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POVZETEK 

 
Slikanica je oblika knjige, ki v enovito celoto združuje besedilo ter ilustracijo – gre za 

kombinacijo dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne. Njene ključne sestavine so 

besedilo, ilustracije ter vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in ilustracijami. Mnogi 

avtorji slikanico uvrščajo med »crossover« literaturo, saj hkrati nagovarja otroškega in 

odraslega bralca. Ta spoznanja so zelo pomembna tudi za šolski prostor – učitelj namreč pri 

književnem pouku posega v učenčevo razumevanje in ga s tem spodbuja k dejavni komunikaciji 

z literaturo. S sistematičnim in organiziranim bralnim procesom želimo bralce usposobiti za 

samostojno branje književnih besedil, hkrati pa želimo doseči, da bodo radi brali in branje 

razumeli kot vir užitka ter ugodja (tudi izven šolskega prostora). Dialog pri pouku književnosti 

poteka na dveh ravneh – med bralcem in besedilom ter med bralci o besedilu. Učenci v 

»pogovor« z besedilom vstopajo s svojimi pričakovanji, interesi in znanjem ter tako gradijo 

lasten besedilni svet. S pomočjo dialoga z drugimi bralci pa presežejo raven spontanega 

lastnega doživetja in spoznavajo druge možnosti, mnenja in argumente (poglabljajo doživetja). 

Za komunikacijski pouk književnosti je značilna visoka stopnja izbirnosti književnih del, saj 

želimo izbirati besedila, ki bralca motivirajo ter upoštevajo njegov predstavni in čustveni svet. 

Književni pouk nudi različne priložnosti za medpredmetno povezovanje, pri tem pa je ključno 

zavedanje, da umetnostna besedila niso primerna za utrjevanje vsebin iz drugih predmetov in 

prikazovanje stvarnosti s področja naravoslovja. Bralca namreč uvajajo v domišljijski svet, zato 

so bolj primerne medpredmetne povezave z likovno, glasbeno in filmsko vzgojo.  

Odrasli slikanico v branje ponujamo že predšolskim otrokom, osnovnošolci pa se z njo 

srečujejo predvsem v prvem triletju. Pedagogi mnogokrat pozabljamo, da bi lahko slikanica 

našla pot tudi v razrede s starejšimi učenci. V skladu z načelom izbirnosti književnih del sem v 

svoji raziskavi preverila, kako se učenci drugega triletja odzivajo na besedila, ki jih pri pouku 

ne obravnavajo pogosto – slikanice. Za obravnavo sem izbrala slikanici Madame Butterfly (šesti 

razred) in Čarobna piščal (četrti razred), ki ju je na podlagi znanih opernih del napisala Helena 

Kraljič. Uspešno sem ju umestila v književni pouk in ugotovila, da ponujata številne možnosti 

za kakovosten pogovor o prebranem, medpredmetno povezovanje z glasbeno umetnostjo in 

načrtovanje raznolikih poustvarjalnih dejavnosti. Učenci so do obravnavanih slikanic razvili 

pozitiven odnos, prav tako pa se je povečalo njihovo zanimanje za opero. Pri poustvarjalnih 

nalogah (izdelava stripa oz. pisanje predzgodbe) so bili uspešni, saj sta spodbujali njihovo 

ustvarjalnost in jim omogočali izražanje lastnih zamisli. Ugotovila sem, da je slikanica ob 

ustreznem pristopu lahko dobrodošla popestritev književnega pouka v drugem triletju in 

obenem uspešno motivacijsko sredstvo. 
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ABSTRACT 

 

The Operas Madame Butterfly and The Magic Flute in Helena Kraljič's Picture Books 

A picture book is a book that combines text and illustration into a single whole – a 

combination of two levels of communication, verbal and visual. Its key components are text, 

illustrations, and the content-form relationship between text and illustrations. Many authors list 

the picture book under »crossover« literature, as it addresses children and adults alike. These 

findings are very important for the school environment – namely, a teacher, in literature 

teaching, interferes with the students' understanding and thus encourages them to actively 

communicate with literature. Through a systematic and organized reading process, teachers 

want to train the readers to read literary texts independently, but at the same time they want to 

make them want to read and understand reading as a source of pleasure and comfort (even 

outside the school environment). Dialogue in literature classes takes place on two levels – 

between the reader and the text and between the readers about the text. Pupils enter the 

»conversation« with the text along with their expectations, interests and knowledge, thus 

building their own textual world. Through dialogue with other readers, they can go beyond the 

level of spontaneous personal experience and learn about other options, opinions and 

arguments. In that way, they deepen their experience. The communicative teaching of literature 

is characterized by a high level of selection of literary works, since teachers want to choose 

texts that motivate the reader and take into account his or her representational and emotional 

world. It offers various opportunities for cross-curricular integration, with the key awareness 

being that art texts are not suitable for consolidating content from other subjects and 

representing realities in the field of science. Literature introduces the readers to a fantasy world, 

which is why cross-curricular connections with art, music and film education are more 

appropriate. 

Adults offer picture books already to preschool children, whereas elementary school 

children are most likely to encounter them in the first three years of learning. Educators often 

forget that a picture book could find its way into classes with older students as well. For the 

purpose of this research I tested how older students (4th and 6th grade) respond to texts that they 

do not often deal with during their lessons – picture books. In accordance with the principle of 

the teacher's autonomous choice in selecting literary works I picked the picture books Madame 

Butterfly (sixth grade) and The Magic Flute (fourth grade), written by Helena Kraljič on the 

basis of famous opera works. I successfully implemented them into the teaching of literature 

and found out that they offer numerous opportunities for quality conversation about their 

content, cross-curricular connection with the music arts and planning of various post-reading 

activities. The students developed a positive attitude towards the books in question, and their 

interest in opera increased. They have been successful at accomplishing post-reading activities 

(producing comics or pre-stories), as the selected picture books encouraged their creativity and 

enabled them to express their ideas. I have found out that with the right approach picture books 

can become a welcome enrichment in literary instruction of older students and at the same time 

a successful motivational tool. 

 

 

 

 

 

Key words: picture book, opera, communicative literature teaching, cross-curricular 

connections, Helena Kraljič  
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1 UVOD 

 
»Slika pove ravno toliko ali pa še več kot besedilo,« je prepričan N. Grafenauer (1976) in 

dodaja, da je slikanica eden izmed »temeljnih kamnov pri oblikovanju kulturne zavesti otroka« 

(str. 7). M. Kobe (1976) jo označi za likovno-tekstovni monolit, saj je zanjo značilna izredno 

močna prepletenost likovnega in besedilnega deleža. Na prvi pogled se zdi, da slikanice 

nagovarjajo le zelo mlade in še neizkušene bralce, vendar s temeljitejšim razmislekom lahko 

ugotovimo, da zgornje starostne meje ni (Cheetham, 2013). Mnogi avtorji slikanice uvrščajo 

med t. i. »crossover« literaturo, za katero je značilno hkratno nagovarjanje otrok in odraslih 

(Bullen in Nichols, 2011). Tudi zaradi naslovniške odprtosti so slikanicam široko odprta vrata 

v šolski prostor, v katerem učenci s pomočjo učitelja stopajo v dejavno komunikacijo z 

literaturo. Sodobni pouk književnosti je komunikacijsko utemeljen in v ospredje postavlja 

načelo dialoškosti. Bralec komunicira z besedilom, svoja bralna doživetja pa poglablja s 

pomočjo dialoga z drugimi bralci. Učiteljeva odgovornost je, da učencem ponuja raznolike 

bralne izkušnje, izbira kakovostna dela, ki ustrezajo značilnostim bralcev, ter bralni proces 

načrtuje sistematično in na organiziran način. Učni načrt za slovenščino ponuja veliko svobode 

pri izbiri avtorjev in del, od učitelja pa je odvisno, v kolikšni meri si bo upal stopiti iz 

uveljavljenih okvirjev in učencem v branje ponudil besedila, ki so drugačna od tistih, ki jih 

običajno spoznavajo pri pouku književnosti.  

V teoretičnem delu magistrske naloge sem se najprej posvetila slikanici. Navedla sem njene 

temeljne značilnosti, predstavila delitev glede na funkcijo, zahtevnost, ustvarjalni postopek ter 

notranjo urejenost besedilnega ter likovnega deleža in opisala interakcijo med besedilom ter 

ilustracijo. V nadaljevanju sem predstavila razmišljanja nekaterih avtorjev, ki se poglabljajo v 

naslovniško odprtost slikanice in razložila izraz »crossover« literatura. Podrobneje sem se 

posvetila besedilu v slikanici ter prirejanju del za mladega bralca. Poglavje sem zaključila s 

kriteriji, ki opredeljujejo kakovostno slikanico. Nadalje sem predstavila tri temeljne cilje pouka 

književnosti – pridobivanje književnega znanja, razvijanje bralne zmožnosti in razvijanje bralne 

kulture. V okviru komunikacijskega pouka književnosti sem predstavila načelo dialoškosti, 

načrtovanje pouka z vidika izbirnosti književnih del in umeščanja literarnega znanja, 

medpredmetno povezovanje ter faze šolske interpretacije besedil. Elemente komunikacijske 

paradigme sem poiskala tudi v učnem načrtu za slovenščino. Ker sta obravnavani slikanici 

nastali na podlagi znanih oper, sem opredelila pojem opera, na kratko predstavila njen nastanek 

in razvoj ter operne (po)ustvarjalce. Povzela sem vsebino oper Madame Butterfly in Čarobna 

piščal ter predstavila življenje Giacoma Puccinija in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zadnje 

poglavje teoretičnega dela naloge sem namenila pisateljici Heleni Kraljič in njenima 

slikanicama Madame Butterfly ter Čarobna piščal. Z avtorico sem izvedla intervju in po 

kronološkem vrstnem redu naštela njena dela za otroke in mladino. Nazadnje sem slikanici z 

vidika književnih oseb in vsebine primerjala z opernima izvirnikoma. 

Empirična raziskava je zajemala učne ure obravnave omenjenih slikanic. Izhodiščno 

besedilo v četrtem razredu je bila slikanica Čarobna piščal, v šestem pa Madame Butterfly. 

Učne ure sem zasnovala po fazah šolske interpretacije besedil in vanje vključila elemente 

medpredmetnega povezovanja. V raziskavi sem bila pozorna predvsem na odnos učencev do 

branja slikanic, ki so priredbe opernih del, in na odzive učencev na prebrano besedilo ter 

dejavnosti v okviru učnih ur. Ugotovitve sem oblikovala na podlagi lastnega opazovanja, 

pogovora z učiteljicama, izdelkov učencev in dveh kratkih vprašalnikov, ki so ju izpolnili 

učenci.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 
2.1 SLIKANICA 

 

2.1.1 Opredelitev 

Slikanica je posebna oblika knjige, v kateri sta v enovito celoto združena besedilo in 

ilustracija – gre za kombinacijo dveh ravni komunikacije, verbalne in vizualne. Tri ključne 

sestavine slikanice so besedilo, ilustracije ter vsebinsko-oblikovni odnos med besedilom in 

ilustracijo. Med slikanice uvrščamo knjige, v katerih je likovni delež večji od besedilnega. 

Besedilo obsega približno 1.800 besed in je razporejeno po celotni slikanici. Slikanice so 

vmesna stopnja med stripom (v njem so pomembnejši likovni elementi) in ilustrirano knjigo 

(besedilo, ki je prevladujoči del, in ilustracija sta dve zaključeni celoti, ki lahko delujeta povsem 

samostojno). Skrajna oblika slikanice so »tihe knjige« – slikanice brez besedila, ki celotno 

zgodbo predstavljajo zgolj z likovno-oblikovnimi elementi (Haramija in Batič, 2013). M. 

Nikolajeva (2003) opozarja, da se slikanice velikokrat obravnavajo kot žanr – poleg pravljic, 

pustolovskih, domišljijskih in živalskih zgodb, vendar pa so pravzaprav kombinacija vseh teh 

žanrov – mnoge namreč temeljijo na klasičnih in sodobnih pravljicah. Avtorica o slikanicah 

govori kot o sintetičnem mediju, saj bralec smisel doživi šele skozi interakcijo verbalne in 

vizualne ravni komunikacije (prav tam).  

Pri opredelitvi slikanice lahko govorimo o strožjih ali ohlapnejših definicijah. Strožja 

definicija slikanico opredeljuje kot knjigo, pri kateri besedilo ne more obstajati neodvisno od 

slikovnega dela. Po širši definiciji pa je slikanica knjiga, ki jo sestavljata dve plasti, likovna in 

besedilna, ki sta lahko bolj ali manj enakovredni. Vsaka plast lahko obstaja tudi sama zase 

(Saksida, 1999). M. Kobe (1976) v skladu s strožjo definicijo poudarja, da slikanica »ni 

preprosto samo »tenka ilustrirana knjiga«, marveč povsem samosvoj knjižni organizem s 

posebno logiko notranje urejenosti« (str. 18). Pri tem ne govorimo le o vsoti enakovrednih 

delov, likovnega in besedilnega, ampak o skupnem estetskem sporočilu. Slika in beseda nista v 

nobeni drugi zvrsti knjige tako zelo neločljivo povezani. Poglavitna značilnost slikanice je torej 

organska prepletenost likovnega in besedilnega deleža, zato lahko govorimo o likovno-

tekstovnem monolitu (Kobe, 1976).  

 

2.1.2 Delitev slikanic 

2.1.2.1 Tipi slikanice glede na funkcijo 

Glede na funkcijo ločimo leposlovne in informativne (poučne) slikanice. Namen prvih je 

bogatenje otrokovega doživljajskega sveta in estetska vzgoja bralca; pomembno vlogo imajo 

na nivoju bistva umetnosti. Informativne slikanice pa otroku ponudimo, ko želimo doseči točno 

določen cilj, npr. učenje in spoznavanje resničnosti. Njihova naloga je, da kakovostno 

predstavijo izbrano predmetno področje, zato mora biti besedišče preprosto, trditve, opisi in 

ilustracije morajo ustrezati realnosti. Iz tega sledi, da imajo leposlovne slikanice več avtorske 

svobode (Haramija in Batič, 2013).  

 

2.1.2.2 Tipi slikanice glede na zahtevnost 

Slikanica kot zvrst knjige na nek način sledi obdobjem otroka – od zgodnjega predbralnega 

do zgodnjega šolskega obdobja. Glede na starost bralca, ki mu je namenjena, je v sebi 

izoblikovala več zahtevnostnih stopenj. Na prvo stopnjo uvrščamo kartonsko zapognjenko ali 

leporello. Gre za slikanico, ki je namenjena otrokom med 2. in 4. letom starosti in je prehodna 

stopnja med igračo in knjigo. Leporello, ki je namenjen najmlajšim otrokom (okrog 2. leta), je 

običajno brez besedila. Vsebina je predstavljena na celostranskih slikah (ali fotografijah). 
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Predstavljeno je otroku dobro znano okolje, npr. živali, rastline, igrače, vozila, jedi, števila, 

prizori s ceste, smučišča, igrišča … Čeprav je vsebina doživljajsko zelo preprosta, otrok uživa 

ob prepoznavanju in poimenovanju predmetov – sprva z odraslim, nato pa tudi sam (Kobe, 

1976). D. Haramija in J. Batič (2013) omenjata izraza »knjigrica« in »igroknjiga«, s katerima 

označita slikanice, izdelane iz pralnih materialov ali kartona. Gre za slikanice brez besedila ali 

z eno besedo/poimenovanjem. Tak tip slikanic je namenjen otrokom v prvem letu starosti (prav 

tam). Druga stopnja leporella že vsebuje krajša besedila, najpogosteje pa prikazuje različne 

vsakodnevne situacije, katerih središče je otrok (npr. otrok se umiva, oblači, igra, obišče 

zdravnika …). Tako se bralec poistoveti z dogajanjem v slikanici, saj so mu situacije blizu in 

se v njih prepozna tudi sam. Tretja zahtevnostna stopnja zajema leporelle z ljudsko in umetno 

otroško poezijo, ki jo otrok zelo rad posluša, kar pomeni tudi veliko čustveno odzivnost. Otrok 

tako z leporellom že spoznava »prave« knjige, ki pa imajo trpežne (trde) kartonaste liste. Od 

približno 4. leta naprej se otroci začnejo srečevati s slikanico kot pravo knjigo s tankimi listi 

(Kobe, 1976). Knjiga je predmet, ki je drugačen od tistih, s katerimi manipulirajo malčki (npr. 

hrana ali igrača). Otrok se počasi začne zavedati, da ta ni namenjena žvečenju ali trganju, 

temveč opazovanju (branju). Ravno zato je pomembno, da so prve knjige (npr. leporello) 

narejene iz trpežnega materiala (kartona ali blaga), saj bralci šele usvajajo osnove ravnanja z 

njimi (npr. kako knjigo obrniti, v kateri smeri jo listamo …) (Nodelman, 1988). Slikanica je 

tako »eden izmed temeljnih kamnov pri oblikovanju kulturne zavesti otroka« (Grafenauer, 

1976, str. 7).  

 

2.1.2.3 Tipi slikanice glede na ustvarjalni postopek 

V slikanici slika in beseda podajata skupno estetsko sporočilo, v njeni najčistejši obliki pa 

lahko govorimo celo o likovno-tekstovnem monolitu. Ustvarjalci so tako med izdelavo 

slikanice postavljeni pred zahtevno nalogo – doseči organsko prepletenost likovnega in 

besednega dela. O avtorski slikanici govorimo, ko je celotna slikanica stvaritev istega avtorja – 

ta ustvari besedni in slikovni del. En sam avtor lahko zelo učinkovito presodi, kdaj bo uporabil 

likovno in kdaj besedno pisavo, kakšen likovni izraz bo najbolj ustrezal besedilni zamisli, kdaj 

bo likovno in besedno pisavo uporabil hkrati in kdaj izmenjujoče … Avtorska slikanica lahko 

ravno zato doseže močno povezanost slikovnega in besedilnega dela. V drugo kategorijo 

uvrščamo slikanice, pri katerih sta soavtorja stalni ustvarjalni team. Soavtorja ustvarjata hkrati 

in v ustvarjalnem procesu drug drugega spodbujata ter dopolnjujeta. Ilustrator lahko dobi že 

izoblikovano besedilo in slikovni del soustvarja preko posvetovanja s piscem ali pa je 

ustvarjalno povsem samostojen ilustrator besedil avtorja, s katerim tvori ustvarjalni team. V 

tretjem primeru soavtorja slikanice nista stalna sodelavca. Včasih najprej nastane besedilni del, 

ki gre v nadaljnji oblikovalni postopek k ilustratorju, ali pa je proces obraten – primarno nastane 

likovni delež, ustvarjalni postopek pa dopolni pisec besedila (Kobe, 1976). 

 

2.1.2.4 Tipi slikanice glede na notranjo urejenost besedilnega in likovnega deleža 

Slikanice se med seboj razlikujejo tudi v notranji urejenosti. Glede na omenjeni kriterij 

lahko govorimo o treh vrstah slikanic. Za klasično slikanico je značilno, da se besedilo in 

ilustracije enakomerno izmenjujejo. Besedilni in likovni del zajemata približno enak delež in 

sta še dokaj samostojna elementa. Pri drugem tipu slikanice se ilustracija razširi čez obe strani 

(razlije se »čez svoj rob«) – tudi med besedilo. Le-to je razdeljeno na manjše odlomke, ki so 

včasih vključeni v ilustracijo. Največja prepletenost besedila in likovnega deleža pa je prisotna 

v slikanicah, v katerih so deli besedila preoblikovani v likovne elemente ilustracije in na ta 

način vključeni vanjo (Kobe, 1976). 
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2.1.3 Interakcija med besedilom in ilustracijo 

V slikanici besedilo in ilustracija delujeta v nenehni interakciji, saj dajeta različne vrste 

informacij – vsaka od njiju spregovori o stvareh, o katerih druga molči (Nodelman, 1988). M. 

Nikolajeva (2003) edinstvenost slikanice vidi ravno v tem, da združuje dve ravni komunikacije 

– verbalno in vizualno. Funkcija slik (slikovnih znakov) je opisovanje in predstavljanje, 

funkcija besed pa predvsem pripovedovanje. Besedilo in slike tako »drug drugemu zapolnjujejo 

vrzeli delno ali v celoti« (prav tam, str. 6).  

