskovalni del zajema likovno-literarno analizo petih avtorskih slikanic, s katero sem želela 

ugotoviti, ali se motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke sodobne 

pravljice po teoriji Marjane Kobe ujemajo z avtorskimi slikanicami Anke Luger. Zanimalo me 

je, ali sta vizualna in verbalna podoba slikanic po teoriji Marie Nikolajeve in Carole Scott 

usklajeni v avtorskih slikanicah Anke Luger. Rezultati raziskave so pokazali, da se značilnosti 

kratke sodobne pravljice v večini ujemajo z obravnavanimi avtorskimi slikanicami ter da sta 

vizualna in verbalna podoba slikanic usklajeni, saj v vseh zgodbah ilustracija podpira besedilo 

in obratno. 

Ključne besede: Avstrija, otroška književnost, avtorji, Anka Luger, slikanica, avtorska 

slikanica, razvoj govora, govor in mišljenje, literarna analiza, likovna analiza, ilustracije. 

 





 

 

ABSTRACT 

Analysis of Anka Luger’s Picture Books 

The theoretical part of the master’s thesis presents children and youth literature in Austria and 

introduces the so-called “absent author” (Dovič, 2005) Anka Luger (1953–) along with her 

five picture books. Furthermore, we also introduce picture book definitions from various 

authors, book forms as well as the relation between text and illustrations in picture books. We 

define speech and thinking and the various stages of children’s speech development, as well 

as discuss how picture books affect children’s speech and their learning abilities. Educators, 

psychologist and literary science many times point out that picture books can have a great 

effect on children before they learn to read and during the initial reading period. The picture-

book age (in German das Bilderbuchalter) is an internationally established term that 

emphasizes the role of picture books in children, and also reminds the parents of its 

importance and potential. 

The empirical part includes a visual and literary analysis of the five picture books. Our aim 

was to determine if according to the theory of Marjana Kobe the motives and subject as well 

as the morphological and structural characteristics of short modern stories, match the picture 

books of Anke Luger. We also try to investigate, if the visual and verbal part of the picture 

books, as defined by Marie Nikolajeva and Carole Scott, corresponds with the picture books 

of our author. The results have shown that for the most part, the characteristics of short 

modern stories match the analysed picture books and that the visual and verbal part, or, in 

other words, the illustrations and the text complement each other well. 

Keywords: Austria, children literature, authors, Anka Luger, picture book, copyright picture 

book, speech development, speech and thinking, literary analysis, visual analysis, illustration.  
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UVOD 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, vendar je v osnovi 

teoretično. 

Teoretični del vsebuje predstavitev avstrijske književnosti za otroke ter življenje in delo Anke 

Luger, ki živi in ustvarja na Dunaju. V nadaljevanju so zapisane definicije slikanice, njene 

oblike, definicije govora in faze razvoja otrokovega govora. Opisan je vpliv slike na govor 

predšolskega otroka in otrokova recepcijska zmožnost.  

Empirični del vsebuje likovno-literarno analizo petih avtorskih slikanic Anke Luger: Keine 

Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), 

Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose 

[Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012). Vseh pet slikanic 

sem najprej s pomočjo slovarjev prevedla iz nemškega v slovenski jezik. S pomočjo raziskave 

sem ugotavljala, ali se motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke sodobne 

pravljice (temeljna tema, snov, motiv, sintetična dogajalna linija, glavni literarni lik, stranski 

literarni liki, dogajalni prostor in čas, sporočilo), ki jih je predstavila Marjana Kobe (1938–) v 

razpravah v reviji Otrok in knjiga (Kobe, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b), ujemajo s petimi 

avtorskimi slikanicami Anke Luger. Raziskovala sem, ali sta glede na elemente (parabesedilo, 

prizorišče, karakterizacijo, perspektivo, čas in gibanje) vizualna in verbalna podoba slikanic, 

ki sta opisani v knjigi Marie Nikolajeve in Carole Scott How Picturebooks work, usklajeni v 

avtorskih slikanicah Anke Luger. Povzetek svojih ugotovitev bom predstavila v zaključku 

magistrskega dela. 

Anko Luger, ki je sicer »odsotna avtorica« (Dović, 2005), lahko brez dvoma z zlatimi črkami 

zapišemo med »velike avtorje«, saj je s svojimi besedili in predvsem čudovitimi ilustracijami 

obogatela marsikatera svoja in tuja literarna dela. 
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1 AVSTRIJSKA OTROŠKA KNJIŽEVNOST 

1.1 KRATKA GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA PREDSTAVITEV AVSTRIJE 

Avstrija (Österreich) je celinska država v Srednji Evropi, ki sestoji iz devetih zveznih dežel in 

pokriva 83.845 km² površine. Z 8.773.686 prebivalci (stanje 1. 1. 2017) (Prebivalstvo, b.d.) 

država meji na jugu s Slovenijo, na vzhodu s Slovaško in Madžarsko, Nemčijo in Češko na 

severu in Lihtenštajnom in Švico na zahodu. Avstrijski prebivalci so potomci 

južnogermanskih plemen, njihova nemščina pa se od visokonemškega jezika Nemcev rahlo 

razlikuje v izbiri in zapisu besed (Boden, 2004). 

 

Slika 1: Grb Avstrije (Avstrija, b.d.) 

V Avstriji poleg 97 % prebivalcev, ki govorijo nemško, živijo štiri manjšine: Slovenci, 

Hrvatje, Madžari in Čehi. Pripadniki teh manjšin so v večini vsaj na jezikovnem področju že 

asimilirani in ne predstavljajo več kot pol odstotka vseh prebivalcev. Na naselitvenih 

območjih Slovencev in Hrvatov, na Koroškem in Gradiščanskem, sta poleg nemščine 

hrvaščina in slovenščina priznani kot uradna jezika. V Avstriji med prebivalci prevladuje 

katoliška vera (85 %), nekaj je tudi protestantov (6 %) (Boden, 2004). 

 

Slika 2: Zastava Avstrije (Avstrija, b.d.) 

Glavno mesto Dunaj, s preko 1,7 milijona prebivalcev, leži na severovzhodu države, kjer sta 

razvita tudi kmetijstvo in večji del industrije. Na gorskih območjih prevladujeta mlekarstvo in 

živinoreja, skoraj polovico površine (več kot 40 %) pa Avstrijci izrabljajo za kmetijstvo. 

Dobra polovica površja Avstrije leži v Alpah in na njihovem obrobju, kjer prevladuje 

podnebje z veliko količino padavin, hladnimi poletji in dolgimi zimami z veliko snega. 

Celinsko podnebje, ki ga spremljajo vroča poletja in hladne zime, je značilno za vzhod in 

jugovzhod države. V Spodnji Avstriji in na Gradiščanskem se ukvarjajo s poljedelstvom, 

pomembno pa je tudi gospodarjenje z gozdovi, saj skoraj 40 % površine prekriva gozd. Med 

eno pomembnejših gospodarskih panog Avstrije štejemo turizem. Rudna bogastva (nafta, 

zemeljski plin, rjavi premog in vrsta rud) so pripomogla k razvoju industrije, s poudarkom na 



Špenko, M. (2019). Analiza avtorskih slikanic Anke Luger. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. 

3 

jeklarski in železarski industriji. Razvile so se tudi druge raznovrstne industrije, kot so: 

kovinskopredelovalna industrija, tekstilna in oblačilna industrija, avtomobilska industrija, 

kemijska in petrokemijska industrija, industrija nasladil in živilska industrija (Boden, 2004). 

1.1.1 Književnost za otroke in mladino v Avstriji 

Prva otroška književna dela na ozemlju Avstrije so nastala v času šolskih reform cesarice 

Marije Terezije in cesarja Jožefa II. ter z vzporedno vzgojno teološko polemiko med 

protestantom Jakobom Glatzem (1776–1831) in katoliškim učiteljem Leopoldom Chimanijem 

(1774–1844). V obdobju romantike so se v Avstriji pojavile prve zbirke pravljic in legend, ki 

so še dandanes po vsem svetu vzor za posnemanje med novodobnimi avtorji. Umetniške 

knjige za otroke so se prvič resno uveljavile z »Gerlachovimi mladinskimi knjižnicami« 

[Gerlachs Jugendbücherei] leta 1901, saj so to prve knjižne serije, ki so bile cenovno 

dostopne vsakomur (Mahkota, 1996). 

Začetek oblikovanja otroške literature v Avstriji se je na splošno začel v času razsvetljenstva, 

ko so otroci v družbi dobili poseben status. V tem obdobju je bilo napisanih veliko knjig. Med 

letoma 1770 in 1830 so založbe v Avstriji izdale dela več kot sto avtorjev, večinoma iz 

kronskih dežel in patrimonialnih oblasti habsburške monarhije. Najpomembnejši med avtorji 

je bil Leopold Chimani (1774–1844), ki je v prvi polovici 19. stoletja na trg prinesel 

moralistične in didaktične knjige za mlade. Eden izmed primerov je serija Erzählungen und 

belehrende Unterhaltungen [zgodbe in poučne zabave], ki se je začela leta 1809. Leopold 

Chimani je prav tako kot njegov »tekmovalec«, protestantski učitelj Jakob Glatz (1776–1831) 

v njegovem obdobju pustil ogromen pečat na otroški literaturi. Čas romantike je prinesel 

bogastvo pravljic in zbirk legend, kot je Ziskova (1786–1855) Österreichische Volksmärchen 

[ljudske pravljice] (1882) (Haller, 2004, v Hunt, 2004). 

Konec 19. in začetek 20. stoletja so na avstrijskem trgu začela prevladovati književna dela, ki 

so slavila habsburško dinastijo in narodno preteklost. Do leta 1914 je Wolgastovo gibanje v 

nemški mladinski književnosti privedlo do tega, da so se v Avstriji začele širiti knjige, ki so 

bile cenene in prilagojene na »otroku primeren način«, po delih avtorjev, kot so Maria von 

Ebner-Eschenbach, Karl Ginzkey in Peter Rosegger. Pod sloganom »otroci zaslužijo le 

najboljše« so pomemben pečat v začetku 20. stoletja v otroški literaturi pustile Gerlachove 

mladinske knjižnice [Gerlachs Jugendbücherei], ki so imele veliko podporo kritikov, 

pedagogov in umetnikov. V letih med 1919 in 1938 je izšlo »dunajsko branje v razredu«, ki 

je bilo močno zgodovinsko usmerjeno, saj se je dogajalo med dvema vojnama. Ernst Kutzer je 

v času prve svetovne vojne ilustriral velik del otroških, mladinskih in šolskih knjig, ki je s 

svojimi otroškimi ilustracijami in navdihom pustil pečat v pred- in povojnem času. Leta 1937 

je uspešno izšla serija poljudnoznanstvenih knjig, ki je bila vzor ostalim tudi po letu 1945 

(Mahkota, 1996). 

V času po drugi svetovni vojni (1945–1955) so na trgu prevladovala necenjena in seksualno 

vsiljiva dela. Služba za kulturo ameriških okupacijskih sil oz. njihovi skrčeni prevodi 

ameriških knjig za otroke so povzročili spremembo na bolje. Avstrijski pisatelji so dobili 

veliko spodbude za pisanje za otroke in več uglednih pisateljev leposlovja za odrasle, npr. 

Marlen Haushofer (1920–1970), Christine Busta (1915–1987), Fritz Habeck (1916–1997), ki 

so začeli svoja dela občasno namenjati bralcem mlajše generacije. V Avstriji sta v 50. letih 

nov stil v ilustraciji začrtala Hans Thomas (1839–1924) z grafično linearnim, čistim slogom 

in Wilhelm Jaruska (1916–2008) z ekspresivnostjo in močnimi barvami. V letih po letu 1960 

so v književnih delih za otroke in mladino prevladovali trije tipi ilustracij. Prvi tip so 

narekovale potrebe trga – splošno sprejeta smer, drugi tip so zaznamovale ilustracije, ki so 
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imele zelo oseben stil podajanja risbe – ilustracije avtorjev Christine Nöstlinger (1936–2018), 

Susanne Riha 

(1954–), Angelike Kauffman (1741–1807), Erwina Moserja (1954–2017) in Lisbeth Zwerger 

(1954–). Tradicijo, uveljavljeno na Dunaju in ki bralce še vedno očara, na prelomu stoletja 

nadaljujejo slikarji, kot so Ludwig Attersee (1940–), Mario Terzic (1945–) itn. (Mahkota, 

1996).  

Po letu 1945 sta bili prevladujoči temi v avstrijskih otroških knjigah živali in narava. 

Uveljavljati so se začeli novi avtorji, kot so: Vera Ferra-Mikura (1923–1997), Mira Lobe 

(1913–1995), Friedl Hofbauer (1924–1914) in Fritz Habeck (1916–1997). V tistem času so 

politična in družbeno-politična vprašanja prerasla v središče pozornosti mladinske in otroške 

literature, katerih prelomnica so bile knjige, kot je npr. knjiga Sadako želi živeti [Sadako will 

leben] (1961) avtorja Karla Brucknerja (1905–1982). Avtorji novejše otroške in mladinske 

književnosti so: Thomas Brezina (1963–), Georg Bydlinski (1956–), Wolf Harranth (1941–), 

Lene Mayer-Skumanz (1939–), Erwin Moser (1954–2017), Christine Nöstlinger (1936–

2018), Renate Welsh (1937–), Käthe Recheis (1928–2015), Barbara Frischmuth (1941–), 

Franz Sales Sklenitzka (1947–), Jutta Treiber (1949–), Rosmarie Thüminger (1939–) (Kinder- 

und Jugendliteratur, b.d.). 

1.1.2 Inštitut za mladinsko literaturo/Institut für Jugendliteratur 

Inštitut za mladinsko književnost na Dunaju, ki kot neprofitna organizacija deluje od leta 

1965, si prizadeva podpirati mlade, ki želijo raziskovati in se ukvarjati z branjem kakovostne 

literature. S pojmom »kakovost« poudarjajo raznolikost, ki izpolnjuje določene umetniške in 

literarne kriterije. V interesu inštituta je, da otroci čim več berejo, tudi knjige v digitalni 

obliki. Otrokom in mladim predstavljajo in priporočajo zasebno in strokovno literaturo za 

kakovostno otroško in mladinsko književnost.  

 

Slika 3: Inštitut za mladinsko literaturo (Institut für Jugendliteratur, b.d.) 

V inštitutu si prizadevajo k podpiranju nadarjenih mladih avtorjev in k prodiranju avstrijskih 

otroških knjižnih umetnikov v širšo javnost. Nudijo inovativne projekte in izobraževanja na 

literarnem področju, programe za financiranje avtorjev, arhiv otroških in mladinskih del v 

obsegu 20.000 knjig avstrijskih avtorjev od leta 1955, največjo nacionalno specializirano 

knjižnico in specialistično revijo za otroško in mladinsko književnost v Avstriji »1001 Buch«. 

Za izpolnitev nalog inštituta sodelujejo s partnerji iz družbenega, javnega in gospodarskega 

sektorja ter z umetniško sekcijo, ki jim omogočajo podporo na finančnem področju (Institut 

für Jugendliteratur, b.d.). 
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Slika 4: Institut für Jugendliteratur Wien 

1.2 ANKA LUGER 

1.2.1 Življenjepis 

Anka Luger se je rodila 10. 6. 1953 v Ljubljani v štiričlanski družini. Po končani osnovni šoli 

se je leta 1968 vpisala na Šolo za oblikovanje v Ljubljani (oddelek za modo). Leta 1972, ko je 

šolanje zaključila, se je zaposlila kot modna svetovalka pri reviji Jana, kjer je delala eno leto. 

Istega leta se je s prijateljico preselila na Dunaj, saj je bila sprejeta na akademijo Hochschule 

für angewandte Kunst. Na akademiji se je dve leti izobraževala na področju modnega 

oblikovanja, nato pa se je prepisala na štiriletni program grafičnega oblikovanja (prosta 

grafika in ilustracija), iz česar je tudi leta 1979 diplomirala. Po končani diplomi je kar nekaj 

časa delala kot grafična oblikovalka in vzporedno ilustrirala. Na Dunaju je Anka spoznala 

sedanjega moža, s katerim si je ustvarila družino in imata dva sinova in vnuka. Tekom 

svojega dela je sodelovala tudi s svojo mamo Elo Peroci. Ilustrirala je nekaj njenih del 

(Amalija in Amalija (1988), Fantek in punčka (1990), Mož z dežnikom (1989) …). Svoje 

ilustracije je razstavila na različnih sejmih in razstavah (Biennale v Bologni, na Dunaju, v 

Bratislavi …). Leta 2005 je dobila nagrado za eno najlepših slikanic Avstrije za delo Keine 

Angst (2005) in nagrado mesta Dunaja za slikanico Oskars Geburtstagshund (2008). Poleg 

nagrajenih dveh slikanic je Anka ustvarila še tri avtorske slikanice, in sicer Wo ist bloß meine 

Geschichte? (2007), Rosina, Balduin und die Rose (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] 

(2012). Na Dunaju deluje v društvu Feder Hassen, v katerega so vključeni pisatelji in 

ilustratorji. Sodeluje tudi v društvu ilustratorjev »13 Strich« (13 črt), v katerem skupaj z 

desetimi ilustratorji na srečanjih rišejo, delajo projekte in razstave. Poleg otroških ilustracij 

riše tudi risbe za odrasle. Ilustrirala je otroške knjige za slovensko in avstrijske založbe: 

Mladinska knjiga Ljubljana, Hermagora Verlag Celovec, Picus Verlag Wien in Bibliothek der 

Provinz Veitra.  
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Slika 5: Anka Luger 

1.2.2 Seznam del 

To poglavje predstavlja abecedni in kronološki seznam del Anke Luger. 

1.2.2.1 Abecedni seznam 

Abecedni seznam objavljenih del Anke Luger: 

 Luger, A., Peroci, E. (1985). Ajatutaja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Lazić, S., Minatti, I. (1995). Ali nemara veš? Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1998). Amalija in Amalija. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva 

založba, cop. 

 Luger, A., Peroci, E. (1988). Amalija in Amalija = Amelie und Amelie. Klagenfurt; 

Laibach; Wien: Hermagoras Verlag = Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 

cop. 

 Luger, A., Peroci, E. (1998). Amelie und Amelie. Klagenfurt; Ljubljana; Wien: 

Hermagoras Verlag, cop. 

 Luger, A. (1984). Brez škarij in šivanke. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1996). Copate sem pozabila.Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Luger, A., Zajc, D. (1985). Das fliegende Haus. Herrsching: M. Pawlak. 

 Luger, A., Peroci, E. (1990). Fantek in punčka. Ljubljana: Založba Mladika. 

 Luger, A., Glogovec, V. Z. (1985). Jakec lovi noč. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A. (2005). Keine Angst!. Dunaj: Picus Verlag Ges.m.b.H. 

 Luger, A., Remškar, S. (1994). Kraljevič in medved. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Jarc, M. (1988). Kralj žog in Sončni stric. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Zajc, D. (1981). Leteča hišica. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Zajc, D. (2002). Leteča hišica. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A. (2012). Luises Hut. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz. 
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 Luger, A., Glogovec, V. Z. (1984). Mihec lovi dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A. (1981). Moj delovni kotiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1989). Mož z dežnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A. (2008). Oskars Geburtstagshund. Dunaj: Picus Verlag Ges.m.b.H. 

 Luger, A., Šoster, Olmer, K. (1995). Panj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A. (2011). Rosina, Balduin und die Rose. Weitra: Verlag Bibliothek der 

Provinz. 

 Luger, A., Peroci, E. (1983). Siva miš, ti loviš. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1997). Spanček zaspanček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Pogačnik, J. (1993). Srček za Nino. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Voglar, M. (1995). Uganke iz vremenske hišice. Ljubljana. Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Kranjc Simoneti, S. (1983). Varujmo otroka nezgod! Ljubljana: Zveza 

prijateljev mladine Slovenije. 

 Luger, A. (2007). Wo ist bloß meine Geschichte?. Dunaj: Picus Verlag Ges.m.b.H. 

 Luger, A., Bizjak, A. (1985). Zajec brez hiške. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

 Luger, A., Maurer, N. (1995). Za zimske dni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Jalovec, J. (1994). Zelenjavne uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

1.2.2.2 Kronološki seznam 

Kronološki seznam objavljenih del Anke Luger: 

 Luger, A., Zajc, D. (1981). Leteča hišica. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A. (1981). Moj delovni kotiček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1983). Siva miš, ti loviš. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Kranjc Simoneti, S. (1983). Varujmo otroka nezgod! Ljubljana: Zveza 

prijateljev mladine Slovenije. 

 Luger, A. (1984). Brez škarij in šivanke. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Glogovec, V. Z. (1984). Mihec lovi dan. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1985). Ajatutaja. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Zajc, D. (1985). Das fliegende Haus. Herrsching: M. Pawlak. 

 Luger, A., Glogovec, V. Z. (1985). Jakec lovi noč. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Bizjak, A. (1985). Zajec brez hiške. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1988). Amalija in Amalija = Amelie und Amelie. Klagenfurt; 

Laibach; Wien: Hermagoras Verlag = Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva založba, 

cop. 

 Luger, A., Jarc, M. (1988). Kralj žog in Sončni stric. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1989). Mož z dežnikom. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1990). Fantek in punčka. Ljubljana: Založba Mladika. 

 Luger, A., Pogačnik, J. (1993). Srček za Nino. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Remškar, S. (1994). Kraljevič in medved. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Jalovec, J. (1994). Zelenjavne uganke. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Lazić, S., Minatti, I. (1995). Ali nemara veš? Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Šoster, Olmer, K. (1995). Panj. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Voglar, M. (1995). Uganke iz vremenske hišice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Maurer, N. (1995). Za zimske dni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1996). Copate sem pozabila. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A., Peroci, E. (1997). Spanček zaspanček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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 Luger, A., Peroci, E. (1998). Amalija in Amalija. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva 

založba, cop. 

 Luger, A., Peroci, E. (1998). Amelie und Amelie. Klagenfurt; Ljubljana; Wien: 

Hermagoras Verlag, cop. 

 Luger, A., Zajc, D. (2002). Leteča hišica. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Luger, A. (2005). Keine Angst!. Dunaj: Picus Verlag Ges.m.b.H. 

 Luger, A. (2007). Wo ist bloß meine Geschichte?. Dunaj: Picus Verlag Ges.m.b.H. 

 Luger, A. (2008). Oskars Geburtstagshund. Dunaj: Picus Verlag Ges.m.b.H. 

 Luger, A. (2011). Rosina, Balduin und die Rose. Weitra: Verlag Bibliothek der 

Provinz. 

 Luger, A. (2012). Luises Hut. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz. 

1.2.3 Avtorske slikanice 

V poglavju Avtorske slikanice je kratka predstavitev vsebine vseh petih obravnavanih 

avtorskih slikanic Anke Luger. 

1.2.3.1 Keine Angst! [Brez strahu!] (2005) 

Avtorsko delo govori o velikem prijateljstvu med dečkom Leom, medvedom in tigrom. Ko so 

bili majhni, so se vsem zdeli zelo prikupni, vendar ko sta medved in tiger zrasla, so se jih vsi 

začeli bati. Lea, medveda in tigra je to zelo žalostilo, zato so se odločili, da v ljudeh preženejo 

strah. Organizirali so glasbeni koncert, v katerem so nastopali vsi trije. S koncertom, v 

katerem je Leo igral na violino, medved in tiger pa sta plesala, jim je uspelo pregnati strah iz 

ljudi. 

 

Slika 6: Naslovnica knjige Keine Angst! (Keine Angst!, 2005)  

1.2.3.2 Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007) 

Zgodba se začne z obiskom strica Pavla, ki je prišel k svoji nečakinji Lili. Stric Pavel Lili 

vedno prinese zgodbo, vendar jo je tokrat nekje pozabil. Ker je bila Lili zelo žalostna zaradi 

tega, se je stric Pavel odločil, da bo zgodbo našel. Med dolgim iskanjem zgodbe je Lili 

zaspala in začela sanjati na stotine barvitih zgodb. 
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Slika 7: Naslovnica knjige Wo ist bloß meine Geschichte? (Wo ist bloß meine 

Geschichte?, 2007)  

1.2.3.3 Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008) 

Dečka Oskarja teta Leona preseneti z rojstnodnevnim darilom. V škatli s pentljo je bil čisto 

pravi majhen kuža. Skozi zgodbo so se Oskarjevi bližnji sorodniki spraševali in dvomili, 

kakšen bo videti Oskarjev kuža, ko odraste. Oskarjeva mama njihova ugibanja prekine s 

stavkom: »Ah, ne skrbite. Bomo videli.« Leto je okoli in kuža je vse bolj podoben svoji mami. 

Zopet je Oskarjev rojstni dan. Oskar za darilo dobi šolsko torbo. Ko ga babica vpraša, kaj bo 

postal, ko bo velik, ji Oskar odgovori: »Ne skrbi, bomo videli.« 

 

Slika 8: Naslovnica knjige Oskars Geburtstagshund (Oskars Geburtstagshund, 2008)  

1.2.3.4 Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) 

Nekega dne se avtor zgodbe v zgodbi odloči, da bo sestavil zgodbo, v kateri bodo nastopali 

vsi – deklica Rozina, hrošč Baldvin in vrtnica. Med potekom naleti na težave s sorazmerjem 

velikosti narisanih junakov in s tem med njimi sproži konflikte. Na koncu zgodbe Rozini 

razloži, da je velikost predmetov, ljudi in rastlin na svetu relativna in odvisna od tega, s čim 

primerjamo določene podobe.   
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Slika 9: Naslovnica knjige Rosina, Balduin und die Rose (Rosina, Balduin und die Rose, 

2011)  

1.2.3.5 Luises Hut [Luizin klobuk] (2012) 

Luiza je na ladji, na poti v Avstralijo k sestrični Lauri, ko ji veter z glave odpihne njen 

klobuk. Luiza je zelo žalostna, vendar ko prispe v Avstralijo, se sprijazni z dejstvom, da 

svojega klobuka ne bo več videla. Medtem ko Luiza in Laura raziskujeta Avstralijo, klobuk 

potuje po morju in kljub svoji žalosti doživlja razne dogodivščine z morskimi živalmi in 

ljudmi. Luizino potovanje se bliža koncu. Z Lauro sedita na plaži, nakar na obalo valovi 

prinesejo njen klobuk. Luiza se ga je zelo razveselila, prav tako pa je bil vesel tudi klobuk, ki 

je lahko končno spet sedel na Luizini glavi.  

 

Slika 10: Naslovnica knjige Luises Hut (Luises Hut, 2012)  

Vseh pet avtorskih slikanic je izpod »peresa in barvic« poleg ostalih del Anka Luger ustvarila 

med letoma 2005 in 2012. Tri slikanice (Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß 

meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007) in Oskars Geburtstagshund [Oskarjev 

rojstnodnevni kuža] (2008)) so bile izdane v založniški hiši Picus Verlag Ges.m.b.H. (Dunaj), 

ostali dve (Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut 

[Luizin klobuk] (2012)) pa pri založbi Verlag Bibliothek der Provinz (Weitra). Vse slikanice 

vsebujejo besedilo – izvirne, kratke zgodbe, ki jih dopolnjujejo čudovite ilustracije, v večini 

narisane s suhimi barvicami in svinčnikom. 

1.3 SLIKANICA 

Slikanica je posebna zvrst knjige, ki otroka spremlja od zgodnjega predbralnega do zgodnjega 

šolskega obdobja in je glede na zunanje oblike, likovne in besedne vsebine izoblikovana v 

različne zahtevnostne stopnje. Je samosvoja, notranje urejena književna celota, ki sledi 

specifičnim zakonitostim slikaniške zvrsti knjige (Kobe, 1987). 
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1.3.1 Definicija slikanice 

Slikanica je specifična oblika knjige, ki združuje ilustracijo, besedilo in vsebinsko-oblikovni 

odnos med ilustracijo in besedilom. Besedilo in ilustracija v slikanici sta v interakciji, kar 

pomeni, da besedilo v slikanici vpliva na razbiranje pomena ilustracij in obratno. Interakcija v 

slikanici je raznolika ter vpliva na zunanjo podobo in razumevanje besedila in ilustracije v 

slikanici. Slikanice glede na stopnjo interakcije med besedilom in ilustracijami uvrščamo med 

najbolj šibke, ki osvetljujejo besedilo, do intenzivnih, ki besedilu spreminjajo pomen. Glede 

na funkcijo ločimo dve različni vrsti slikanic – leposlovne in informativne. Pojem otroške 

slikanice definirajo vsa tista dela, v katerih je likovni del obsežnejši kot besedni in tekst ne 

presega 1.800 besed oz. pet strani strnjenega besedila formata A4, razporejenega čez celo 

slikanico. Otrokov kognitivni razvoj se v slikanici upošteva prek jezikovnih prvin literarnega 

dela in specifične teme, ki jo vsebuje slikanica (Haramija in Batič, 2013). 

»Slikanice […] so del literarnega kontinuuma, ki so izražene v jeziku, literaturi in kulturi, 

vrednost imajo le tiste, ki likovno in literarno presežno izražajo duh časa in humanistične 

vrednote v dobrobit ljudi. […] Slikanice oz. knjige v slikaniški knjižni obliki so sublimni 

izraz osebnega in kolektivnega spomina in imajo za osebni in kulturni razvoj identitetno in 

narodnočloveško funkcijo« (Blažić, 2017, str. 1). 

S. L. Beckett (2009) slikanice opredeljuje s perspektive literature Crossover, ki se obravnava 

kot nov trend oz. celo kot izum 21. stoletja. V knjigi Crossover Picturebooks: A Genre for All 

Ages predstavlja slikanico s perspektive naslovnikov, ki obsegajo bralce vseh starosti. Številni 

avtorji in ilustratorji namreč na podlagi kompleksnega dialoga med besedilom in ilustracijo, 

izvirnih ilustracij in zahtevne vsebine v besedilu lahko nagovorijo bralce več generacij. S. L. 

Beckett (2012) slikanice deli na umetniške slikanice (Artists' books), slikanice brez besedila 

(Wordless Picturebooks), slikanice z navezavo na umetnost (Picturebooks with Allusions to 

the Fine Arts), slikanice z večgeneracijskimi temami (Picturebooks with Cross-Generational 

Themes) in slikanice slavnih (Celebrity Picturebooks) (Beckett, 2012). 

M. Nikolajeva in C. Scott v knjigi How picturebooks Work (2006) slikanico opredeljujeta kot 

umetnostno zvrst, ki jo tvori kombinacija verbalnega in vizualnega. Slikanica je torej 

sintetični medij, kjer prejemnik smisel zgodbe doživi skozi interakcijo različnih 

komunikacijskih sredstev. V slikanicah ni, tako kot v gledališču ali filmih, predvidena ustna 

komunikacija, lahko pa se zgodi, kadar zgodbo beremo. Slikanice zelo upoštevajo odraslega 

sprejemnika, kar pa ni značilno za druge otroške knjige. Po njunem mnenju imajo resnični 

ustvarjalci slikanic opraviti z občinstvom več generacij (Nikolajeva in Scott, 2006).  

1.3.2 Oblike knjig 

V slikanicah ima zelo velik pomen delež ilustracij. Slikanice so glede na število oz. delež 

ilustracij vmesna stopnja med stripom, v katerem prevladujejo ilustracije, in med ilustrirano 

knjigo, v kateri je besedilo pomembnejše od ilustracije. Slikanice delimo na več vrst. Opisane 

so v nadaljevanju.  

1.3.2.1 Slikanice brez besedila 

Slikanice brez besedila ali »tihe knjige« so skrajna oblika slikanice, saj zgodbo prikazujejo le 

skozi ilustracije. Bralec skozi listanje od ene do druge strani in z opazovanjem odkriva odnose 

med posameznimi dogodki in slikami ter pomen barv, okvirjev, kompozicije in perspektive. 

Bralec je tako vpet v tvorni dialog z ilustracijami, ki jih bere posamezno in zaporedoma, eno 
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za drugo, pri tem pa uporabi pomenske sklepe in gradi pričakovanja (Ramos in Ramos, 2011, 

v Haramija in Batič, 2013).  

1.3.2.2 Ilustrirane knjige 

Ilustrirane knjige, ki so pogosto bogato ilustrirane, so sestavljene iz dveh samostojnih celot – 

ilustracije in besedila. Obe celoti lahko funkcionirata samostojno, vsaka zase, vendar mora 

biti delež besedila v knjigi vsaj 50 %, kar predstavlja prevladujoči del knjige. Ilustracije v 

ilustrirani knjigi nimajo funkcije tvorjenja zgodbe, ampak le osvetljujejo prizore, kot so 

literarni liki, prostor, čas in dogajanje. Format ilustriranih knjig je običajno drugačen od 

formata slikanic, besedilo in ilustracije so najpogosteje natisnjeni na format A5 oz. manjšega 

od A4 (Ramos in Ramos, 2011, v Haramija in Batič, 2013).  

1.3.2.3 Slikanice 

»Slikanica je določen tip sodobne otroške književnosti, v kateri je pripovedno besedilo skopo, 

zgodba ali katera druga vsebina pa je predstavljena predvsem prek ilustracij. Skoraj vsak 

prizor, lik, objekt ali ideja prihaja pred otroka bolj likovno kot besedno. Slikanica je v tem 

primeru zgodba v slikah, v njej besedilo zavzema manj pomembno mesto« (Santoro, 2009, 

str. 64)  

Tipi slikanic glede na funkcijo 

Glede na vsebino ločimo leposlovne in informativne slikanice (Haramija in Batič, 2013, 

str. 26). 

 informativne slikanice predstavimo otroku, kadar želimo z njimi doseči točno določen 

namen – učenje, spoznavanje … Informativne slikanice vsebujejo lastne zakonitosti, saj so 

pogojene s kakovostno predstavitvijo izbranega predmetnega področja. Besedišče v 

omenjenih slikanicah mora biti napisano v preprostem slogu in jeziku, hkrati pa morajo 

biti opisi in trditve še vedno veljavni za izbrano področje predstavitve; 

 leposlovne slikanice imajo veliko več avtorske svobode v primerjavi z informativnimi 

slikanicami. Kljub temu pa vsebujejo delne omejitve, npr. omejitev količine besedila v 

slikanici. Med leposlovne slikanice spadajo tudi vse avtorske slikanice Anke Luger: Keine 

Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] 

(2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin 

und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012). 

Tipi slikanic glede na ustvarjalni postopek 

Glede na oblikovanje delimo slikanici v dve skupini (Haramija in Batič, 2013, str. 28): 

 klasične slikanice (prva skupina) so tiste slikanice, v katerih so iste informacije 

ponovljene z besedilom in ilustracijo oz. z dvema sporočevalnima kodoma; 

 slikanice, v katerih je interakcija med besedilom in ilustracijo bistveno bolj 

intenzivna (druga skupina). 

Prepletenost ilustracije in besedila v celoto je poglavitna značilnost slikanice, saj v nobeni 

drugi zvrsti knjige nista likovni in tekstovni delež tako neločljivo prepletena kot v slikanici. 

Evropski in svetovni slikaniški prostor glede na izhodišče pri ustvarjalnem postopku 

predstavljata več modelov slikanice (Kobe, 1987, str. 33–36): 

 avtorska slikanica označuje slikanico, v kateri sta besedilo in ilustracija delo enega 

samega ustvarjalca. Ta model slikanice predstavlja najbolj usklajeno kombinacijo besedila 
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in ilustracije, saj en avtor najbolje ve, kdaj bo uporabil likovno in kdaj tekstovno pisavo, 

kdaj bo kombinacija obeh hkratna in kdaj se bosta medija izmenjevala v skupnem 

estetskem sporočilu. Avtorska slikanica je ravno zaradi tega najodločilnejše gibalo razvoja 

sodobne slikaniške zvrsti na sploh. Vsi avtorji avtorskih slikanic pripisujejo tekstovnemu 

deležu enakovredno težo in funkcijo (prav tam). Slikanice Keine Angst! [Brez strahu!] 

(2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars 

Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose 

[Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012) so avtorske, saj 

sta besedilni in likovni del delo ene avtorice – Anke Luger; 

 tipi slikanice, v kateri sta soavtorja stalni ustvarjalni tim: soavtorja hkrati soustvarjata, 

skupno ustvarjata in oblikujeta likovno in tekstovno podobo slikanice; ilustrator oz. 

likovni soavtor dobi v delo že izoblikovano zgodbo, vendar ustvarja ilustracije v tesnem 

sodelovanju z drugim soavtorjem; ilustrator oz. likovni soavtor slikanice je sicer stalni, 

toda ustvarjalno povsem samostojen ilustrator besedil istega avtorja; 

 tipi slikanice, v kateri soavtorja nista stalna sodelavca: v tej vrsti slikanic je lahko tekst 

tisti, ki je primaren in gre nato k ilustratorju, ki s svojim likovnim deležem slikanico 

dokonča. Lahko pa je likovni delež primaren, kateremu nato svoj del doda besedni 

soavtor. 

Glede na funkcijo avtorske slikanice Anke Luger (Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist 

bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev 

rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) 

in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012)) uvrščamo med leposlovne slikanice, glede na 

ustvarjalni postopek pa med avtorske slikanice. 

1.3.3 Interakcija med besedilom in ilustracijo 

Ilustrirana zgodba nastane z verbalno pripovedjo, ki jo spremlja ena ali več ilustracij, ki so 

podrejene besedam. Isto zgodbo lahko ilustrirajo različni umetniki, ki lahko besedilu 

dodeljujejo različne interpretacije in se tako pogosto soočajo z izvirnim namenom (Nikolajeva 

in Scott, 2006).  

V slikanici imajo besede in ilustracije vsebinski in oblikovni odnos, ki se nanaša na postavitev 

ilustracij in besedila v zgodbi. Za razumevanje vsebinske interakcije ob slikah, ki se nanašajo 

na pripadajoče besedilo, je nujno potrebno poznavanje tudi tistih ilustracij, ki so del 

parabesedila – naslovnica, vezni listi, notranja naslovnica. Ilustrator lahko začne likovno 

pripoved že z naslovnico in jo nadaljuje na veznih listih in nato na notranji naslovnici. 

Intenzivno branje slikanice se torej začne že s prvim pogledom na naslovnico. Vsebinski 

odnos oz. razmerje zaznamujejo ilustracije in besedilo z naslovnice (Batič in Haramija, 2014). 

Kombinacija med verbalno in vizualno ravnjo komunikacije predstavlja edinstven značaj 

slikanice kot umetnostne zvrsti. M. Nikolajeva (2003) omenjen odnos med ilustracijo in 

besedilom imenuje interakcija in navaja naslednje kategorije: 

 simetrična – besedilo in ilustracije predstavljajo oz. pripovedujejo isto zgodbo, torej se 

ista informacija ponovi dvakrat. Simetričen odnos med besedilom in ilustracijami velja za 

slikanice Anke Luger: Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? 

[Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] 

(2008), Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut 

[Luizin klobuk] (2012), saj besedilo v slikanicah podpira ilustracijo in obratno; 

 komplementarna – besedilo in ilustracije med seboj zapolnjujejo pomanjkljivosti; 
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 stopnjevana – ilustracije presegajo in podčrtujejo besedilo ali obratno. V slikanici ustvarja 

kompleksnejšo dinamiko razlika med sporočilnostjo ilustracij in besed. Pri veliki razliki 

med sporočilom slik in besed lahko pride do razvoja kontrapunktne ali protislovne 

dinamike, v skrajni različici pa do kontradiktorne ali nezdružljive interakcije (zahtevanje 

večjega miselnega napora od bralca zaradi tvorbe dvoumnih sporočil slike in besede). 

1.4 GOVOR 

Človek je bitje, ki se z govorico sreča že pred rojstvom. Govor je temeljna vez, ki povezuje 

človeka, njegove izkušnje in družbo. Predstavlja sredstvo prenašanja sporočil in socialne 

adaptacije ter je tesno povezan z mišljenjem (Lipnik in Matić, 1993). 

1.4.1 Kaj je govor 

Govorni razvoj je zapleten in intenziven proces, ki se v obdobju dojenčka do zgodnjega 

otroštva izraža z jokom in neverbalnim sporazumevanjem. Razvoj govora se pri malčkih 

nadaljuje z oblikovanjem in sestavljanjem prvih glasov, ki z izgovarjavo prvih besed vodi k 

uporabi besednjaka. Sledi sestavljanje krajših in daljših stavkov, poznavanje slovničnih pravil 

in razumevanje besedil. Otrok uporablja govor v različnih govornih okoljih ter s tem razvija 

komunikacijske spretnosti. V obdobju srednjega otroštva se otrokov govor močno preplete z 

njegovim mišljenjem in pismenostjo, v mladostniškem in odraslem obdobju pa govor postane 

način mišljenja in delovanja človeka (Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

1.4.2 Govor in mišljenje 

Izražanje z govorom je zapleten psihofiziološki proces, ki temelji na interakciji socialne 

sredine ter psiholoških in fizioloških dejavnikov. Nekateri psihologi in lingvisti so mnenja, da 

ni govora brez mišljenja in ne mišljenja brez govora. Na nejasnosti o razmerju mišljenja in 

govora sta opozarjala tudi psihologa Piaget in Vigotski (Lipnik in Matić, 1993). 

Na podlagi teorije spoznavnega razvoja o govoru je Piaget menil, da mišljenje omogoča 

razvoj govora, hkrati pa njegov razvoj poteka neodvisno od govora. Prvi dve leti, ko se otrok 

izraža z zaznavanjem in gibanjem, Piaget poimenuje zaznavno-gibalna faza (Lipnik in Matić, 

1993).  

Zaznavno-gibalna faza je razdeljena na šest stopenj, ki vsebujejo pomembne kvalitativne 

napredke v otrokovem mišljenju. Prva faza je diferenciacija refleksov, ki se odvija v obdobju 

otroka od rojstva do enega meseca starosti. To stopnjo zaznamujejo refleksi, ki jih otrok dobi 

ob rojstvu (npr. če mu v roko damo predmet, ga bo s prsti stisnil, obračanje glave proti 

zvoku …). Druga faza je razvoj prvega prilagajanja oziroma akcijski vzorec, ki poteka od 

prvega do četrtega meseca starosti otroka. Za to fazo je značilno otrokovo pogostejše 

prilagajanje refleksnih aktivnosti okolju. Začne s koordiniranjem dveh aktivnosti hkrati (npr. 

proti ustom nese stekleničko, ki jo drži z roko, in prime predmet, ki ga sesa). Pojavi se tudi 

koordinacija zaznavanja in aktivnosti (npr. obrne se, ko sliši hrup). Za to stopnjo razvoja so 

značilne primarne reakcije, ki so ponavljajoč krog dejavnosti, ki sproža občutke zadovoljstva. 

V tretji fazi se pričnejo razvijati akcijski vzorci z zunanjim svetom. Otrok se v starosti od 

četrtega do osmega meseca vedno bolj zanima za predmete in ljudi, ki ga obkrožajo. Za to 

stopnjo razvoja so značilne sekundarne krožne reakcije, ki jih otrok ponavlja in ponavlja (npr. 

če otrok slučajno stisne gumijasto račko in ta odda zvok, dejanje ponovi z namenom, da bo 

račka še enkrat oddala zvok. Če odda zvok, bo otrok zadovoljen in ponavljal stiskanje račke). 

Četrta faza vsebuje nove prilagoditve in pričakovanja. Odvija se v starosti od osmega do 
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dvanajstega meseca, kjer pride do usklajevanja dveh ali več sekundarnih krožnih reakcij. 

Pojavi se tudi otrokovo k cilju usmerjeno vedenje (prehodi celo sobo, se ne ozira na stvari 

okoli sebe, temveč le sledi svojemu cilju). Otrok ob koncu te razvojne stopnje določene 

dogodke že pričakuje (npr. vidi, ko si mamica oblači plašč, in začne jokati). Peta faza vsebuje 

nova spoznanja, ki so pridobljena ob aktivnem eksperimentiranju in se dogajajo v obdobju od 

dvanajstega do osemnajstega meseca starosti. Otrokovo preizkušanje in raziskovanje je v tej 

fazi vezano na tercialne krožne reakcije. Piaget otroke v tej starosti imenuje »mali 

raziskovalci«, saj eksperimentirajo z vsem, kar vidijo. V zadnji, šesti fazi, ki je značilna za 

starost od osemnajst do štiriindvajset mesecev, se pojavijo nova spoznanja, ki so pridobljena 

ob miselnih kombinacijah. Otrok je sposoben reševati preprostih problemov, ki temeljijo na 

miselnih zvezah (Marjanovič Umek, 1990). 

V zaznavno-gibalni fazi se miselne operacije, ki imajo po njegovem mnenju globlje korenine, 

ponotranjijo in lahko govorimo o notranjem govoru. Na tej stopnji razvoja otrokovega govora 

po teoriji Piageta pride do egocentričnega govora, katerega kasneje zamenja socialni govor. 

Vigotski je razpravljal o tem, da se mišljenje in govor razvijata neodvisno, saj imata dva 

neodvisna razvojna korena. Prva faza otrokovega govora je po njegovem mnenju afektivni 

govor, saj otrok v zgodnjem obdobju še ni sposoben komunicirati z besedami. Poudarja 

pomen prepletanja mišljenja in govora okoli drugega leta otrokove starosti. Otrokovo 

mišljenje postane govorno, govor pa intelektualen (Lipnik in Matić, 1993). 

Naštetemu zaporedju v otrokovem kognitivnem razvoju po teoriji Piageta torej nasprotujejo 

Vigotski in sodelavci, ki menijo, da se razvojna stopnja začne s socialnim govorom, nadaljuje 

z egocentričnim govorom in zaključi z notranjim govorom (Lipnik in Matić, 1993). 

1.4.3 Faze razvoja otrokovega govora 

Govorni razvoj otroka je razdeljen na predjezikovno in jezikovno obdobje. Predjezikovno 

obdobje zaznamujejo zgodnje zaznavanje in razumevanje govora, prve besede ter geste in 

neverbalne reakcije. V jezikovnem obdobju se pojavijo prve besede, pomen in struktura 

stavka in tvorjenje besedila (Marjanovič Umek idr., 2006). 