Med besedo in sliko se lahko razvijejo različne vrste komunikacije. Pri simetrični interakciji 

besede in slike pripovedujejo isto zgodbo – informacije se podvajajo v dveh različnih oblikah 

komunikacije. V drugo kategorijo uvrščamo slikanice, v katerih je odnos med besedilom in 

ilustracijo komplementaren, kar pomeni, da besede in slike medsebojno zapolnjujejo vrzeli. O 

stopnjevani interakciji govorimo, ko slike presežejo pomen besed. Če je razlika med sporočilom 

besed in slik velika, se lahko razvije kontrapunktna (protislovna) dinamika – skupno sporočilo 

presega sporočila posameznih ravni komunikacije. Besedilo in slike se lahko zlijejo v dvoumno 

sporočilo, ki je za bralca mogoče celo zanimivo in ga prisili k intenzivnemu razmišljanju o 

vsebini slikanice. V tem primeru govorimo o kontradiktorni ali nezdružljivi interakciji 

(Nikolajeva, 2003). Ta vrsta interakcije je lahko za bralca zavajajoča ali moteča, predvsem ko 

prikazuje like, prostor in okolje v popolnem nasprotju z napisanim. Končni učinek 

(razumevanje) je namreč rezultat interakcije med likovnim in besedilnim delom (Haramija in 

Batič, 2013). Značilnosti komunikacije vplivajo tudi na odnos med bralcem in slikanico. Če so 

ilustracije in besedilo v popolnem soglasju, slikanica bralca ne spodbuja k razmišljanju in 

uporabi domišljije. Če pa se sporočila razlikujejo ali si celo nasprotujejo, se spekter bralčevih 

razlag bistveno poveča. Takšne slikanice zaposlujejo otroško domišljijo in so pedagoško zelo 

koristne, saj ponujajo veliko možnih razlag (Nikolajeva, 2003).  

Lahko bi rekli, da je glavni namen ilustracij v slikanici podpora napisanemu. Otroci slike 

razumejo lažje kot besede, saj za to potrebujejo manj truda in napora – slike so bolj univerzalne. 

Omogočajo nam neposredno primerjavo s predmetom (s slike lahko razberemo barvo, obliko, 

teksturo …), če imamo pred seboj besedo, pa moramo vzpostaviti povezavo z dogovorjenim 

kodom – pomenom. Vendar pa bralec tudi za razumevanje slikovnih sporočil potrebuje 

predznanje in pretekle izkušnje. Šele v tem primeru bo otrok razumel, kaj slika prikazuje (npr. 

če oseba ne pozna kategorije »drevesa«, ne bo prepoznala drevesa na sliki ali v zapisu). 

Razumevanje slik pa ni odvisno le od kulturnih izkušenj, ampak tudi od slik samih. Ilustratorji 

namreč svoje slike ustvarijo na podlagi lastnih predstav, znanja, tega kar vidijo, in na podlagi 

razumevanja pojma, zgodbe. Pri tem ni nujno, da je njihovo gledišče enako kot gledišče otroka 

(opazovalca ilustracij) (Nodelman, 1988).   

Besede in slike lahko pripovedujejo dve različni zgodbi – zgodbo brez slik razumemo in 

dojamemo povsem drugače, kot če ima dodane slike. Nekateri psihologi to povezujejo s sestavo 

naših možganov. Ti so sestavljeni iz desne hemisfere, ki procesira vizualne informacije, in leve 

hemisfere, ki informacije procesira analitično in po sekvencah – na ta način se odvija besedni 

del zgodbe. Naše razumevanje verbalnega se začne pri podrobnostih, ki jih nato sestavimo v 

celoto (delovanje leve hemisfere), razumevanje vizualnih informacij pa poteka od celote k 

podrobnostim (procesi v desni hemisferi) (Nodelman, 1988). Analizo, ki se začne s celoto 

(splošnim) in nadaljuje s podrobnostmi, nato pa se znova vrne k splošnemu, imenujemo tudi 

hermenevtična analiza. S prehajanjem od enega k drugemu je sklenjen hermenevtični krog. 

Bralec potuje od verbalnega k vizualnemu in spet nazaj, njegovo razumevanje pa se pri tem 

poglablja (Nikolajeva, 2003). Simbioza besedila in ilustracij v slikanici torej temelji na 

dopolnjevanju, pri branju slikanic pa sta vpleteni obe hemisferi. Možgani delujejo kot celota, 

to pa velja tudi za interakcijo besedila in ilustracij v slikanici. Izkušnja, ki vključuje besedni in 
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slikovni del, je bogatejša od tiste, ki vključuje le enega izmed obeh delov. Celota (slikanica) je 

več kot vsota posameznih delov (Nodelman, 1988). 

 

2.1.4 Slikanica in njen naslovnik  

Stereotipna pojmovanja slikanice opredeljujejo kot knjige, ki so namenjene otrokom. Na 

prvi pogled se zdi, da nagovarjajo le zelo mlade in še neizkušene bralce, s temeljitejšim 

razmislekom pa lahko uvidimo, da zgornje starostne meje pravzaprav ni (Cheetham, 2013). 

Kakovostna slikanica nagovarja dvojnega naslovnika – bralno izkušnjo omogoča otrokom in 

odraslim. Ko govorimo o mladinski literaturi, je namreč odrasli naslovnik prav tako pomemben 

kot mladi bralec. Odrasli so že pred začetkom branja vključeni v več vidikih – knjige izdajajo, 

jih prodajajo in nakupujejo (knjiga mora najprej prepričati odraslega, da jo bo otroku sploh 

ponudil v branje). Pogosto so postavljeni v vlogo bralca, ki skupaj z otrokom konstruira pomen. 

Starši (oz. odrasli) svojo vlogo dojemajo predvsem kot pomoč otrokom, vendar pa morajo tudi 

sami znati dekodirati informacije, ki jih slikanica posreduje (Bullen in Nichols, 2011). Mnoge 

novejše teorije zato odraslega obravnavajo kot samostojnega bralca slikanic (Beckett, 2013).  

D. Haramija in J. Batič (2013) v slovenskem prostoru uvajata pojem »dvojni naslovnik«, ki 

ga lahko razumemo v dveh pomenih – opisuje lahko različno razumevanje besedila z vidika 

odraslega in otroka, ali pa se nanaša na vez med odraslim (bralcem) in otrokom (poslušalcem). 

Odrasli so namreč tisti, ki otroku slikanico predstavijo in ga uvajajo v književnost – s skupnim 

branjem. Odrasli berejo slikaniško besedilo, otroci pa opazujejo ilustracije. V okviru 

družinskega branja namreč vlogo bralca večinoma prevzema eden od staršev ter tako bistveno 

pripomore k razvoju bralne pismenosti otroka. V predšolskem in šolskem obdobju vlogo bralca 

prevzema tudi profesionalni posrednik (vzgojitelj, učitelj), ki slikanice izbira glede na 

zastavljene cilje, pozoren je na kakovost, metode dela, medpredmetno povezovanje … V vseh 

omenjenih primerih pa velja izpostaviti dvojnega naslovnika, saj morata besedilo in ilustracija 

pritegniti tako otroka (poslušalca) kot tudi odraslega (posrednika) (prav tam). 

 

2.1.4.1 »Crossover« literatura 

Izraz »crossover« literatura označuje dela, ki so prvotno napisana za otroke, vendar 

pritegnejo tudi odraslega bralca, dela, ki so za mladega bralca prirejena, in dela, ki so namenoma 

napisana za hkratno nagovarjanje otrok in odraslih. Slikanice največkrat spadajo v zadnjo 

kategorijo (Bullen in Nichols, 2011). Nekoliko drugačno stališče zagovarjata D. Haramija in J. 

Batič (2013), ki menita, da je naslovniško odprtih slikanic, torej tistih, ki so namenjene otrokom 

in odraslim hkrati, precej manj. Po njunem mnenju so slikanice najpogosteje namenjene 

otrokom v predbralnem obdobju razvoja. Slikanice, ki so namenjene odraslim, pa opišeta kot 

»likovne umetnine, ki upodabljajo znamenita dela ali dele besedil, ki so že primarno namenjeni 

odraslim« (prav tam, str. 71). M. Kobe (1987) te slikanice opredeli kot »kultiviranje tistega 

modela slikanice, ki ni zanimiv »samo« za otroke, marveč za bralce vseh starosti, tudi za 

odraslega knjižnega sladokusca« (str. 53). B. Wall (v Bullen in Nichols, 2011) loči dela, ki 

nagovarjajo izključno mladega bralca (»single address«), mladinsko literaturo, katere namen je 

nagovarjanje odraslih in izključuje otroškega naslovnika (»double address«), ter besedila, ki 

hkrati nagovarjajo otroškega in odraslega naslovnika oz. prehajajo med odraslim in otroškim 

naslovnikom (»dual address«) – sem uvršča slikanice (prav tam). Na pomanjkljivosti 

kategorizacij, ki za izhodišče uporabljajo starost naslovnika, opozarja D. Cheetham (2013), ki 

meni, da o otrocih in odraslih ne moremo govoriti kot o dveh ločenih kategorijah. Otrok namreč 

odrašča postopoma in na več področjih. Odrasle lahko obravnavamo kot precej homogeno 

skupino, med otroki pa se pojavljajo velike razlike glede na starost (npr. petletnika težko 

primerjamo z dvanajstletnikom), saj razvoj napreduje zelo hitro – ne moremo govoriti o enotni 

kategoriji »otroški naslovnik«. Opredelitev, kateremu naslovniku je delo namenjeno, odraža 
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stališča avtorja in njegova prepričanja o tem, kaj je za določenega naslovnika značilno. To pa 

so le domneve, saj avtor ne more biti prepričan, kdo bo besedilo bral, naslovnik je lahko 

drugačen od predvidenega, spreminja se celo glede na čas in kulturo. Besedilo, ki je bilo pred 

leti otrokom nerazumljivo, lahko s časom postane razumljivo ali obratno. Otroci namreč svet 

spoznavajo preko knjig, televizije in drugih medijev, pridobivajo izkušnje, imajo drugačne 

oblike preživljanja prostega časa … Odmakniti se je treba od generalizacij, ki jih imamo o 

določenem naslovniku, in sprejeti razlike, ki se pojavljajo med bralci. Razumevanje besedila se 

poglablja na različne načine; tudi otroci so sposobni raziskovanja, izpraševanja in reflektiranja 

(prav tam).  

Ko avtorji določajo »potencialnega« naslovnika, največkrat analizirajo zapisano besedilo, 

vendar pa so za razumevanje izredno pomembne tudi okoliščine – npr. ilustracije v slikanici 

(Cheetham, 2013). Vedno večje postaja zavedanje, da je slikanica format (oblika) knjige, za 

katero je značilna kompleksna interakcija med besedilom in ilustracijo. Ravno zato avtorji ne 

iščejo več razlogov, zaradi katerih bi jo lahko uvrstili med literaturo za otroke. Slikanice so 

večplastne knjige, ki so primerne za vse generacije in nudijo možnosti za različne vrste branja 

glede na starost ter izkušnje. Vsak bralec knjigo bere s svoje perspektive in gradi lastno bralno 

doživetje (Beckett, 2013). Učenje je del procesa branja (tako pri otrocih kot pri odraslih) in 

napačno je pričakovati, da bo naslovnik razumel vse. Če otrok nečesa ne razume, še ne pomeni, 

da ni »primeren« naslovnik za neko besedilo – razumevanje se poglablja z večkratnim branjem 

in pogovorom o prebranem (Cheetham, 2013). Ta spoznanja so pomembna tudi za šolski 

prostor. I. Saksida (2003) opozarja na zmotno prepričanje, da »je mladi bralec edini avtentični 

naslovnik mladinske književnosti« (str. 16). Učitelj namreč lahko posega v učenčevo 

razumevanje in ga opozarja na druge možnosti ter ga poziva k utemeljevanju svojega »videnja« 

(Saksida, 2003).  

 

2.1.5 Besedilo v slikanici  

Besedila, izdana v slikanicah, se na jezikovni ravni razlikujejo od besedil, ki niso ilustrirana. 

Kvalitetna slikanica namreč ne pove vsega skozi besedilo, ampak zgodbo pripoveduje z dvema 

jezikoma – verbalnim in vizualnim (Haramija in Batič, 2013). Ilustracije vsebujejo tudi 

informacije, ki jih ni mogoče izraziti z besedami ali pa bi bil za to potreben zelo obširen in 

kompleksen opis. Slika nam preprosto vse pokaže in pogosto pove več kot tisoč besed. Besedilo 

v slikanici nam ponudi kognitivno shemo, z ilustracijami pa dobimo vpogled v podrobnosti 

(Nodelman, 1988). V slikanici se, predvsem zaradi omejene dolžine besedila – okrog 1.800 

besed, zato pojavljajo kratka prozna besedila (Haramija in Batič, 2013).  

Slikanica besedila lahko črpa iz tradicionalnih virov (npr. ljudske pravljice, pripovedke, 

bajke, otroške ljudske pesmi, klasična umetna pravljica, basen, uganka …), sodobna slikanica 

pa v svojih besedilih predstavlja sodobno poezijo za otroke, sodobne pravljice, fantazijske 

zgodbe … (Kobe, 1987). 

 

Poezija  

Poezija je del književnosti, ki je pisan v verzih, ti se združujejo v kitice in nadalje v pesniške 

oblike. Verzi imajo ritem in pogosto tudi rimo. V lirski otroški poeziji so prisotne teme 

povezane z doživljanjem, osebo, razpoloženjem, okoljem in čustvi. Lirske pesmi so kratke, kar 

lahko vidimo npr. v slikanicah, ki predstavljajo dvovrstičnice na posameznih straneh. V 

slikanicah, v katerih je prisotna lirska poezija, ilustracije običajno ne morejo razvijati zgodbe – 

so le slike posamezne pesmi. V epski poeziji pa najdemo postopke, kot so pripovedovanje, 

opisovanje in razmišljanje, zato je epske pesnitve lažje prikazati skozi zgodbo kot lirsko poezijo 

(Haramija in Batič, 2013). 
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Proza  

Glede na dolžino besedila je v slikaniški obliki možna le kratka proza. Najpogostejše so 

pravljice, pripovedke, kratke realistične in fantastične zgodbe (Haramija in Batič, 2013). 

Med realistične kratke zgodbe uvrščamo doživljajske in socialne kratke zgodbe. Prve se 

osredinjajo na vsakdanje dogodivščine glavnega literarnega junaka, ki je največkrat otrok v 

predšolskem ali zgodnjem šolskem obdobju. Te zgodbe so velikokrat komično obarvane. 

Socialna kratka zgodba pa prikazuje predvsem odnose glavnega literarnega lika do okolice 

(vrstniki, sorojenci, starši, sorodniki) ali do samega sebe (Haramija in Batič, 2013).  

Fantastična kratka proza je v slikanicah najobsežnejša. Folklorne pravljice v ospredje 

postavljajo eno pomembno lastnost književnega lika, ki je močno potencirana. Književnega 

časa in prostora ne moremo natančno določiti, v zgodbi pa nastopajo čudežna bitja in predmeti. 

Klasična pravljica se v nekaterih vidikih zgleduje po folklorni pravljici. Književno dogajanje je 

po navadi postavljeno v vaško pokrajino, pri živalski pravljici pa tudi v naravno okolje, npr. v 

gozd ali na gozdne jase. V njih nastopajo pravljična bitja (škratje, palčki, vile …), živali pa so 

pogosto poosebljene. Sodobna slovenska pravljica se nagiba k prikazovanju individualiziranih 

književnih likov, ki so za razliko od ljudskih in klasičnih pravljic poimenovani z imeni. 

Pripovedovalec je nevtralen – ne nagovarja bralca, ampak se osredinja na zgodbo (Haramija in 

Batič, 2013).  

Kratke fantastične zgodbe združujejo lastnosti pravljice in fantastične pripovedi. Zanje je 

značilna dvodimenzionalnost – obstoj dveh svetov (racionalnega in iracionalnega), ki imata 

vsak svoje zakonitosti. Posebna oblike kratke fantastične zgodbe je nonsensna kratka zgodba 

ali nesmiselnica, katere temelj je jezikovna igra, ki na določenih mestih že preraste v ironijo 

(Haramija in Batič, 2013). 

Miti ali bajke v kratki obliki predstavljajo poganske religije, so krajše pripovedi o 

starodavnih verovanjih. V slovenski književnosti najdemo veliko mitoloških likov, kot so npr. 

kurent, kresnik, zlatorog, ajdi, povodni mož, rojenice, žalik žena … Pripovedka mora imeti vsaj 

eno resnično sestavino: književni prostor, čas ali osebo, književni prostor pa je poimenovan s 

konkretnim zemljepisnim imenom (krajevna določenost). Basen like in dogodke iz živalskega 

ter rastlinskega sveta personificira, obstajajo pa tudi basni s človeškimi osebami ali bogovi. Ima 

dvodelno zgradbo – v prvem delu ponuja zgledno zgodbo, v drugem pa nauk (Haramija in Batič, 

2013). 

    

2.1.5.1 Priredbe (znanih) del za mladega bralca 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) priredbo opredeljuje kot nekaj, kar je 

»vsebinsko, oblikovno narejeno ustrezno za kak namen« (str. 306). M. Stanovnik (1998) 

priredbo besedila razloži kot »novo, drugačno besedilo, vendar razpoznavno povezano z 

izhodiščnim, tj. z izvirnikom« (str. 35). Priredbe se pojavljajo med različnimi oblikami medijev 

in žanrov (npr. po literarni predlogi posnamejo film, izdelajo libreto za opero, na podlagi filma 

nastane roman, računalniška igra …), možna je tudi sprememba konteksta (npr. spremenjen 

zorni kot pripovedi), preskok iz realnega v fiktivno, prikaz zgodovinskega dogodka skozi 

biografijo … Pri prirejanju ne gre le za reprodukcijo – vključuje namreč ponovno interpretacijo, 

poustvarjanje, dodajanje in odvzemanje elementov, krajšanje zgodbe, poenostavitev, 

spremembo gledišča … Prireditelji morajo zgodbo najprej interpretirati, nato pa na podlagi 

lastnih interesov, znanja in občutkov ustvarijo priredbo. Priredbe so tako povsem avtonomna 

dela, ki imajo očitno povezavo z izvirniki. Prireditelji se sprememb poslužujejo predvsem 

zaradi značilnosti medijev. Pri pripovedovanju so možni preskoki v času, pripovedovalec 

opisuje, pojasnjuje in obnavlja, pri prikazovanju pa imajo glavno vlogo zvočno gradivo in 

vizualni prikazi; ko besedilo beremo, se lahko ustavimo, nekaj preberemo še enkrat, se vrnemo 
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nazaj ali del besedila preskočimo, pri odrskih in filmskih uprizoritvah pa spremljamo zgodbo, 

ki se odvija z lastno hitrostjo, jezik je podprt z glasbo, gestami in vizualnim gradivom. Različne 

prireditelje pritegnejo različni vidiki originalov glede na to, v kateri obliki bo nastala predelava. 

Priredbe za naslovnika pogosto predstavljajo izziv, saj se na nek način počuti varnega (če delo 

pozna in ve, kaj sledi), hkrati pa se srečuje z novimi elementi in delo nenehno primerja z 

izvirnikom (Hutcheon, 2006). Avtorji se prirejanja del, ki so prvotno namenjena odraslim, lotijo 

predvsem z namenom, da bi tudi mladi bralci spoznali kanonska besedila, saj so ta pomemben 

del kulturne zavesti. Žal pa je priredba prevečkrat označena kot manjvredna in manj kakovostna 

v primerjavi z izvirnikom. Dogaja se, da kritiki sicer priredbo označijo kot kakovostno, vendar 

je za tem skrito upanje, da bo bralca vodila do izvirnika, ki mu lahko ponudi polno 

literarnoestetsko doživetje. Še vedno je prisotno prepričanje, da je otrok krhek in ga moramo 

zaščititi pred neprimernimi temami (npr. smrt, kriminal, spolnost), temu pa sledijo tudi 

priredbe, ki iz izvirnikov namenoma izločajo tovrstne vsebine (Müller, 2013).  

Slikanica je otrokova prva knjiga, različno starim otrokom je ta zvrst doživljajsko dostopna, 

ker pri izboru besedil in razporeditvi besednega ter slikovnega dela upošteva značilnosti otroka 

v določenem starostnem obdobju. Številni založniki in avtorji se tako lotevajo prirejanja (tujih) 

besedil, ki so v originalu namenjena odraslemu bralcu. Le-ta želijo v slikaniški obliki približati 

mlademu bralcu in s tem vpeljati zgodbo v otroški doživljajski svet. Ko govorimo o neprimerni 

knjigi za najmlajše, običajno najprej pomislimo na likovno podobo, šele potem se zavemo 

besedila. Likovni delež je namreč prvi, ki bralca pritegne, vendar pa je ključno zavedanje, da je 

za slikanico značilno sorazmerje med besedilom in ilustracijami – sporočilnost je odvisna od 

obeh delov. Veliko je analiz, ki obravnavajo likovno sporne in zato neprimerne slikanice, manj 

pa je tistih, ki bi osvetlile problematičnost besedilnega dela. Prirejanje znamenitih (tujih) 

besedil, ki so v originalih namenjena odraslim, namreč zahteva veliko posluha za literaturo, 

značilnosti besedil in bralca, kateremu so ta besedila namenjena. Mnoge izdajatelje na žalost 

zanima samo finančni uspeh, ne zdi pa se jim vredno poglabljati v doživljajski svet mladega 

bralca in v specifiko literarnih besedil/zvrsti. Kot posledica tega se je na bralnem trgu razmahnil 

pojav slikanic, ki jih imenujemo tudi literarni kič/literarna plaža. Izraza se nanašata na 

nekakovostne slikanice, pri katerih so pod vprašaj postavljeni prebujanje otrokove domišljije, 

čustveno in moralno zadovoljstvo, bogatenje otrokovega besednega zaklada in njegovega 

izkustva (Kobe, 1987).  