1.4.3.1 Predjezikovno obdobje 

Otrok s pomočjo joka, prvih glasov in bebljanja preizkuša svoj govorni aparat ter sporoča 

svoje potrebe in čustva. Pri novorojenčku in dojenčku se najprej pojavi razumevanje govora, 

nato pa raba. Za razumevanje govora mora otrok kontinuirano valovanje zvoka v govoru iz 

svojega okolja razdeliti na zloge, besede in stavke. Novorojenčki zaznajo človeški glas že 

nekaj minut po rojstvu, kar se kaže s takšnimi izrazi, ki jih drugače uporabljajo za izražanje 

čustev. Ta pojav Trevarthen (1993, v Marjanovič Umek idr., 2006) imenuje prirojena 

sposobnost čustvenega dialoga z drugo osebo. Študije o zgodnjem jezikovnem razlikovanju 

pri novorojenčku (Karmiloff in Karmiloff – Smith, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006) 

potrjujejo, da otroci štiri dni po rojstvu raje poslušajo materni jezik kot druge jezike, čeprav 

tega jezika še ne ločijo od ostalih jezikov. 

Otrokove sposobnosti vokalizacije v prvem mesecu življenja temeljijo na joku, gruljenju, 

vzdihih in cviljenju. Otrok lahko izraža bolečino, lakoto ali jezo s tremi različnimi načini joka. 

Lakoto označuje podaljšan jok, ki postaja vse močnejši. Za bolečino in jezo je značilen jok, ki 

je kratkotrajen, močen in oster. Trebušne krče novorojenčka spremlja nenavadno dolgotrajen 

jok, ki se stopnjuje. V obdobju dveh do šestih mesecev dojenčki vokalizirajo tako, da rabijo 

glasovne povezave soglasnik-samoglasnik. Bebljanje se pojavi po petem ali šestem mesecu 
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starosti, ko je vokalizacija vedno bolj celovita, ko npr. govori baba, papa, mama (Clark in 

Clark, 1977, v Marjanovič Umek idr., 2006; Ferguson, 1983, v Marjanovič Umek idr., 2006; 

Goodluck, 1991, v Marjanovič Umek idr., 2006; Reich, 1986, v Marjanovič Umek idr., 2006). 

Vokalizirajo tudi gluhi otroci, zato na vokalizacijo otrokovo socialno okolje nima vpliva. 

Dojenček, star od okoli deset do enajst mesecev, beblja v »stavkih«, saj kombinira več 

nerazumljivih »besed« in jih izraža z vprašalnimi, deklarativnimi in vzklikajočimi oblikami 

(Reich, 1986, v Marjanovič Umek idr., 2006). Nekateri avtorji, npr. Tomasselo in Bates, 

2001, v Marjanovič Umek idr., 2006) menijo, da otrok pri desetem mesecu starosti že 

namerno posnema glasove odraslega, vendar še ne razumejo njihovega pomena. Po prvem 

letu dojenček uporablja geste in kretnje (npr. kazanje predmetov, oseb, vzpostavljanje 

očesnega stika) kot način komunikacije (Whitehead, 2005, v Marjanovič Umek idr., 2006). 

Najbolj zanimivo obdobje v govornem razvoju otroka sta prvi dve leti, ko otrok spoznava in 

interpretira svet prek neposrednega stika s predmeti, spoznava izkušnje, spoznanja pa izraža z 

glasovi, gestami in gibanjem (Kranjc, 1999). 

1.4.3.2 Jezikovno obdobje 

Pri približno trinajstih mesecih starosti dojenčki razumejo, da imajo stvari imena (Volterra, 

Bates, Bretherton in Camaioni, 1979, v Marjanovič Umek idr., 2006). Med osmim in 

petnajstim mesecem starosti večinoma otrok izgovori prvo besedo, ki jo L. Marjanovič Umek 

(1990) definira kot izgovorjeno skupino glasov, ki imajo pomen. Razumevanje besed se pri 

otroku pojavi že približno tri mesece prej, preden jih začne aktivno uporabljati. Prve besede se 

začnejo s poimenovanjem ljudi, prevoznih sredstev in predmetov, ki so v otrokovem okolju 

(Marjanovič Umek, 1990).  

Pomen besede dojenčki pri enem letu starosti že razumejo, ko jo slišijo približno desetkrat, 

medtem ko otroci med drugim in tretjim letom starosti pomen besede razumejo, ko jo slišijo 

le enkrat (Siegler, 1998, v Marjanovič Umek idr., 2006). Otroci z razširitvijo pomena besede 

pogosto poimenujejo celo skupino pojavov ali predmetov, ki so si med seboj po določeni 

lastnosti podobni. Z besedo »avto« tako lahko otrok poimenuje več prevoznih sredstev (npr. 

tovornjak, avtobus …) ali pa z besedo »teta« vse ženske v njegovem okolju. Besede, ki jih 

otrok ne veže le na en predmet, temveč jih uporablja v širšem smislu, saj z njimi izraža 

celotno misel, se imenujejo holofraze (Tomasello in Bates, 2001, v Marjanovič Umek idr., 

2006). Besede, ki se najpogosteje razvijajo z besedami nasprotnega pomena (velik/majhen, 

dolg/kratek) in izražajo odnose vsaj dveh predmetov ali dogodkov, L. Marjanovič Umek 

(1990) poimenuje relacijske besede. Otroci, stari od dve do dve leti in pol, že razumejo 

relacijski besedi v in na za poimenovanje prostorskih odnosov ter ju v svojem govoru tudi že 

uporabljajo. Kljub zgodnji rabi relacijskih besed v govoru pa še ne pomeni, da malček v celoti 

razume njihov pomen (Marjanovič Umek idr., 2006). 

V obdobju med 18. in 20. mesecem starosti otrok združi dve besedi, z namenom da z njima 

izrazi določeno misel, s čimer se zgodi velik premik v razvoju otrokovega govora (Bates in 

Goodman, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006; Nelson, 1996, v Marjanovič Umek idr., 

2006; Papalia idr., 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006). Pri letu in pol starosti poleg rabe 

enobesednih izjav otrok začne povezovati dve besedi v besedno zvezo (npr. mami … piškot). 

Dvobesedne izjave tvori postopoma, obe besedi pa sta vključeni v eno intonacijsko skupino. 

Pri tem uporablja t. i. telegrafski govor, ki vsebuje le nekaj polnopomenskih besed, besedni 

red pa je podoben tistemu, ki ga malček sliši iz govora odraslega. Otrok najpogosteje 

enostavne, dvobesedne izjave uporablja pri izrekanju prošenj (npr. še čaj!) (Marjanovič Umek 

idr., 2006). 
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Malčki med 24. in 27. mesecem starosti običajno že hitro usvajajo slovnična pravila jezika in 

oblikujejo izjave iz treh ali štirih besed (Smith in Cowie, 1993, v Marjanovič Umek idr., 

2006). V obdobju med 24. in 30. mesecem svoje izjave nadgrajujejo na že usvojenih toliko 

časa, dokler z njimi ne izrazijo določenega pomena (npr. Hočem še! Še malo! Hočem še 

malo!) (Siegler, 1998, v Marjanovič Umek idr., 2006). Celostne izjave otroci začnejo 

oblikovati okoli drugega leta starosti in jih tvorijo do četrtega. 

Menim, da avtorske slikanice Anke Luger Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß 

meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev 

rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) 

in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012) največ doprinesejo k razvoju otrokovega govora in so 

najbolj primerne za otroke drugega starostnega obdobja, saj se od tretjega do šestega leta 

starosti govor razvija zelo hitro, tako na slovničnem kot tudi na sporazumevalnem področju in 

medsebojni povezanosti. Otroci, stari od pet do šest let, imajo razvito osnovno strukturo 

govora, kar pomeni, da so sposobni posredovati sporočila tako, da jih razumejo ostali, tako 

vrstniki kot odrasli. Razumejo tudi večino sporočil, ki jih dobijo od odraslih govorcev. 

Govorni razvoj se nadaljuje v odboje srednjega in poznega otroštva, od šestega do enajstega 

leta starosti otroka (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otrok, star od enega do dveh let, pri zanikanju v trdilnih fazah uporabi besedo ne in jo 

preprosto doda na začetek izjave (npr. ne več kruha!). Med tretjim in četrtim letom otrok 

nikalnice že vstavlja v izjave (npr. Fantek ne joka!), uporablja pa tudi negativno obliko (npr. 

Ne morem!). Otrok začne postopoma uporabljati zanikane glagolske oblike (npr. Nočem več 

čaja!) okoli petega ali šestega leta starosti, ko razume pomen pomožnih glagolov. Postopoma 

se razvijajo tudi vprašalne izjave. Pogosto malčki pri poskušanju oblikovanja vprašalnih izjav 

na konec trditve dodajo le intonacijo, ki je značilna za vprašalne izjave (Marjanovič Umek 

idr., 2006). 

Dojenčke in otroke že v zgodnjem obdobju otroštva začnejo spremljati različni teksti, ki so 

posredovani v obliki zgodb o ljudeh, živalih in širšem okolju (Pellegrini in Galda, 1998, v 

Marjanovič Umek idr., 2006; Wray in Medwell, 2002, v Marjanovič Umek idr., 2006). Otrok 

med poslušanjem zgodbe sintetizira pretekle dogodke in razmišlja o možnih nadaljevanjih 

zgodbe, ki jih tekom poslušanja spreminja in dopolnjuje. Med pripovedovanjem zgodbe otrok 

posreduje svoja čustva in osmisli lastne izkušnje ter jih deli z drugimi (Bruner, 1986, v 

Marjanovič Umek idr., 2006; Burton, 2001, v Marjanovič Umek idr., 2006; Wray in Medwell, 

2002, v Marjanovič Umek idr., 2006). 

Tabela 1: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990, str. 29–31) 

STAROST VOKALIZACIJA IN GOVOR RAZUMEVANJE IN ODGOVORI 

1 mesec Otrok veliko joka, cvili; producira 

nekaj samoglasnikov. 

Nasmeh, upadanje splošne aktivnosti; 

ob močnih zvokih se preplaši in zdrzne. 

3 meseci Različen jok, za bolečino, lakoto, 

neugodje; upadanje časa, ki ga otrok 

prejoka; nekaj ponavljajočih glasov 

(ga, ga); gruljenje. 

Vokalno gruljenje kot odgovor na 

pomirjajoče glasove; nekaj imitacijskih 

odgovorov na govor. 

5 mesecev Bebljanje; vokalne igre; mnogo 

ponavljajočih glasov; vsi 

samoglasniki; soglasniki m, k, g, b, 

p; glasen smeh. 

Imitacijski odgovori na govor upadajo; 

obračanje in gledanje za glasom; 

prepoznavanje domačega, poznanega 

glasu; z vokali izraženo zadovoljstvo, 

jeza. 
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7 mesecev Različnost v bebljanju, glasu in 

ritmu; že naučenim glasovom doda d, 

t, n, v; govori – pogovarja se z 

igračami. 

Pogostejše so geste kot del 

vokalizacijskih odgovorov na dražljaje; 

na glasove v okolju pogosto odgovarja. 

9 mesecev Jok, s katerim želi zbuditi pozornost; 

»mama«, »dada«, »baba« so del 

vokalnih iger, ne gre za asociacijo na 

osebo ali objekt. 

Umikanje pred tujci, pogosto 

kombinirano z jokom; posnema 

ploskanje. 

11 mesecev V povprečju uporablja eno besedo 

pravilno; posnema glasove in 

pravilno število zlogov; malo joka. 

Razume »ne, ne«; odgovarja na »pa, 

pa« in podobno z ustreznimi kretnjami. 

1–2 leti Več nerazumljivega žargona 

(spakedran jezik, žlobudranje); 

napredek v artikulaciji; pri dveh letih 

že poimenuje veliko predmetov; 

veliko eholalije (ponavljanja). 

Pri dveh letih prepozna 150–300 besed; 

pravilno odgovarja na številne ukaze, 

kot so »sedi«, »pridi«, »daj mi to« … 

2–3 leta Poskuša z novimi glasovi, vendar 

artikulacija zaostaja za besednjakom; 

50–57 % besed je razumljivih; 

pogosto izpušča zadnji soglasnik; 

žlobudranje počasi upada. 

Pri treh letih razume 800–1000 besed; 

odgovarja na različne ukaze, ki 

vsebujejo besede »na«, »pod«, 

»gor« … 

3–4 leta Razumljivost povedanega je blizu 

100 %; pogosto pomanjkljiva 

artikulacija l in r; uporablja 3–4 

besed v stavkih; malo jih pri štirih 

letih uporablja množino. 

Prepozna množino, spol, pridevnike; 

razume sestavljene stavke. 

4–6 let Sintaksa je ustrezna pri šestih letih; 

sestavi 5–6-besedne stavke; tekoč 

govor; lahko izraža časovne odnose; 

glas dobro modulira v konverzaciji. 

Razume 2500–3000 besed; sledi 

navodilom, ki vsebujejo 3–4 aktivnosti; 

razume »če«, »zato« in »zakaj«. 

 

Slikanice s takšnim obsegom in strukturo besedila, kot so slikanice Anke Luger (Keine Angst! 

[Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars 

Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose 

[Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012)), bi uporabila z 

otroki, starimi od tretjega leta dalje, saj otroci pri tej starosti že razumejo sestavljene stavke, 

sledijo navodilom in poznajo množico besed. 

1.5 VPLIV SLIKANICE NA GOVOR PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Zgodnja komunikacija med dojenčkom in mamo ima velik vpliv na otrokov govorni razvoj. 

Začne se z »zgodnjim govorom matere« ali »k otroku usmerjenim govorom odraslega«, ki pa 

je po slogu in vsebini drugačen, kot ga odrasli uporabljajo v medsebojni komunikaciji, ne 

glede na zavedanje. »Zgodnji govor matere« prepoznamo po izrečenih krajših stavkih, 

počasnejšem govoru, čistejši izgovorjavi, poudarku na intonaciji in veliko ponavljanja v 

govoru. Z otrokom želimo prek »zgodnjega govora« vzpostaviti pristno komunikacijo in 

pridobiti njegovo odzivnost (Marjanovič Umek, 1990). 

Na govorni razvoj malčka ima med drugimi dejavniki velik vpliv skupno branje staršev in 

malčkov, katerega z razvojnega vidika natančno proučujejo tudi nekateri raziskovalci (npr. 
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Foy in Man, 2003, v Dolinšek Bubnič, 1999). Ugotavljajo, da se starši vključujejo v govorno 

interakcijo že z dojenčki, ko jim berejo otroške knjige. Prek branja odrasli z izjavami 

usmerjajo dojenčkovo in malčkovo pozornost, poimenujejo podobe in like v ilustracijah, ga 

sprašujejo in potrjujejo dojenčkove ali malčkove odzive. V drugem letu starosti malčki 

začnejo uporabljati izjave, sestavljene iz dveh besed, postopoma pa se začne spreminjati tudi 

skupno branje. V procesu branja se začnejo pojavljati sekvence zaporednega prevzemanja 

vlog – mama otroku zastavi vprašanje, otrok se odzove z odgovorom, mama pa nato odgovor 

podkrepi. Z odraščanjem malčka skupno branje vedno bolj postaja podobno dialogu, ki ga 

usmerjata in vodita tako otrok kot odrasel. Z napredovanjem govornega razvoja otrok na 

vprašanje ali izjavo staršev odgovori z novo izjavo ali vprašanjem (Marjanovič Umek, 2010). 

V predšolskem obdobju je otrok, ki je vpet v proces poslušanja oz. branja zgodb, poimenovan 

kot »igrivi bralec« (»the reader as player«), ki kot igralec v fantastičnem svetu posnema 

realni svet, želje in strahove. Otrok se uči povezovanja in nadzorovanja sveta na simbolni 

ravni. Bolj kot bralci v pravem pomenu so otroci v tem obdobju mladi poslušalci književnih 

besedil. Na domišljijska besedila se odzivajo na čustveni ravni in verjamejo v resničnost 

pravljic. Predbralne dejavnosti imajo motivacijsko vlogo, obenem pa se otroci ob prebiranju 

tudi igrajo (Appleyard, 1994, v Blažić, 2011). 

Otroška književnost vsebuje dela, ki so načeloma namenjena otrokom do osmega leta starosti, 

med njimi pa so kot pomemben dejavnik za razvoj otrokovega govora tudi slikanice. Pri 

pripovedovanju besedil je v prvi vrsti treba slikanice deliti glede na starostno stopnjo otroka 

in vsebino slikanice. Pripovedovalec običajno otroku bere besedilo, otrok pa hkrati oziroma 

po prebranem tekstu opazuje ilustracije v slikanici. Primernost slikanice za otroka je odvisna 

od njegovega (govornega) razvoja, pri zahtevnosti slikanice pa je treba upoštevati besedilo in 

ilustracijo. Kljub temu da ima slikanica naslovnike več generacij, mora biti primerna in 

zanimiva z vidika ilustracije in besedila, predvsem za otroka. Dolžina besedila v slikanici 

mora biti primerna otrokovemu kognitivnemu razvoju – ne predolga in ne prekratka. Poleg 

dolžine besedila pa sta v slikaniški produkciji pomembni tudi književna vrsta (pripovedke, 

bajke, pravljice, kratka fantastična zgodba, kratka realistična zgodba, lirska in epska poezija) 

in tematika (Haramija in Batič, 2013). 

Otrok pri branju oz. rokovanju s knjigo posnema odraslega – njegovo držo med branjem in 

mimiko. Pozorno ogleduje ilustracije in pogosto tudi sam poseže po knjigah in jih prinese 

odraslim z željo po poslušanju zgodb. Malčki že zelo zgodaj razumejo ilustracije in podobe 

ter na stvari, ki jih zanimajo, kažejo s prstom. Besede otroku v drugem letu starosti dajejo 

novo možnost sporazumevanja in izražanja in ko otrok spregovori, postane slikanica 

odraslemu v odnosu do otroka zanimiva tudi z vidika razvijanja otroškega govora (Dolinšek 

Bubnič idr., 2003). 

Strokovnjaki potrjujejo, da je knjiga oz. slikanica zelo pomembna za otrokov razvoj in da 

ponuja različne možnosti, ki jih uporaba slikanice nudi: ob branju otrok prisluhne govoru in 

ga povezuje s celotno govorico, tudi neverbalno; ob uporabi slikanice odrasli spodbuja dialog 

med njim in otrokom; odrasli in otrok ob raznolikosti besednega zaklada odkrivata nove in 

drugačne pomene besed ter lahko odkrivata nove možnosti uporabe besed; ob sestavljanju 

besed in stavkov nadgrajujeta domišljijo in ustvarjalnost; otrok z uporabo besed vstopa v svet 

literature svoje in tuje kulture; odrasli med podoživljanjem zgodbe in doživljanjem občutkov 

v medsebojnem stiku z otrokom odpira svet doživljanja drugega; otrok ob povezovanju besed 

prepoznava različne občutke in čustva; ob ilustracijah otrok spoznava načine vizualnega 

sporočanja in občutkov ter tako gradi lasten odnos do vizualnih sporočil; prek likovnih zgodb 

otrok opazuje, povezuje in spoznava določene elemente tudi v interakciji s slišanim 
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besedilom; vsebina v knjigi je lahko tudi kot izhodišče za pomoč pri vzgoji; otrok ob slikanici 

osvaja osnovne komunikacijske veščine; skupaj z liki iz zgodbe otrok prepoznava različne 

situacije, tudi neprijetne in boleče; otrok prek zgodbe odkriva izkušnje in se nauči novih 

veščin, ki mu v življenju lahko pomagajo pri premagovanju ovir; z vsakodnevnim branjem v 

dialogu se otrok nauči dnevne rutine, navade in ponavljajoče se aktivnosti; ob ilustracijah 

lahko odrasli zgodbo pripovedujejo, nagrajujejo, jo spreminjajo, kar otroke posebno veseli 

(Dolinšek Bubnič idr., 2003). 

1.5.1 Otrokova recepcijska zmožnost 

Recepcijska zmožnost oz. zmožnost za ustvarjalno komuniciranje z literarnim besedilom je 

procesni cilj recepcijske didaktike mladinske književnosti (Kordigel Aberšek, 2008). Delimo 

jo na senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence ter obdobje intuitivne 

inteligence. 

1.5.1.1 Senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence 

Zmožnosti recepcije literature v senzomotornem obdobju so izjemno intenzivne, vendar 

močno omejene v smislu mladinske literature kot besedne umetnosti, zato lahko 

senzomotorno obdobje in obdobje praktične inteligence opisujemo skupaj. V obdobju 

praktične inteligence (starost otroka 2–3 leta) otrok še ne pozna sistema jezikovnih znakov do 

te stopnje, da bi lahko z njihovo uporabo komuniciral z okolico ali s pomočjo jezika 

razmišljal o svetu. Za senzomotorno obdobje in za prvi del obdobja praktične inteligence je 

značilno zaznavanje le zvočne komponente literarnega besedila. Ko otrok jezik šele usvaja, 

ima na razpolago sistem štirih tipov diferenciranih znakov, s katerimi lahko razmišlja o svetu 

in komunicira z okolico. Piaget opisuje v kontekstu (Kordigel Aberšek, 2008):  

 posnemanje in ponavljanje: ker otrok ne pozna besede, v aktualni spomin iz preteklosti 

lahko prikliče pojave ali dogodke s ponovitvijo giba, položajem telesa in obrazno mimiko, 

ki je spremljala pojav v preteklosti; 

 simbolna igra: je sistem predelovanja, pri katerem otrok uporabi posnemanje in že 

poznana jezikovna sredstva, npr. sistem predelovanja podzavestnih konfliktov. 

Nerazumljeno preteklo situacijo, ki ga teži, se otrok igra prek igre vlog. Otrok torej 

konfliktni položaj predeluje in o njem neposredno razmišlja s pomočjo giba, besed in 

intonacije v igri vlog; 

 otroške risbe: z otroško risbo otrok izrazi svoja globlja čustva in predstave, katere bi 

lahko izrazil s svojim pomanjkljivim jezikom. Otroška risba je medij, prek katerega otrok 

izraža svoja podoživljanja in dogodke; 

 notranje slike so miselne kopije slik že videnih v realnem svetu ali montaža, konstrukcija 

novih slik. Otrok prek notranjih slik premišljuje o pravem pomenu besede. Otrok 

premišljuje s pomočjo notranjih slik, pri katerih se nič ne dogaja »navzven«. Tako 

odloženo posnemanje kot tudi simbolna igra, otroška risba in notranje slike so pomembni 

za razmišljanje in služijo kot pomembno orodje za razmišljanje o literarnih besedilih, s 

katerimi se bo otrok srečal, ko bo že obvladal jezik; 

 jezik: otrokovo obvladovanje jezika je v teh dveh obdobjih zelo omejeno. Treba pa se je 

zavedati, da se otrok v svojem najzgodnejšem obdobju odziva na enega bistvenih 

konstitutivnih elementov poezije – na ritem, saj otrok v fazi petih ali branih estetsko 

oblikovanih ritmičnih besedil praviloma povezuje z najprijetnejšimi občutki ugodja. 

Ritmični govor poezije se začne povezovati s prijetnimi gibalnimi igrami, pri katerih 

otroka največkrat na koncu čaka nekaj zanimivega, kot npr. pri pesmici Križ-kraž, kralj 

Matjaž. Otrok se začenja učiti recepcijske vloge in začne pridobivati prve spretnosti v 
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okviru svoje recepcijske zmožnosti prek srečevanja z ritmom poudarjene pomirjujoče in 

razigrane gibalne poezije. Naslednja stopnja je učenje dveh različnih tipov govora odraslih 

oseb – tisti govor, s katerim odrasli z otrokom stopajo v socialno komunikacijo in pri tem 

pričakujejo odziv, in tisti govor, od katerega nima ničesar in ima namen samo, da bi 

otroku ob tem govoru postalo lepo. Ko bo otrok sposoben prepoznavati recepcijsko 

situacijo, se bo začel učiti, da je posebna in da je zanjo značilna posebne vrste stavčna 

intonacija ter tipična barva glasu, ki jo odrasli med pripovedovanjem uporablja. Otrok 

kasneje opazi razliko med obema vrstama govora odraslih in njuno ritmično ureditvijo ob 

vstopanju odraslega v dialog z otrokom. Ob opažanjih podobnosti pesemskega govora z 

enakomernim umirjenim valovanjem ali sunkovitim ritmičnim poskakovanjem se počasi 

začne utrjevati asociativna vez, da je pesemski ritmični govor v tesni povezavi z zibanjem 

zibelke, toplino naročja, slišanostjo maminega dihanja, prijetno utrujenostjo in drsenjem v 

spanec. Pesmi prinašajo pomoč, s katero odrasli potolaži otroka, kadar je žalosten, 

povezane pa so tudi s prijetnim druženjem ob igri – srečanje s književnostjo je vedno 

povezano s prijetnimi občutki. Pesem se povezuje tudi z občutkom varnosti, ob ritmični 

gibalni poeziji oz. ob uspavanki, ki je na začetku povezan izključno s fizičnim impulzom 

(ob prepevanju otroka zibamo, stiskamo, božamo z glasom …), kasneje pa otroku 

predstavlja pomemben zametek varnosti ob recepciji literature, ki ga bo otrok zmožen 

črpati iz pripovedne strukture mladinskega literarnega besedila. 

1.5.1.2 Obdobje intuitivne inteligence 

Obdobje intuitivne inteligence, ki je značilno za otroke, stare 2–3 leta in 7–8 let, se z vidika 

otrokove recepcijske zmožnosti deli na dve fazi (Kordigel Aberšek, 2008): 

 obdobje egocentrične recepcije (otrokovo zaznavanje temelji na besednih signalih po 

kriteriju njihovih enakosti ali velikih podobnosti z realnim svetom) – poleg zvočnega in 

čustvenega segmenta književnosti otrok začenja dojemati tudi vsebino. S pomočjo vrste 

predstav, ki jih je otrok posedanjil, je zmožen slediti zgodbi. Prav tako pa si otroci kot tudi 

odrasli predstave prikličemo v spomin s pomočjo besede, ki jo simboliziramo. Prve 

besede so pri otroku naučene alogično na podlagi asociacij med določenim doživljanjem 

in glasovnimi skupinami. Besed se otrok spomni, ko se doživetje ponovi. Otrok sprva 

misli, da so besede imena stvari, po približno tretjem letu starosti pa otroci dojamejo, da 

so besede znaki za skupino reči, z vsaj eno skupno lastnostjo. Otrok začne uporabljati 

besede v funkciji množinskih pojmov in ta stopnja jezikovnega razvoja zadošča za prvo 

recepcijo literature, ki ne temelji več le na ravni zvoka, ki ga besede ustvarjajo, temveč na 

ravni pomena besed. Otrok se v obdobju egocentrične recepcije začne srečevati z dvema 

vrstama literarnih svetov – »realni« literarni svetovi (urejeni po objektivni miselni shemi) 

in »nerealni«, domišljijski literarni svetovi (urejeni po subjektivni miselni shemi). Otrok v 

tej fazi močno doživlja literarna besedila, v katerih se prepoznava, mu ponujajo velike 

možnosti za identifikacijo, ki lahko nadomestijo simbolično igro v njeni funkciji, lahko jih 

uporablja v procesu prilagajanja sveta lastnim potrebam in mu ponujajo možnost 

posrednega razmišljanja o svetu in njegovih pravilih. V fazi egocentrične recepcije se 

otrok nauči komunicirati s književnostjo, stopati z njo v dialog in poiskati v nekem 

minulem sporočilu odgovor na svoje trenutno vprašanje (osrednje kompetence recepcijske 

zmožnosti). Pri otroku oz. bralcu je mogoče neposredno izzvati nekatere reakcije s 

pomočjo konfiguracije dražljajev, ki so natančno določeni. To lahko dosežejo tudi 

književne osebe, ki so oblikovane tako, da v bralcu sprožijo potrebo po posnemanju, 

imajo pregnantno izražen značaj ali tiste književne osebe, ki v otroku sprožijo vzdušje, ki 

spodbuja k ponotranjenemu posnemanju; 
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 naivno pravljično obdobje se začne, ko otrok doseže prag zrelosti za recepcijo pravljice, 

in konča, ko otrok doseže stopnjo zmožnega ločevanja pravljičnega sveta od realnega oz. 

ko dojame, da je meja med pravljično resničnostjo in realnim svetom. Obdobje naivne 

pravljične recepcije traja nekje do sedmega leta starosti, z izjemami. Recepcijsko 

zmožnost v naivnem pravljičnem obdobju delimo na: 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književne osebe: v prvem delu tega obdobja 

otrok opaža le tiste književne osebe, ki so otroci kot on sam. Kmalu zatem otrok 

zaznava in doživi tudi tiste književne osebe, ki mu po zunanjosti niso podobne, npr. 

živali. Otrok zaznava bitja iz pravljic, kot so čarovnice, vile, velikani, in razume 

njihovo funkcijo v zgodbi. V tem obdobju ima otrok še vedno veliko težav pri 

zaznavanju in razumevanju karakterja književnih oseb. Zmožen je zaznavanja 

književne osebe, karakterizirane po zakonu polarizacije (najpreprostejša oblika 

karakterizacije, ki od bralca zahteva najskromnejšo zmožnost abstrahiranja) – 

književne osebe so zelo dobre ali zelo slabe; 

 zmožnost odkrivanja vrat za identifikacijo: otrok je zmožen za vrata za 

identifikacijo uporabiti le podobnost med književno osebo in seboj. Skozi ta vrata 

vstopa v besedilni svet, podoživlja dogajanje v besedilu in v njem čustveno participira; 

 zmožnost ustvarjanja domišljijskih podob književne osebe: če otrok začuti, da je 

književna oseba dobrosrčna, si jo bo predstavljal v pozitivnem smislu. Če zasluti, da je 

oseba hudobna, si jo bo predstavljal grdo; 

 zmožnost opažanja perspektiv književnih oseb v književnem besedilu: prav tako 

kot v obdobju egocentrične recepcije si tudi v naivno pravljičnem recepcijskem 

obdobju otrok še ne zna predstavljati, da bi drugi videli stvari drugače, kot jih vidi 

sam; 

 zmožnost zaznavanja motivov za ravnanje književnih oseb: ob sprožanju 

intenzivnih čustev (ljubosumja, jeze, maščevalnosti, samovšečnosti, užaljenem 

ponosu …) ob odločilnih premikih v književnem dogajanju lahko otroci zaznajo 

motive za ravnanje književnih oseb. Zmožni so zaznavanja motivov književnih oseb, 

ki izvirajo iz želje po zanimivem, pestrem doživetju. Otroci v tem obdobju niso 

sposobni zaznavanja emocionalnih doživetij književnih oseb prek opisa, vendar 

dojame le tisto, kar vidi; 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja dogajalnega prostora: v tem obdobju je 

otrok zmožen iz opisanih izjav sklepati, kakšno je socialno okolje v pravljici. Zelo 

dobro si zapomni podrobnosti, na podlagi namigovanj pa si zna ozadje v zgodbi 

predstavljati zelo v živo. Ne opaža socialnih in kulturnih razlik med sloji; 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja knjižnega časa: otrok je v naivno 

pravljičnem recepcijskem obdobju zmožen slediti le kronološkemu toku dogodkov. 

Zna slediti literarnemu dogajanju, če je prek pripovednega postopka neposredno 

obveščen o tem, kaj se je zgodilo za tem. Beseda nekoč v tem odboju pomeni čas, ko 

je bilo vse na svetu drugače kot danes; 

 zmožnost zaznavanja in razumevanja književnega dogajanja: otroka v naivno 

pravljičnem obdobju spremlja oteženo spremljanje strnjenega dogajanja, lahko pa 

sledi sosledju doživljajev glavne literarne osebe. Otrok se popolno čustveno osredotoči 

na dogodke, o katerih tisti trenutek teče beseda. Nima težav z zaznavanjem književne 

motivacije v zgodbah, v katerih ima v vsakem poglavju glavno vlogo druga oseba.  

Senzomotornemu obdobju, obdobju otrokove praktične inteligence, obdobju intuitivne 

inteligence sledita še obdobji konkretnih, logičnih intelektualnih operacij, ki traja od 7., 8. do 

12. leta starosti, in obdobje abstraktne inteligence, ki se začne po otrokovem 12. letu starosti 

(Kordigel Aberšek, 2008). 
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Eden glavnih temeljev otroške literature je slikanica, ki je opredeljena kot specifična oblika 

knjige, v kateri so združene ilustracije, besedilo in vsebinsko-oblikovni odnos med 

ilustracijami in besedilom. V 21. stoletju pa slikanica ne velja le kot otroška knjiga, temveč je 

uveljavljena kot književna zvrst, ki ima naslovnike več generacij (Crossover Picturebooks). 

Poleg slikanic omenjene knjige delimo tudi na slikanice brez besedila in ilustrirane knjige. 

Edinstven značaj slikanice kot umetnostne zvrsti predstavlja kombinacija vizualne in verbalne 

ravni komunikacije (Nikolajeva, 2003). V obdobju dojenčka in zgodnjega otroštva 

(predjezikovno obdobje) se govorni razvoj izraža z jokom in neverbalno komunikacijo, v 

obdobju 1–2 leti (jezikovno odbobje) pa malček že pravilno izgovori 150–300 besed. 

Slikanice Anke Luger (Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? 

[Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] 

(2008), Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut 

[Luizin klobuk] (2012)) so posebej primerne za obravnavo z otroki od tretjega leta starosti 

naprej (obdobje intuitivne inteligence), saj v tem obdobju otroci že skoraj popolnoma 

razumejo posredovano zgodbo, sestavljene stavke ter prepoznajo množino, spol in pridevnike. 
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II EMPIRIČNI DEL 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Empirično kvalitativno literarno analizo v magistrskem delu sem začela z avtorskimi prevodi 

petih avtorskih slikanic Anke Luger iz nemščine v slovenščino, nato pa sem jih kvalitativno 

analizirala na osnovi literarne teorije Marjane Kobe. Ugotavljala sem, ali se slikanice Keine 

Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), 

Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose 

[Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012) ujemajo z motivno-

tematskimi in morfološko-strukturnimi značilnostmi (temeljna tema, snov, motiv, sintetična 

dogajalna linija, glavni literarni lik, stranski literarni liki, dogajalni prostor in čas, sporočilo) 

kratke sodobne pravljice po teoriji Marjane Kobe. Zanimalo me je, ali sta vizualna in verbalna 

podoba, ki sta predstavljeni v knjigi Marie Nikolajeve in Carole Scott v slikanicah Anke 

Luger, glede na elemente (parabesedilo, prizorišče, karakterizacijo, perspektivo, čas in 

gibanje) usklajeni. V sklopu magistrskega dela sem s pomočjo strokovne literature in člankov 

raziskala, ali slikanica vpliva na govorni razvoj predšolskega otroka. 

2.1 CILJI 

Vseh pet avtorskih slikanic sem prebrala in s pomočjo slovarjev prevedla iz nemškega v 

slovenski jezik. Zgodbe sem na kratko obnovila in jih analizirala po teoriji Marjane Kobe ter 

Marie Nikolajeve in Carole Scott. Ugotavljala sem, ali se zgodbe avtorskih slikanic Anke 

Luger ujemajo z motivno-tematskimi in morfološko-strukturnimi značilnostmi kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe in ali se vizualna in verbalna podoba v slikanicah ujemata po 

teoriji Marie Nikolajeve in Carole Scott. Raziskala sem, ali uporaba slikanice vpliva na 

govorni razvoj predšolskega otroka. 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZ. HIPOTEZE 

1. Ali uporaba slikanice vpliva na govorni razvoj predšolskega otroka? 

2. Ali se po teoriji M. Nikolajeve in C. Scott glede na elemente (parabesedilo, prizorišče, 

karakterizacijo, perspektivo, čas in gibanje) ujemata vizualna in verbalna podoba v 

avtorskih slikanicah Anke Luger Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine 

Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev 

rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] 

(2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012)? 

3. Ali se motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti kratke sodobne pravljice 

(temeljna tema, snov, motiv, sintetična dogajalna linija, glavni literarni lik, stranski 

literarni liki, dogajalni prostor in čas, sporočilo), ki jih je predstavila Marjana Kobe, 

ujemajo z avtorskimi slikanicami Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine 

Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev 

rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] 

(2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012) avtorice Anke Luger? 

2.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskovanju del Anke Luger sem si izbrala metodologijo, imenovano študija primera, 

torej je raziskava literarna analiza. Uporabila sem deskriptivno in komparativno metodo dela 

ter metodo analize. S pomočjo raziskave sem podala poglobljeno likovno-literarno analizo 

petih avtorskih slikanic Anke Luger. Metodologijo sem podprla z analizo dokumentov. 
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Analiza slikanic je temeljila na teoriji M. Kobe (kratka sodobna pravljica), objavljeni v 

razpravah v reviji Otrok in knjiga (Kobe, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b), in na teoriji M. 

Nikolajeve in C. Scott, zapisani v knjigi How picturebooks work (2006). Pri likovni analizi 

slikanic mi je bil v veliko pomoč nestandardiziran polstrukturiran intervju rednega profesorja 

za področje grafike mag. Črtomirja Freliha. 

2.3.1 Vzorec 

Vzorec je namenski, saj sem izbrala pet enot oziroma vseh pet avtorskih slikanic avtorice 

Anke Luger: Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja 

zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, 

Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] 

(2012). 

2.3.2 Instrument oz. pripomočki 

Pri raziskovanju sem uporabila nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar ter pet 

avtorskih slikanic avtorice Anke Luger: Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß 

meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev 

rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) 

in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012). 

2.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Za pridobivanje podatkov sem iskala relevantno znanstveno literaturo. Uporabila sem 

nemško-slovenski in slovensko-nemški slovar za prevod pravljic. Sodelovala sem s 

profesorjem za področje grafike, mag. Črtomirjem Frelihom. Iskala sem strategije za 

prevajanje pravljic. Uporabila sem znanstveno literaturo, ki mi je omogočila natančno 

literarno in likovno analizo avtorskih slikanic Anke Luger. Za pridobitev podatkov sem 

uporabila tudi deloma vnaprej pripravljeno, nestandardizirano in polstrukturirano tehniko 

intervjuja. S triangulacijo oz. uporabo različnih virov in tehnik zbiranja podatkov sem 

zagotovila bolj poglobljeno razumevanje proučevanega problema. 

2.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Podatke sem kvalitativno obdelala in jih predstavila opisno. Slikanice Anke Luger sem 

obdelala in predstavila v obliki literarne in likovne analize. 

2.4 LITERARNA ANALIZA PETIH AVTORSKIH SLIKANIC ANKE LUGER PO 

TEORIJI KRATKE SODOBNE PRAVLJICE MARJANE KOBE 

V tem poglavju bom predstavila literarno analizo vseh petih avtorskih slikanic Anke Luger 

(Keine Angst! [Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] 

(2007), Oskars Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und 

die Rose [Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012)) po 

literarni teoriji kratke sodobne pravljice Marjane Kobe. Raziskovala sem, katere elemente 

kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim likom ali glavnim literarnim likom kot 

oživljenim predmetom, ki jih je navedla Marjana Kobe v razpravah v reviji Otrok in knjiga 

(Kobe, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b), vsebujejo omenjene slikanice. 

Motivno-tematske in morfološko-strukturne značilnosti/stalnice kratke sodobne 

pravljice po Marjani Kobe 
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2.5 BREZ STRAHU!/KEINE ANGST! (2005) 

Kratka obnova vsebine 

Glavni literarni lik – otrok Leo – ima dva prijatelja, poosebljeni živali – tigra in medveda –, ki 

so ju vsi občudovali, dokler sta bila majhna. Ko sta tiger in medved zrastla, pa so se ju vsi bali 

in nihče se ni želel igrati z njima. Leo, tiger in medved so si domislili, da bodo z glasbo 

pregnali strah iz ljudi. Organizirali so glasbeni nastop, kjer je Leo zaigral na svojo violino, 

tiger in medved pa sta okoli njega plesala. Kasneje so se jim pridružili vsi, ki so bili na 

koncertu, in zaplesali z njimi. Nihče več se ni bal tigra in medveda. 

 

Slika 11: Naslovnica knjige Keine Angst! (2005)  

1. Temeljna tema, snov, motiv 

Temeljna tema, snov pravljice je otroški doživljajski svet in igra; priprava glasbenega 

nastopa. 

»Povabili bomo vse na koncert. 

Vadili smo cel teden.« (Luger, 2005, str. 12) 

[»Wir luden alle zu einem Konzert ein.« (Luger, 2005, str. 12)] 

Osrednji motiv sta strah in žalost. 

»Oba moja prijatelja sta začela postajati vse večja in večja. Tega je bilo vseh zelo strah. 

Nihče se ni več hotel igrati z nami. To nas je zelo žalostilo.« (Luger, 2005, str. 8) 

[»Meine beiden Freunde Tiger und Bär wurden immer größer und größer. Da bekamen alle 

Angst vor ihnen.« (Luger, 2005, str. 8)] 

2. Sintetična dogajalna linija 

Sintetična dogajalna linija je skrčena na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. 

Glavni literarni lik Leo in poosebljeni živali tiger in medved so bili žalostni, ker se zaradi 

velikosti tigra in medveda nihče več ni želel igrati z njimi, zato so poiskali rešitev v glasbi. Z 

glasbenim nastopom so premagali strah v ljudeh pred velikostjo tigra in medveda. 
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3. Glavni literarni lik 

Glavni literarni lik v zgodbi je otrok Leo. 

»Moje ime je Leo in poleg mene sta dva velika …« (Luger, 2005, str. 2) 

[»Ich heiße Leo und die beiden neben mir sind meine großen …« (Luger, 2005, str. 2)] 

4. Stranski literarni liki 

Stranska literarna lika sta poosebljeni živali – tiger in medved: 

»Nato sem zaigral svojo najljubšo pesem. Tiger in Medved sta prišla na oder in plesala okoli 

mene.« (Luger, 2005, str. 22) 

[»Dann spielte ich mein schöntest Lied. Tiger und Bär kamen auf die Bühne und tanzen um 

mich herum.« (Luger, 2005, str. 22)] 

V pravljici ni neposredno omenjenih odraslih ljudi. Avtorica ljudi, ki se bojijo poosebljenih 

živali – tigra in medveda –, oz. publiko na glasbenem koncertu imenuje z »vsi«. 

»Tega je bilo vseh zelo strah. Nihče se ni več hotel igrati z nami.« (Luger, 2005, str. 8–10) 

[»Da bekamen alle Angst vor ihnen. Keiner wollte mehr mit uns spielen.« (Luger, 2005, 

str. 8–10)] 

»Vsi so bili navdušeni in vzklikali […]« (Luger, 2005, str. 20) 

[»Alle waren begeistert und riefen […]« (Luger, 2005, str. 20)] 

5. Dogajalni prostor in čas  

Dogajalni prostor je sodoben – oder. 

»Tiger in Medved sta prišla na oder in plesala okoli mene.« (Luger, 2005, str. 22) 

[»Tiger und Bär kamen auf die Bühne und tanzen um mich herum.« (Luger, 2005, str. 22)] 

Dogajalni čas v zgodbi ni opredeljen. 

6. Sporočilo 

Neposredno moralnega nauka v zgodbi ni. Zasledimo pa sporočilo, da se je treba s strahom 

soočiti in da imamo odrasli velikokrat predsodke o ljudeh, živalih, predmetih glede na 

zunanjost in videz, katerim otroci ne dajejo ključnega pomena. 

»Oba moja prijatelja sta začela postajati vse večja in večja. Tega je bilo vseh zelo strah. 

Nihče se ni več hotel igrati z nami.« (Luger, 2005, str. 8) 

[»Meine beiden Freunde Tiger und Bär wurden immer größer und größer. Da bekamen alle 

Angst vor ihnen. Keiner wollte mehr mit uns spielen.« (Luger, 2005, str. 8)] 

Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom 

Otroški glavni literarni lik je sodoben mestni otrok – Leo. Leo in njegova dva prijatelja – tiger 

in medved – poosebljeni živali – na začetku zgodbe postanejo žalostni in dobijo strah pred 

osamljenostjo. Tiger in medved sta začela rasti, ostali so se ju začeli bati in zato se ni nihče 

več želel igrati z njimi. Dogajanje v zgodbi je dvodimenzionalno. Liki odraslih ljudi so 
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navzoči, vendar imajo stransko vlogo in niso neposredno omenjeni. Leo se sooči z realnim 

svetom ljudi in poišče rešitev v glasbi, čeprav v pogovorni stik z njimi ne vstopa. Z glasbenim 

nastopom s prijateljema prežene strah iz drugih zaradi velikosti tigra in medveda. Zgodba 

izhaja iz subjektivne perspektive otroškega glavnega literarnega lika. Konec je srečen, saj 

glavni literarni lik doseže, da se nihče več ni bal njegovih dveh prijateljev. Ugotavljam, da se 

zgodba Brez strahu! [Keine Angst!] (2005) ujema z motivno-tematskimi in morfološko 

strukturnimi značilnostmi kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom 

(temeljna tema, snov, motiv, sintetična dogajalna linija, glavni lik, stranski literarni liki, 

dogajalni prostor in čas, sporočilo). 

2.6 KJE JE MOJA ZGODBA?/WO IST BLOß MEINE GESCHICHTE? (2007) 

Kratka obnova vsebine   

Deklico Lili je obiskal stric Pavel – glavni literarni lik, ki običajno s seboj »prinese« tudi 

zgodbo, vendar jo je tokrat nekje pozabil. Med Pavlovim iskanjem zgodbe v žepu, taksiju, na 

ulici, pri psu Čarliju, na radiu, knjižni polici in na sliki je Lili zaspala in začela sanjati na 

stotine barvitih zgodb. 

 

Slika 12: Naslovnica knjige Wo ist bloß meine Geschichte? (2007)   

1. Temeljna tema, snov, motiv 

Temeljna tema, snov pravljice je otroški doživljajski svet in igra; iskanje izgubljene zgodbe. 

»Kje je sedaj zgodba?« (Luger, 2007, str. 6) 

[»Wo ist denn jetzt die Geschichte?« (Luger, 2007, str. 6)] 

Osrednji motiv je razočaranje. 