V procesu prirejanja besedil se lahko pojavijo številne napake oz. posegi, ki zmanjšujejo 

kakovost novonastalih knjižnih izdaj. Mnogi prireditelji samovoljno spreminjajo naslove 

znanih del najverjetneje z namenom, da bi bili bolj ti bolj otroški, senzacionalni ali komercialni. 

Trnuljčica tako postane Uspavana lepotica, Obuti maček postane Maček v škornjih, Mala 

morska deklica pa Sirena. Prireditelj včasih izloči dele besedila, za katere presodi, da so 

nepotrebni. S tem se podre notranja zgradba besedila, dramatične dogodke pa nato ilustratorji 

poizkušajo ponazoriti s šokantnimi in drastičnimi ilustracijami. V nekaterih priredbah so 

izpuščeni vsebinsko in kompozicijsko bistveni deli izvirnih besedil. Prireditelji želijo na ta 

način zgodbo skrajšati in jo narediti bolj pregledno. Učinek, ki ga takšen poseg doseže pri 

mladem bralcu, pa je pogosto ravno nasproten – otroci imajo namreč radi podrobnosti in 

ponavljanje (npr. na mizi je bilo sedem žličk, sedem vilic, sedem prtičkov; čarovnica trikrat 

obišče Sneguljčico, pri vsakem obisku pa se spremeni detajl – glavnik, pas, jabolko). Krčenje 

ponavljanj v besedilu je nesmiselno, saj ravno ta ohranjajo otrokovo pozornost (Kobe, 1987). 

Avtorica opozarja tudi na priredbe, v katerih avtorji dodajajo lastne »literarne domislice«. Gre 

za snovne ali motivne novotvorbe, ki so v neskladju z originalno literarno predlogo. Številni 

prireditelji menijo, da bodo zgodbo otrokom približali, če jo bodo spremenili v verze. 

Predvidevajo, da imajo mladi bralci radi »pesmice« in si jih tudi hitro zapomnijo. Mlajšim 

otrokom so pesmi blizu predvsem zaradi zvočne podobe (ritem, rima, asonance …) in duhovitih 
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besednih iger, v njih pa ne iščejo dolgih zgodb z zapleteno vsebino. Omenjene priredbe skušajo 

prozno besedilo »na silo« pretvoriti v verze, zato se pogosto pojavlja zatikajoč verz, nasilni 

vsebinski preskoki in prisiljene besedne skovanke. Besedila so težko razumljiva in nepregledna 

(prav tam).  

Veliko odgovornost za izbiro kakovostnih besedil nosimo ravno mi, odrasli, saj smo tisti, ki 

otrokom literaturo ponujamo v branje. Pravljica otroku prebuja domišljijo, ga čustveno in 

moralno poteši, bogati njegov besedni zaklad – ga umsko gradi ter govorno artikulira. Vse to 

pa se zgodi le, če je besedilo kvalitetno in ga slikanica, ko gre za prirejanje, posreduje v smiselni 

priredbi. Če slikanica vsebinsko, kompozicijsko ali stilno deformira literarno predlogo, 

pravljično besedilo nima dragocenih vzgojnih možnosti. Odrasli lahko naredimo veliko škodo, 

če otroka navajamo na nekvalitetne nadomestke, namesto da bi mu v branje ponujali njegovi 

starosti primerno literaturo. Včasih je bolje, da otroku iz originalnega besedila beremo samo 

odlomke ali celotno zgodbo v prilagojenih nadaljevanjih, saj ga tako usposabljamo za 

doživljanje kvalitetne literature (Kobe, 1987).  

 

2.1.6 Kakovostna slikanica 

Za kakovostno literarno delo je značilna spoznavna, etična in estetska vrednost besedila ter 

ilustracij. Pri izbiri slikanice ne smemo poudarjati samo vzgojnega cilja besedila, saj lahko hitro 

zaidemo v moraliziranje. Besedilo mora biti jezikovno kakovostno (in ne osiromašeno, kar se 

lahko zgodi pri nekaterih priredbah) ter prilagojeno otrokovim jezikovnim zmožnostim. Izbrane 

slikanice ne smejo zbujati nestrpnosti zaradi verskih, rasnih, spolnih in drugih razlik med ljudmi 

(etična komponenta). Kakovostna slikanica ponuja možnost uporabe različnih metod branja 

(metoda večkratnega branja, metoda družinskega branja, branje na deževen dan, branje v 

nadaljevanjih …). Pri izbiri je pomembno razmerje med domačo in prevedeno literaturo, pri 

čemer naj bi prednost dajali izvirni slovenski slikanici. Otroci naj se srečujejo s kánonsko 

(klasično) in sodobno literaturo. Slikanice morajo imeti primerno vsebino (tematiko) glede na 

starost otroka. Pri tem ni toliko pomembno, kdo je glavni lik (otrok, žival, igrača …), ampak je 

pomembnejša tema besedila (npr. medčloveški odnosi, otroški vsakdan, prevozna sredstva …). 

Mlade bralce moramo navajati na branje leposlovnih in informativnih slikanic ter različnih 

književnih zvrsti, vrst in žanrov (Haramija in Batič, 2013).    

Vrednotenje slikanice mora biti celostno – zajemajoč besedilo, ilustracije in oblikovanje. 

Kljub temu pa so slike opaznejše od besedila, zato moramo vedeti, kako prepoznati kakovostno 

ilustracijo. Dobra ilustracija je jasna in likovno urejena, poudarja likovno bistvo in ne vsebuje 

nepotrebnih elementov. Risba je anatomsko pravilna, upoštevani so prostorski ključi in 

enovitost prostora. Ko ilustracijo presojamo z vsebinskega vidika, pa je kakovostna tista, ki ima 

namenu ustrezno upodobitev (npr. humorna, karikaturna, tragična …) in ustrezno vsebino (je 

didaktično premišljena, poučna in razumljiva) (Haramija in Batič, 2013).  

 

2.2 IZHODIŠČA SODOBNEGA POUKA KNJIŽEVNOSTI 

 

2.2.1 Cilji pouka književnosti  

Temeljni cilj pouka književnosti je »usposabljanje učencev za dejavno komunikacijo z 

literaturo« (Krakar Vogel, 2004, str. 39). Gre za dinamičen in kompleksen dialog, v katerega 

učenec vstopa s svojimi pričakovanji, predstavami, izkušnjami in znanjem, literarno besedilo 

pa vpliva na njegova čustva, čute, domišljijo, razum in vrednote (Krakar Vogel, 2004). Dialog 

z besedilom lahko opravijo zgolj učenci sami in nihče drug namesto njih – naloga učitelja je, 

da jim ponudi dovolj možnosti za bralne izkušnje (Kordigel Aberšek, 2008). Cilji književnega 

pouka se delijo na izobraževalne (pridobivanje književnega znanja), funkcionalne (razvijanje 

bralne/recepcijske sposobnosti) in vzgojne (razvijanje bralne kulture) (Kordigel Aberšek, 
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1994). M. Kordigel Aberšek (2008) izobraževalne in funkcionalne cilje še podrobneje razdeli. 

Med izobraževalne cilje pouka književnosti tako uvršča prepoznavanje komunikacijske 

situacije pri sprejemanju literature, literarnozgodovinsko in literarnoteoretično znanje. 

Segmenti recepcijske zmožnosti so zmožnost oblikovanja domišljijsko čutne predstave, 

zmožnost odkrivanja »vrat za identifikacijo«, zmožnost zaznavanja pripovedne strukture, 

zmožnost zaznavanja značaja književnih oseb, zmožnost zaznavanja in razumevanja 

perspektiv, zmožnost razumevanja in doživljanja besedilne stvarnosti, zmožnost zaznavanja 

razpoloženja, zmožnost zaznavanja in razumevanja avtorja, zmožnost preklopa iz objektivne v 

subjektivno miselno shemo, zmožnost povezovanja motivov v temo in prepoznavanje literarne 

forme (prav tam). Cilji se med seboj prepletajo, saj pridobivanje literarnega znanja prispeva k 

večanju recepcijske zmožnosti, bolj razvite bralne sposobnosti pa povečujejo možnost, da bodo 

učenci razvili pozitiven odnos do branja in literature (Kordigel Aberšek, 2008).  

 

2.2.1.1 Pridobivanje književnega znanja (izobraževalni cilj) 

Književno znanje je sistem posameznosti in posplošitev o književnosti, ki bralcu pomaga 

pri komunikaciji z literaturo. Omogoča mu kakovostnejše branje in prispeva k oblikovanju 

stališč. Delimo ga na literarnoteoretično in literarnozgodovinsko. Slednje zajema dejstva in 

posplošitve, s katerimi se ukvarja literarna zgodovina (zgodovinski razvoj, značilnosti obdobij, 

avtorji, zgodovinske okoliščine nastanka del …). Z literarnoteoretičnim znanjem pa se ukvarja 

literarna teorija, ki preučuje značilnosti besedil, zgradbo literarnih del in se v splošnem sprašuje 

o bistvu književnosti (Krakar Vogel, 2004). M. Kordigel Aberšek (2008) opozarja na dilemo, 

ki se pojavlja pri pridobivanju literarnega znanja. V preteklosti je namreč to znanje veljalo za 

končni cilj (»vrednoto«), danes pa ga razumemo kot funkcijo, ki bralcu pomaga, da ob branju 

zazna več in to tudi bolje razume. Pomembno je določiti pravi obseg literarnovednega znanja – 

otroku določene starosti mora olajšati pot do razumevanja besedila in zanj ne sme prestavljati 

prevelikega balasta (prav tam). Otroci književnost in osnovne literarnoteoretske pojme 

spoznavajo ob konkretnih besedilih. Učitelj mora pri učencih spodbuditi zavedanje, da so 

literarna dela besedila, ki jih nekdo sporoča (pripoveduje), bralci pa so tisti, ki imajo to besedilo 

pred seboj (npr. v rokah držijo knjigo). S tem učenci uzaveščajo komunikacijsko situacijo. Prav 

tako je pomembno, da učitelj za obravnavo izbere nekatere osrednje avtorje, pri obravnavi pa 

vedno navede avtorja besedila. Smiselno je, da učence večkrat povpraša o tem, ali so se že kdaj 

srečali s kakšnim delom tega avtorja. Učitelj mora vedno uporabljati korektno terminologijo 

(npr. pojme pesem, pravljica, verz, rima …) in učence spodbujati, da opazujejo obliko besedil 

(Kordigel Aberšek, 1994).  

 

2.2.1.2 Razvijanje bralne zmožnosti (funkcionalni cilj) 

Razvijanje bralne (recepcijske) zmožnosti je procesni cilj pouka književnosti. Učence 

želimo usposobiti za ustvarjalno komunikacijo z literarnim besedilom (Kordigel Aberšek, 

2008). Med bralne sposobnosti uvrščamo lastnosti, ki učencu omogočajo dejaven stik z 

literaturo. Sposobnost literarnega branja imenujemo tudi sposobnost lastne interpretacije. 

Vključuje procese doživljanja, pri katerih bralec zaznava, občuti, si predstavlja in razume zanj 

pomembne sestavine besedila – odgovarja na vprašanje Mi je besedilo všeč? Nato ubesedi 

doživetja preko subjektivnega opisovanja, označevanja in pripovedovanja. V fazi razumevanja 

ozavešča sestavine, ki jih je prepoznal pri prvem branju, in jih povezuje s tistimi, ki jih je 

mogoče prezrl – gre za zavestno miselno dogajanje, v katerega vlaga določen trud. Pri tem 

razlaga, utemeljuje, povzema s komentiranjem in analizira. Na najvišji stopnji, ki jo imenujemo 

tudi vrednotenje, bralec uredi svoja znanja in besedilo kritično vrednoti. Poleg sposobnosti 

literarnega branja med bralne sposobnosti uvrščamo tudi sposobnost ustvarjalnega pisanja. Ta 

zajema dva vidika. Prvi je tvorjenje ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil, pri tem pa gre za 
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vzgojo piscev. Poteka v okviru šolskih interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov in pisateljskih 

delavnic (dodatne ali alternativne oblike dela). V sklopu rednega pouka pogosteje srečamo 

drugi vidik ustvarjalnega pisanja, ki spodbuja dejavno komunikacijo z literaturo in je podpora 

standardnim književnovzgojnim ciljem. Učenci tvorijo nova besedila, preoblikujejo zgodbo, si 

izmišljajo nove besede, povedi … (Krakar Vogel, 2004). 

Komunikacija z besedilom se spreminja s starostjo. Mlajši otroci potrebujejo manj 

elementov za ustvarjanje zgodbe, ker so zmožni bolj intenzivno vključevati svojo domišljijo. 

Literarna dela dojemajo bolj egocentrično, sposobni so se identificirati s književnimi osebami, 

ki doživljajo podobne situacije kot oni, razumejo enoplastne značaje in situacije, ki so blizu 

njihovim izkušnjam. Komunikacija med bralcem in besedilom je uspešnejša, če se 

sporazumevalna koda (bralca in besedila) prekrivata v čim večji meri (Kordigel Aberšek, 1994). 

Kar bralec počne z besedilom, ni povsem poljubno, saj šolsko branje upošteva sporočilnost 

besedila, učitelj uporablja ustrezne metode, kriterije za izbiro del in upošteva učenčevo 

recepcijsko zmožnost. Učenci morajo dobiti dovolj priložnosti za dialog z besedilom, saj se le 

tako njihova recepcijska zmožnost postopoma lahko poveča. Srečujejo se namreč s pomeni, ki 

so jih oblikovali drugi, razširijo spekter svojih pričakovanj, z besedilom se srečajo večkrat in 

konstruirajo nove pomene, v sklopu šolske interpretacije pa jih učitelj vodi skozi korake in 

usmerja njihovo pozornost na dele besedila, ki so jih sami prezrli (Kordigel Aberšek, 2008). B. 

Krakar Vogel (1988) dodaja, da se »poleg literarnih sposobnosti pri pouku književnosti 

razvijajo tudi sporazumevalne zmožnosti za tvorjenje in razumevanje neumetnostnih besedil v 

zvezi s književnostjo« (str. 67). Gre za strokovna in publicistična besedila, s pomočjo katerih 

se bralec informira o prebranem delu, prav tako pa se v neumetnostnih zvrsteh tudi izraža 

(Krakar Vogel, 2008).  

 

2.2.1.3 Razvijanje bralne kulture (vzgojni cilj) 

Na razredni stopnji (in pa tudi na drugih stopnjah šolanja) je zelo pomembna književna 

vzgoja – privzgajanje »ljubezni« do literature in pridobivanje bralnih navad. To je hkrati najvišji 

cilj na področju pouka književnosti – doseči želimo, da bo posameznik rad bral, da bo cenil 

kulturo in bo branje razumel kot vir užitka ter ugodja (Kordigel Aberšek, 1994). Pri tem so 

pomembne pozitivne bralne izkušnje, saj gre za afektivni cilj in visoko vpletenost čustvene 

komponente (Krakar Vogel, 2004). Bralna in književna kultura se razvijata skozi celotno 

šolanje, vendar le če se učitelj poslužuje demokratične pedagoške komunikacije. Ta mladega 

bralca usposablja za branje, stik s knjigo je osmišljen, uspešno uzavesti ljubezen do branja in 

dojema knjigo kot prijateljico (Krakar Vogel, 1988). M. Grosman (2003) opozarja, da imajo 

nekateri načini, na katere učitelji vodijo pogovor o prebranem, lahko odtujevalne učinke. Po 

mnogih letih branja v šoli so številni učenci celo veseli, da jim ne bo treba več brati. Učitelj bi 

moral učence med pogovorom spodbujati k izražanju lastnih misli, doživetij in odnosa do 

besedila ter jih pohvaliti predvsem z namenom, da bi bila bralna izkušnja zanje nekaj 

pozitivnega. Neustrezne pripombe in kritike lahko namreč pri učenci sprožijo samozaščitne 

reakcije – molk o lastnih predstavah in celo prepričanje, da branje ter književnost »nista zanje« 

(prav tam). 

  

2.2.2 Branje kot komunikacija z literaturo 

M. Grosman (2011) branje opiše kot »proces bralčeve interakcije z besedilom« in ga označi 

za »najkompleksnejšo obliko človeškega jezikovnega obnašanja« (str. 17). Bralec preko 

besedila komunicira z avtorjem in v ta dialog vstopa z lastnimi vtisi, idejami, izkušnjami in 

čustvi. Bralni dogodek je nujno subjektivna izkušnja, kar dokazujejo tudi številne raziskave, ki 

zavračajo predpostavko, da je avtorjevo sporočilo v besedilu nedvoumno izraženo in je bralčeva 

naloga le v tem, da ga dekodira. Besedilo je namreč spodbuda, na katero se vsak bralec odzove 
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drugače. Podatki, ki so dostopni v besedilu, in bralčevo individualno znanje so včasih tako zelo 

prepleteni, da ne moremo z gotovostjo določiti posameznih sestavin besedila (Grosman, 2011). 

Razlika med literarnim in neliterarnim branjem se pojavlja predvsem zaradi narave literarnih 

besedil. Ta so pomensko odprta in vplivajo na posameznikovo domišljijo, čustva, pričakovanja 

ter razum. Ob prvem spontanem branju je bralec pozoren predvsem na vsebino in tiste sestavine, 

ki se mu zdijo bistvene. Šele ob ponovitvah branja pa opazi prezrte dele, poglobi svoje 

razumevanje, vrednoti in argumentira. V šolskem prostoru dialog usmerja učitelj, ki si 

prizadeva, da bi bil bralni proces čim bolj sistematičen in organiziran – učenci postopoma 

pridobivajo bralne izkušnje in postajajo vedno bolj samostojni bralci književnih besedil (Krakar 

Vogel, 2004). 

Komunikacijsko utemeljenost pouka književnosti v svojem razmišljanju poudarja tudi I. 

Saksida (1992), ki načelo dialoga opredeli z dveh dimenzij. Sodelovanje učencev v 

interpretaciji namreč poteka »na ravni učenčevega pogovora z besedilom in na ravni 

sodelovanja učitelja in učencev v čim ustreznejšem in bogatem razpoznavanju kompleksne 

sporočilnosti in povednosti besedila« (prav tam, str. 12). Učenci so tako udeleženi v 

interpretaciji, spoznajo, da se njihova doživetja lahko razlikujejo od doživetij drugih, naučijo 

se izražati svoje mnenje in ga zagovarjati na podlagi besedila, vse to pa je pomembna vaja za 

razvijanje bralne sposobnosti (Saksida, 1992). Učitelj se mora pri tem izogibati avtoritativnemu 

podajanju mnenja in izrekanju absolutnih sodb o besedilu, odzivov mladih bralcem pa ne sme 

označiti za nepotrebne ali nezrele (Grosman, 1989, v Saksida, 1992).  

 

2.2.2.1 Recepcijska in sistemska didaktika književnosti 

Spodbujanje učenčevega dejavnega stika oz. komunikacije z literaturo je temeljni cilj 

književnega pouka, uresničuje pa se z branjem leposlovnih besedil in s komunikacijsko-

interpretativnimi dejavnostmi. Tovrsten pouk lahko v najširšem smislu označimo kot 

komunikacijski, saj gre za komunikacijo med tremi dejavniki – učencem, književnostjo in 

učiteljem. Glede na to, kateremu dejavniku dajemo večji poudarek, v slovenskem prostoru 

ločimo recepcijsko in sistemsko didaktiko književnosti (Krakar Vogel in Blažić, 2013).  

Recepcijska didaktika književnosti pozornost usmerja v bralca in procese branja, ne 

osredotoča pa se toliko na literarno besedilo in avtorja. Raziskuje socialne in psihološke 

dejavnike ter procese bralčevega sprejemanja literature. Pripadniki te literarnovedne smeri so 

prepričani, da bi moral biti bralčev odziv na besedilo predvsem prijetna in pozitivna izkušnja. 