»Kje je sedaj zgodba?« vpraša Lili razočarano. »Si jo pozabil prinesti?« 
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[»Wo ist denn jetzt die Geschichte?«, fragt Lilly enttäuscht. »Hast du vergessen, sie 

mitzubringen?« (Luger, 2007, str. 6)] 

2. Sintetična dogajalna linija 

Sintetična dogajalna linija je običajna, saj se odvije kot kratek del otrokovega vsakdanjika. 

»Lili se razveseli obiska strica Pavla, saj je prepričana, da je tudi tokrat s seboj prinesel 

zgodbo, vendar jo je tokrat izgubil. Med stričevim iskanjem zgodbe Lili zaspi in začne sanjati 

na stotine barvitih zgodb.« 

3. Glavni literarni lik 

Glavni literarni lik je odrasla oseba – stric Pavel. 

»Stric Pavel je prišel!« (Luger, 2007, str. 3) 

[»Onkel Paul ist da!« (Luger, 2007, str. 3)] 

4. Stranski literarni liki 

Kot stranske osebe v zgodbi nastopijo: 

 sodoben mestni otrok – deklica Lili 

»Lili že globoko in trdno spi.« (Luger, 2007, str. 25) 

[»Lilly schläft bereits tief und fest.« (Luger, 2007, str. 25)] 

 Lilijina mama 

»Kaj je narobe?«, vpraša Lilijina mama. (Luger, 2007, str. 14) 

[»»Was ist denn los?«, fragt Lillys Mutter.« (Luger, 2007, str. 14)] 

 gospa, zaposlena na taksi centrali 

»"Samo trenutek," odgovori gospa iz taksi centrale.« (Luger, 2007, str. 10) 

[»"Momentchen," antwortet die Dame aus der Taxizentrale.« (Luger, 2007, str. 10)] 

 gospa Hiacinta 

»"Kako izgleda?" vpraša gospa Hacinta.« (Luger, 2007, str. 12) 

[»" Wie schaut sie denn aus?" will Frau Hyazinthe wissen.« (Luger, 2007, str. 12)] 

5. Dogajalni prostor in čas 

Dogajalni prostor je sodoben, saj se zgodba odvija: 

 v hiši nečakinje Lili: 

»" Končno!" vzklikne Lili. "Stric Pavel je prišel!"« (Luger, 2007, str. 3) 

[»"Endlich!", ruft Lilly. "Onkel Paul ist da!"« (Luger, 2007, str. 3)] 

 na balkonu:  
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»"Ste videli mojo zgodbo?" vpraša stric Pavel z balkona gospo Hacinto, ki gre po ulici.« 

(Luger, 2007, str. 12) 

[»"Haben Sie meine Geschichte gesehen?", fragt Onkel Paul von Balkon aus Frau Hyazinthe, 

die gerade auf der Straße vorübergeht. (Luger, 2007, str. 12)] 

6. Sporočilo 

V zgodbi ni neposrednega moralnega nauka. Zgodba sporoča situacijo, ki se v otroštvu pojavi 

velikokrat – otrok si nekaj želi, vendar tega ne dobi. Zgodba sporoča, da se taki in podobni 

zapleti na koncu vedno razpletejo.  

Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom 

V zgodbi je središčno pomemben otroški svet, vendar zgodba nima otroškega glavnega 

literarnega lika. Glavni literarni lik je odrasla oseba, stric Pavel, ki otroškemu liku – deklici 

Lili želi povedati zgodbo. Stric Pavel se zgodbe ne spomni in Lili postane žalostna. V stricu 

Pavlu se vzbudi empatija in zgodba se začne odvijati na irealno raven, ko stric Pavel začne 

zgodbo fizično iskati. Zgodba se konča na realni ravni, ko Lili zaspi in začne sanjati na stotine 

barvitih zgodb. Dogajanje v zgodbi je torej dvodimenzionalno. Dogajalni čas in prostor sta 

sodobna. Zgodba ne moralizira, temveč v sebi nosi sporočilo. Ugotavljam, da se knjiga Wo ist 

bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007) ujema z motivno-tematskimi in 

morfološko strukturnimi značilnostmi (temeljna tema, snov, motiv, sintetična dogajalna linija, 

stranski literarni liki, dogajalni prostor in čas, sporočilo) kratke sodobne pravljice po teoriji 

Marjane Kobe, razen z značilnostjo otroškega glavnega literarnega lika. 

2.7 OSKARJEV ROJSTNODNEVNI KUŽA/OSKARS GEBURTSTAGSHUND 

(2008) 

Kratka obnova vsebine   

Glavni literarni lik – deček Oskar je za rojstni dan od tete Leone dobil kuža, ki je bil še 

mladič. Skozi zgodbo Oskarjeva družina ugotavlja, kakšen bo videti kuža, ko bo zrastel v 

odraslega psa. Oskarjeva mama je končala njihovo ugotavljanje z izjavo: »Ne skrbite, bomo 

videli!« Po enem letu se je pokazalo, da je kuža vedno bolj podoben svoji mami Kari. Ko je 

Oskarja teta Leona vprašala, kaj bo postal, ko bo velik, je Oskar odgovoril z maminim 

stavkom: »Ne skrbi, bomo videli!« 
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Slika 13: Naslovnica knjige Oskars Geburtstagsuhnd (2008)  

1. Temeljna tema, snov, motiv 

Temeljna tema, snov so ugotovitve Oskarjevih družinskih članov o tem, kakšen bo videti 

njegov kuža, ko odraste. 

»Ah, mislim, da ne bo ostal tako majhen,« reče Oskarjev brat Oliver. »Boš videl, vse bo 

pojedel, nato pa bo postal debel in okrogel kot žoga!« (Luger, 2008, str. 8) 

[»Ach, der bleibt doch nicht so klein,« sagt Oskars Bruder Oliver. »Du wirst sehen, der wird 

uns noch alles wegfressen und dann wird er dick und rund wie eine Kugel!« (Luger, 2008, 

str. 8)] 

»Nisem prepričan, da bo debel,« pripomni dedek. »Zagotovo pa bo velik.« (Luger, 2008, 

str. 10) 

[»"Das ist gar nicht so sicher, dass er dick wird," wiederspricht der Opa. "Aber er wird 

bestimmt riesengroß werden."« (Luger, 2008, str. 10)] 

»Boš videl,« pravi Oskarjeva sestra Oliva, »tako bo velik, da ga ne boš mogel niti na sprehod 

peljati!« (Luger, 2008, str. 12) 

[»"Du wirst sehen«, sagt jetzt Oskars Schwester Olivia," der wird noch so groß, dass du gar 

nicht mit ihm spazieren gehen kannst!« (Luger, 2008, str. 12)] 

»In zelo, zelo močan bo, seveda!« (Luger, 2008, str. 14) 

[»"Und ganz, ganz stark wird er natürlich auch!"« (Luger, 2008, str. 14)] 

»Mogoče bo postal takšen, kot je njegova mama Kara,« je pomislila teta Leona. »Ali pa ji bo 

vsaj podoben …« (Luger, 2008, str. 16) 

[ »"Vielleicht wird er ja auch einfach so wie seine Mutter Cara", überlegt Tante Leona. "Oder 

wenigstens so ähnlich ..."« (Luger, 2008, str. 16)] 
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Osrednji motiv je radovednost. Oskarja in njegovo družino zanima, kakšen bo postal kuža, ko 

bo odrastel. 

2. Sintetična dogajalna linija 

Sintetična dogajalna linija v zgodbi ni običajna, saj se zgodba odvije v enem letu – med 

Oskarjevima dvema rojstnima dnevoma: 

»"Vse najboljše za rojstni dan, Oskar!" reče teta Leona.« (Luger, 2008, str. 3) 

[»"Alles Gute zum Geburtstag, Oskar!" sagt Tante Leona.« (Luger, 2008, str. 3) 

»In minila je jesen, zima, pomlad in poletje.« […] »In zopet je Oskarjev rojstni dan.« (Luger, 

2008, str. 20–23) 

[»Und so vergeht ein Herbst und ein Winter, ein Frühling und ein Sommer.« […] »Und 

wieder hat Oskar Geburtstag.« (Luger, 2008, str. 20–23)] 

3. Glavni literarni lik 

Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok – deček Oskar. 

»Oskar je postal velik.« (Luger, 2008, str. 25) 

[»So groß ist Oskar jetzt schon.« (Luger, 2008, str. 25)] 

4. Stranski literarni liki 

Stranski literarni liki v zgodbi so teta Leona, Oskarjeva babica, Oskarjev brat Oliver, 

Oskarjev dedek, Oskarjeva sestra Oliva in Oskarjeva mama. 

5. Dogajalni prostor in čas 

Kraj in čas dogajanja v zgodbi sta sodobna. Začetek zgodbe se dogaja na jesenski dan, konec 

zgodbe prav tako na jesenski dan, vendar eno leto kasneje. 

»In minila je jesen, zima, pomlad in poletje. […] »In zopet je Oskarjev rojstni dan.« (Luger, 

2008, str. 20–23) 

[»Und so vergeht ein Herbst und ein Winter, ein Frühling und ein Sommer.« […] »Und 

wieder hat Oskar Geburtstag.« (Luger, 2008, str. 20–23)] 

6. Sporočilo 

Zgodba nima neposrednega moralnega nauka, temveč sporoča, da je treba pustiti času čas in 

da se sčasoma vse razplete tako, kot se mora, brez prehitevanja dogodkov. 

Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom 

Glavni literarni lik v zgodbi je otrok – Oskar. Liki odraslih ljudi v zgodbi nastopajo, vendar 

imajo stransko vlogo. Celotno dogajanje v zgodbi poteka na realni ravni, brez 

fantastičnih/irealnih elementov. Oskarjeva družina ugotavlja, kakšen bo videti Oskarjev kuža, 

ko odraste. Dogajalni čas in prostor v zgodbi sta sodobna. Zgodba ne moralizira, temveč v 

sebi nosi sporočilo. Ugotavljam, da se zgodba Oskarjev rojstnodnevni kuža [Oskars 

Geburtstagshund] (2008) ujema z motivno-tematskimi in morfološko-strukturnimi 

značilnostmi (temeljna tema, snov, motiv, glavni literarni lik, stranski liki, dogajalni prostor 
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in čas, sporočilo) kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim likom, razen sintetična 

dogajalna linija, ki ni običajna. 

2.8 ROZINA, BALDVIN IN VRTNICA/ROSINA, BALDUIN UND DIE ROSE 

(2011) 

Kratka obnova vsebine 

Avtor zgodbe je glavnemu literarnemu liku deklici Rozini, poosebljeni živali hrošču Baldvinu 

in poosebljeni rastlini vrtnici obljubil, da bo sestavil zgodbo, kjer bodo vsi trije nastopali. 

Med nastopajočimi pride do nesoglasij, saj se vsak začne med sabo primerjati po svoji 

velikosti podobe v zgodbi z drugima dvema. Ilustrator jih na koncu zgodbe pomiri z 

dejstvom, da je njihova velikost relativna in odvisna od tega, s čimer jo primerjamo.  

 

Slika 14: Naslovnica knjige Rosina, Balduin und die Rose (2011)  

1. Temeljna tema, snov, motiv 

Temeljna tema, snov je igra in doživljajski svet avtorja zgodbe iz zgodbe. 

»Lepega jutra, ko sem sedel na svojem vrtu, sem Rozini, hrošču Baldvinu in vrtnici obljubil: 

"Sestavil bom zgodbo, v kateri boste nastopali vsi."« (Luger, 2011, str. 2) 

[»An einem schönen Morgen, als ich in meinem Garten sitze gebe ich Rosina, dem Käfer 

Balduin und der Rose ein Versprechen ich werde eine Geschichte zeichnen, in der sie alle 

vorkommen.« (Luger, 2011, str. 2)] 

Osrednji motiv so nesoglasja med avtorjem zgodbe in stranskimi literarnimi liki – Rozino, 

hroščem Baldvinom in vrtnico – zaradi medsebojne primerjave glede njihove velikosti podobe 

v zgodbi. 

»"Počakaj! Ne moreš me narisati tako majhne!" vzklikne Rozina. "Daleč si. Zato sem te 

narisal tako majhno," ji pojasnim.« (Luger, 2011, str. 12) 

[»"Warte! Du kannst mich doch nicht plötzlich so klein zeichnen!" ruft Rosina. 

"Du bist ja weit weg. Deshalb habe ich dich so klein gezeichnet," versuche ihr zu erklären.« 

(Luger, 2011, str. 12)] 
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2. Sintetična dogajalna linija 

Sintetična dogajalna linija v zgodbi je običajna, saj se odvije kot kratek izsek v otrokovem 

vsakdanjiku. 

Avtor zgodbe se v zgodbi nekega jutra odloči, da bo sestavil zgodbo, v kateri bodo nastopali 

deklica Rozina, hrošč Baldvin in vrtnica. Med ilustriranjem nastopajočih med njimi in 

avtorjem pride do nesoglasij zaradi medsebojnega primerjanja glede velikosti. Zgodba se 

konča z avtorjevo razlago o tem, da je velikost nekoga ali nečesa odvisna od tega, s kom ali s 

čim jo primerjamo. 

3. Glavni literarni lik 

Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok – deklica Rozina. 

4. Stranski literarni liki 

Stranski literarni liki so avtor zgodbe – človek, poosebljeni živali – hrošč Baldvin, krokodil 

Egon – in poosebljena rastlina vrtnica. 

5. Dogajalni prostor in čas 

Dogajalni čas in prostor sta sodobna. Zgodba se odvija nekega lepega jutra na vrtu avtorja 

zgodbe. 

»"Lepega jutra, ko sem sedel na svojem vrtu, sem Rozini, hrošču Baldvinu in vrtnici obljubil 

[…]"« (Luger, 2011, str. 2) 

[»"An einem schönen Morgen, als ich in meinem Garten sitze gebe ich Rosina, dem Käfer 

Balduin und der Rose ein Versprechen […]"« (Luger, 2011, str. 2)] 

6. Sporočilo 

Zgodba ne moralizira, vendar v sebi nosi sporočilo. Avtor želi sporočiti, da nič v življenju ni 

tako, kot se zdi na prvi pogled. Na vsako stvar lahko gledamo z različne perspektive oz. z 

različnih zornih kotov. 

»"Ali to pomeni, da nič ni tako, kot se zdi?"« me radovedno vpraša Rozina. »"Točno! Ali 

obratno. Nič se ne zdi, kot je,"« ji odgovorim.« (Luger, 2011, str. 24–25) 

[»"Heißt das, nichts ist wie es scheint?" fragt mich Rosina nachdenklich. 

"Genau! Oder auch umgekehrt. Nichts scheint wie es ist," antworte ich« (Luger, 2011, 

str. 24–25)] 

Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom 

Glavni literarni lik v zgodbi je sodoben mestni otrok – deklica Rozina, ki ima karakter 

sodobnega, trmastega otroka, ki želi svoje želje uresničiti takoj, na kakršen koli način. 

Dogajanje je skrčeno na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. V zgodbi poleg deklice 

Rozine nastopita tudi poosebljeni živali hrošč Baldvin in krokodil Egon, poosebljena 

rastlina – vrtnica in avtor oz. ilustrator zgodbe – človek, ki povezuje zgodbo v celoto. 

Dogajanje poteka na realni in irealni ravni, v dveh različnih svetovih. Dogajalni čas in prostor 

sta sodobna. Zgodba ne moralizira, temveč nosi sporočilo, da je vse na svetu relativno – 
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velikost določenih podob, predmetov, rastlin in živali. Na to lahko gledamo širše – vse 

situacije v življenju so odvisne od tega, s katere perspektive gledamo na njih in s čim jih 

primerjamo. Ugotavljam, da se zgodba Rozina, Baldvin in vrtnica [Rosina, Balduin und die 

Rose] (2011) z otroškim glavnim literarnim likom ujema z motivno-tematskimi in 

morfološko-strukturnimi značilnostmi sodobne pravljice (temeljna tema, snov, motiv, glavni 

literarni lik, stranski liki, sintetična dogajalna linija, dogajalni prostor in čas, sporočilo) po 

literarni teoriji Marjane Kobe. 

2.9 LUIZIN KLOBUK/LUISES HUT (2012) 

Kratka obnova vsebine 

Glavni literarni lik v zgodbi je oživljen predmet – Luizin klobuk, katerega veter odpihne z 

glave Luizi, ko se ta vkrca na ladjo, namenjeno v Avstralijo, na obisk k svoji sestrični. Luiza 

prispe v Avstralijo in se sprijazni z izgubo svojega klobuka. Med Luizinim in Laurinim 

druženjem in pohajkovanjem po Avstraliji klobuk doživlja razne dogodivščine v zraku in na 

morju z različnimi morskimi živalmi in ljudmi. Nekega dne, ko Laura in Luiza sedita ob 

morju, valovi prinesejo Luizin klobuk na plažo in zopet je tam, kjer ima mesto – na Luizini 

glavi.  

 

Slika 15: Naslovnica knjige Luises Hut (2012)  

1. Temeljna tema, snov, motiv 

Temeljna tema, snov je potovanje Luize v Avstralijo in vzporedno potovanje Luizinega 

izgubljenega klobuka po morju. 

»To se ji pripeti, ko je na ladji, namenjena v Avstralijo.« (Luger, 2012, str. 5) 

[»Sie ist auf einem Schiff nach Australien, als es passiert.« (Luger, 2012, str. 5)] 

»Klobuk je jadral kot majhen pisan čoln.« (Luger, 2012, str. 7) 

[»Der Hut segelt davon wie ein kleines buntes Boot.« (Luger, 2012, str. 7)] 

Osrednji motiv je žalost Luize in Luizinega klobuka zaradi njune ločitve. 

2. Sintetična dogajalna linija 

Sintetična dogajalna linija v zgodbi ni običajna, saj se zgodba odvija dlje časa – del Luizinega 

potovanja v Avstralijo. 
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3. Glavni literarni lik 

Glavni literarni lik je oživljen predmet, pokrivalo – Luizin klobuk. 

»Klobuk je jadral kot majhen pisan čoln.« (Luger, 2012, str. 7) 

[»Der Hut segelt davon wie ein kleines buntes Boot.« (Luger, 2012, str. 7)] 

4. Stranski literarni liki 

Stranski literarni liki v zgodbi: 

 odrasla oseba Luiza 

»Če bi Luiza že na začetku vedela, da bo našla svoj klobuk!« (Luger, 2012, str. 3) 

[»Wenn doch Luise schon jetzt am Anfang wüsste, dass sie am Ende ihren Hut wieder finden 

wird!« (Luger, 2012, str. 3)] 

 potnik 

»Potnik jo želi pomiriti: "Ne skrbite, na ladjah vedno izgubljajo klobuke."« (Luger, 2012, 

str. 5) 

[»Ein Passagier will sie beruhigen: "Machen Sie sich nichts daraus."« (Luger, 2012, str. 5)] 

 poosebljena žival – morski pes 

»Ampak morski pes je radoveden.« (Luger, 2012, str. 9) 

[»Aber neugierig ist der Hai trotzdem.« (Luger, 2012, str. 9)] 

 odrasla oseba – Luizina sestrična Laura 

»Laura, njena sestrična jo že čaka.« (Luger, 2012, str. 9) 

[»Laura, ihre Cousine, wartet schon auf sie.« (Luger, 2012, str. 9)] 

 poosebljena žival – delfin 

»Začne se mu približevati delfin.« (Luger, 2012, str. 11) 

[»Ein Delphin nähert sich.« (Luger, 2012, str. 11)] 

 poosebljena žival – meduza 

»[…] nakar ga ogovori meduza: "Kaj si?"« (Luger, 2012, str. 13) 

[»[…] als ihn eine Meduse anspricht: "Was bist du?"« (Luger, 2012, str. 13)]  

 poosebljene živali – trije galebi 

»"Kakšna čudna ptica je to?" zakliče galeb.« (Luger, 2012, str. 17) 

[»"Was ist denn das für ein komischer Vogel?" ruft eine Möwe.« (Luger, 2012, str. 17)] 

»"To ni ptica!" zakliče drugi galeb.« (Luger, 2012, str. 17) 

[»"Das ist kein Vogel!" ruft eine zweite Möwe.« (Luger, 2012, str. 17)] 

»"To je … Kako se imenuje?" tretji galeb išče besedo.« (Luger, 2012, str. 17) 

[»"Das ist … Wie nennt man das Ding?" sucht eine dritte Möwe nach dem Wort.« (Luger, 

2012, str. 17)] 
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5. Dogajalni prostor in čas 

Dogajalni prostor in čas sta sodobna. Zgodba se odvija: 

 na ladji 

»To se ji pripeti, ko je na ladji, namenjena v Avstralijo.« (Luger, 2012, str. 5) 

[»Sie ist auf einem Schiff nach Australien, als es passiert.« (Luger, 2012, str. 5)] 

 na morju 

»Veliko dni in noči je minilo, ko je klobuk sameval na morju.« (Luger, 2012, str. 7) 

[»Es vergehen viele Tage und Nächte, in denen er ganz alleine auf dem Meer treibt.« (Luger, 

2012, str. 7)] 

 ob obali 

»Luiza in Laura sta namočili noge v vodo, se pogovarjali in pogovarjali.« (Luger, 2012, 

str. 13) 

[»Luise und Laura lassen die Beine im Wasser baumeln und reden und reden.« (Luger, 2012, 

str. 13)] 

 v džungli 

»Čeprav se nekega dne odpravita v džunglo, se še naprej pogovarjata.« (Luger, 2012, str. 15) 

[»Selbst als sie eines Tages einen Ausflug in den Urwald machen, reden sie in einem fort.« 

(Luger, 2012, str. 15)] 

 v zraku 

»Klobuk od vrtenja po zraku dobi vrtoglavico.« (Luger, 2012, str. 17) 

[»Der Hut wirbelt durch die Luft, dass ihm ganz schwindlig wird.« (Luger, 2012, str. 17)] 

 okolica znamenitih avstralskih kamnov Olgas 

»Luiza in Laura sta odšli na ogled znamenitih avstralskih kamnov Olgas.« (Luger, 2012, 

str. 17) 

[»Luise und Laura sind inzwischen zu den berühmeten australischen Steinen, den Olgas, 

weitergefahren.« (Luger, 2012, str. 17)] 

 na plaži 

»Večer je in ljudje zapuščajo plažo.« (Luger, 2012, str. 19) 

[»Es ist Abend und die Menschen verlassen den Strand.« (Luger, 2012, str. 19)] 

Zgodba traja dlje časa, odvija se več dni in noči, v poletnem času. 

»Veliko dni in noči je minilo, ko je klobuk sameval na morju.« (Luger, 2012, str. 7) 

[»Es vergehen viele Tage und Nächte, in denen er ganz alleine auf dem Meer treibt.« (Luger, 

2012, str. 7)] 

»Odnese ga do zračne blazine, na kateri leži človek. Človek, ki hrepeni po senci, preprosto 

zagrabi klobuk in si z njim pokrije svoj obraz«. (Luger, 2012, str. 15) 
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[»Verträumt stößt er an eine Luftmatratze, auf der in Mann liegt. Der Mann sehnt sich nach 

Schatten schnappt sich einfach den Hut und bedeckt sein Gesicht mit ihm.« (Luger, 2012, 

str. 15)] 

6. Sporočilo 

Zgodba ne moralizira. Nosi sporočilo, da ne smemo nikoli obupati in da moramo v sebi 

ohranjati upanje, da nas po neprijetnih, žalostnih situacijah čakajo boljše stvari. 

Analiza motivno-tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne 

pravljice z oživljenim predmetom kot glavnim literarnim likom 

Glavni literarni lik v zgodbi je oživljen predmet – Luizin klobuk, ki ima samostojno 

eksistenco – biva kot samobitna kategorija irealnega/iracionalnega/fantastičnega, saj 

vzpostavlja in kreira fantastično dogajanje. Sekundarno funkcijo v zgodbi ima odrasla oseba, 

Luiza. Glavni literarni lik antropomorfno funkcionira le v času njegovega potovanja po morju, 

na začetku in koncu zgodbe, ko je na Luizini glavi, pa ne. Luizin klobuk v zgodbi ne 

komunicira z ljudmi (razen s človekom, ki ga najde v morju in ga položi na svojo glavo), 

temveč z vsemi poosebljenimi živalmi, ki jih sreča v zraku in na morju. V zgodbi otroški 

literarni liki v glavnih vlogah ne nastopajo. Zgodba se dogaja na realni in irealni ravni, v 

enem samem svetu, torej je zgodba dvodimenzionalna. Realna raven se odvija v sodobnem 

urbanem okolju in je razvidna iz Luizinega potovanja po Avstraliji, irealna pa iz potovanja 

Luizinega klobuka po morju, ko pride v interakcijo s poosebljenimi morskimi živalmi. Konec 

v zgodbi je srečen, saj Luiza spet najde svoj klobuk in obratno. Ugotavljam, da se zgodba 

Anke Luger Luizin klobuk [Liuses Hut] (2012) z oživljenim predmetom kot glavnim 

literarnim likom ujema z motivno-tematskimi in morfološko-strukturnimi značilnostmi 

(temeljna tema, snov, motiv, glavni literarni lik, stranski literarni liki, dogajalni prostor in čas, 

sporočilo) razen z značilnostjo sintetične dogajalne linije, saj zgodba ni skrčena na droben 

izsek iz vsakdanjika, temveč traja dlje časa. 

3 ANALIZA AVTORSKIH SLIKANIC ANKE LUGER PO TEORIJI 

MARIJE NIKOLAJEVE 

V poglavju analiza avtorskih slikanic Anke Luger po teoriji Marije Nikolajeve so 

predstavljene obravnavane avtorske slikanice po elementih, po katerih sem ugotavljala 

prepletanje vizualne in verbalne podobe v slikanicah. 

3.1 KEINE ANGST! [BREZ STRAHU!] (2005) 

Izvor knjige: glede na izvor slikanico uvrščamo med avtorske slikanice, ki jo je ilustrirala 

Anka Luger. 

Slikanica glede na odnos med sliko in besedo 

Slikanico uvrščamo v kategorijo, kjer prevladuje simetrični odnos med sliko in sporočilom in 

kjer imata obe izrazni ravni isto sporočilo. 

Parabesedilo 

 Format 

Format slikanice je A4. Usmerjenost formata je ležeča. 
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 Naslov 

Naslov knjige je napisan z malimi tiskanimi črkami v rjavo-rumeni barvi s tanko črno obrobo. 

Črke so napisane z malimi črticami. Naslov ima lahko širši pomen, vendar še vedno ustreza 

zgodbi. 

 Naslov in naslovnica 

Ilustraciji na naslovni strani prikazujta na eni strani veličino medveda in tigra in na drugi 

strani del majhne podobe dečka Lea. Ilustraciji sta prav tako kot naslov ter ime in priimek 

avtorice narisani z drobnimi črtkanimi črticami in nežnimi barvami. Naslov in naslovnica sta 

vsebinsko in oblikovno usklajena, saj se skladata z isto vsebino, barve ilustracije in naslova pa 

so podobnih odtenkov. Podoba medveda in tigra na naslovnici se ujema s pomenom naslova 

slikanice.  

 

Slika 16: Naslovnica knjige Keine Angst (2005)  

 Začetni in končni listi 

Začetni in končni listi so umazano bele barve in ne vsebujejo besedila. Na začetnih listih so s 

črtkanimi črticami narisane stopinje medveda, dečka Lea in tigra tako, kot da hodijo eden za 

drugim.  

 

Slika 17: Začetni listi: stopinje treh prijateljev (Keine Angst, 2005)  
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Na končnih listih so prav tako narisane stopinje, vendar ne v zaporedju. Na ilustraciji so poleg 

prijateljevih stopinj upodobljene tudi druge, kar je povezano z zaključkom zgodbe, ko so vsi 

brez strahu sprejeli dečka Lea, tigra in medveda.  

Začetnemu listu sledita lista, ki sta prav tako umazano bele barve. Ilustracije in besedilo so v 

enakem slogu kot naslovnica. Na levem listu so v spodnjem levem kotu napisani splošni 

založniški podatki, na desni strani levega lista pa je ilustracija stopinj medveda, tigra in dečka 

Lea v sredini. Na desnem listu je na sredini v zgornjem delu napisan naslov knjige z velikimi 

tiskanimi črkami, pod katerim je ilustracija stopinj medveda, dečka Lea in tigra. Na sredini na 

zgornjem delu lista je napisana avtorica slikanice, na sredini na spodnjem delu pa založba. 

 Zadnja platnica 

Zadnja platnica vsebuje ilustracijo medveda, dečka Lea in tigra. Na sredini zgornjega dela 

platnice je napisan kratek izsek iz zgodbe. 

 

Slika 18: Zadnja platnica: tiger, Leo in medved (Keine Angst, 2005)  

Prizorišče 

V slikanici je več različnih prizorišč in vsa prizorišča so notranja. Ilustratorka je kot prizorišče 

v slikanici uporabila tudi prazen prostor okoli ljudi in predmetov oz. negativni prostor. 

 

Slika 19: Prizorišče: prazen prostor (Keine Angst, 2005)  
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Karakterizacija 

Opisi karakterjev so vizualni in verbalni. Ilustracije v slikanici prikazujejo dečka Lea, 

medveda, tigra in ostale ljudi, ki so na začetku prisotni ob njihovi igri in pri ogledu in 

sodelovanju na glasbeno-plesnem nastopu. V uvodnem delu, ko se Leo predstavi, je prikazan 

kot pol manjši od medveda in tigra. V jedrnem delu slikanica vsebuje ilustracije, ki 

prikazujejo Leovo, medvedovo in tigrovo pripravo na nastop. Leo je bos in oblečen, prav tako 

pa so vsakdanje oblečeni in obuti tudi vsi ostali liki v slikanici, razen medveda in tigra, ki na 

sebi nimata nič, razen svojega kožuha. Iz obrazov in drže vseh nastopajočih likov v slikanici 

je moč razbrati njihovo razpoloženje v določeni situaciji. 

 

Slika 20: Karakterji v zgodbi: Leo, medved in tiger ter ostali ljudje (Keine Angst, 2005)  

Perspektiva 

Ilustratorka je za prikaz dogajanja uporabila panoramski pogled na prizorišče. Perspektiva 

ilustracij v slikanici je najširša oz. vsezajemajoča, saj bralcu omogoča vpogled na celotno 

dogajanje v zgodbi. 

Čas in gibanje 

Ilustracije v slikanici prikazujejo čas, ko sta medved in tiger še mladička, do njune odrasle 

dobe oz. do takrat, ko medvedu, tigru in dečku Leu uspe z glasbeno-plesnim nastopom 

pregnati strah iz ljudi pred velikostjo tigra in medveda. Ilustracije si sledijo v zaporedju ena za 

drugo in tako sestavljajo zgodbo v celoto. Časa likovno v zgodbi ni mogoče razbrati, lahko 

sklepamo, da se zgodba odvija v pomladno-poletnem času glede na oblačila nastopajočih in 

na pojavnost cvetlic v ilustracijah. 
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Slika 21: Nastop Lea, medveda in tiga (Keine Angst, 2005)  

3.2 WO IST BLOß MEINE GESCHICHTE? [KJE JE MOJA ZGODBA?] (2007) 

Izvor knjige: glede na izvor slikanico uvrščamo med avtorske slikanice, ki jo je ilustrirala 

Anka Luger. 

Slikanica glede na odnos med sliko in besedo 

Slikanico uvrščamo v kategorijo, kjer prevladuje simetrični odnos med sliko in sporočilom in 

kjer imata obe izrazni ravni isto sporočilo. 

Parabesedilo 

 Format 

Format slikanice je A4. Usmerjenost formata je pokončna. 

 Naslov 

Naslov zgodbe je zapisan z rdečimi malimi tiskanimi črkami in se ujema s tematiko zgodbe. 

 Naslov in naslovnica 

Ilustracija na naslovnici prikazuje zaskrbljenost strica Pavla in pričakovanje deklice Lili. 

Podoba strica Pavla je večja z deklico Lili v ozadju. Pri ilustraciji je avtorica uporabila 

tehniko risanja z drobnimi črticami. 
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Slika 22: Naslovnica knjige Wo ist bloß meine Geschichte? (2007)   

 Začetni in končni listi 

Začetni in končni listi so umazano bele barve in so brez besedila. Na začetnih listih sta dve 

črno-beli ilustraciji deklice Lili, ki sloni na ograji.  

 

Slika 23: Začetni listi: deklica Lili pri ograji (Wo ist bloß meine Geschichte?, 2007)   

Na naslednjih dveh listih od začetnega so na levem listu levo spodaj napisani osnovni podatki 

založbe, na desnem pa z rdečimi malimi tiskanimi črkami naslov, avtorica in spodaj ime 

založbe. Na sredini strani je ilustracija deklice Lili v barvah. Čez obe strani je narisana tudi 

ograja, na kateri sloni deklica Lili. Ograja je narisana tako, da od leve proti desni dobiva 

močnejši kontrast. Čez zadnja dva lista je narisana ilustracija ograje z zvezdami in luno na 

nebu. Ilustracije so narisane s tehniko risanja drobnih črtic. 
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 Zadnja platnica 

Na zadnji platnici je na zgornjem delu z malimi tiskanimi črkami napisan povzetek zgodbe. 

Na spodnjem delu platnice je ilustracija tal in zvezd. 

Prizorišče 

Prizorišča v zgodbi so povsem vsakdanja in so integralna/služijo kot ozadje. Zgodba ima več 

notranjih in zunanjih prizorišč. V slikanici je prizorišče podano z besedami in ilustracijami. 

 

Slika 24: Prizorišče: zunanje (Wo ist bloß meine Geschichte?, 2007)   

Karakterizacija 

Opisi karakterjev v zgodbi so vizualni in verbalni. Ilustracije prikazujejo strica Pavla, deklico 

Lili in ostale ljudi, ki so jima pomagali iskati izgubljeno zgodbo. Vsi liki v slikanici so 

oblečeni v oblačila in obuti v čevlje, razen deklice Lili, ki je samo oblečena in skozi celotno 

zgodbo prikazana bosa, brez obutve. Vsi odrasli v slikanici so oblečeni v elegantna oblačila, 

le stric Pavel in deklica Lili sta oblečena vsakdanje. V ilustracijah nastopajo liki, ki v besedilu 

niso omenjeni (fantek na balkonski ograji, fantek na drevesu, gospa v rdeči obleki, gospa s 

klobukom, liki, prisotni v delu, kjer Lili zaspi in sanja). Iz izraza na obrazih in drže likov v 

zgodbi lahko razberemo njihovo razpoloženje. 
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Slika 25: Deklica Lili v iskanju zgodbe (Wo ist bloß meine Geschichte?, 2007)   

Perspektiva 

Ilustratorka je v slikanici uporabila panoramski pogled na prizorišče. Perspektiva ilustracij je 

vsezajemajoča, saj bralcu omogoča vpogled na celotno dogajanje v zgodbi. 

 

Slika 26: Vsezajemajoča pespektiva v zgodbi (Wo ist bloß meine Geschichte?, 2007)   

Čas in gibanje 

Glede na oblačila nastopajočih in zelene liste na drevesih lahko sklepamo, da se zgodba 

odvija v pomladnem času. Vse ilustracije na slikanici so raztegnjene čez celotno dvojno stran 

in jih beremo od leve proti desni. Zgodba se z vsako nadaljnjo ilustracijo vedno bolj razvija. 
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Slika 27: Del ilustracije s pomladnimi motivi (Wo ist bloß meine Geschichte?, 2007)    

3.3 OSKARS GEBURTSTAGSHUND [OSKARJEV ROJSTNODNEVNI KUŽA] 

(2008) 

Izvor knjige: glede na izvor slikanico uvrščamo med avtorske slikanice, ki jo je ilustrirala 

Anka Luger. 

Slikanica glede na odnos med sliko in besedo 

Slikanico uvrščamo v kategorijo, kjer prevladuje simetrični odnos med sliko in sporočilom in 

kjer imata obe izrazni ravni isto sporočilo. 

Parabesedilo 

 Format 

Format slikanice je A4. Usmerjenost formata je pokončna. 

 Naslov 

Naslov knjige ustreza vsebini zgodbe in napoveduje temo zgodbe. Napisan je na zgornjem 

delu platnice z malimi tiskanimi črkami v vijolični barvi. 

 Naslov in naslovnica 

Ilustracija na naslovni strani v ospredju prikazuje dečka Oskarja na travnatem griču in veliko 

darilno škatlo s pentljo, v kateri je bel kuža. V ozadju je ilustracija žoge, treh stolov in jedilne 

mize, na kateri je torta s petimi svečkami.  
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Slika 28: Naslovnica knjige Oskars Geburtstagshund (2008)  

 Začetni in končni listi 

Začetna in končna lista sta umazano bele barve z ilustracijami, narisanimi z drobnimi črticami 

v sivi barvi in ne vsebujeta nikakršnega besedila. Na začetnih dveh listih je narisana ilustracija 

pentlje z velikimi pikami v ozadju. Pri naslednjih dveh listih od začetnih so na levem listu 

levo spodaj osnovni podatki o založbi, na desnem listu pa so napisani naslov, avtorica, 

založba in narisana ilustracija tete Leone, ki hodi in v roki nosi darilo. Na končnih listih je 

ilustracija dečka Oskarja in njegovega kuža z velikimi kvadrati v ozadju. 

 

Slika 29: Končna lista: deček Oskar in njegov kuža (Oskars Geburtstagshund, 2008)   

 Zadnja platnica 

Na zadnji platnici je ilustracija travnatega griča, na katerem je odprta darilna škatla. Na 

zgornjem delu platnice je napisan kratek povzetek zgodbe v vijolični barvi, ki se sklada z 

barvo darilne škatle. 
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Prizorišče 

Slikanica vsebuje več zunanjih in notranjih prizorišč. Ilustratorka je v slikanici uporabila tudi 

negativni prostor oz. prazen prostor okoli oseb in predmetov.  

 

Slika 30: Notranje prizorišče v slikanici (Oskars Geburtstagshund, 2008)  

Karakterizacija 

Ilustracije v slikanici prikazujejo dečka Oskarja, teto Leono, Oskarjevo babico, Oskarjevega 

brata Oliverja, Oskarjevega dedka, Oskarjevo sestro Olivio, ljudi na ulici, Oskarjevo mamo, 

Oskarjevega kuža in mamo Oskarjevega kuža – Karo. Opisi karakterjev so vizualni in 

verbalni. V večini primerov so nastopajoči liki v zgodbi obuti v čevlje in oblečeni v oblačila. 

Ilustracije prikazujejo Oskarjevega kuža v različnih situacijah, Oskarjevo družino in njihova 

predvidevanja o tem, kakšen bo Oskarjev kuža, ko odraste. Skozi mimiko na obrazih in držo 

likov je v slikanici moč razbrati njihovo trenutno razpoloženje. 

 

Slika 31: Deček Oskar, njegov kuža in rojstnodnevno darilo (Oskars Geburtstagshund, 

2008)  
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Slika 32: Pričakovanje Oskarja ob odpiranju rojstnodnevnega darila (Oskars 

Geburtstagshund, 2008)  

Perspektiva 

Bralec lahko v slikanici vidi celotno dogajanje, zato je perspektiva vsezajemajoča. Ilustratorka 

je v slikanici uporabila panoramski pogled na prizorišče. 

 

Slika 33: Panoramski pogled na prizoršče (Oskars Geburtstagshund, 2008)  

Čas in gibanje 

Ilustracije v slikanici opisujejo čas enega leta – od petega do šestega leta starosti dečka 

Oskarja. Zgodba se začne z Oskarjevim petim rojstnim dnem, kar lahko razberemo iz 

ilustracije na naslovnici, kjer je upodobljena torta s petimi svečkami. V zgodbi se po petem 

rojstnem dnevu zgodi verbalni preskok (»In minila je jesen, zima, pomlad in poletje. In zopet 
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je Oskarjev rojstni dan.« (Luger, 2008, str. 20–23)). Časovni preskok lahko razberemo tudi iz 

ilustracij, saj se zgodba začne z ilustracijo, na kateri deček Oskar odpira rojstnodnevno darilo, 

konča pa prav tako z ilustracijo Oskarjevega odpiranja darila. Iz ilustracij lahko sklepamo, da 

se zgodba odvija poleti.  

3.4 ROSINA, BALDUIN UND DIE ROSE [ROZINA, BALDVIN IN VRTNICA] 

(2011)  

Izvor knjige: glede na izvor slikanico uvrščamo med avtorske slikanice, ki jo je ilustrirala 

Anka Luger. 

Slikanica glede na odnos med sliko in besedo 

Slikanico uvrščamo v kategorijo, kjer prevladuje simetrični odnos med sliko in sporočilom in 

kjer imata obe izrazni ravni isto sporočilo. 

Parabesedilo 

 Format 

Format slikanice je A4. Usmerjenost formata je pokončna. 

 Naslov 

Naslov knjige ustreza vsebini zgodbe. Napisan je z malimi tiskanimi črkami v svetlo rdeči 

barvi. 

 Naslov in naslovnica 

Ilustracija na naslovnici v ospredju prikazuje obraz deklice Rozine in v ozadju ogromno oko 

krokodila Egona in majhno podobo hrošča Baldvina. Razmerja velikosti hrošča Baldvina, 

krokodila Egona in deklice Rozine napovedujejo vsebino slikanice. Ilustracija je narisana z 

drobnimi črticami v barvah. 

 

Slika 34: Naslovnica knjige Rosina, Balduin und die Rose (Rosina, Balduin und die 

Rose, 2011)  
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 Začetni in končni listi 

Začetna in končna lista sta umazano bele barve z ilustracijo razmetanih barvic. Na desnem 

začetnem listu je črno-bela ilustracija, na levem pa so barvice narisane v barvah. Na končnih 

in začetnih listih razen imena založbe ni drugega besedila. Na končnih dveh listih sta obe 

strani z ilustracijami v barvah. Na naslednji strani od začetne leva vsebuje podatke o založbi 

in črno-belo ilustracijo cvetličnega lonca, hrošča, barvice in papirja, ki se nadaljuje na desni 

list. Na desnem listu je poleg lista tudi črno-bela ilustracija deklice Rozine in barvice. Na 

zgornjem delu lista je z malimi tiskanimi črkami v rdeči barvi napisan naslov knjige in nad 

naslovom avtorica. 

 Zadnja platnica 

Zadnja platnica ne vsebuje besedila razen imena založbe v levem zgornjem kotu. Na platnici 

je ilustracija vrtnice na zelenem ozadju s tremi rdečimi lisami oz. cvetovi. 

 

Slika 35: Ilustracija vrtnice na zadnji platnici (Rosina, Balduin und die Rose, 2011)  

Prizorišče 

Ilustratorka je v slikanici kot prizorišče uporabila tudi negativni prostor oz. prazen prostor 

okoli ljudi in predmetov.  

 

Slika 36: Prizorišče: ilustracija deklice Rozine na praznem listu papirja (Rosina, 

Balduin und die Rose, 2011)  
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Karakterizacija 

Opisi karakterjev v zgodbi so verbalni in vizualni. Ilustracije v slikanici prikazujejo deklico 

Rozino, hrošča Baldvina, vrtnico, krokodila Egona, roke pisatelja zgodbe v zgodbi in očeta 

deklice Rozine. Iz drže in izrazov na obrazu nastopajočih lahko razberemo njihovo 

razpoloženje. Rozina je v zgodbi oblečena v obleko in bosa. Na koncu zgodbe je narisana 

ilustracija človeških rok, ki rišejo zgodbo v zgodbi. 

Perspektiva 

Perspektiva je vsezajemajoča, saj bralec vidi celotno dogajanje. V slikanici je uporabljen 

panoramski pogled na prizorišče. 

 

Slika 37: Hrošč Baldvin in vrtnica (Rosina, Balduin und die Rose, 2011)  

Čas in gibanje 

Glede na ilustracije lahko sklepamo, da se zgodba odvija v poletnem času (cvetlice, žuželke, 

Rozina v zgodbi nastopa bosa in oblečena v kratko obleko). Ilustracije v slikanici so 

razpotegnjene čez celotno dvojno stran in z vsako naslednjo ilustracijo se zgodba bolj razvija. 
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Slika 38: Deklica Rozina in vrtnica (Rosina, Balduin und die Rose, 2011)  

 

Slika 39: Hrošč Baldvin (Rosina, Balduin und die Rose, 2011)  
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3.5 LUISES HUT [LUIZIN KLOBUK] (2012) 

Izvor knjige: glede na izvor slikanico uvrščamo med avtorske slikanice, ki jo je ilustrirala 

Anka Luger. 

Slikanica glede na odnos med sliko in besedo 

Slikanico uvrščamo v kategorijo, kjer prevladuje simetrični odnos med sliko in sporočilom in 

kjer imata obe izrazni ravni isto sporočilo. 

Parabesedilo 

 Format 

Format slikanice je A4. Usmerjenost formata je ležeča. 

 Naslov 

Naslov ustreza vsebini knjige. Napisan je v zgornjem levem kotu, z malimi tiskanimi črkami 

v rdeči barvi. Naslov predstavlja osrednji motiv zgodbe. 

 Naslov in naslovnica 

Ilustracija na naslovnici prikazuje potovanje Luizinega klobuka na morskem valu. Klobuk je 

svetle barve z veliko rumeno pentljo in pisanimi cvetlicami. Na sprednjem delu ima klobuk 

obraz. Na spodnji strani naslovnice je ilustriran morski pes in v ozadju, nekje v daljavi, ladja. 

Naslov in ilustracija z naslovnice sta vsebinsko skladna, saj napovedujeta vsebino knjige. 

Ilustracija je narisana s tehniko drobnih črtic. 