Učitelj se mora pri izbiri besedil prilagajati bralčevim pričakovanjem in pri metodah poučevanja 

poseben poudarek nameniti uspešni motivaciji, doživljajskemu pogovoru ter ustvarjalnemu 

izražanju. Literarno znanje bralcu pomaga pri razumevanju prvin v besedilu, vendar 

nadgrajevanje le-tega ni cilj pouka. Temeljni cilj je motiviran bralec, ki bo zaradi pozitivnih 

izkušenj pri pouku književnosti rad bral tudi sam v prostem času (Krakar Vogel in Blažić, 

2013).  

Sistemska literarna veda, iz katere izhaja sistemska didaktika književnosti, pa literaturo 

opredeli kot »poseben družbeni (pod)sistem, ki ima enako kakor drugi (pod)sistemi možnost 

oblikovanja, ohranjanja in spreminjanja družbenih odnosov« (Juvan, 2000, v Krakar Vogel in 

Blažić, 2013, str. 11). Tega učinka ne more doseči literarno besedilo samo, pomembni so tudi 

drugi dejavniki – avtor, bralec, razlagalci (strokovnjaki) in posredovalci (založniki, prevajalci) 

literature. Pomembna je torej interakcija med besedilom in bralci v določenem kulturnem 

okolju (kontekst). Branje še vedno ostaja osrednja dejavnost, vendar pa se pozitivna bralna 

izkušnja nadgradi z zahtevnejšim opazovanjem, podrobnejšim razčlenjevanjem besedila, 

aktualizacijo, presojo … Pridobivanje literarnega znanja je pomemben izobraževalni cilj – 

učenec naj izgrajuje strukturiran sistem pojmov in iz njega izbere ustrezne informacije za 

interpretacijo konkretnih besedil. Pri literarnosistemskem pouku se oblikuje t. i. kultivirani 
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bralec, ki literaturo bere in interpretira s pomočjo poznavanja, razumevanja in vrednotenja 

dejavnikov, ki sestavljajo literarni sistem. Prisotno je tudi zavedanje o tem, da ima literatura 

moč in prispeva k oblikovanju celostnega vrednostnega sistema, estetskih, etičnih in 

spoznavnih vrednot učenca, prav tako pa lahko vpliva na družbo kot celoto (Krakar Vogel in 

Blažić, 2013). 

Recepcijska in sistemska didaktika književnosti se v šolskem prostoru ne izključujeta, 

največkrat gre za preplet obeh (Krakar Vogel in Blažić, 2013). Izbira paradigme je v največji 

meri povezana s stopnjo bralnega razvoja učencev. Mladi bralci pred štirinajstim/petnajstim 

letom še niso zmožni razumeti širših konceptov, shem, posplošitev in zaznavanja več 

perspektiv, zato je sistemski pristop pri pouku književnosti na razredni stopnji neprimeren. Na 

nižjih stopnjah bralnega razvoja prevladuje recepcijska paradigma, ki pa v nekaterih pogledih 

vsebuje tudi elemente sistemske didaktike (npr. pridobivanje osnovnega literarnega znanja, 

ustvarjanje prijetnih bralnih izkušenj, posluh za bralca pri izbiri literarnih besedil) (Kordigel 

Aberšek, 2008). Na višjih stopnjah bralnega razvoja dajemo prednost sistemski didaktiki, saj 

recepcijska daje premalo možnosti za vpogled v širše okoliščine bralnega gradiva (npr. 

zgodovinska obdobja, podatki o avtorjevem življenju in ustvarjanju, literarno znanje za 

olajšanje razumevanja besedil …). V obdobju šolanja je priporočljivo postopno prehajanje od 

recepcijske didaktike k sistemski, saj so pozitivne bralne izkušnje, ki jih v ospredje postavlja 

recepcijska paradigma, predpogoj za kakovostno razglabljanje o besedilih, ki se ga lotevajo 

učenci na višjih stopnjah bralnega razvoja (Krakar Vogel in Blažić, 2013). Najbolj izrazit 

prehod je zaznati v tretjem triletju osnovne šole, kar se kaže tudi v strukturi učnega načrta. Kot 

primer lahko vzamemo izobraževalne cilje, ki jih je v prvem in drugem triletju malo, učenci 

spoznajo le temeljna poimenovanja (npr. verz, književna oseba, rima, kitica, tema), uvajamo 

jih na ravni razumevanja in rabe. V tretjem triletju pa se učenci srečajo s podrobnim 

razčlenjevanjem literarnih vrst, sistematično spoznavajo pesniška sredstva, morfološke prvine, 

avtorje, značilnosti literarnih obdobij … (Saksida, 2003). Tudi M. Kordigel Aberšek (1994) 

ugotavlja, da »se šolska interpretacija na razredni stopnji manj ukvarja z razčlenjevanjem 

literarnih del in uzaveščanjem postopkov za kasnejše samostojno branje besedil«, njena 

pozornost pa je »brez dvoma precej bolj usmerjena k doživljanju literature« (str. 95). 

 

2.2.3 Komunikacijski pouk književnosti  

2.2.3.1 Načelo dialoškosti 

Komunikacijski pouk književnosti, ki je nasproten tradicionalnemu, v ospredje postavlja 

načelo dialoškosti, tj. »srečevanje« bralca in besedila (Saksida in Leben Jazbec, 2007). 

Utemeljen je z estetsko recepcijo, vedo, ki temelji na prepričanju, da je mogoče karakter 

umetniškega dela določiti le kot rezultat besedila in recepcije (gre za vzajemno delovanje). 

Mladinska književnost je komunikacija med odraslim (avtor besedila) in otrokom (sprejemnik). 

Mladi bralec na svoji stopnji razvoja razpolaga z omejenimi izkušnjami o resničnosti, 

jezikovnimi, intelektualnimi in čustvenimi strukturami. Oblikuje se vidno polje pričakovanja – 

bralec lahko besedilo razume samo do točke, do katere je njegovo polje zmožno sprejeti signale, 

ki jih posreduje besedilo (Kordigel, 1994). Načelo dialoškosti se udejanja skozi dialog med 

besedilom in bralcem ter med bralci o besedilu. Ko se učenci »pogovarjajo z besedilom«, svoja 

pričakovanja in interese soočajo s svetom, ki ga je ustvaril avtor. Pogovarjajo se z vrstniki in 

spoznavajo, da je isto besedilo mogoče razumeti na številne načine. Zelo pomembno vlogo ima 

tudi pogovor z odraslim – v razredu je to učitelj, ki vodi ustvarjalni dialog, ta pa se lahko 

nadaljuje tudi doma (npr. pogovor s starši). Osnovni cilj pouka književnosti je literarnoestetsko 

doživetje, ki zajema hkratnost treh funkcij. Književnost spodbuja spoznanje, da realni svet ni 

edini možni svet (spoznavna funkcija), dejanja in pojave predstavlja kot pozitivne ali negativne 

in s tem nastavlja zrcalo vrednotam v sodobnem svetu (etična funkcija), nenazadnje pa spodbuja 
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občutja lepega (estetska funkcija). Bralcu moramo omogočiti osebno videnje besedila in 

grajenje lastnega besedilnega sveta (Saksida in Leben Jazbec, 2007). Ker bralec v dialog z 

besedilom vstopa kot sogovornik, lahko besedilo komentira, kritizira ali celo zavrne. Nikakor 

pa ni smiselno ostati zgolj na ravni spontanega učenčevega doživetja – s pomočjo dialoga z 

drugimi bralci se vključujejo tudi druge možnosti, miselni procesi in znanja, na ta način pa se 

doživetje poglablja (Saksida, 2019).  

 

2.2.3.2 Načrtovanje pouka   

Literarna veda je temeljna veda o književnosti, iz le-te pa svoje vsebine, cilje in metode 

izpeljuje tudi književna didaktika ter jih povezuje s pedagoškimi, psihološkimi in splošnimi 

didaktičnimi spoznanji (Saksida, 2008). Za komunikacijski pouk književnosti je značilno, da 

pri načrtovanju učnega procesa upoštevamo bralca, njegov predstavni in čustveni svet. To nam 

med drugim omogoča načelo izbirnosti vsebin – v učnem načrtu najdemo samo predlagana 

besedila, učitelj pa lahko cilje uresničuje tudi ob drugih besedilih. Visoka stopnja izbirnosti 

književnih del učitelju nalaga odgovornost, da izbira besedila, ki so kakovostna in za mladega 

bralca relevantna, kar pomeni, da ga nagovarjajo s temo, problemom, književnim junakom … 

(Saksida, 2019) B. Krakar Vogel (2004) kot prvo načelo izbiranja literarnih del opisuje ravno 

t. i. recepcijsko načelo, v okviru katerega so upoštevani razvojna stopnja učenca oz. stopnja 

bralnega razvoja, kognitivni in čustvenomotivacijski dejavniki, bralna sposobnost in jezikovne 

zmožnosti, saj želimo, predvsem na začetnih stopnjah šolanja, izbirati besedila, ki dovolj 

motivirajo bralca (prav tam). Prav v načinu izbiranja besedil za obravnavo lahko zaznamo velik 

odmik od tradicionalnega načina poučevanja. Tradicionalni model  namreč vsebine zajema iz 

literarne teorije in zgodovine, pri tem pa se ne sprašuje o relevantnosti literarnega znanja za 

mladega bralca. Komunikacijski pouk pa izhaja iz bralčevih književnih interesov in bralnih 

strategij, ki jih mora osvojiti. Učitelj naj se ravna po načelu »manj je več« – izbrani avtorji in 

dela naj se obravnavajo poglobljeno, zaradi časovnih okvirjev pouka pa se lahko nekateri, ki v 

literarni vedi sicer veljajo za zelo pomembne, izpuščajo (Saksida, 2003).   

V okviru komunikacijskega pouka ima ključno vlogo tudi literarno znanje, ki je pojmovano 

kot del bralnih strategij oz. nabor pojmov, iz katerega bralec črpa, ko se srečuje z novim 

besedilom (Saksida, 2019). Literarnoteoretično in literarnozgodovinsko znanje sta torej sredstvi 

za globlje dojemanje besedila, nikakor pa ni bistveno, koliko definicij ali avtorjev poznajo 

učenci (Saksida in Leben Jazbec, 2007). Temu sledi tudi aktualni učni načrt, ki v prvem in 

drugem triletju vsebuje malo izobraževalnih ciljev – med pojmi navaja le temeljna 

poimenovanja (npr. pesem, kitica, književna oseba …), poudarek pa daje ravni razumevanja ter 

rabi in ne reprodukciji definicij (Saksida, 2019). 

 

2.2.3.3 Medpredmetno povezovanje  

Šola si pri vseh predmetih prizadeva, da bi presegla raven enostranskega in ne bi 

posredovala zgolj podatkov, ki so izolirani v posameznih predmetih. Bolj kot poznavanje 

posameznih disciplin v ospredje prihaja prepoznavanje povezav med informacijami in iskanje 

odnosov med njimi (Sicherl Kafol, 2008). Eden izmed didaktičnih pristopov, ki naj bi 

pripomogel k trajnejšemu in bolj uporabnemu znanju, je medpredmetno povezovanje. Z njim 

povezani pojmi so npr. integracija, ki pomeni vključevanje razvojno drugačnih otrok in otrok s 

posebnimi potrebami, celostni vzgojno-izobraževalni proces, ki označuje učni proces, ki je 

prožnejši na področju vsebin, metod, ciljev, oblik dela in časovne razporeditve ter 

interdisciplinarni pristop, ki poudarja transfer – usvajanje znanj, ki so skupna različnim 

predmetom (Štemberger, 2008). B. Sicherl Kafol (2015) medpredmetno povezovanje opredeli 

kot »celostni didaktični pristop, ki pomeni horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, vsebin 

in učnih spretnosti«, določajo pa ga »skupni nameni različnih predmetnih področij« (str. 52). 
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Meje med disciplinami so namreč umetne, za naše možgane pa je značilno mrežno mišljenje, 

pri katerem se tvorijo povezave med različnimi področji. Vsebinski vidik medpredmetnega 

načrtovanja zajema povezave na podlagi učnih vsebin (npr. v okviru tematskih sklopov), 

procesni vidik pa upošteva raven procesov in ciljev učenja (npr. transfer učnih postopkov, 

pojmov, miselnih spretnosti …) (Sicherl Kafol, 2015). Medpredmetno povezovanje med 

drugim v ospredje postavlja enkratnost vsakega posameznika, možnost, da je lahko vsak otrok 

uspešen, diferenciacijo in individualizacijo ter skrb za nadarjene otroke in otroke z motnjami v 

duševnem razvoju (Štemberger, 2008). Raziskave so pokazale nekatere prednosti tega 

didaktičnega pristopa, npr. poglabljanje razumevanja, razvijanje interesa in motivacije za 

učenje, izboljšanje učnega uspeha, zavzetost za učenje in boljši priklic informacij (Sicherl 

Kafol, 2015). 

V. Štemberger (2008) poudarja, da je pri medpredmetnem povezovanju bistveno 

premišljeno načrtovanje, uporabljamo pa ga takrat, ko je to smiselno. B. Sicherl Kafol (2015) 

dodaja, da se moramo izogibati povezovanju na silo in površinskemu povezovanju le na 

tematski ravni. Neustreznemu izvajanju medpredmetnih povezav smo bili priča v 90-ih letih, 

ko se je moral komunikacijski pouk književnosti, takrat še v začetnem obdobju uveljavljanja, 

soočiti s prav tako uveljavljajočim se konceptom integriranega pouka oz. naraščajočimi 

težnjami po medpredmetnem povezovanju. Za književni pouk je to pomenilo podrejanje 

literarnoestetskega branja naravoslovnim sklopom. Književno besedilo je služilo kot motivacija 

za obravnavanje naravoslovnih vsebin ali kot njihova ilustracija. Izbor leposlovja se je v šoli 

skrčil na realistična besedila, uganke in lažje pesmi, ki so se učiteljem zdela uporabna. Jasno 

je, da je pri tem umanjkalo zavedanje o tematiki in funkciji mladinske književnosti – besedilno 

stvarnost (motive) so namreč interpretirali kot temo. Iz tega sledi napačno prepričanje, da je 

funkcija literarnega besedila le v tem, da nas pouči o realnem svetu in njegovih zakonitostih. V 

literarnih delih namreč najdemo tudi trditve, ki so z vidika naravoslovja povsem napačne (npr. 

živali govorijo kot ljudje) (Saksida, 2008).   

Umetnostno besedilo ni primerno za utrjevanje vsebin iz drugih predmetov ali vsebinskih 

sklopov, kar utemeljujejo tudi spoznanja iz tipologije branja. Umetnostna in neumetnostna 

besedila se razlikujejo v motivaciji za branje, stvarnosti, ki je prikazana, jeziku in tehniki branja, 

ki jo uporabljamo. Branje umetnostnih besedil imenujemo literarnoestetsko branje, njegov 

glavni namen je vživljanje v domišljijski svet (literarno branje) ali beg iz stvarnosti (evazorično 

branje). Stvarnost je domišljijska, jezik mnogopomenski, hitrost branja pa ni glavni cilj 

razvijanja bralne sposobnosti. V okviru pragmatičnega branja beremo neumetnostna besedila, 

pri tem je glavni cilj spoznavanje stvarnosti. Stvarnost je realna, jezik enopomenski, branje pa 

hitro in razumljivo (Kordigel, 1990, v Saksida, 1994). I. Saksida (1994) poudarja, da so bolj 

kot vsebinsko povezovanje književnosti z naravoslovjem primerne medpredmetne povezave z 

likovno, glasbeno in filmsko vzgojo. Pri tem je pomembno, da predmeti ne izgubijo svojih 

posebnosti in da dosežemo cilje, ki jih predvidevajo specialne didaktike (prav tam).  

 

2.2.3.4 Faze šolske interpretacije besedil  

Šolska interpretacija je skupno branje in obravnava umetnostnih besedil skozi interakcijo 

med učitelji in učenci. Ob učiteljevih spodbudah vsak posameznik dojema literarno besedilo ter 

svoje dojemanje izraža. Ob konkretnih besedilih se ponavljajo interpretativne dejavnosti, pri 

katerih učenci usvajajo informacije, ki jih nato uporabljajo ob novih besedilih. Na ta način se 

razvijajo književne sposobnosti, učenci pridobivajo književno znanje in si oblikujejo vrednote 

(Krakar Vogel, 2004).  

Učiteljeva priprava na obravnavo umetnostnega besedila se začne že izven razreda. Odrasli 

besedilo najprej bere po svoje in ga povezuje z lastnim izkustvenim svetom. Učiteljeva 

strokovna priprava zajema pet faz. Prva faza je branje odraslega in lastno razumevanje besedila. 
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Učitelj v tej fazi vzpostavi osebno razumevanje mladinskega dela in se sprašuje, kaj vse mu 

sporoča. Sledi faza predvidevanja hipotetične otroške recepcije, znotraj katere poizkuša učitelj 

odgovoriti na vprašanje, v čem je določeno besedilo relevantno za mlade bralce. Predvidi 

recepcijo svojih učencev in išče prvine v besedilu, ki bi jih lahko nagovorile. V tretji fazi učitelj 

določi temo besedila, išče osrednjo besedo ali besedno zvezo, ki je bistvena za sporočilo, izbira 

bralne strategije in predvidi možnosti za aktualizacijo besedila. Četrta faza je postavitev ciljev, 

ki so konkretni in povezani z besedilom. Sledi premislek o izbiri metod, ki naj vključujejo 

ustvarjalnost, komunikacijo med otroki o besedilu in soočanje osebnih doživetij (Saksida in 

Leben Jazbec, 2007).  

Za uresničevanje ciljev književnega pouka je pomembna kontinuiteta šolske interpretacije, 

ki se udejanja v zaporedju faz šolske interpretacije. Te so: (1) uvodna motivacija, (2) premor 

pred branjem, najava in umestitev besedila, interpretativno branje in premor po branju, (3) 

pogovor o besedilu, (4) ponovno branje in nove naloge (Saksida, 1994; Saksida in Leben 

Jazbec, 2007).   

 

Uvodna motivacija 

»Uvodna motivacija je prvi korak pri vzpostavljanju dialoga med besedilom in otrokom« 

(Saksida in Leben Jazbec, 2007, str. 31). B. Krakar Vogel (2004) jo opredeli kot »psihično 

ogrevanje učencev za sprejemanje novega besedila« (str. 79). Motivacija ima glede na 

teoretične opredelitve dve vrsti nalog – ponotranjiti energijo učencev, ki je usmerjena navzven 

in v različne smeri, ter povečati občutljivost učencev za literarnoestetsko doživetje 

(senzibilizacija). Prva naloga je izjemno pomembna predvsem v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, saj takrat otroci svojo energijo težko usmerijo v tihe in umirjene 

dejavnosti (npr. branje). V procesu senzibilizacije otrok za literarnoestetsko doživetje učitelj 

poizkuša pri učencih doseči spominske sledi, ki so povezane z relevantnim pojmom oz. 

problemom. Zaradi preteklih literarnoestetskih doživetij imajo namreč učenci uskladiščene 

izkušnje, želje, pričakovanja, občutke, znanje …, ki se v novi situaciji prekrijejo s pomenskim 

poljem obravnavanega besedila (Kordigel Aberšek, 2008).  Učitelj uvodno motivacijo vodi 

tako, da se postopoma približuje predstavnosti besedila, ki bo predmet obravnave. Njena 

bistvena lastnost, ki jo razlikuje od ustvarjalnih iger (te so namenjene sprostitvi otroške 

domišljije), je torej povezanost z besedilom. Zelo pomembno motivacijsko sredstvo na razredni 

stopnji so domišljijske igre. Igra je v otrokovem razvoju pomembna, z njo se poveča 

komunikacija v razredu, daje pa tudi pomembne pobude za razvijanje otrokove ustvarjalnosti 

(Saksida, 1994). I. Saksida (1994) loči več tipov motivacij, ki jih učitelj izbira glede na 

oblikovanost leposlovnega besedila. Dve glavni skupini sta jezikovne in nejezikovne 

motivacije. Jezikovne se nadalje delijo na besedne, predstavne, zgodbene, izkušenjske in 

medbesedilne, nejezikovne pa na glasbene, likovne, gibalne igre, ples in pantomimo (prav tam).  

Besedne motivacije se povezujejo z besedili, ki »občutno kršijo jezikovna pravila (smiselna 

povezanost sestavin, nove besede) ali poudarjajo nenavadne povezave med pomenom besede 

in njeno glasovno podobo« (Saksida, 1994, str. 61). Mednje prištevamo igro dveh besed 

(naključno izberemo dve besedi in ju povežemo), daljšanje besed (besedo spredaj ali zadaj 

podaljšamo, npr. avto – superavto), kovačnico besed (oblikovanje nenavadnih besed), rebus, 

asociacije (izhodišče je tematska beseda, nanjo pa se navežejo druge), primerjave (izbrani 

besedi dodamo veznik kot, nato pa besedno zvezo zaključimo, npr. pesem je kot …), glasovno 

druženje (igra, ki izhaja iz glasovne podobnosti med besedami, z njo pa razvijamo sposobnost 

zaznavanja zvočnosti besede in asociativno mišljenje) in nesmisle (naključno povezovanje 

besed) (Saksida, 1994).  