 

Slika 40: Naslovnica knjige Luises Hut (Luises Hut, 2012) 

 Začetni in končni listi 

Ilustracije na začetnih in končnih listih so razpotegnjene čez obe strani. Na začetnih dveh 

straneh je narisana ilustracija klobuka, ki plava po morju. Klobuk ima veliko rumeno pentljo 

in žalosten obraz. Dve četrtini strani sta ilustrirani v barvah, dve četrtini pa sta črno-beli razen 

v delu, kjer je narisana rumena pentlja. Na desni začetni strani je v levem zgornjem kotu 

napisano ime založbe.  
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Slika 41: Ilustracija Luizinega klobuka na začetnih listih (Luises Hut, 2012)  

Naslednja leva stran od začetne ne vsebuje nikakršne ilustracije, levo spodaj so napisani le 

osnovni založniški podatki. Na desni strani je v zgornjem levem delu lista z malimi tiskanimi 

črkami v rdeči barvi napisan naslov, nad njim pa avtorica. Na desnem delu strani je ilustracija 

Luize v rdeči obleki z njenim klobukom na glavi in kovčkom v rokah.  

 

Slika 42: Luiza s svojim klobukom ob odhodu v Avstralijo (Luises Hut, 2012)  

Končna lista sta glede ilustracije razdeljena na četrtine. Na prvi četrtini je ilustracija Luizine 

sestrične Laure, ki maha odpluli ladji. Od leve proti desni so ilustracije narisane tako, da je 

ladja vedno dlje, izraz na obrazu gospe vedno bolj resen in barve vedno bolj blede. 
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Slika 43: Končna lista z ilustracijo odhajajoče ladje (Luises Hut, 2012)  

 Zadnja platnica 

Čez celo zadnjo platnico je narisana ilustracija morja, vala in pingvina, ki se potaplja. Na 

zadnji platnici razen imena založbe na levem zgornjem delu ni nobenega besedila. 

Prizorišče 

Vsaka ilustracija v slikanici ima drugo prizorišče, največ je zunanjih prizorišč. Prizorišča v 

slikanici ne služijo le kot ozadja, temveč so integralna. 

  

Slika 44: Prizorišče v zgodbi: Kata 

Tjuta v Avstraliji (Luises Hut, 

2012)  

Slika 45: Prizorišče v zgodbi: džungla (Luises 

Hut, 2012)  
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Karakterizacija 

Opisi karakterjev so vizualni in verbalni. Ilustracije v slikanici prikazujejo potovanje 

Luizinega klobuka po morju in hkrati potovanje Luize in njene sestrične po Avstraliji. Luiza 

je na začetku zgodbe oblečena v elegantno obleko, temu primeren je tudi njen klobuk. Ostali 

človeški nastopajoči liki v ilustracijah (potniki na ladji, Luizina sestrična Laura, človek na 

blazini, ljudje na plaži) so prav tako kot Luiza v nadaljevanju oblečeni vsakdanje. Iz obrazov 

in drže ljudi in poosebljenega predmeta – Luizinega klobuka – je v zgodbi moč zaznati 

njihovo razpoloženje.  

 

Slika 46: Potovanje Luizinega klobuka po zraku (Luises Hut, 2012)  

Perspektiva 

Bralec v slikanici lahko vidi celotno dogajanje, torej je perspektiva vsezajemajoča. 

Ilustratorka je v zgodbi uporabila panoramski pogled na prizorišče. 
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Slika 47: Veselje Luize in Laure ob snidenju (Luises Hut, 2012)  

Čas in gibanje 

Glede na ilustracije v slikanici lahko predvidevamo, da se zgodba odvija v poletnem času. 

Vse ilustracije v slikanici so razpotegnjene čez obe strani. Iz ilustracij lahko predvidevamo, da 

se zgodba dogaja dva dni in eno noč, vendar je iz besedila razvidno, da je zgodba trajala več 

dni in noči z verbalnim preskokom (»Veliko dni in noči je preteklo, ko je klobuk sameval na 

morju.« (Luger, 2012, str. 7)). Skozi zaporedje ilustracij se vzporedno razvija zgodba o 

potovanju Luizinega klobuka po morju in potovanju Luize in njene sestrične Laure po 

Avstraliji. 

 

Slika 48: Potovanje Luizinega klobuka po morju (Luises Hut, 2012)  
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4 FORMALNA ANALIZA LIKOVNIH DEL – SLIK V PETIH 

AVTORSKIH SLIKANICAH ANKE LUGER 

Po mnenju profesorja za področje grafike mag. Črtomirja Freliha ima ilustratorka sprejeta 

lastna likovna načela. V vseh obravnavanih knjigah uporablja likovni jezik istega tipa, zato ni 

potrebna formalna analiza likovnih del vsake knjige posebej. Posamezne ilustracije se sicer 

rahlo raziskuje po načinu likovne kompozicije, vendar v večini primerov prevladuje 

horizontalno nizanje elementov. Po analizi sodeč, avtorici horizontalna kompozicija zelo 

ustreza, kajti tudi v knjigah s pokončnim formatom so zelo pogoste dvostranske ilustracije, ki 

vertikalno orientiran format spremenijo v horizontalni (Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je 

moja zgodba?]). 

V likovnih delih prevladuje aktivna oz. orisna linija, ki natančno zamejuje notranje ploskve. 

Tak odnos med črto in barvo je sicer značilen za pobarvanke. Linija se pojavlja tudi kot 

element strukturiranja površin in kot orodje senčenja. Razmerje med aktivno dinamično linijo 

in točkami, ki pogled zaustavljajo, je v kompozicijah v ravnovesju (ne prevladuje niti točka 

niti linija), zato je splošen vtis umirjena stabilna kompozicija. Barva v kompozicijah je v 

celoti podrejena risbi, nikjer ne nastopa z veliko intenzivnostjo, ponekod preide zgolj v tonsko 

obarvano kompozicijo. Lahko bi rekli, da so likovna dela v teh ilustracijah pravzaprav 

kolorirane risbe. Ilustratorka je v vseh petih slikanicah kot likovno tehniko uporabila suhe 

barvice in svinčnik z občasnim dodatkom akvarela. 

Pri analizi likovnih del ugotavljamo, v kakšnem tonskem načinu je upodobljena slikarska 

celota. V glavnem ločimo šest možnih načinov: visoki dur, visoki mol, srednji dur, srednji 

mol, nizki dur, nizki mol. Te tonske ubranosti slikar uporablja za vzpostavljanje prevladujoče 

čustvene vsebine, tako je npr. nizki dur sestavljen iz samih temnih tonov z majhnim 

poudarkom svetlih dodatkov. To povzroči veliko napetost in razburjenje, zato slikarji nizki 

dur uporabljajo pri upodobitvah bitk, neviht in podobnih ekstremnih situacij s temačno 

vsebino. V analiziranih ilustracijah avtorskih slikanic Anke Luger pa ravno nasprotno, 

ilustratorka v večini uporabi visoki molovski način, ki vzbuja čustva nežnosti, mirnosti, 

včasih celo otožnosti. Pojavlja se tudi visoki dur, ki doda občutja veselja in razigranosti. S 

tem spektrom tonov in čustev ilustratorka naseljuje vse obravnavane slikanice in če jih 

pogledamo zložene skupaj, na mizi, opazimo, da gre za izrazito svetlo in nežno likovno 

govorico. Barve ne kričijo, temveč šepetajo in nastopajoči niso glasni in v intenzivnem 

gibanju, temveč mirujejo ali so v zelo majhnem gibanju. 

Likovni prostor je iluzionističen. Ilustratorka uporablja elemente linearne perspektive, 

zmanjšane velikosti oddaljenih predmetov in delno prekrivanje. Upodobitev figur je zelo blizu 

realističnim upodobitvam, saj ilustratorka upošteva pravila anatomije in telesne 

proporcionalnosti. Včasih nastopajo elementi stilizacije oz. poenostavljanja in karakterizacije 

v posameznih obraznih delih (največkrat usta). 

Izrazitih kompozicijskih načinov v avtorskih slikanicah Anke Luger ni moč opaziti. Oblike so 

v glavnem nizane v horizontalnem zaporedju, celoten likovni izraz je podrejen umirjenim 

upodobitvam z velikimi glavnimi osebami in množico diskretno vključenih podrobnosti malih 

predmetov in neopaznih drobnarij. Ti elementi mlademu bralcu, gledalcu služijo za obogaten 

likovni sprehod po na videz manj aktivnih delih slikovnega polja. Prevladuje normalen zorni 

kot, horizont je v višini gledalčevih oči, prevladujejo srednje oddaljenosti in zelo malo je 

pogledov od zelo blizu ali zelo daleč. Ambientalno se večina zgodb dogaja v počasnih 

prehodih iz interjerja v eksterier in nazaj. 
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»Otrokovo prvo bližnje srečanje z likovno umetnostjo največkrat predstavlja prav ilustracija, 

zato je že za najmlajše zelo pomembna ustrezna izbira kakovostnih ilustriranih del. Pri tem ne 

smemo pozabiti na aktivni vidik ilustracije, saj lastna likovna predelava zgodb omogoča 

otroku bogatenje doživljajskega in miselnega sveta in je zato pomembna ne le za njegov 

likovni, temveč tudi za njegov celostni razvoj.« (Frelih, 2009, str. 75). 

 

Slika 49: Amalija in Amalija (Anka Luger, Ela Peroci, 1998) 

5 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu sem predstavila avstrijsko otroško in mladinsko književnost. Predstavila 

sem življenjepis, dela in pet avtorskih slikanic Anke Luger. Anka Luger živi in ustvarja na 

Dunaju. Rodila se je leta 1953 v Ljubljani, kjer je tudi končala osnovno šolo in Srednjo šolo 

za oblikovanje in fotografijo (oddelek za modo). Izobraževanje je nadaljevala na akademiji 

Hochschule für angewandte Kunst na Dunaju, kjer je leta 1979 diplomirala iz proste grafike 

in ilustracije.  

Nadaljevala sem z opredelitvijo definicije slikanice različnih avtorjev in govora ter opisom 

faz razvoja otrokovega govora. Raziskala sem, ali uporaba slikanice vpliva na govorni razvoj 

predšolskega otroka, in opisala otrokovo recepcijsko zmožnost. S pomočjo strokovne 

literature sem ugotovila, da ima uporaba slikanice v otrokovem zgodnjem oz. predšolskem 

obdobju velik vpliv na razvoj govora. 

Predstavila sem teorijo slikanice različnih avtorjev, med drugimi tudi S. L. Beckett, ki meni, 

da so meje med literaturo za odrasle in literaturo za otroke umetno tvorjene, ter poudarja 
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pomen skupne literarne dediščine (mite, zgodbe, pripovedke). Za označevanje širšega kroga 

bralcev slikanice se je tako uveljavil termin »crossover«, ki označuje odprtost naslovnikov v 

omenjeni literaturi. S. L. Beckett (2012) deli slikanice na slikanice brez besedila, slikanice 

slavnih, umetniške, umetnostne, večgeneracijske in večžanrske slikanice. M. Nikolajeva 

(2003) je slikanico opredelila kot umetnostno zvrst, ki hkrati združuje verbalno in vizualno 

raven komunikacije, njena resnična dinamika pa je v tem, da se besedilo in slika spajata v 

popolnoma novo zvrst. 

V empiričnem delu teoretične naloge sem prevedla pet avtorskih slikanic Anke Luger v 

slovenski jezik. Predstavila sem jih po teoriji kratke sodobne pravljice (Kobe, 2000a, 2000b). 

Ugotovila sem, da se avtorske slikanice Anke Luger ujemajo z motivno-tematskimi in 

morfološko-strukturnimi značilnostmi (glavnim literarnim likom, stranskimi liki, dogajalnim 

časom, dogajalnim prostorom, sporočilom) kratke sodobne pravljice. S pomočjo rednega 

profesorja za področje grafike mag. Črtomirja Freliha, formalne analize likovnih del – slik in 

analize podob v slikanicah sem ugotovila, da se v avtorskih slikanicah Anke Luger ujemata 

verbalna in vizualna podoba, saj se v vseh slikanicah ilustracija in besedilo dopolnjujeta oz. 

podpirata drug drugega. 

Ob prebiranju in analizah avtorskih slikanic Anke Luger se mi je z literarnega stališča in 

predvsem z likovnega s čudovitimi ilustracijami najbolj v spomin vtisnila slikanica Luises Hut 

[Luizin klobuk] (2012). 

Glede na to, da je književna vzgoja v predšolskem obdobju izredno pomembna za otrokov 

celostni razvoj, bi v nadgradnji magistrskega dela avtorske slikanice Anke Luger Keine Angst! 

[Brez strahu!] (2005), Wo ist bloß meine Geschichte? [Kje je moja zgodba?] (2007), Oskars 

Geburtstagshund [Oskarjev rojstnodnevni kuža] (2008), Rosina, Balduin und die Rose 

[Rozina, Baldvin in vrtnica] (2011) in Luises Hut [Luizin klobuk] (2012) uporabila kot 

obravnavo književnih del z otroki v vrtcu v drugi starostni skupini. Z omenjenimi 

kakovostnimi slikanicami, v katerih sta kombinirani realna in domišljijska raven, bi z 

motivacijo in s pravilnim posredovanjem zgodb v otrocih pomagala ustvariti mejo med 

resničnim in domišljijskim svetom in jim privzgojiti pozitiven in spoštljiv odnos do knjige. 
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7 PRILOGA 

7.1 INTERVJU ANKE LUGER 

INTERVJU – ANKA LUGER 

Kje in kdaj ste se rodila, ter v koliko članski družini? 

Rodila sem se leta 1953 v Ljubljani ter živela v štiri članski družini, s staršema in sestro. 

Kje in kdaj se je začela Vaša izobraževalna pot (iz česa ste diplomirala)? 

Osnovno šolo sem obiskovala v Ljubljani, nato pa izobraževanje nadaljevala na srednji 

oblikovni šoli (oddelek za modo). Po končani srednji šoli sem delala pri reviji Jana, kjer sem 

bila modna svetovalka. Po enoletnem delu sem odšla na Dunaj, ter šolanje nadaljevala na 

akademiji Hochschule für angewandte Kunst. Tam sem dve leti študirala modno oblikovanje, 

nato pa sem se preusmerila na grafiko (prosta grafika in ilustracija), iz česar sem tudi 

diplomirala. 

Kako to, da Vas je pot ponesla v sosednjo Avstrijo? 

Po srednji oblikovni šoli sem želela študirati modo, vendar tega programa na akademiji v 

Ljubljani še ni bilo. Modo bi lahko študirala v Beogradu, vendar je imelo tam možnost 

študirati zelo malo študentov, zato sva se s prijateljico odločili, da se bova pozanimali o 

študiju na Dunaju. Vpisali sva se, bili sprejeti in na Dunaju ostali vse do danes. 

Kako je prepoznavnost Vaše mame vplivala na Vaše osebno in tudi kasneje Vaše 

strokovno življenje? Prednosti, slabosti? 

Če bi živela v Ljubljani, bi verjetno bila prednost. Je res, da sem pri Mladinski knjigi 

ilustrirala več knjig, tudi maminih. Tu, v Avstriji pa zaradi njene neprepoznavnosti pri mojih 

delih nima nobenega vpliva. 

Ste mogoče včlanjena v kakšno društvo pisateljev, ilustratorjev? 

Ja, včlanjena sem v neuradnem društvu, ki se imenuje Feder Hassen. V tej skupini se enkrat 

mesečno zbiramo pisatelji in ilustratorji. Sodelujem tudi v skupini ilustratorjev »13 Strich« 

(13 črt). Skupino nas je ustanovilo 13 ilustratorjev, danes pa nas je redno dejavnih še 11. 

Skupaj se srečujemo, delamo projekte, razstave, včasih pa samo rišemo. Ustvarjamo tudi 

glasbo. 

Kaj si pri pisanju in ilustriranju štejete za uspeh? 

Ilustracija in besedilo se morata skladati. Za ilustratorja je zelo pomembno, da se lahko 

identificira s tekstom, saj je zelo težko ilustrirati besedilo, ki ni lastno delo. Če ilustrator 

ilustrira tekst oz. delo, ki ni njegovo, je fino, če sta si pisatelj in ilustrator blizu v smislu, da 

avtorju ilustracija leži in obratno. 

V kakšnem okolju najraje ustvarjate? 

Vedno sem imela atelje za ustvarjanje. Trenutno ga imava skupaj z prijateljem, v katerem 

imava vsak svoj prostor. Pomembno se mi zdi, da ima vsak svoj del, kjer lahko v miru 

ustvarja, hkrati pa imaš nekoga blizu za pogovor. 
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Ali pri Vaših avtorskih slikanicah najprej ilustrirate, nato zapišete besedilo, ali 

ilustracija in pisanje potekata vzporedno? 

Pri mojih avtorskih delih sta ilustracija in pisanje potekali vzporedno. Pri knjigi Keine Angst 

sem najprej narisala risbe do neke določene meje in ko sem videla v katero smer se razvija, 

sem napisala tekst. Paralelno. 

Kakšno tehniko in katere barve uporabljate pri svojih ilustracijah? 

Zadnje leta ustvarjam s svinčnikom in barvicami, za tehniko risanja, ki mi zelo odgovarja, pa 

uporabljam čisto drobne črtice. Nastanek risbe s tako tehniko traja zelo dolgo, vendar pri tem 

zelo uživam. 

7.2 BESEDILA IN PREVODI PETIH AVTORSKIH SLIKANIC ANKE LUGER 

Magistrsko delo sem začela s prepisovanjem zgodb in prevodi petih avtorskih slikanic Anke 

Luger. Pri prevajanju sta mi bila v pomoč nemško-slovenski in slovensko- nemški slovar. 

ROSINA, BALDUIN UND DIE ROSE 

An einem schönen Morgen, als ich in meinem Garten sitze gebe ich Rosina, dem Käfer 

Balduin und der Rose ein Versprechen: Ich werde eine Geschichte zeichnen, in der sie alle 

vorkommen. Als meine erste Zeichnung fertig ist, merke ich, dass Balduin darauf so klein ist, 

dass man ihn nicht wirklich sehen kann. 

Ich denke, ich muss Balduin viel größer zeichnen. Gut. Jetzt aber ist Rosina so groß, dass man 

sie kaum erkennen kann! 

"So geht das nicht!", steht plötzlich Rosina vor mir. "Zeichne mich! Du hast es mir 

versprochen!" 

Auch Balduin steht da und bittet und fordert zugleich: "Auch mir hast du es versprochen!" 

Nur die Rose schweigt. 

Als ich nachdenke, wie ich das Problem mit der Größe lösen könnte, merke ich, dass Rosina 

etwas im Schilde führt. "Was hast du vor?", frage ich sie. Sie antwortet nicht, ziegt mir aber, 

dass sei Balduin in einer Schachtel verschwinden lassen wollte. 

"Das ist keine Lösung, Rosina! Lass ihn bitte wieder frei!", sage ich. Und sie tut es, wenn 

auch sehr widerwillig. Balduin sucht aber gleich Zuflucht bei der Rose. 

"Komme ich jetzt dran?", fragt mich die Rose. Ich zeichne sie ganz groß. Sie ist schön! 

"Warte! Du kannst mich doch nicht plötzlich so klein zeichnen!", ruft Rosina. 

"Du bist ja weit weg. Deshalb habe ich dich so klein gezeichnet", versuche ihr zu erklären. 

Auf einmal komt etwas wirklich Großes ins Bild! Es ist so groß, dass Rosina und Balduin 

augenblicklich das Blatt verlassen, die Rose aber, die nicht fliehen kann, schließt sich. 

"Was willst denn du da? Du kommst in unserer Geschichte ja gar nicht vor!", rufe ich 

entsetzt. 

"Jetzt schon!", sagt Egon, das Krokodil, selbstbewusst. 
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Es bleibt nur die Rose. Sie öffnet sich wieder und blüht und duftet wie eh und je. 

"Dich zeichne ich aber ganz sicher nicht! Ich habe dir das auch gar nicht versprochen. 

Außerdem bist du so groß, dass du nicht einmal auf das Blatt passt", sage ich bestimmt und 

lege das Blatt weg. 

Auch Rosina und Balduin kommen zurück. "Ist Egon schon weg? Können wir wieder ins 

Bild?", fragen die beiden flüstrend. 

"Er ist ja noch größer als ich!", sagt Rosina aufgeregt. 

"Und noch viel, viel größer als ich!", ruft die Rose. 

"Ich muss dazu gar nichts sagen, oder?", meint Balduin traurig. 

"Wisst ihr, man kann das auch so sehen: Rosina ist ein kleines Mädchen, wenn sie auf Vaters 

Schultern sitz. 

Balduin ist eigentlich ziemlich groß, wenn daneben eine kleine Fliege krabbelt. Während die 

Rose sehr klein ist, wenn neben ihr ein Baum steht. Sie ist aber wiederum sehr groß, wenn 

neben ihr kleine Gänseblümchen blühen. 

Und glaubt ja nicht, dass Egon, das Krokodil so riesengroß ist! Was ist er schon gegen den 

Himmel?", sage ich. 

"Heißt das, nichts ist wie es scheint?", fragt mich Rosina nachdenklich. 

"Genau! Oder auch umgekehrt. Nichts scheint wie es ist", antworte ich. 

ROZINA, BALDVIN IN VRTNICA 

Lepega jutra, ko sem sedel na mojem vrtu, sem Rozini, hrošču Baldvinu in vrtnici obljubil: 

Sestavil bom zgodbo, v kateri boste nastopali vsi. Ko sem končal prvo risbo, sem opazil da je 

Baldvin tako majhen, da ga ni mogoče videti. 

Mislim, da moram Baldvina narisati veliko večjega. Dobro. Ampak sedaj je Rozina tako 

velika, da jo je težko prepoznati! 

»Tako ne gre!«, stopi Rozina pred mene. »Nariši me! Obljubil si mi!« 

Tudi Baldvin vstane in reče: »Tudi meni si obljubil!« Samo vrtnica molči. 

Medtem ko razmišljam, kako bi rešil problem z velikostjo opazim, da Rozina nekaj ima. »Kaj 

delaš?«, jo vprašam. Nič ni odgovorila, ampak nekaj mi pravi, da je hrošča Baldvina zaprla v 

škatlico. 

»To ni rešitev, Rozina! Prosim spusti ga na prosto!«, ji rečem. In to je tudi storila, čeprav zelo 

nerada. Baldvin je kmalu našel zavetje v vrtnici. 

»Prideš sedaj?«, me vpraša vrtnica. Narišem jo precej veliko. Zelo je lepa! »Počakaj! Ne 

moreš me narisati tako majhne!« vzklikne Rozina. »Daleč si. Zato sem te narisal tako 

majhno«, ji pojasnim. 
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Nenadoma se na sliki pojavi res nekaj velikega. Tako je veliko, da Rozina in Baldvin takoj 

zapustita list, vrtnica, ki pa ne more pobegniti pa se zapre. »Kaj delaš tu? Ti sploh ne nastopaš 

v naši zgodbi!«, vzkliknem. »Ne še!«, pravi krokodil Egon samozavestno.  

»Ne bom te narisal! Nisem ti obljubil. Tako si velik, da se ne spraviš na list«, mu rečem 

odločen in pospravim list. 

Ostala je le vrtnica. Ponovno je odprla svoje cvetove, kateri so dišali kot vedno. 

Rozina in Baldvin se vrneta. »Ali je Egon odšel? Se lahko vrneva na sliko?«, se sprašujeta. 

»On je večji od mene!«, reče Rozina vznemirjeno. »In še veliko, veliko večji od mene!« 

zakliče vrtnica. »Nimam kaj dodati, kajne?« žalostno doda Baldvin. 