Med predstavne motivacije uvrščamo poetizacijo stvarnosti, ki se v praksi zelo pogosto 

uporablja. Gre za opazovanje stvarnosti in izražanje doživetega. Pri tem se ne smemo 
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osredotočati samo na pojave in sestavine, ki jih opazimo v zunajliterarni stvarnosti, ampak je v 

ospredju čustvena naravnanost do njih. Med predstavne motivacije sodita tudi domišljijska igra, 

ki vključuje nestvarne predstave in učence nagovarja z vprašanji, kot npr. Kakšna je lunina 

površina? Zakaj se luna ponoči sveti?, in domišljijsko potovanje, pri katerem gre za 

pripovedovanje o lastnem domišljijskem potovanju (npr. Potujem po vesoljski cesti …) 

(Saksida, 1994).   

V okviru zgodbenih motivacij učenci pripovedujejo zgodbo, ki jo učitelj spodbudi z 

začetkom Kaj bi se zgodilo, če bi … Motivacija na podlagi začetnih in vodilnih povedi izhaja 

iz začetnih povedi, s katerimi učitelj usmerja izhodiščne predstave učencev, vključuje pa tudi 

vodilne povedi, s katerimi učence vodi v smeri motivike in tematike besedila. Zgodba, ki 

nastane na tak način, ne sme biti identična obravnavanemu besedilu. Igra vlog je podobna 

domišljijskemu popotovanju in motivaciji Kaj bi se zgodilo, če bi …, le da se pri njej učenci 

bolj vživijo v domišljijske osebe, predmete in situacije. Če igro vlog povežemo z glasbo, 

preprosto sceno, lutkami, svetlobnimi učinki in kostumi, govorimo o uporabi gledaliških 

izraznih sredstev (Saksida, 1994). 

Za izkušenjske motivacije je značilno, da so povezane z zunajliterarno stvarnostjo, 

spodbujajo pa čustveni odziv in ubeseditve doživetja. Pri pridobivanju pojma pred učence 

postavimo pojem, ki izhaja iz abstraktne besede (npr. jeza) in jih spodbudimo k oblikovanju 

razlage ter ubesedovanju lastnih izkušenj (npr. Kdaj si ti jezen?). Motivacija pridobivanje 

problema je primerna za besedila, za katera je značilna izrazita dramatičnost (npr. hitro 

menjavanje dogodkov, napete situacije). Središče je konflikt ali problem (npr. Kako se počutiš, 

ko moraš izbrati le enega prijatelja, ki gre lahko s tabo v kino?). Tretji podtip izkušenjskih 

situacij je situacijska motivacija, ki je utemeljena na osebnih izkustvih učencev  (povezana je z 

reakcijami učencev na neko konkretno življenjsko situacijo in z besedilom, ki tako situacijo 

obravnava) (Saksida, 1994). 

Medbesedilne motivacije temeljijo na ugotovitvah, da že prebrano leposlovje bolj ali manj 

vpliva na branje novih besedil. Ta tip motivacije je smiselno občasno uporabljati tudi na 

razredni stopnji, saj utrjuje književno znanje oz. spodbuja pridobivanje le-tega. Mednje 

prištevamo ponovitev literarnega znanja, ko učitelj postavlja vprašanja, ki se navezujejo na 

literarno teorijo ali zgodovino. Pri narobe pravljici znanim elementom dodamo nov element ali 

pa povezujemo sestavine dveh besedil, ki sicer ne sodita skupaj (npr. Pepelka, mačeha + Rdeča 

kapica, babica, volk). Podtip motivacije In potem? je igra, ki temelji na nadaljevanju znanega 

besedila ali zgodbe (Saksida, 1994).   

Nejezikovne motivacije (glasbene, likovne, gibalne igre, ples, pantomima) so pogosto 

povezane z jezikovnimi. Učenci svoje predstave in občutja izražajo z nejezikovnimi izraznimi 

sredstvi (Saksida, 1994). 

 

Premor pred branjem, najava in umestitev besedila, interpretativno branje in premor po branju 

Premor bred branjem je kratka faza, v kateri se učenci umirijo in usmerijo pozornost na 

besedilo – pripravijo se na literarnoestetsko doživetje. Najava in umestitev (lokalizacija) 

besedila na razredni stopnji zajemata navedbo avtorja in njegovo kratko predstavitev, naslov 

dela in književno vrsto. Ko obravnavamo le odlomek, na kratko predstavimo še predzgodbo ali 

književne osebe, če so te relevantne za razumevanje (Saksida in Leben Jazbec, 2007). 

Lokalizacija je nujen del šolske interpretacije, učitelj pa mora biti pozoren na to, da je ne 

preobremeni s preveč podrobnimi podatki (Saksida, 1994).  

Sledi faza interpretativnega branja, v kateri se razvijajo predvsem sposobnosti zaznavanja 

in doživljanja besedila (Saksida, 1994). Branje naj ne bo izumetničeno, odrasli mora glas 

prilagajati lastnostim književnih oseb in razpoloženju, ki je prisotno v besedilu. Pri branju 
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pravljičnih besedil je pomemben pravljični ton, ki je poseben način pripovedovanja pravljic. 

Pravljično vzdušje dosežemo s počasnim in izrazitim branjem, uporabljamo pa lahko tudi 

»pripomočke«, npr. pravljični stol, klobuk, bralni kotiček … Po branju sledi premor, ki sicer 

traja le nekaj sekund, a otrokom omogoča, da uredijo svoja doživetja (Saksida in Leben Jazbec, 

2007). 

 

Pogovor o besedilu  

Pogovor o besedilu je »osrednja faza za razvijanje otrokovih zmožnosti za dialog z 

besedilom« (Saksida in Leben Jazbec, 2007, str. 34). Zajema izražanje doživetij, analizo, 

sintezo in vrednotenje, glavni cilj pa je bolj poglobljeno doživetje. Učitelj učence z vprašanji in 

nalogami najprej spodbudi k izražanju doživetij (čustev, asociacij, misli, opažanj), ki so se 

pojavila ob branju besedila (Saksida, 1994). M. Kordigel Aberšek (2008) poudarja, da so učenci 

v fazi takoj po čustvenem odmoru še vedno vpeti v literarnoestetsko doživetje in je »neposredno 

vpraševanje po otrokovi (literarno)estetski sodbi po branju mladinske literature povsem 

neproduktivno« (str. 188). Kot neprimerno izpostavi vprašanje Ali ti je bila pravljica/pesem … 

všeč?, saj otroci skoraj vedno odgovorijo pritrdilno, da bi se izognili podvprašanjem. Učiteljem 

zato svetuje, da naj namesto vprašanja uporabijo izjavo po čustvenem odmoru – ponovijo 

katerega izmed verzov lirskega besedila in na ta način poudarijo eno izmed bistvenih sestavin 

pesmi ali pa naj z eno povedjo izpostavijo problem v besedilu in tako dokončno osmislijo fazo 

motivacije (Kordigel Aberšek, 2008). Nadaljnji postopki so usmerjeni v analizo besedila, v 

kateri se postopoma razvijajo bralne sposobnosti. Bistvena spoznanja učenci strnejo v fazi 

sinteze, vrednotenje pa zajema opazovanje celovitosti besedila, primerjavo z drugimi besedili 

ali z zunajliterarno stvarnostjo, aktualizacijo … (Saksida, 1994).  

 

Ponovno branje in nove naloge 

 Zadnja faza obravnave umetnostnega besedila je namenjena poglabljanju literarnega 

doživetja. Vključuje besedno in nebesedno izražanje (govorjenje, pisanje, govorico glasbe, 

risbe in giba) (Kordigel Aberšek, 2008). Ključno vlogo ima ponovno branje (ali poslušanje) 

besedila, ki se od prvega razlikuje predvsem v tem, da učenci lahko besedilo sedaj doživljajo 

globlje, saj so med pogovorom uzavestili prezrte elemente, besedilo opazovali z drugih zornih 

kotov in zaznali nove vsebinske poudarke (Saksida in Leben Jazbec, 2007). Ob prvem branju 

oz. poslušanju besedila učenec konstruira individualni pomen – pomensko polje besedila 

prekriva s svojim horizontom pričakovanj. S pomočjo učitelja se nato sprožijo nove asociacije, 

učenec korigira svoj pomen, umešča prebrano v svoj kontekst, vrednoti, v besedilu išče sebe, 

se identificira in etično opredeljuje – razvije nov del svoje recepcijske zmožnosti, tega pa 

uporabi ob ponovnem branju (Kordigel Aberšek, 2008). »Ponovno branje je torej priložnost za 

polnejše literarnoestetsko doživetje« (Kordigel Aberšek, 2008, str. 371). V sklepni fazi 

obravnave (nove naloge) učencem zastavimo ustvarjalne ali poustvarjalne naloge (Saksida in 

Leben Jazbec, 2007). Učiteljevo navodilo je kratko in predstavlja kažipot, ki usmerja otroško 

ustvarjalnost. Ko učenec ustvarja, doživlja podobno izkušnjo, kot jo je pri ustvarjanju 

literarnega dela doživljal avtor. Lastna kreativnost izjemno spodbuja otrokovo občutljivost in 

dovzetnost za recepcijo literature (Kordigel Aberšek, 2008, str. 372). Med novimi nalogami so 

najpogostejša ustvarjalna preoblikovanja in dopolnjevalna besedila, pri tem pa nastajajo 

domišljijska besedila, s katerimi se razvijajo sposobnosti domišljijskega mišljenja, razumevanja 

in uporabe jezikovnih inovacij, doživljanje besedilne stvarnosti … (Saksida, 1994). Med nove 

naloge prištevamo npr. glasno poustvarjalno branje besedila, pri katerem učenci izražajo lastno 

razumevanje sporočilnosti, vživljanje v književno osebo (npr. pisanje pisem, dnevnika …), 

risanje dogajalne premice, nadaljevanje, dopolnjevanje ali preoblikovanje zgodbe, izmišljanje 

predzgodbe, povezovanje besedila s stripi, risankami, filmi, dramatizacijo, ilustriranje besedila, 
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glasbeno poustvarjanje, pravljični projekt, primerjanje besedil in pogovor o branju, obisk 

knjižnice … (Saksida in Leben Jazbec, 2007). 

 

2.2.3.5 Komunikacijski pouk književnosti in učni načrt za slovenščino 

Slovenščina, ki je za večino učencev in učenk prvi oz. materni jezik, za vse druge pa jezik 

okolja, je temeljni splošnoizobraževalni predmet v osnovni šoli. Deli se na jezikovni in 

književni pouk, pri slednjem se učenci in učenke »srečujejo z umetnostnimi oz. književnimi 

besedili ter ob njih poleg sporazumevalne zmožnosti razvijajo tudi doživljajsko, domišljijsko, 

ustvarjalno, vrednotenjsko in intelektualno zmožnost« (Učni načrt, 2018, str. 6). Obravnava 

neumetnostnih besedil zajema 60 % ur predmeta, obravnava neumetnostnih pa 40 % (v prvem 

razredu je razmerje 50 : 50). V najnovejšem učnem načrtu, ki je stopil v veljavo v letu 2019, je 

poudarjen komunikacijski pouk književnosti, kar se kaže na več mestih. Med splošnimi cilji je 

zapisano, da »učenci in učenke razvijajo in ohranjajo pozitiven odnos do branja neumetnostnih 

in umetnostnih besedil« ter da »ob sprejemanju, razumevanju, doživljanju in vrednotenju 

umetnostnih besedil pridobivajo tudi književno znanje« (prav tam, str. 8). Pri slednjem je 

poudarjeno, da prav literarno znanje »omogoča poglobljeno spoznavanje besedne umetnosti, 

/…/ povečuje užitek ob poslušanju oz. branju in prispeva k razvijanju pozitivnega odnosa do 

besedne umetnosti« (prav tam, str. 8). Učni načrt v skladu z načeli komunikacijskega pouka 

književnosti ne vsebuje predlaganih besedil – določa le avtorje in avtorice, katerih dela naj bi 

spoznali učenci. Ker je izbira besedil za obravnavo prepuščena učiteljem, so med didaktičnimi 

priporočili zapisana merila, ki naj bi jih upoštevali pri izbiri. Na prvo mesto je postavljena 

kakovost besedil, pri določanju le-te pa so učiteljem lahko v pomoč nagrade za mladinsko 

književnost in strokovno verodostojni seznami. Pri izbiri literarnih del je pomembna 

raznovrstnost besedil. Učenci naj se srečujejo s poezijo, pripovedništvom in dramatiko. 

Besedila morajo biti primerna stopnji bralnega razvoja učencev in učenk, učitelj pa mora 

upoštevati tudi individualne razlike med učenci. Predvsem v prvem triletju je priporočeno 

branje celovitih besedil, če se učitelj odloči za obravnavo odlomka, pa je potrebna poglobljena 

šolska interpretacija in navezovanje na celotno besedilo (prav tam).  

Didaktična priporočila opozarjajo, da je treba komunikacijski pouk književnosti ohranjati v 

vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, kar v praksi pomeni, »da sta v središču šolskega 

branja leposlovja književno besedilo in učenec/učenka; učitelj/učiteljica pri branju spodbuja 

prekrivanje pomenskega polja besedila (teme in predstavnosti besedila) in 

učenčevega/učenkinega obzorja pričakovanj, ki izvira iz njegove/njene zunajliterarne in 

medbesedilne izkušnje (iz doživetij v resničnosti in ob branju leposlovja)« (Učni načrt, 2018, 

str. 70). V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci v samostojno branje literature 

vstopajo postopoma, kakovostne slikanice pa odpirajo številne možnosti za medpredmetno 

povezovanje. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju glavna cilja ostajata ohranjanje 

učenčevih interesov za sprejemanje umetnostnih besedil in ponujanje možnosti za poglobljen 

dialog z literarnimi deli. V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju komunikacijski pouk 

nadgrajujemo s problemsko-ustvarjalnim pristopom. Z njim spodbujamo kritično mišljenje, 

sposobnosti reševanja književnih problemov in krepimo komunikacijske sposobnosti. V vseh 

devetih razredih je priporočljiva obravnava po fazah šolske interpretacije umetnostnega 

besedila (prav tam).  
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2.3 OPERA 

 

2.3.1 Opredelitev 

»Opera (lat.: delo, trud, prizadevanje) je glasbeno scensko delo, v katerem je petje ali 

recitiranje teksta podprto s spremljavo glasbil« (Karlin, 2005, str. 9). Vključuje vokalni in 

instrumentalni del, poleg tega pa še dramatičnost ter elemente igre, plesa, kostumografije in 

scene (Karlin, 2005). Opera je tako sinteza poezije, drame, likovnih in prostorskih kompozicij 

ter plesa in glasbe – odlikuje jo bogastvo različnih izraznih sredstev. Pri njenemu nastanku in 

izvedbi sodelujejo ustvarjalci (skladatelj in libretist), oblikovalci (dirigent, korepetitorji, režiser, 

pevci, scenografi, koreografi, kostumografi, zbor, orkester) in predstavniki poklicev, ki skrbijo 

za tehnična področja (slikarji kulis, osvetljevalci, rekviziterji, krojači, frizerji, maskerji, 

dekoraterji …) (Kozina, 1962). Vsaka gledališka predstava je plod sodelovanja različnih 

poklicev, od katerih se zahteva sinhronizirano kolektivno delo (Karlin, 2005).  

 

2.3.2 Nastanek in razvoj opere 

Zametki opere segajo v 16. stoletje, ko je v Firencah cvetela kultura na vseh področjih 

(arhitektura, slikarstvo, kiparstvo, pesništvo, literatura in glasba). Glasbeno dogajanje se je 

večinoma odvijalo v okviru cerkvenega obredja, posvetno glasbo pa so izvajali na dvorih ali 

kot ljudsko petje. Ustvarjalci so vzore iskali v grških in rimskih časih, ustanovila se je skupina 

glasbenikov Camerata Florentina, ki je želela znova obuditi starogrško večglasje. O glasbi v 

obdobju antike ne vemo prav veliko, zato je ravno Camerata ustvarila prve zametke opere, ko 

je poskušala obnoviti glasbeno dogajanje, o katerem ni bilo nobenih verodostojnih virov. 

Avtorji prve opere Dafne, ki se sicer ni ohranila, so suknjar Vincenzo Galilei, glasbenik in 

znanstvenik Giovanni Bardi, pesnik Ottavio Rinuccini in glasbenik Jacopo Peri. Nastala je okoli 

leta 1597. Leta 1600 je bila izvedena opera Euridice, za katero je libreto prispeval Rinuccini, 

glasbo pa Peri. Opera vključuje enoglasni recitativ, ki ga spremlja nekaj instrumentov. 

Vključuje solistične, zborovske in plesne točke, orkester pa je sestavljen iz kitar, lutenj in 

harpiskorda (prednik čembala). Ta opera se je ohranila v celoti (Karlin, 2005). 

Iz Firenc se je opera nato širila po vsej Italiji. Publika, ki so jo takrat sestavljali plemiči, je 

bila nad njo navdušena, kralji, knezi in cerkveni veljaki so naročali vedno nova operna dela. 

Uprizoritve so bile razkošne, uporabljali so naprave, s katerimi so lahko igralci leteli po zraku, 

na odru je včasih plapolal ogenj, uprizarjali so viharje, izbruhe vulkanov … Benetke so bile 

prvo mesto, ki se je lahko pohvalilo z javnim opernim gledališčem. Tam je ustvarjal Claudio 

Monteverdi (1567–1643), ki je avtor številnih oper (npr. Orfej, Ariadna, Kronanje Poppeje). 

Število pevskih solistov se je skrčilo, arije so postajale vedno bolj virtuozne in same sebi namen. 

Recitativi, v katerih se je odvijala vsebina opere, so se umaknili na obrobje. Opera je začela 

razvijati dve smeri glede na vsebino. Opera seria je imela resno in tragično vsebino, opera buffa 

pa je označevala vedre in komične opere. Italijanska opera se je širila v Francijo, tja so jo 

prinesle gostujoče operne družine. Italijanski operisti so se začeli pojavljati tudi v Nemčiji, v 

Angliji pa je ob koncu 17. in v prvi tretjini 18. stoletja najbolj blestel Georg Friedrich Händel 

(Karlin, 2005). 

V 18. stoletju je opera zajela skoraj vsako italijansko mesto. Opera seria je vsebino črpala 

iz mitologije, opera buffa pa je kritizirala fevdalno družbo in socialno nepravičnost. V tem času 

je v Italiji nastalo veliko opernih del, vendar so le nekatera od njih ostala aktualna do danes. V 

Angliji se je razmahnila ballad opera, ki je kritizirala družbene krivice in predstavljala osebe z 

dna družbene lestvice (berače, potepuhe, tatove, prostitutke …). V Franciji se je zmanjšal vpliv 

italijanske opere, v Nemčiji se je vzporedno z italijansko opero razvijal singspiel (spevoigra), 

ki se je zgledoval po narodni pesmi, govorjeni deli pa so se prepletali z glasbo (Karlin, 2005). 
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V drugi polovici 18. stoletja je Christoph Willibard Gluck operi dal nov zagon. Glasbo je 

podredil vsebini, orkestru in zboru je podelil večjo vlogo, z vsebino pa je povezal tudi balet. 

Njegova znana opera Orfej in Evridika sicer na premieri ni doživela velikega uspeha, vendar se 

je dramma per musica, kot je opero poimenoval Gluck, vseeno uveljavila med publiko in kritiki. 

V zadnjih dveh desetletjih 18. stoletja je glasbeno dogajanje zaznamoval Wolfgang Amadeus 

Mozart, ki je postavil temelje nemški operi – ta je po Beethovnu in Webru velik uspeh doživela 

v operah Richarda Wagnerja (Karlin, 2005). 

V 19. stoletju sta operno dogajanje zaznamovala dva velika glasbenika – Giuseppe Verdi in 

Richard Wagner. Oba sta v operi začela iskati nove poti in bila slavna že za časa življenja. 

Značilnost Verdijevih oper so skrbno izbrani libreti, številne arije njegovih del so celo 

ponarodele. Wagner je operna besedila pisal sam, v svoje opere je uvedel vodilni motiv 

(leitmotiv). To je glasbeni motiv, ki karakterizira osebe, razpoloženje, naravne in mitološke 

pojave. Za njegove opere je značilno, da težko ločimo med recitativi in arijami, saj jih druži 

neskončna melodija, glasba pa je pogosto pomembnejša od petja. V 19. stoletju so se velikim 

italijanskim, nemškim in francoskim opernim ustvarjalcem ob bok postavili tudi ustvarjalci 

nekaterih slovanskih narodov – posebej velja omeniti Ruse in Čehe. Navdih so iskali v svojih 

ljudskih legendah in narodni zgodovini. Pomembni ruski skladatelji tega časa so npr. 