»Veste, to lahko pogledamo tako: Rozina je majhna deklica, ki sedi na očetovih ramenih. 

Baldvin je pravzaprav precej velik, ko se ob njem plazi mala muha. Vrtnica pa je zelo majhna, 

ko ob njej stoji drevo, ampak je zelo velika v primerjavi z majhnimi marjeticami, ki stojijo ob 

njej. In ne verjamem, da je Egon, krokodil tako ogromen. Kaj je on proti nebu?«, rečem. 

»Ali to pomeni, da nič ni tako, kot se zdi?«, me radovedno vpraša Rozina. »Točno! Ali 

obratno. Nič se ne zdi, kot da je«, ji odgovorim. 

OSKARS GEBURTSTAGSHUND 

"Alles Gute zum Geburtstag, Oskar!", sagt Tante Leona. Was ist wohl in der bunten Schachtel 

drin?  

Das wollen jetzt alle wissen. "Ein Hund, es ist ein Hund!", freut sich Oskar. 

"Der ist ja winzig!", ruft die Oma. "Da musst du aber gut aufpassen, dass er nicht verloren 

geht!" 

"Ach, der bleibt doch nicht so klein", sagt Oskars Bruder Oliver. "Du wirst sehen, der wird 

uns noch alles wegfressen und dann wird er dick und rund wie eine Kugel!" 

"Das ist gar nicht so sicher, dass er dick wird", wiederspricht der Opa. "Aber er wird 

bestimmt riesengroß werden.« 

"Du wirst sehen", sagt jetzt Oskars Schwester Olivia," der wird noch so groß, dass du gar 

nicht mit ihm spazieren gehen kannst!" 

"Und ganz, ganz stark wird er natürlich auch!" 

"Vielleicht wird er ja auch einfach so wie seine Mutter Cara", überlegt Tante Leona. "Oder 

wenigstens so ähnlich ..." 

"Ach was!", sagt schließlich die Mutter. "Macht euch keine Sorgen, wir werden schon sehen." 

Und so vergeht ein Herbst und ein Winter, ein Frühling und ein Sommer. Der Hund hat längst 

einen Namen, er heißt Otto - und er sieht wirklich fast genauso aus wie seine Mutter Cara. 

Und wieder hat Oskar Geburtstag. Auch dieses Jahr Hat ihm Tante Leona eine bunte 

Schachtel mitgebracht. 
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Es ist eine Schultasche! So groß ist Oskar jetzt schon. "Was wird wohl aus dir einmal 

werden?", fragt die Oma. "Mach dir keine Sorgen", antwortet Oskar, "das werden wir schon 

sehen." 

OSKARJEV ROJSTNODNEVNI KUŽA 

»Vse najboljše za rojstni dan, Oskar!«, reče teta Leona. Le kaj je v pisani škatli? 

To sedaj vse zanima. »Kuža, to je kuža!«, vzklikne Oskar. 

»Kako je majhen!«, reče babica. »Paziti moraš, da se ne bo izgubil!« 

»Ah, mislim da ne bo ostal tako majhen«, reče Oskarjev brat Oliver. »Boš videl, vse bo 

pojedel, nato pa bo postal debel in okrogel kot žoga!« 

»Nisem prepričan da bo debel«, pripomni dedek. »Zagotovo pa bo velik.« 

»Boš videl«, pravi Oskarjeva sestra Oliva, »tako bo velik, da ga ne boš mogel niti na sprehod 

peljati!« 

»In zelo, zelo močan bo, seveda!« 

»Mogoče bo postal takšen, kot je njegova mama Kara,« je pomislila teta Leona. »Ali pa ji bo 

vsaj podoben …« 

»Ah, veste kaj!« pravi mama. »Ne skrbite, bomo videli.« 

In minila je jesen, zima, pomlad in poletje. Kuža je dobil ime. Ime mu je Oto – in res je postal 

zelo podoben svoji mami Kari. 

In zopet je Oskarjev rojstni dan. Tudi to leto mu je teta Leona prinesla pisano škatlo. 

To je šolska torba! Oskar je postal velik. »Kaj boš postal enkrat?« vpraša babica. »Ne skrbi«, 

odgovori Oskar, »bomo videli.« 

LUISES HUT 

"Mein Hut!", ruft Luise. 

Wenn doch Luise schon jetzt am Anfang wüsste, dass sie am Ende ihren Hut wieder finden 

wird! Sie weiß es aber nicht. Wie auch? Nicht einmal im Traum denkt sie daran, ihn jemals 

wieder zu finden. 

Sie ist auf einem Schiff nach Australien, als es passiert. Der Wind weht ihr den Hut vom 

Kopf. "Mein Hut!", ruft sie verzweifelt. Ein Passagier will sie beruhigen: "Machen Sie sich 

nichts daraus. Auf einem Schiff gehen Hüte andauernd verloren. Was weg ist, ist weg." 

Der Hut segelt davon wie ein kleines buntes Boot. "Wieso hat sie mich bloß verloren! Hier 

gibt es nichts als Wasser un Himmel", seufzt der Hut. Es vergehen viele Tage und Nächte, in 

denen er ganz alleine auf dem Meer treibt. 

Am anfang denkt Luise noch oft an ihn. Sie starrt aufs Meer, aber da ist nichts als Wasser un 

Himmel. 
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Als sich der Hut mit seiner Einsamkeit schon fast abgefunden hat, sieht er etwas auf sich 

zukommen. Zum Glück weiß der Hut nichts über Haie! Und zum Glück merkt der Hai bald, 

dass das Ding im Wasser nichts zum Fressen ist! Aber neugierig ist der Hai trotzdem. »Was 

bist du?«, fragt er den Hut. »Ein Hut«, antwortet der Hut. »Und was frisst du?«, fragt der Hai. 

»Nichts. Ich sitze nur auf Köpfen«, antwortet der Hut. »Eine komische Bescäftigung«, sagt 

der Hai nachdenklich und schwimmt davon. Während sich der Hut mit dem Hai unterhält, 

kommt Luise in Australien an. Laura, ihre Cousine, wartet schon auf sie. Die beiden sind 

überglücklich! Und von da an … 

… reden sie ununterbrochen miteinander. 

Der Hut bleibt nich lange alleine. Ein Delphin nähert sich. Der denkt nicht nur ans Fressen. Er 

will spielen! Ohne etwas zu sagen oder zu fragen, schupst er den Hut in die Luft und fängt ihn 

wieder auf. Immer aufs Neue wirbelt er den Hut durch die Luft. So lange, bis eine sehr große 

Welle kommt und den Hut weit, weit weg trägt. 

Das Meer wird lichter und der Hut kann bis zum Meersboden sehen. Das ist wunderschön! 

Lange Zeit hat sich niemand um ihn gekümmert, als ihn eine Meduse anspricht: »Was bist 

du?« »Ein Hut«, antwortet der Hut. »Seltsam! Auch ich werde Hut genannt. Aber ich sehe 

ganz anders aus als du«, sagt die Meduse. 

Und dei beiden Cousinen? Luise und Laura lassen die Beine im Wasser baumeln und reden 

und reden. 

Selbst als sie eines Tages einen Ausflug in den Urwald machen, reden sie in einem fort. Dabei 

gibt es im Urwald so viel zu sehen! Nur haben die beiden einfach keine Zeit zum Schauen. 

Das Meer trägt den Hut weiter auf die Küste zu. Verträumt stößt er an eine Luftmatratze, auf 

der in Mann liegt. Der Mann sehnt sich nach Schatten schnappt sich einfach den Hut und 

bedeckt sein Gesicht mit ihm. »Ich bin Luises Hut!« ruft der Hut empört. Erschrocken 

schleudert der Mann den Hut weit von sich fort. 

Der Hut wirbelt durch die Luft, dass ihm ganz schwindlig wird. »Was ist denn das für ein 

komischer Vogel?«, ruft eine Möwe. »Das ist kein Vogel!«, ruft eine zweite Möwe. »Das ist 

… Wie nennt man das Ding?«, sucht eine dritte Möwe nach dem Wort. »Ein Hut!«, ruft der 

Hut, und im selben Augenblick fällt er wieder ins Wasser. »Genau, ein Hut!«, ruft die dritte 

Möwe. »Eben, kein Vogel«, sagt die zweite Möwe. 

Luise und Laura sind inzwischen zu den berühmeten australischen Steinen, den Olgas, 

weitergefahren. Dort sitzen sie in deren Schatten und reden und reden. 

»Du bist aber ein schöner Hut!«, sagt das Mädchen neben dem der Hut wieder ins Wasser 

fällt. »Ich bin Luises Hut« sagt der Hut stolz. »Wirklich?« fragt Mädchen voller 

Bewunderung. »Ja, aber sie hat mich verloren«, erklärt er. »Willst du mein Hut sein?« fragt 

das Mädchen aufgeregt. Bevor der Hut eine Antwort geben kann, wird das Mädchen von 

seiner Mutter aus dem Wasser gezerrt. »Lass den Hut! Der gehört uns nicht«, sagt die Mutter.  

Es ist Abend und die Menschen verlassen den Strand. Auch Luise und Laura. 

Es wird dunkel und ruhig. Die Wellen schaukeln den Hut in den Schlaf. 
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Luise und Laura schlafen noch lange nicht. Sie haben sich schon eine Ewigkeit nicht mehr 

gesehen, deshalb haben sie sich auch wirklich viel zu erzählen. Und wie wir wissen, tun sie 

das schon, seit Luise in Australien angekomen ist. Den Hut erwähnt Luise dabei nicht ein 

einziges Mal. 

Es ist sehr früh am Morgen, die Sonne steht gerade auf. Am Strand iste s noch ganz ruhig, als 

die beiden Cousinen kommen. Plötzlich schreit Luise: »Mein Hut!« »Welcher Hut?«, wundert 

sich Laura. 

So setzt Luise den Hut auf und erzählt Laura davon, wie sie ihn verloren hat. 

Der Hut sitzt, während Luise alle erzählt, still auf Luises Kopf und denkt: »Wenn die zwei 

wüssten …« 

LUIZIN KLOBUK 

»Moj klobuk!«, vzklikne Luiza. 

Če bi Luiza že na začetku vedela, da bo našla svoj klobuk! Ampak ne ve. Le kako bi vedela? 

Še v sanjah si ne predstavlja, da ga bo spet našla. 

To se ji pripeti ko je na ladji, namenjena v Avstralijo. Veter ji s svoje glave odpihne klobuk. 

»Moj klobuk!«, vzklikne obupano. Potnik jo želi pomiriti: »Ne skrbite, na ladjah vedno 

izgubljajo klobuke. Kar je odšlo, je odšlo.« 

Klobuk je jadral kot majhen pisan čoln. »Zakaj me je izgubila! Tu ni ničesar razen voda in 

nebo«, vzdihne klobuk. Veliko dni in noči je minilo, ko je klobuk sameval na morju. Luiza 

pogosto pomisli nanj. Strmi v morje, vendar okoli sebe ne vidi nič drugega kot vodo in nebo. 

Ko se je klobuk skoraj sprijaznil s svojo osamljenostjo, opazi nekaj, kar se mu približuje. Na 

srečo klobuk ne ve ničesar o morskih psih! In na srečo morski pes spozna, da to kar plava na 

vodi ni hrana! Ampak morski pes je radoveden. »Kaj si?« vpraša klobuk. »Klobuk sem«, 

odgovori klobuk. »In kaj ješ?« vpraša morski pes. »Nič. Samo sedim na glavi«, odgovori 

klobuk. »Smešno delo,« pomisli morski pes in odplava. Medtem ko je bil klobuk v družbi 

morskega psa, Luiza prispe v Avstralijo. Laura, njena sestrična jo že čaka. Zelo se razveselita! 

Nakar … 

… zatopljeno padeta v dolg pogovor. 

Klobuk ni dolgo sam. Začne se mu približevati delfin. On ne misli le na hrano. Želi se igrati! 

Nič ne govori, nič ne sprašuje, le klobuk vrže v zrak in ga spet ulovi. Znova in znova meče 

klobuk v zrak. Tako dolgo, dokler ne pride velik val in odnese klobuk daleč, daleč stran. 

Morje postaja svetlejše in klobuk lahko pogleda na morsko dno. To je čudovito! Dolgo časa 

ga nihče ne opazi, nakar ga ogovori meduza: »Kaj si?«, »klobuk«, odgovori klobuk. »Čudno! 

Tudi jaz sem klobuk. Vendar izgledam precej drugače kot ti«, pravi meduza. 

Kaj pa sestrični? Luiza in Laura sta namočili noge v vodo, se pogovarjali in pogovarjali. 

Čeprav se nekega dne odpravita v džunglo, se še naprej pogovarjata. Toliko je videti v 

džungli! Ampak oni dve nimata časa za opazovanje. 
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Morje prinaša klobuk na obalo. Odnese ga do zračne blazine, na kateri leži človek. Človek, ki 

hrepeni po senci, preprosto zagrabi klobuk in si z njim pokrije svoj obraz. »Jaz sem Luizin 

klobuk!«, ogorčeno zakliče klobuk. Prestrašen človek odrine klobuk daleč stran. 

Klobuk od vrtenja po zraku dobi vrtoglavico. »Kakšna čudna ptica je to?« zakliče galeb. »To 

ni ptica!«, zakliče drugi galeb. »To je … Kako se imenuje?« tretji galeb išče besedo. 

»Klobuk!«, vzklikne klobuk in pade nazaj v vodo. »Točno, klobuk!, zakliče tretji galeb. 

»Samo, ni ptica«, reče drugi galeb. 

Luiza in Laura sta odšli na ogled znamenitih skalnih kop Kata Tjuta. Tam se usedeta v senco, 

se pogovarjata in pogovarjata. 

»Ti si čudovit klobuk!« pravi deklica, poleg katere plava klobuk v vodi. »Jaz sem Luizin 

klobuk«, pove klobuk ponosno. »Res?«, vpraša deklica z občudovanjem. »Ja, vendar me je 

izgubila«, pravi on. »Hočeš biti moj klobuk?« vznemirjeno vpraša deklica. Preden ji klobuk 

odgovori, jo mama potegne iz vode. »Pusti klobuk! Ni naš«, reče mama. 

Večer je in ljudje zapuščajo plažo. Tudi Luiza in Laura. 

Postaja temno in mirno. Valovi zibajo klobuk v spanec. Luiza in Laura dolgo ne moreta 

zaspati. Nista se videli celo večnost, zato si imata veliko za povedati. In kot vemo, to počneta 

od takrat, ko je Luiza prišla v Avstralijo. Luiza niti enkrat ni omenila klobuka. 

Zgodaj zjutraj je in sonce se dviga. Na plažo, na kateri je še vedno precej mirno, pridetra 

sestrični. Nenadoma Luiza zakliče: »Moj klobuk!« »Kakšen klobuk?« se sprašuje Laura. 

Luiza postavi klobuk in pove Lauri kako ga je izgubila. Medtem ko Luiza pripoveduje zgodbo 

o vsem, klobuk sedi na Luizini glavi in si misli: »Če bi vedela …« 

WO IST BLOß MEINE GESCHICHTE? 

»Endlich!«, ruft Lilly. »Onkel Paul ist da!« »Hast du mir eine Geschichte mitgebracht?« »Ja, 

binn ich denn schon jemals ohne eine Geschichte gekommen?«, antwortet Onkel Paul 

lachend. 

Doch als Onkel Paul zu erzählen beginnen will, ist plötzlich keine Geschichte mehr in seinem 

Kopf. 

»Wo ist denn jetzt die Geschichte?«, fragt Lilly enttäuscht. »Hast du vergessen, sie 

mitzubringen?« 

»Vielleicht ist sie ja in deiner Tasche«, meint Lilly. »Mal sehen … Nein, da ist sie nicht«, 

antwortet Onkel Paul. »Kann sein, dass ich sie im Taxi liegen gelassen habe.« 

»Hallo, Taxizentrale? Haben Sie vielleicht eine Geschichte gefunden?«, fragt Onkel Paul. 

»Momentchen«, antwortet die Dame aus der Taxizentrale. »Nein, tut mir leid. Wir haben hier 

einen Regenschirm, einen Affen aus dem Zirkus Olga und Oleg, einen Hut, eine 

Damenhandtasche und den kleinen Georg – aber sonst ist nichts liegen geblieben. 

»Haben Sie meine Geschichte gesehen?«, fragt Onkel Paul von Balkon aus Frau Hyazinthe, 

die gerade auf der Straße vorübergeht. »Wie schaut sie denn aus?«, will Frau Hyazinthe 

wissen. »Schwer zu sagen«, antwortet Onkel Paul. »Den Kleinen Prinzen habe ich gesehen«, 
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mient Frau Hyazinthe, »einen Riesenpapagei auch und, das glauben Sie mir sicher nicht, 

einen Tiger! Aber so etwas wie eine Geschichte ist mir nicht aufgefallen.« 

»Was ist denn los?«, fragt Lillys Mutter. »Meine Geschichte ist verloren gegangen!«, sagt 

Onkel Paul. »Ja, wie ist denn das oassiert?« »Keine Ahnung!« »Womöglich hat sie unser 

Charly geschnappt!«, überlegt Lillys Mutter. 

»Charly, was hast du denn da?«, fragt Onkel Paul. »Spuck es sofort aus!«, fordert Lilly. »Das 

ist ja gar nicht die Geschichte!«, ruft Lillys Mutter enttäuscht. 

»Pssssst! Ich glaube, meine Geschichte kommt gerade im Radio!«, sagt Onkel Paul. »Nein, 

das kann sie nicht sein, meine Geschichte ist nicht besonders musikalisch.« 

»Vielleicht finde ich sie im Bücherregal bei den anderen Geschichten?« »Nein, bestimmt 

nicht, hier sind nur Klassiker!«, rufen dei Bücher empört. 

»Na so was«, grübelt Onkel Paul. »Und auf dem Bild, da ist sie auch nicht. Liebe Lilly, was 

machen wir denn da?« Aber als Lilly keine Antwort gibt, dreht sich Onkel Paul zu ihr. 

Lilly schläft bereits tief und fest. Und sie träumt … von hundret bunten Geschichten. 

KJE JE MOJA ZGODBA 

»Končno!« vzklikne Lili. »Stric Pavel je prišel!« »Si mi prinesel zgodbo?« »Seveda sem, sem 

mogoče kdaj prišel brez zgodbe?« odgovori stric Pavel smeje. 

Ampak ko je stric Pavel začel govoriti, v njegovi glavi ni zgodbe ni bilo več. 

»Kje je sedaj zgodba?« vpraša Lili razočarano. »Si jo pozabil prinesti?« 

»Mogoče jo imaš v svoji torbi«, pravi Lili. »Da vidim …Ne, ni je«, odgovori stric Pavel. 

»Mogoče sem jo pozabil v kabini od taksija.« »Pozdravljeni, taksi centrala? Ste morda našli 

kakšno zgodbo?«, vpraša stric Pavel. »Samo trenutek«, odgovori gospa iz taksi centrale. »Ne, 

žal mi je. Imamo dežnik, opico iz cirkusa Olga in Oleg, klobuk, damsko torbico in malega 

Gregorja – nič drugega ni bilo.« 

»Ste videli mojo zgodbo?«, vpraša stric Pavel iz balkona gospo Hacinto, ki gre po ulici. 

»Kako izgleda?«, vpraša gospa Hacinta. »Težko vam rečem«, odgovori stric Pavel. »Videla 

sem Malega Princa«, je rekla gospa Hacinta, »veliko papigo in ne boš verjel, tigra! Nisem pa 

opazila ničesar, kar bi bilo podobno zgodbi.« 

»Kaj je narobe?«, vpraša Lilijina mama. »Izgubil sem svojo zgodbo!«, reče stric Pavel. »Kako 

se je to zgodilo?« »Nevem!« »Morda jo je naš Čarli ujel!«, pomisli Lilijina mama. 

»Čarli, kaj imaš tam?«, vpraša stric Pavel. »Izpljuni!«, reče Lili. »To ni zgodba!«, razočarano 

vzklikne Lilijina mama. 

»Pšššššt! Mislim, da je moja zgodba ravno na radiu!«, reče stric Pavel. »Ne, ne more biti. 

Moja zgodba ni glasbena.« 

»Mogoče jo najdem na knjižni polici z drugimi zgodbami?« »Ne, gotovo ne, tu so samo 

klasike!«, vzkliknejo knjige ogorčeno. 
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»No«, pravi stric Pavel. »In na sliki tam, je ni. Draga Lili, kaj bova pa sedaj počela?« Ker Lili 

nič ne odgovori, se stric Pavel obrne proti njej. 

Lili že globoko in trdno spi. In sanja … stotine barvitih zgodb. 

KEINE ANGST 

Ich heiße Leo und die beiden neben mir sind meine großen… 

FREUNDE. 

»Ach wie lieb!«, sagten alle, als wir drei noch klein waren. Aber schon bald wurden wir 

größer… 

Meine beiden Freunde Tiger und Bär wurden immer größer und größer. Da bekamen alle 

Angst vor ihnen. 

Keiner wollte mehr mit uns spielen. Das machte uns sehr traurig. So konnte es nicht 

weitergehen! Wir mussten uns etwas ausdenken. 

Da fiel mir meine Geige ein. Ja, das war eine Idee: »Versuchen wir es doch mal mit Musik!« 

Wir luden alle zu einem Konzert ein. 

Wir übten wochenlang. Am Tag des Konzerts machten wir uns so schön wie möglich. Ach, 

wie waren wir aufgeregt! 

Und wirklich! Alle waren gekommen. Sie saßen dicht gedrängt und warteten gespannt. 

Ich begann mit dem ersten Lied, denn vor mir hatte ja keiner Angst. 

Alle waren begeistert und riefen: »Mehr! Wir wollen mehr hören!« 

Dann spielte ich mein schöntest Lied. Tiger und Bär kamen auf die Bühne und tanzen um 

mich herum. 

Da sprangen alle auf und tanzen fröhlich mit. Jetzt hatte keiner mehr Angst vor Tiger und Bär. 

BREZ STRAHU 

Moje ime je Leo in poleg mene sta dva velika … 

PRIJATELJA. 

»Oh, kako lepo!«, so vsi govorili dokler smo bili mi trije majhni. Ampak kmalu smo začeli 

rasti… 

Oba moja prijatelja sta začela postajati vse večja in večja. Tega je bilo vseh zelo strah. 

Nihče se ni več hotel igrati z nami. To nas je zelo žalostilo. Tako ne gre več naprej! Nečesa se 

moramo domisliti. 

Spomnil sem se na svojo violino. Ja, to je prava ideja: »Poskusimo z glasbo!« Povabili bomo 

vse na koncert. 
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Vadili smo cel teden. Na dan koncerta smo bili lepo urejeni, kot je le mogoče. Joj, kako smo 

bili navdušeni. 

In res! Vsi so prišli. Usedli so se in nestrpno čakali. 

Začel sem s prvo pesmijo in presenetljivo sem bil čisto brez strahu. 

Vsi so bili navdušeni in vzklikali: »Več! Želimo slišati še več!« 

Nato sem zaigral svojo najljubšo pesem. Tiger in Medved sta prišla na oder in plesala okoli 

mene. 

Vsi so skočili pokonci in začeli veselo plesati. Nihče več se ni bal tigra in medveda. 
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