Aleksander Borodin z opero Knez Igor, Modest Musorgski z opero Boris Godunov ter Peter 

Iljič Čajkovski s svojima operama Jevgenij Onjegin in Pikova dama ter baleti Hrestač, Labodje 

jezero in Trnuljčica. Med češkimi skladatelji izstopajo Bedřich Smetana (Prodana nevesta), 

Antonin Dvořak (Rusalka) in Leoš Janáček (Jenufa). V Nemčiji so skladatelji tekmovali, kdo 

bo lahko sledil velikemu glasbeniku Richardu Wagnerju, njihovi poizkusi pa so bili večinoma 

neuspeli. Kmalu je na nemško operno sceno stopil Richard Strauss, ki je s svojim pristopom 

vplival na mnoge generacije skladateljev po vsej Evropi. Njegova najboljša dela so Saloma, 

Elektra in Kavalirja z rožo. Wagnerjev vpliv se je kazal v številnih državah, tudi v Italiji, kjer 

ga je občudoval slavni Giuseppe Verdi. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je svetovno publiko 

navduševal Giacomo Puccini s svojimi znanimi operami La Bohème, Madame Butterfly, Tosca 

ter mnogimi drugimi (Karlin, 2005). 

Za opero 20. stoletja je značilno zavračanje romantičnega in wagnerjanskega vpliva. Glasba 

je sčasoma postala pomembnejša od besedila, slogovno pa se te opere gibajo med 

impresionizmom, ekspresionizmom, naturalizmom in dodekafonijo. Izstopajo nekateri operni 

skladatelji, kot npr. Igor Stravinski s Kraljem Ojdipom, Benjamin Britten z operami Albert 

Hering, Peter Grimes in The Rape of Lucretia ter Bertolt Brecht z Beraško opero. Velika operna 

dela sta prispevala tudi Sergej Prokofjev (Zaljubljen v tri oranže, Vojna in Mir, Zaroka v 

samostanu) in Dmitrij Šoštakovič (Lady Macbeth Mcenskega okrožja) (Karlin, 2005). 

 

2.3.3 Operni ustvarjalci in poustvarjalci 

Skladatelj in libretist 

V preteklosti so bile opere velikokrat naročene – knez, založnik ali operni direktor je 

skladatelju sporočil, do kdaj potrebuje opero, kakšna naj bo vsebina, kaj naj igra ansambel, kaj 

naj pojejo pevci … Zamisli za opere se v preteklosti torej niso vedno rojevale v glavah 

skladateljev. Skladateljev delež je pri nastanku opere sicer zelo pomemben, saj je odločilen za 

celoten vtis (Kozina, 1962). 

Libreto (operno besedilo) je prav tako pomemben kot glasbeni del opere. Številni libreti so 

nastali na podlagi svetovno znanih literarnih del. Libretist mora biti vsestransko razgledan 

glasbenik, dober pesnik, dramaturg, imeti mora smisel za sceno in občutek za prirejanje. Izvirno 

besedilo je treba za namen opere precej skrajšati – péta beseda namreč zahteva več časa kot 

branje. Krajšanje literarne predloge je zelo zahtevno delo – libretist iz izvirnika izpusti scene, 

ki so za dogajanje manj pomembne, in zmanjša število nastopajočih oseb. Pri tem presoja, kako 
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naj skrajša delo, katere scene so primerne za opero in katere so »nehvaležne« za glasbeno 

obravnavo. Prav tako mora smiselno razporediti solistične nastope, recitative, ansamble, zbore 

… Libretist lahko arije in zborovske scene spesni tudi na novo – v skladu z dano predlogo. 

Operno besedilo mora biti muzikalno postavljeno tako, da ga je mogoče razumeti. Tudi 

prevajalci, ki opere prevajajo v različne jezike, imajo precej zahtevno delo. Imeti morajo čut za 

jezik in glasbeno znanje. Ne gre namreč samo za golo prevajanje besedila; pomembna je 

metrika in muzikalne fraze. Prevod se ne more nikoli strogo držati izvirnika, saj so si jeziki zelo 

različni med seboj (Kozina, 1962). 

 

Dirigent 

Partitura je točen zapis opere, v njej pa so vertikalno ena pod drugo zapisane »vloge« za 

vsak instrument, solista in zbor (Kozina, 1962). Nasprotje partiture je part – notni zapis samo 

enega instrumenta. Dirigent se poglobi v partituro in se odloči, kateri solist je primeren za 

določeno vlogo. Prav tako se dogovori z zborovodjo, kako naj ta pripravi zbor. Po pripravah 

začne dirigent vaje z orkestrom, nato se priključijo solisti in zbor (Karlin, 2005). Od dirigenta 

je odvisna celotna glasbena koncepcija dela – včasih do razlik med dvema izvedbama iste opere 

prihaja ravno zaradi menjave dirigenta (Kozina, 1962).  

 

Režiser in scenograf 

Režiser je eden izmed nujnih oblikovalcev operne predstave. Skrbi za smiselno gibanje, 

razporeditev pevcev in za njihovo igro. Postavi zborovske prizore in poskrbi, da nastopajoči 

niso neorganizirana gruča ljudi. Poznati mora glasbo in njene zakonitosti, saj lahko le v tem 

primeru pevcem omogoči kakovostno petje in jih vodi tako, da je vtis opere čim bolj prepričljiv 

(Karlin, 2005). Pri nezahtevnih operah režiser nima veliko možnosti za dodajanje svojih idej – 

ne sme namreč preseči preprostosti opere, saj bi s tem izmaličil celotno predstavo. Več 

umetniške svobode pa ima pri psiholoških in igralsko zahtevnih operah, pri katerih morajo biti 

nosilci vlog tudi dobri karakterni igralci (Kozina, 1962). Med režiranjem dramskih iger in oper 

obstaja nekaj pomembnih razlik. V opernih predstavah igralski del predstavljajo 

recitativi/govorjeno petje (način petja, ki posnema melodijo govora), na mestih, na katerih 

igralec poje arije (daljši samospevi, ki so melodično in ritmično razgibani), pa se premika le 

malo. V drami lahko režiserji in igralci prilagajajo tempo scen, uravnavajo premore med deli 

besedila, modulirajo višino glasu in dinamiko. V operi je vse vnaprej določeno z glasbo (tempo, 

dinamika), igra se mora odvijati znotraj partiture (Kozina, 1962). V drugi polovici svojega dela 

režiser sodeluje s scenografom. Skladatelji in libretisti postavljajo zahteve glede scenskih 

predpisov; od zelo preprostih do izredno zahtevnih. Scenograf je odgovoren za idejno in stilno 

predstavitev prostora, v katerem se odvija dogajanje (Kozina, 1962). 

 

Korepetitor, pevci solisti, zbor in orkester 

Korepetitorji so glasbeniki, ki ob spremljavi klavirja pomagajo pevcem, da se naučijo svojih 

vlog. Pri večjih opernih predstavah korepetitor sodeluje tudi pri vajah baletnega ansambla in 

baletnih solistov (Karlin, 2005). Solistom pomagajo preučiti muzikalne fraze, izpiliti 

izgovarjavo besedila in izvesti dinamiko (Kozina, 1962). 

Pevci solisti so nosilci glavnih vlog in za publiko najbolj privlačni (Kozina, 1962). Vsako 

operno gledališče ima stalno zaposlenih vsaj nekaj solistov, svetovno znani pevci pa se pogosto 

obvežejo za določeno predstavo in se selijo po prizoriščih. Pevci so lahko specializirani za 

določene vloge ali glasbena obdobja (Karlin, 2005).  

Zbor se je na opernem odru uveljavil postopoma – sprva priložnostno, Händel pa mu je 

dodelil pomembnejšo vlogo. Igra zbora je lahko statična (ko uprizarja sprevod, vojaško 

formacijo, spremstvo …) ali pa predstavlja »ljudstvo«, heterogeno maso posameznikov, ki se 
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vsak po svoje odzivajo na dogajanje na odru. V takih primerih režiser lahko pusti zbor stati na 

odru kot negibno pojočo maso ali pa ga razbije v manjše skupine (Kozina, 1962). Zbor 

sestavljajo soprani, alti, tenorji, baritoni in basi, včasih šteje tudi do 80 članov. Vodi ga 

zborovodja, ki se podreja smernicam glavnega dirigenta. Za igro zbora skrbi režiser – v 

nekaterih operah ima zbor veliko vlogo, ponekod pa samo obrobno (Karlin, 2005).  

Orkester je skupina instrumentalistov, ki jo je v preteklosti sestavljalo nekaj članov, danes 

pa lahko šteje tudi do 100 glasbenikov. V italijanski in francoski operi je orkester večinoma 

spremljal petje in igral samostojne uverture ter medigre, z Wagnerjem pa je postal pomembno 

sredstvo za slikanje razpoloženja, duševnih problemov, dramatičnih, liričnih in erotičnih 

situacij (Kozina, 1962). Vsa gledališča se trudijo, da bi v njihovih orkestrih igrali odlično šolani 

glasbeniki – zavedajo se namreč, da je predstava izjemna le z izvrstno instrumentalno zasedbo 

(Karlin, 2005).  

 

Koreograf in kostumograf 

Večina oper vsebuje tudi baletne vložke. Najprej so bili baletni deli nepovezani z 

dogajanjem v operi, kasneje pa so postali smiselni deli predstav. Koreograf je odgovoren za 

režijo baleta. Režira ga lahko izvirno ali na podlagi že znanih in ustaljenih predlog (Karlin, 

2005). 

Kostumografi so po poklicu pogosto arhitekti ali oblikovalci, dobro pa morajo poznati način 

oblačenja v določenih zgodovinskih obdobjih. Najti morajo ustrezne kostume in jih prilagoditi 

tako, da ustrezajo nastopajočim (npr. pevci ne smejo imeti preozkega ovratnika ali pretesnega 

steznika) (Karlin, 2005). Poleg tega mora kostumograf preučiti značaj osebe in ga čim bolje 

prikazati z zunanjim videzom. Obleka lahko pokaže, da je lik lahkoživ, resen, vesel … Pri 

zgodovinskih snoveh je oblikovalec vezan na običaje in nošo zgodovinskega obdobja, pri 

pravljičnih operah pa ima proste roke (Kozina, 1962).  

 

Tehnika in gledališki ateljeji 

Pri pripravi in uprizarjanju opernih predstav imajo pomembno vlogo še drugi t. i. »tihi 

sodelavci«, ki jih na odru sicer ne vidimo, vidimo pa njihovo delo (Kozina, 1962). Šepetalec 

pevcem pomaga, kadar pozabijo besedilo. Inspicient skrbi za predstavo, preveri ali so pred 

začetkom vsi nastopajoči v hiši, med predstavo jih kliče na oder, daje ukaze tehnikom in skrbi, 

da so na voljo vsi potrebni rekviziti. Krojači in šivilje po kostumografovih navodilih sešijejo 

kostume, frizerji skrbijo za pričeske, maskerji nastopajoče ustrezno naličijo, rekviziterji skrbijo 

za ustrezne pripomočke, garderoberji skrbijo, da so kostumi čisti in jih po potrebi popravijo ter 

operejo, odrski delavci pripravljajo in pospravljajo kulise (Karlin, 2005).   

 

2.3.4 Opera Madame Butterfly 

2.3.4.1 Giacomo Puccini 

Giacomo Puccini (Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini) je bil 

italijanski skladatelj, ki se je rodil 22. decembra 1858 v Italiji (Sartori, 2019). Izhajal je iz 

muzikalne družine, ki se je že več generacij prej ukvarjala z glasbo. Štejemo ga med 

predstavnike opernega realizma (verizma), ki se je pojavil konec 19. stoletja (Kozina, 1962). 

Veristične opere prikazujejo usodo ljudi v vsakdanjem življenju, snovno pa so vezane na 

aktualno socialno problematiko in družbene spremembe. Verizem se zavzema za upodabljanje 

resničnosti (beseda namreč izhaja iz italijanske besede »vero« – resničen). Za dramaturško 

dogajanje je značilno stopnjevanje, značaji oseb so zelo izraziti, konec pa je pogosto tragičen. 

Motivi se nanašajo na strastno ljubezen, ljubosumje, maščevalnost, umore, nasilje ... Središče 

in gonilna sila dogajanja v Puccinijevih operah je na trpljenje obsojena ženska. Puccini se je v 

nekaterih operah odmaknil od verizma, tipičen primer veristične opere pa je njegova Tosca, v 



M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

24 

 

kateri je grozljivo in krvavo zgodbo poudaril še z mračno glasbo (Sivec, 1976). Poleg Tosce 

velik prispevek predstavljajo še opere La Bohème, Madame Butterfly in Turandot, ki je 

skladatelj sicer ni uspel dokončati (Kozina, 1962). 

Puccinijevo zgodnje otroštvo je zaznamovala smrt očeta, ko je bil star pet let (Sartori, 2019). 

Bil je skrbno glasbeno vzgojen, pri desetih letih je prepeval v deškem zboru, pri štirinajstih pa 

je postal organist v manjših lokalnih cerkvah (Karlin, 2005). Leta 1876 si je ogledal Verdijevo 

Aido – s tem se je začela njegova strast do opere. Štiri leta kasneje je začel šolanje na milanskem 

konzervatoriju, njegovo zaključno delo Capricio sinfonico iz leta 1883 je pritegnilo pozornost 

glasbenih krogov v Milanu. Istega leta se je z delom Le villi udeležil natečaja za najboljšo 

enodejanko, vendar žirije ni prepričal. Skupina njegovih prijateljev pa je v tej operi opazila 

velik potencial in mu pomagala do premiere v milanski Scali leta 1884 (Sartori, 2019). Založnik 

Giulio Ricordi je od Puccinija odkupil pravice za natis, njuno sodelovanje pa je bilo uspešno 

tudi v prihodnosti (Karlin, 2005). Leta 1904 se je Puccini poročil z Elviro Gemignani, s katero 

sta imela sina Antonia (Sartori, 2019). 

Puccini je preudarno izbiral teme in veliko časa namenil izpopolnjevanju libretov. Svetovno 

slavo si je pridobil z opero La Bohème (1896), sledila pa so še tri velika dela, Tosca (1900), 

Madame Butterfly (1904) in La fanciulla del west (1910). Vse štiri opere predstavljajo tragično 

ljubezensko usodo ženske (Sartori, 2019). Puccinija sicer prištevamo med predstavnike verizma 

(realizma), vendar pa je svojimi deli presegel ozek okvir umorov, divjih scen in zločinov, ki so 

značilni za to glasbeno umetnostno smer (Kozina, 1962). Okrog leta 1908 je Puccinija 

zaznamoval škandal, ki ga je povzročila njegova žena Elvira. Bila je namreč ljubosumna na 

mlado služabnico Dorio, ki je dolga leta delala za družino Puccini. Grozila ji je s smrtjo, Doria 

se je nato zastrupila sama, Elvira pa je bila spoznana kot posredna krivka za njeno smrt. Puccini 

je družini umrle plačal odškodnino in jih tako prepričal, da so umaknili obtožnico (Sartori, 

2019). 

Puccinijevo zadnje delo je Turandot, ki je edina italijanska opera v impresionističnem slogu 

(Sartori, 2019). Njena posebnost, ki jo loči od drugih njegovih oper, je velika vloga zbora; ta 

močno posega v dogajanje (Kozina, 1962). Puccini svojega zadnjega velikega dela ni uspel 

dokončati, saj ga je prehitela smrt – umrl je 29. novembra 1924 v Bruslju nekaj dni po neuspeli 

operaciji raka na grlu. Opero je po skladateljevih osnutkih dokončal Franco Alfano, premierno 

pa so jo predstavili leta 1926 v milanski Scali (Sartori, 2019). 

Puccinijeve opere prikazujejo usodo žensk, ki so z dušo in telesom predane ljubljenim 

moškim, hkrati se spopadajo z občutki krivde in bolečino, naposled pa jih uniči smrt. Skladatelj 

se je zavedal, da v operi ni pomembno samo dogajanje, temveč tudi trenutki, v katerih si lahko 

gledalec oddahne, poglobljeno razmisli in uživa v liričnosti. Te je ustvaril z melodijami, ki so 

strastne in vesele, hkrati pa lahko v njih začutimo skrito bolečino (Sartori, 2019). Puccini je v 

svoji karieri napredoval počasi, a vztrajno. Učil se je od številnih glasbenikov, nikoli pa ni 

nikogar posnemal – imel je izredno močno osebnost. Njegove opere so predstavljale velik 

finančni uspeh, saj je vedel, kaj hoče publika, in ji je tudi ustregel. Mnogi odlomki so bili izdani 

kot reprodukcije na gramofonskih ploščah in predvajani na radiu (Kozina, 1962). 

 

2.3.4.2 Značilnosti in vsebina opere Madame Butterfly 

Madame Butterfly je opera v treh dejanjih (prvotno dvodejanka). Libreto sta napisala Luigi 

Illica in Giuseppe Giacosa, uglasbil pa jo je Giacomo Puccini. Premierno so jo predstavili 17. 

februarja 1904 v milanski Scali. Leta 1900 se je Puccini v Londonu udeležil istoimenske 

predstave Davida Belasca o mladi Japonki, ki se je zaljubila v ameriškega mornarja. Pridobil je 

operne pravice za uporabo zgodbe in svojima libretistoma zaupal ustvarjanje besedila za opero 

Madame Butterfly. Eden izmed njih, Luigi Illica, je celo obiskal Nagasaki, da bi raziskal 



M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

25 

 

japonsko okolje, Puccini pa je skrbno preučeval japonsko ljudsko glasbo. Kljub trudu 

ustvarjalcev opera na premieri v Milanu ni doživela uspeha. Občinstvo se je posmehovalo in 

nastopajoče izžvižgalo, Madame Butterfly pa so označili kot neuspelo kopijo Mimì iz opere La 

Bohème. Puccini se je na to odzval in opero takoj predelal (med drugim je drugo dejanje razdelil 

na dva). Novo različico Madame Butterfly so predstavili še istega leta v Brescii, kjer je doživela 

velik uspeh. Končno obliko je dobila leta 1906, danes pa je ena izmed stalnih predstav na 

repertoarju vsakega opernega gledališča (Cantoni in Schwarm, 2014). Madame Butterfly (Čo 

Čo San) je edina Puccinijeva junakinja, ki je v zgodbi prikazana od deklice do neveste – njen 

značaj spremljamo v razvoju. Nekateri strokovnjaki so prepričani, da lahko to opero označimo 

kot psihološko glasbeno dramo (Sivec, 1976).  

 

Osebe, ki nastopajo v operi, so: 

– Čo Čo San (Madame Butterfly), gejša (sopran); 

– Suzuki, njena služkinja (mezzosopran); 

– Benjamin Franklin Pinkerton, poročnik v ameriški mornarici (tenor); 

– Kate Pinkerton, Pinkertonova žena v Ameriki (mezzosopran); 

– Sharpless, ameriški konzul (bariton); 

– Goro, ženitni posrednik (tenor); 

– princ Yamadori, bogati snubec (tenor); 

– Bonzo, Čo Čo Sanin stric (bariton); 

– Yakuside, Čo Čo Sanin stric (bariton); 

– cesarjev pooblaščenec (bas); 

– uradnik registrature (bariton); 

– Čo Čo Sanina mati (mezzosopran), teta (mezzosopran), bratranec (mezzosopran), otrok 

(sopran), drugi sorodniki, prijatelji in služabniki. 

 

Prizorišče 

Opera se odvija v hiši na griču s pogledom na pristanišče v Nagasakiju (Japonska) leta 1904. 

 

Vsebina 

Prvo dejanje: 

Terasa, polna cvetlic, v japonski hiši s pogledom na pristanišče.  

Goro, ženitni posrednik, Benjaminu Franklinu Pinkertonu razkazuje hišo, ki jo je pravkar 

kupil zanj in za njegovo bodočo ženo Čo Čo San (Madame Butterfly). Predstavi mu služabnike 

(tudi Čo Čo Sanino najbolj vdano služkinjo Suzuki) in načrt za poroko. Pinkerton je hišo najel 

za 999 let z možnostjo prekinitve pogodbe kateri koli mesec. Prispe Sharpless, ameriški konzul, 

ki Pinkertona opozori, da bo lahko razočaran nad tako uživaškim načinom življenja. Ta pa 

prezre njegova opozorila in se pohvali, da je tudi poročno pogodbo sklenil za 999 let, prav tako 

pa jo lahko prekliče kadar koli. Goro pove, da je Pinkertonova bodoča nevesta zelo lepa, njena 

cena pa je manj kot 50 dolarjev. Pinkerton ni prepričan, ali do Čo Čo San čuti resnično ljubezen 

ali je to samo kaprica, vsekakor pa meni, da gre za metulja, ki ga mora ujeti in imeti v svoji 

lasti, tudi če bo zlomil njegova krila. Ob zdravici Pinkerton nazdravi na svojo »pravo« poroko, 

ko bo poročil ameriško nevesto. Prihiti Goro in naznani prihod Čo Čo San ter njenih služabnic. 

Butterfly je srečna, ker se je lahko odzvala na »klic ljubezni«. Pinkertonu pripoveduje o svoji 

družini, ki je bila nekoč premožna, spremembe pa jo prisilile, da je postala gejša in tako sama 

skrbela zase. Njena mati je revna, oče pa mrtev. Butterfly razkrije, da je stara 15 let. Sharpless 

je osupel, Pinkertonu pa se zdi, da je to ravno prava starost za poroko. Začenja se poroka, 

prispejo svati. Pinkerton je nad bodočo nevesto navdušen, Sharpless pa ga še enkrat poizkuša 

posvariti, da zakon ni šala. Butterfly svojemu bodočemu možu pokaže nekaj osebnih stvari – 

nakit in skrivnostno škatlo, ki pa je ne odpre. Goro Pinkertonu zaupa, da je v škatli spravljen 
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nož, s katerim je Čo Čo Sanin oče po naročilu storil samomor. Butterfly izda, da se je skrivaj 

spreobrnila iz svoje vere v krščanstvo, da bi molila k istemu Bogu kot Pinkerton. Pripravljena 

se je odreči vsemu, tudi svoji družini.  Pinkerton in Butterfly se poročita. Zbrani jima čestitajo 

in nazdravljajo novemu zakonu. Čo Čo Sanin stric Bonzo pa jo obtoži, da je storila nekaj 

nezaslišanega – zapustila je svojo vero. Pinkerton ga nažene stran, odidejo tudi gostje. 

Mladoporočenca sta končno sama, nevesta obleče obleko za poročno noč in skupaj odideta v 

hišo (Cantoni in Schwarm, 2014).  

 

Drugo dejanje: 

Tri leta kasneje v hiši Madame Butterfly. 

Suzuki v hiši moli k Budi, Butterfly pa meni, da bi se bog njegovega moža hitreje odzval 

na prošnje. Pinkerton je odšel pred tremi leti in se od takrat ni vrnil. Zmanjkuje jim denarja, 

Suzuki pa ne verjame, da se bo Pinkerton sploh še kdaj vrnil. Nato prispe Sharpless s pismom, 

v katerem Pinkerton sporoča, da se je v Ameriki poročil. Butterfly novici ne verjame in je še 

vedno trdno prepričana, da se bo njen mož vrnil, ko bodo ptice selivke začele gnezditi. V času 

Pinkertonove odsotnosti k Butterfly prihaja bogat snubec Yamadori, a ga dekle vztrajno 

zavrača. Goro jo opozori, da je, upoštevajoč japonske zakone, Butterfly od svojega moža že 

ločena, saj jo je ta zapustil. Sharpless sporoči, da bo Pinkerton kmalu prispel na Japonsko, a 

noče videti svoje japonske žene. Butterfly še zadnjič zavrne Yamadora. Sharpless začne brati 

pismo, a ga Butterfly prekinja z vzkliki sreče, da se njen mož končno vrača. Na vprašanje, kaj 

bi storila, če se Pinkerton ne bi vrnil k njej, odgovori: »Ponovno bi postala gejša ali bi umrla.« 

Butterfly se sprašuje, ali jo je Pinkerton res pozabil, odide v sobo in se vrne s svetlolasim 

dečkom. Pinkerton ne ve, da ima sina, ker je odšel takoj po poročni noči. Butterfly Sharplessu 

pove, da je dečku danes ime Težava, ko bo videl očeta, pa Sreča. Sharpless odide, še prej pa 

Butterfly obljubi, da bo Pinkertonu sporočil, da ima sina. V hišo prihiti Suzuki in s seboj 

privleče Gora. Preklinja ga, ker je širil neresnico – da oče Butterflyinega otroka ni znan. 

Butterfly se razjezi in Goru zagrozi z očetovim nožem – nato ga nažene iz hiše. V daljavi se 

zasliši strel iz pristanišča, ki naznani prihod ladje Abraham Lincoln s poveljnikom Pinkertonom. 

Suzuki in Butterfly se zazreta proti morju in opazita, da ima ladja ameriško zastavo. Butterfly 

celotno hišo okrasi s cvetjem. Nadene si poročna oblačila in skupaj s Suzuki ter sinom čaka na 

prihod svojega moža (Cantoni in Schwarm, 2014). 

 

Tretje dejanje:  

Zora naslednjega dne, hiša Madame Butterfly. 

Butterfly, njen sin in Suzuki še vedno čakajo na Pinkertonov prihod. Pinkerton in Sharpless 

končno prispeta. Suzuki odpre vrata in želi poklicati Butterfly, vendar jo moška ustavita. Z 

njima je tudi Kate Pinkerton, častnikova nova žena. Butterfly želijo prepričati, da se odpove 

svojemu sinu in ga preda Pinkertonu. Pinkerton v naglici zapusti Butterflyino hišo – pravi, da 

je prešibak, da bi se soočil z Butterfly. Prišleke opazi Butterfly ter zgrožena ugotovi, da je njen 

mož še enkrat poročen in je prišel, da bi odpeljal sina. Kate se približa in Butterfly prosi za 

odpuščanje. Ta pove, da bo sina predala le, če jo pride zanj prosit Pinkerton. Sharpless in Kate 

zapustita hišo. Suzuki odide na vrt, Butterfly pa v roke vzame očetov nož in prebere napis: 

»Kdor ne more živeti častno, naj častno umre.« Nato spusti nož in v naročje vzame sina, ga 

poljubi ter mu prigovarja, da naj si zapomni materin obraz. Butterfly sina posede pred vrata, 

sama pa se vrne pred oltar in se zabode z nožem. V hišo prihitita Sharpless in Pinkerton. Tam 

najdeta mrtvo Butterfly in čakajočega dečka (Cantoni in Schwarm, 2014). 
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2.3.5 Opera Čarobna piščal 

2.3.5.1 Wolfgang Amadeus Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart (Johann Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart) je bil rojen 

27. januarja 1756 v Salzburgu. Prištevamo ga med največje glasbene ustvarjalce v zgodovini 

zahodne glasbe (Sadie, 2019).  Njegov opus zajema skupno več kot 800 del, ustvarjal pa je na 

različnih glasbenih področjih – pisal je opere, simfonije, cerkvena dela, klavirske koncerte, 

kvartete, sonate, dela za ansamble in posamezne instrumente … Poleg tega se je ukvarjal tudi 

z matematiko in jezikoslovjem, veliko je potoval ter nastopal v različnih državah (Kozina, 

1962).  

Wolfgang se je rodil očetu Leopoldu in materi Anni Marii Pertl, s sestro Mario Anno pa sta 

od skupno sedmih otrok edina preživela. Njegov oče je prihajal iz dobro situirane družine 

arhitektov in knjigovezov, mati pa iz družine srednjega razreda. Wolfgangov glasbeni talent se 

je začel kazati že v zgodnjem otroštvu. Pri rosnih treh letih se je učil igrati klavir pri očetu 

Leopoldu, pri petih pa je že komponiral krajše skladbice. Še preden je dopolnil šest let, sta z 

nekaj let starejšo sestro nastopala v Münchnu, kasneje na Dunaju, v Bruslju, Parizu in Londonu. 

T. i. čudežna otroka (predvsem Wolfgang) sta v spremstvu ambicioznega očeta nastopala na 

dvorih, v javnosti in v cerkvah (Sadie, 2019). Z osmimi leti je Wolfgang že pisal simfonije in 

sonate, svojo prvo opero Bastien in Bastienne je ustvaril pri dvanajstih na Dunaju (leta 1768) 

(Kozina, 1962).  

V naslednjih letih je z očetom prepotoval vso Italijo in skomponiral številne italijanske 

opere, ki pa se niso ohranile (Kozina, 1962). Prvo potovanje se je začelo leta 1769 in je trajalo 

15 mesecev. Mozart je obiskal vsa pomembnejša glasbena središča, v Milanu so najprej 

preverili njegove sposobnosti komponiranja, nato pa mu zaupali ustvarjanje opere za karneval. 

Potovanje sta z očetom nadaljevala v Bologni, Firencah, Rimu in Neaplju, ob vrnitvi v Milano 

pa je napisal opero Mitridate, re di Ponto, ki je na premieri doživela velik uspeh (Sadie, 2019). 

Leta 1769 je napisal svojo prvo veliko opero La finta semplice, ki je po vsebini opera buffa – 

komična, šaljiva opera (Kozina, 1962). Drugo potovanje po Italiji se je zgodilo leta 1771, ob 

vrnitvi v Salzburg pa je sledilo ustvarjalno izredno plodno obdobje. Mozart je napisal osem 

simfonij, štiri divertimente, številna cerkvena dela in eno alegorično serenado. Zadnje 

potovanje po Italiji je trajalo od oktobra 1772 do marca 1773 (Sadie, 2019).   

Mozartovo rojstno mesto, Salzburg, ni ponujalo dovolj priložnosti za tako velikega genija. 

Pod vodstvom očeta je Wolfgang v naslednjih letih deloval v Münichu, Mannheimu in Parizu. 

V letu 1778 si je v Parizu pridobil precejšnjo veljavo in navduševal tamkajšnjo publiko. Istega 

leta mu je umrla mati, dve leti kasneje pa se je vrnil v Salzburg. Nato se je preselil na Dunaj in 

tam leta 1782 napisal prvo pomembno opero v nemškem jeziku Die Entführung aus dem Serail 

(Beg iz Seraja). Na Dunaju se je Mozart seznanil z baročno glasbo, njen vpliv pa se je kazal v 

njegovih prihajajočih delih. Obdobje med letoma 1782 in 1786 je bilo za Wolfganga 

najuspešnejše v celotni glasbeni karieri. Napisal je številne koncerte, simfonije, dela s področja 

komorne glasbe, dela za klavir, sonate … (Sadie, 2019).   

Čeprav je bil Mozart uspešen pianist in skladatelj, je bilo njegovo finančno stanje med 

letoma 1786 in 1791 zelo slabo. Imel je sicer možnost sodelovati s pomembnimi dvorjani, 

vendar ga je odvračal italijanski vpliv, ki je bil prisoten na nemškem dvoru (Sadie, 2019). Kljub 

temu se je v naslednjih treh operah vrnil k italijanski komični operi. V štirih letih je napisal tri 

svoja največja operna dela: Le nozze di Figaro (Figarova svatba), Don Giovanni (Don Juan) in 

Cosi fan tutte (Take so vse). Leta 1787 mu je po dolgi bolezni umrl oče (Kozina, 1962). 

Leta 1791 se je Mozartova finančna situacija začela nekoliko izboljševati. Začel je 

sodelovati z Emanuelom Schikanederjem, ki je napisal libreto za znano opero Die Zauberflöte 
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(Čarobna piščal), ta pa je doživela velik uspeh. Septembra 1791 je Mozart med bivanjem v 

Pragi zbolel. Pred smrtjo je napisal še opero La Clemenza di Tito, lotil pa se je tudi pisanja 

Requiema, ki ga ni uspel dokončati. Umrl je 5. decembra 1791, dan kasneje so ga na dunajskem 

pokopališču pokopali v skupnem grobu, v katerega so pokopavali reveže, pogreba pa se je 

udeležilo le okoli 10 ljudi. Po njegovi smrti si je žena Constanze Mozart prizadevala za 

dokončanje Requiema, ki ga je naposled do končne oblike izdelal Süssmayr. Prav tako je v 

javnost predala rokopise, ki so bili kasneje tudi izdani. Njen drugi mož, Otto Jahn, je leta 1856 

izdal eno izmed pomembnejših Mozartovih biografij (Sadie, 2019).   

Mozart je deloval v obdobju, v katerem se je poleg italijanske in francoske opere vse bolj 

uveljavljala tudi nemška. Na opernem prizorišču se je tako pojavil tretji jezik, nemščina. 

Ustvarjalci pa so se zavedali, da je vsak prevod opere tvegano dejanje, saj jezika ni lahko 

prenašati iz domačega ambienta v tujega. Mozart se je trudil ostati zvest nemški operi, s svojimi 

reformatorskimi težnjami je nanj močno vplival Gluck. Mozartov prvi poskus nemške komične 

opere je delo Die Entführung aus dem Serail (Beg iz Seraja), ki ga je napisal po naročilu cesarja 

Leopolda II. Opera je sicer doživela precejšen uspeh, vendar je takrat na Dunaju še vedno 

prevladoval italijanski vpliv, avstrijska in nemška publika pa se nista mogli tako hitro odvrniti 

od italijanske opere. Tudi iz teh razlogov se je Mozart v naslednjih delih vrnil k italijanski 

komični operi, v katero uvrščamo tri njegova največja operna dela (Figarova svatba, Don Juan 

in Take so vse) (Kozina, 1962). Čeprav je umrl pri rosnih 36 letih, je v svojem kratkem življenju 

uspel ustvariti izjemen glasbeni opus. Ideje, melodije in zamisli so si sledile v nepretrganem 

toku, njegovo ustvarjanje je bilo lahkotno, vedno znova pa je do dovršene oblike prišel z 

vztrajnim popravljanjem in izpopolnjevanjem. Odlikoval ga je neverjeten spomin – velikokrat 

je igral na pamet, saj ni imel časa, da bi izpisal klavirske parte. Po mnenju mnogih je največji 

skladatelj vseh časov (Kozina, 1962).   

 

2.3.5.2 Značilnosti in vsebina opere Čarobna piščal  

Čarobna piščal (v originalu Die Zauberflöte) je nemška opera v dveh dejanjih. Besedilo 

(libreto) je napisal Emanuel Schikaneder, uglasbil pa jo je Wolfgang Amadeus Mozart. Gre za 

njegovo zadnjo opero, premierno so jo predstavili 30. septembra 1791 v gledališču blizu Dunaja 

(Cantoni in Schwarm, 2014). Po obliki je singspiel (v prevodu peta igra), opera v nemškem 

jeziku, ki se uveljavila v poznem 18. stoletju. Njen uspeh je bil predvsem posledica 

prizadevanja skladateljev, da bi zmanjšali vpliv takrat dominantne italijanske opere. Singspiel 

vsebuje govorjene dialoge in je običajno napisan v komičnem tonu. Znani ustvarjalci te operne 

oblike so npr. Johann Adam Hiller, Jiři Antonín Benda, Karl Ditters von Dittersdorf, največjo 

veljavo pa ji je podelil Mozart z Begom iz Seraja in Čarobno piščaljo, ki velja za daleč najbolj 

znan singspiel (Lotha, 2019).  

Čarobna piščal je pravljična opera, ki na prvi pogled predstavlja enostavno zgodbo obupane 

gospodične Pamine, ki jo reši princ Tamino. Sporočilo pa je veliko bolj poglobljeno, saj v 

zgodbi srečamo elemente prostozidarstva, kateremu sta pripadala Mozart in Schikaneder. Gre 

za prispodobo modrosti in razsvetljenstva, najbolj očiten simbol prostozidarjev pa je število tri, 

ki se v operi pojavi na več mestih: tri kraljičine spremljevalke, tri duhovi, tri duhovniki, tri 

sužnji, tri različne preizkušnje, ki jih mora premagati Tamino (Cantoni in Schwarm, 2014). 

Izpostavljena je osnovna misel, da modrost in človečnost premagata sile maščevanja in nasilja 

(Sivec, 1976). Posebnost opere je izredno premišljena izbira glasbe za posamezne osebe. Ta 

odraža njihov karakter in vlogo – Papagena predstavljajo preproste, za ljudsko glasbo značilne 

melodije, njegovo popolno nasprotje pa je dramatična glasba Kraljice noči. Mladima 

zaljubljencema Taminu in Pamini je podelil harmonije, ki izražajo romantičnost (Cantoni in 

Schwarm, 2014). Opera tako vsebuje različne stilne zvrsti – od preprostih ljudskih melodij do 

zahtevnih arij. Mozart je vse te elemente spojil v homogeno odrsko delo in tako ustvaril opero 



M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

29 

 

za ljudske množice – z njo mu je uspelo hkrati zadovoljiti najpreprostejšega in najzahtevnejšega 

poslušalca (Sivec, 1976). 

 

Osebe, ki nastopajo v operi, so: 

– Tamino, princ (tenor); 

– Papageno, ptičar (bariton); 

– Kraljica noči (sopran); 

– Pamina, hči Kraljice noči (sopran); 

– Sarastro, svečenik in Paminin oče (bas); 

– Monostatos, vodja sužnjev v templju (bariton); 

– Papagena (sopran); 

– tri kraljičine spremljevalke (sopran, mezzosopran); 

– tri duhovi (sopranski glas, alt, mezzosopran); 

– glasnik v templju (basbariton); 

– tri duhovniki (tenor, bas); 

– tri sužnji (tenor, bas); 

– duhovniki, duhovnice, sužnji, ljudstvo, živali. 

 

Prizorišče 

Opera se dogaja v pravljični deželi. 

 

Vsebina  

Prvo dejanje: 

Princa Tamina v gozdu zasleduje kača. Iz smrtne nevarnosti ga rešijo tri dame, ki služijo 

Kraljici noči. Dame občudujejo nezavestnega princa in se ne morejo dogovoriti, katera bo ostala 

pri njem, medtem ko bosta drugi dve odšli do Kraljice noči in ji poročali o dogodku. Odidejo 

vse tri, do princa pa pojoč pristopi ptičar Papageno. Poje o radostih svojega poklica in o želji 

po življenjski sopotnici. Tamino se prebudi iz nezavesti, Papageno pa se zlaže, da ga je pred 

kačo rešil on. Vrnejo se dame in Papagenu zaradi laži zaklenejo usta. Taminu izročijo portret 

Pamine, princ se vanjo takoj zaljubi. Približa se Kraljica noči in Taminu pove, da je Pamina 

njena hčerka, ugrabil pa jo je zlobni Sarastro. Kraljica Taminu obljubi svojo hčer za nevesto, 

če jo bo rešil iz Sarastrove palače. Tri dame mu izročijo čarobno piščal, Papagenu pa čarobne 

zvončke, da bosta na poti varna. Tamino in Papageno se odpravita proti Sarastrovi palači. Tam 

suženj Monostatos nadleguje Pamino. Takrat prispe Papageno, ko zagleda Monostatosa, se oba 

prestrašita in zbežita. Papageno se vrne in Pamini pove, da je Kraljica noči poslala Tamina, da 

jo reši. Pamina je presrečna, ko spozna, da jo Tamino ljubi, prav tako pa izve, da si Papageno 

zelo želi najti ženo. Skupaj odideta Taminu naproti. Trije duhovi Tamina pripeljejo do nasadov 

pred Sarastrovo palačo. Znajde se pred tremi vhodi. Neuspešno poizkusi vstopiti skozi prva 

dva, nazadnje poskusi pri vhodu Modrost. Tam ga ogovori svečenik in ga prepričuje, da je 

Sarastro v resnici dober, ne pa zloben. Tamino izve, da je Pamina živa, zato zaigra na svojo 

čarobno piščal, da bi z njo priklical Pamino in Papagena. Okoli njega se zberejo živali in 

prisluhnejo čarobni glasbi, oglasijo pa se tudi Papagenovi zvončki. Tamino odhiti proti zvoku. 

Papageno in Pamina iščeta Tamina, a ju na poti prestrežejo Monostatos in drugi sužnji. 

Papageno zaigra na čarobne zvončke in se tako znebi sovražnikov – ti odplešejo stran. Zvončki 

pa privabijo Pamininega očeta Sarastra. Pamina mu prizna, da je hotela zbežati, ker jo je 

Monostatos nadlegoval. Sarastro ji pove, da mora ostati pri njem, ker je njegova naloga, da jo 

vodi k modrosti. Vstopi Monostatos in s seboj privede Tamina. Pamina prvič vidi svojega 

rešitelja in mu skoči v objem. Monostatos pričakuje nagrado, ker je privedel Tamina, vendar pa 

ga Sarastro kaznuje, ker je nadlegoval njegovo hčer. Sarastro, Tamino in Papageno odidejo v 

svetišče (Cantoni in Schwarm, 2014). 
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Drugo dejanje: 

Sarastro se sreča s svojim svetovalcem. Oba se strinjata, da bi se morala Tamino in Pamina 

poročiti, Tamino pa bo lahko nasledil Sarastra, če bo opravil določene preizkušnje. Sarastro 

moli k boginji Isis in bogu Osirisu ter ju prosi, da naj varujeta zaljubljenca. Duhovnik Tamina 

opozori, da je to njegova zadnja možnost za pobeg, a princ je odločen, da bo izpolnil svojo 

nalogo. Papageno ni preveč navdušen nad izpolnjevanjem nalog – preizkušenj; želi si le hrane, 

vina in ženo. Duhovnik mu pove, da bo ženo lahko dobil, če bo premagal preizkušnje. Prva 

preizkušnja od Tamina in Papagena zahteva, da molčita – ne smeta se pogovarjati z nikomer. 

Tri dame ju skušajo pripraviti do tega, da spregovorita. Papageno spregovori, Tamino pa uspe 

ostati tiho. Duhovniki pohvalijo Tamina in oštejejo Papagena. Medtem se Monostatos v palači 

približa speči Pamini in jo želi poljubiti. Takrat se prikaže Kraljica noči in ga odžene stran. 

Kraljica zbudi Pamino, ji poda bodalo ter ji naroči, da naj z njim ubije Sarastra. Kraljica odide, 

do Pamine pa pristopi Monostatos in ji zagrozi, da bo Sarastru razkril njen načrt. Prispe Sarastro 

in Monostatosa odžene, Pamino pa pomiri, saj ve, da mu nikoli ne bi storila nič žalega. Tamino 

in Papageno se spopadeta z drugo preizkušnjo molčečnosti. Srečata starko, ki zase trdi, da je 

stara 18 let in 2 minuti. Papageno je sprva prepričan, da ima 80 let, vendar pa ženska vztraja pri 

tem, da jih šteje 18. Papageno jo vpraša, ali ima partnerja. Odgovori pritrdilno in mu pove, da 

je njegovo ime Papageno. Nato izgine. Približa se Pamina in poskuša govoriti s Taminom, a je 

ta zavezan k molčečnosti in ji zato ne odgovori. Dekle obupano odide. Papageno zaigra na 

čarobne zvončke. Vrne se starka in od Papagena zahteva, da se z njo poroči – v nasprotnem 

primeru bo ostal sam za vedno. Papageno obotavljajoče privoli. Starka se v hipu spremeni v 

prelepo dekle Papageno. Papageno jo želi objeti, vendar jo duhovniki odženejo stran. Pamino 

na dvorišču najdejo trije duhovi. Dekle se poizkuša zabosti z materinim bodalom, ker misli, da 

jo je Tamino zapustil. Duhovi ji obljubijo, da ga bo kmalu spet videla. Dva moška odpeljeta 

Tamina v gore na zadnjo preizkušnjo. Soočiti se bo moral s požarom in vodo. Pridruži se mu 

tudi Pamina, ker bosta morala preizkušnjo premagati skupaj. Izmenjata si nekaj ljubezenskih 

besed in se podata na pot. Požar in vodo premagata s pomočjo čarobne piščali. Duhovniki 

slavijo njun uspeh. Papageno se na vrtu poizkuša obesiti, saj je izgubil upanje, da bo še kdaj 

srečal Papageno. Trije duhovi ga spomnijo na čarobne zvončke. Papageno zaigra nanje in s tem 

privabi Papageno. Skupaj proslavita združitev. Monostatos, Kraljica noči in tri dame poizkušajo 

uničiti Sarastrovo palačo, vendar so poraženi in izginejo v temo. Sarastro poroči Tamina in 

Pamino. Zgodba se zaključi s hvaljenjem zakona in zahvalo bogovom (Cantoni in Schwarm, 

2014).   

 

2.4 HELENA KRALJIČ 

 

2.4.1 Intervju s pisateljico Heleno Kraljič  

Da bi dobila globlji vpogled v obravnavano temo, sem avtorico slikanic, Heleno Kraljič, 

prosila, da odgovori na nekaj vprašanj. Ta so se navezovala na njeno otroštvo in začetke 

pisateljske poti, ustvarjanje za otroke in mladino ter na slikanice, ki zavzemajo največji del 

njenega opusa. V nadaljevanju je pojasnila, kako je nastajala Zbirka Opere, kako je potekal 

proces prirejanja, kaj jo je vodilo pri izbiri opernih del in kakšno je po njenem mnenju glavno 

sporočilo zgodb o Madame Butterfly in čarobni piščali. Na koncu je strnila svoja razmišljanja 

o položaju knjige in značilnostih mladega bralca v sodobnem času ter učiteljem svetovala, da 

naj včasih naredijo izjemo ter prisluhnejo »norim idejam ali zamislim učencev in jim s tem 

pokažejo, da imajo tudi oni pravico do glasu in svojega mnenja, čeprav se zelo razlikuje od 

splošno sprejetega«. 
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Kako bi opisali Heleno Kraljič? 

Rada imam dinamiko, ples, glasbo, literaturo, šport. Uživam, če je moj dan čim bolj poln in 

prepreden z različnimi izzivi. Vse počnem strastno. Ljubim in sovražim. Rada imam iskrene in 

delovne ljudi ter sem zelo občutljiva na krivice. 

 

Ste že v otroštvu imeli radi knjige? Kaj ste najraje brali? Kam segajo začetki Vaše pisateljske 

poti? 

Kot otrok sem trenirala tenis, ples, gimnastiko ... Družila sem se z glasbo na mnoge načine.  

S prijatelji smo se podili s kolesi, plavali v Ljubljanici, plezali po drevesih in uganjali mnoge 

norčije, ki so jezile sosede. Spanje se mi je zdela čista potrata življenja. Edini, ki me je znal 

umiriti, je bil moj dedek. Z njim sem lahko ure in ure, običajno ko so »normalni« otroci šli spat, 

poslušala zgodbe. Šla sva se nadaljevanja, sestavljanja. Vsak je povedal del zgodbe, ki ga je 

drugi potem nadaljeval. Vmes sva jedla čokolado in vedno popackala odeje, da se je babi jezila. 

Ravno ta del mojega življenja je vplival na to, da sem vzljubila zgodbe. Predvsem tiste, ki so 

del mene in se napišejo v moji glavi. Rada sem brala. A imela sem spoštovanje do knjig, zato 

tega nikoli nisem počela površno. Zanje sem si vzela čas, običajno ponoči. Takrat ni bilo 

prijateljev, ki bi me »speljali« ven.  

Knjige so bile moje zaveznice. Pomagale so mi razumeti svet, pregnale so mi marsikatere 

strahove, me spodbujale k domišljiji in mi kazale različne življenjske poti. Bile so moje 

najboljše prijateljice in ob njih sem se počutila varno, saj sem lahko bila jaz jaz. Takrat sem 

najraje brala fantazijske romane. Nobena zgodba pa zame ni imela konca. Včasih sem jo še 

dneve premlevala in si izmišljevala njena nadaljevanja.   

 

Zakaj ste se odločili postati pisateljica? 

V življenju imamo različne prelomnice. Diploma, poroka, rojstvo otroka, smrt bližnjega ... 

Slednja je v meni pustila veliko praznino. Takrat sem potrebovala čas zase. Želela sem zložiti 

in preusmeriti misli. Spet sem se zatekla h knjigam. In k pisanju. Ko sem predelala stopnje 

žalovanja, me je dolgo časa zbadala misel o minljivosti življenja. Verjamem, da so zgodbe 

zapisane v knjigah večne. Napisala sem svojo prvo zgodbo in se odločila, da jo bom delila z 

otroki. Meni najljubšo, najbolj ranljivo skupino ljudi.  

 

Od kod jemljete navdih za ustvarjanje? Kako izbirate teme, o katerih boste pisali? 

Pogosto se teme lotim načrtno in sistematično. Vse teme pa premlevam in dopolnjujem v 

različnih situacijah in na različnih krajih. Včasih se zgodi, da sem že s prvim osnutkom 

zadovoljna, pogosto pa besedilo zavržem in se ga lotim na novo čez mesece.       

 

Zakaj ste se odločili, da boste pisali ravno za otroke in mladino? Ste se kdaj poizkusili tudi v 

pisanju za odrasle? 

Menim, da so otroci najbolj zahtevna, pa vendar najbolj iskrena in zvesta publika. V pisanju 

za odrasle se še nisem poskusila, a gotovo je to področje, ki me bo slej ko prej potegnilo. 

 

Velik del Vaše bibliografije zajemajo slikanice. Zakaj Vam je ustvarjanje slikanic v tako 

veselje? 

Prepričana sem, da slikanice otrokom pomagajo tkati dobre medsebojne odnose. Otroci 

razvijejo empatijo, lažje se spopadejo in razumejo svoja čustva in čustva drugih. Mnoge 

slikanice razbijajo tabuje, strahove, otrokom približajo moralne vrednote in jih na ta način 

postopoma uvajajo v svet odraslosti.  
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Bi lahko izpostavili kakšno delo, na katerega ste še posebej ponosni?   
Zelo sem ponosna na tiste slikanice, ki so dobile posebno mesto med otroki. Na tiste, ki so 

mi dale priložnost, da stkem vezi s posebnimi ljudmi. Na tiste, s katerimi sem raziskovala nove 

teme in jih uspešno pripeljala med bralce. Na tiste, ki kličejo po nadaljevanju, ker so se priljubile 

med otroki. Na tiste in te, ki so zapisale moje življenja, mi dale nove razsežnosti, nova 

spoznanja in me pripeljale na pot, kjer stojim zdaj ter imam privilegij, da počnem v življenju 

tisto, v čemer uživam.   

 

Kaj je po Vašem mnenju skrivnost dobre otroške knjige? 

Zagovarjam idejo, da je skrivnost dobre knjige, da je večplastna, da z vsakih branjem olupiš 

nov delček čebulne lupine. Najbolj vesela sem stavka, ko ti starš reče, da je moral kakšno mojo 

zgodbo prebirati znova in znova, pa se je otrok ni naveličal. 

 

Kaj menite o naslovniški odprtosti slikanic? Komu so namenjene Vaše slikanice? 

Slikanice so namenjene otrokom in odraslim. Želim si, da bi jih zgodbe povezale, da bi 

skupaj preživeli čim več časa, da bi ob prebiranju odpirali nove teme za pogovor in uživali v 

bližini drug drugega.  

 

V Zbirki Opere ste izdali tri slikanice (Madame Butterfly, Čarobna piščal in Aida, etiopska 

princesa). Zakaj ste se odločili, da boste priredili opere? Ste tudi sami ljubiteljica oper? 

Res je, rada poslušam tudi opero. S slikanicami sem opere želela približati otrokom, saj se 

mi je zdelo, da bodo tako lažje in bolj nevsiljivo našle pot do njih.   

 

Zakaj ste izbrali ravno te tri opere? 

Vse tri so zelo povedne. In vse tri na različne načine častijo ljubezen. Nekako se mi je zdelo, 

da so po vsebini najbolj primerne za otroke (Carmen je morda manj primerna) in da jih bodo 

najlažje razumeli.    

 

Kako je potekal postopek prirejanja? Ste se srečali s kakšnimi težavami pri prenosu zgodbe 

iz enega v drug medij (opera–slikanica)? 

Zame je postopek prirejanja zahteven, saj se je potrebno spoprijeti z vsebino in ujeti tok 

misli oziroma interpretacijo zgodbe nekoga drugega. Preposlušala sem mnogo izvedb, da sem 

začutila utrip zgodbe, ki sem jo želela napisati.   

 

So se Vam zdeli kakšni elementi/deli izvirne zgodbe (Madame Butterfly in Čarobna piščal) 

pretežki ali neprimerni za mladega bralca?  
Pravzaprav je bila Mozartova Čarobna piščal najtrši oreh. Zgodba ima toliko plasti, da se 

lahko hitro izgubiš. Jaz sem se odločila, da v vsebinsko jedro postavim ljubezen in ne 

prostozidarska vodila ali mitsko plat, ki so otrokom manj razumljiva.  

 

Kaj je po Vašem mnenju sporočilo zgodb Madame Butterfly in Čarobna piščal?  

Pri Madame Butterfly gre za tragično in dramatično zgodbo ljubezensko zgodbo, v katero 

sta postavljeni agresivna ameriška in tradicionalna japonska kultura. Gre za manipulacijo 

ženske, ki si želi boljšega življenja. Čarobna piščal je zelo fantazijska in zato bolj odmaknjena 

od realnega sveta. Osnovna zgodba je večplastna in morala sem se zelo truditi, da me ne potegne 

v smer, ki bi bila otrokom nejasna, zato sem se držala niti in se osredotočila na ljubezen in njene 

preizkušnje in na boj med dobrim in zlim.       
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Kako so nastajale ilustracije za omenjeni slikanici? Je imela ilustratorka proste roke ali se je 

ravnala po Vaših usmeritvah?  

Ilustratorka je sicer imela proste roke, sem ji pa v pomoč vseeno poslala nekaj povezav, s 

katerimi sem si sama pomagala. 

  

Ste razmišljali o tem, da bi slikanicam dodali tudi glasbene vložke (npr. odlomke iz oper) ali 

ste želeli vključiti samo besedilo in ilustracije? 

Sem, ne samo razmišljala, dobila sem se celo na RTV-ju, da bi odkupila najbolj znane dele 

omenjenih oper, ki jih je izvajal Simfonični orkester RTV, pa nekako nismo našli skupne poti.  

 

V empiričnem delu svoje magistrske naloge bom slikanico Čarobna piščal obravnavala s 

četrtošolci, Madame Butterfly pa s šestošolci. Koliko stare bralce ste imeli v mislih Vi?  

Menim, da ste se pravilno odločili, saj je zgodba Čarobna piščal v moji priredbi primernejša 

za mlajše in Madame Butterfly, ki je bolj pretresljiva, za starejše otroke. Sta pa zgodbi, sploh 

Čarobna piščal, če ju analiziramo, zelo zahtevni in je bilo potrebnih mnogo ur in konzultacij, 

da sta zaživeli v taki obliki, da sta primerni za osnovnošolske otroke.   

 

Slavko Pregelj je v enem izmed intervjujev dejal: »V mojih mladih letih je bila knjiga na 

lestvici vrednot ljudi precej više, kot je danes.« Kakšno vlogo imajo po Vašem mnenju knjige 

v sodobnem svetu, ki je poln informacijsko komunikacijske tehnologije? 

Res je, da je sedaj na voljo mnogo medijev, ki so za otroke in odrasle bolj mikavni in zlahka 

odvrnejo pozornost od knjige in res je, da žal knjiga ne pridobiva na veljavi. Res pa je tudi, da 

od današnjih otrok več pričakujemo in imajo manj prostega časa, kot smo ga imeli včasih.  

   

Kako bi opisali mladega bralca v 21. stoletju? Kakšne so po Vaših opažanjih bralne navade 

med mladimi?  

Knjiga še nikoli ni bila tako dostopna kot danes, pa vendar raziskave kažejo, da vedno več 

mladih posega po elektronskih knjigah in knjigah v angleščini. Mladi berejo manj, saj se v 

njihov prosti čas zajedajo šolske in obšolske obveznosti. Niso pa zanemarljiva niti pričakovanja 

in pritisk okolja, ki je premosorazmeren z uspešnostjo in priljubljenostjo na mnogih področjih. 

Menim, da morajo na račun tega današnji otroci prej odrasti in se spopadati s težjimi bremeni, 

branje kot sprostitvena dejavnost pa čaka na boljše čase.    

 

Vsako Vaše delo nosi prav posebno sporočilo. Kaj pa bi sporočili učiteljem in vsem, ki imajo 

pred seboj mladega bralca?  
Vedno sem zagovarjala otroke, ki so izstopali iz povprečja. Vem, da je to za delo v skupini 

moteče, saj je čas omejen, program pa mora teči naprej. Pa vendar zelo cenim učitelje, ki 

naredijo izjemo in včasih prisluhnejo, čeprav norim idejam ali zamislim učencev, in jim s tem 

pokažejo, da imajo tudi oni pravico do glasu in svojega mnenja, čeprav se zelo razlikuje od 

splošno sprejetega.           
    

2.4.2 Kronološka bibliografija del za otroke in mladino1 

Slikanice: 

– Sladkorni Jurij (2001), 

– Jelenja past (2002), 

– Novoletna bučka (2002), 

                                                           
1 Bibliografija je povzeta po 

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20200211_140429_a6263907.html  (Pridobljeno 10. 1. 

2020). 

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20200211_140429_a6263907.html
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– Banane v nevarnosti (2003), 

– Dežela čarodejev (2003), 

– Stekleno mesto (2003), 

– Vesoljske dogodivščine (2003), 

– Zadnji dinozaver (2003), 

– Abeceda živali (2004), 

– Čigav je rep? (2004), 

– Čigave so noge? (2004), 

– Čigave so sledi? (2004), 

– Čigavi so rogovi? (2004), 

– Hiša strahov (2004), 

– Jama diamantov (2004), 

– Kdo se oglaša? (2004), 

– Mavrične kraljične (2004), 

– Pingvin Pingo (2004), 

– Zaljubljeno strašilo (2004), 

– Kaj slišiš? (2005), 

– Me poznaš? (2005), 

– Sanje morske zvezde Anje (2005), 

– Potopljeni zaklad (2005, Zbirka Biseri), 

– Lučko in poklici (2007, Zbirka Lučka), 

– Lučko in prevozna sredstva (2007, Zbirka Lučka), 

– Lumen i zanimanja (2007, hrvaški jezik), 

– Mavrične kraljične in izgubljena krona (2007), 

– Razvajena muca Liza (2007), 

– Slavna ovca Stela (2007), 

– Soseda vseveda (2007), 

– Svet v barvah (2007), 

– Tekma pod regratovim klancem (2007), 

– Zmeda v pravljični deželi (2007), 

– Kako so igrače spametovale Matica (2008), 

– Lučko in zimske radosti (2008, Zbirka Lučka), 

– Lučko kuha (2008, Zbirka Lučka), 

– Mavrične kraljične in velikan Grom (2008), 

– Ples v zabojniku (2008), 

– Pošast v vrtcu (2008), 

– Stonoga Tina išče moža (2008), 

– Zaljubljena balončka (2008), 

– Dogodek v Mestnem Logu (2009), 

– Dve luni (2009), 

– Listko in njegova življenja (2009), 

– Osel gre samo enkrat na led (2009), 

– Radovedni copatek Peter (2009), 

– Stari avto (2009), 

– Zobek Mlečko pri zobozdravniku (2009), 

– Kako se počutim? (2010), 

– Konj Pikec dobi zobni aparat (2010), 

– O deklici in izgubljenem zakladu (2010), 

– O soncu, ki ni moglo zaspati (2010), 

– Plastenka praznuje veliko noč (2010), 
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– Strahec Vili v otroški domišljiji (2010), 

– Štorklja Špela (2010), 

– Trije dobri možje in ljubezen (2010), 

– Doktor Medved (2011), 

– Igre z žogo (2011, Zbirka Spoznavam), 

– Karli, Fonzi in zlata ribica (2011), 

– Pošastozavri in jabolko spora (2011), 

– Koza Zoja išče prijateljico (2012), 

– Larina skrivnost (2012), 

– O petelinčku, ki se je učil kikirikati (2012), 

– Stara ura (2012), 

– Veliki strašni volk (2012), 

– Božičkovo pismo (2013), 

– Imam disleksijo (2013, Zbirka Ljubezni je za vse dovolj), 

– Imam downov sindrom (2013, Zbirka Ljubezni je za vse dovolj), 

– Kako raste laž (2013), 

– Aida, etiopska princesa (2014, Zbirka Opere), 

– Bežimo, vsi! Volk z orjaškimi zobmi nas lovi! (2014, Serija Strašni Volk), 

– Čarobna piščal (2014, Zbirka Opere), 

– Elvis in Tara morata stran (2014, Zbirka Ljubezni je za vse dovolj), 

– Pismo za zobno vilo (2014, Serija Poštnice), 

– Žan je drugačen: zgodba o dečku z avtizmom (2014, Zbirka Ljubezni je za vse dovolj), 

– Beli muc in črni muc (2015), 

– Kleopatra (2015, Zbirka Faraoni), 

– Madame Butterfly (2015, Zbirka Opere), 

– Nefretiti (2015, Zbirka Faraoni), 

– Nekaj res posebnega (2015, Zbirka Zajček Zdravko), 

– Nimam časa (2015), 

– Piki išče dom (2015, Serija Poštnice), 

– Pismo za Matjaža (2015, Serija Poštnice), 

– Danes nočem videti nikogar več (2016, Zbirka Zajček Zdravko), 

– Dve želji (2016), 

– Der Esel geht nur einmal aufs Eis (2016, nemški jezik), 

– Hačepsut (2016, Zbirka Faraoni), 

– Maja in Miha: otroka s sladkorno boleznijo (2016, Zbirka Ljubezni je za vse dovolj), 

– Skrivnostna škatlica (2016, Zbirka Zajček Zdravko), 

– Snežinke (2016), 

– Cleoparta (2017, italijanski jezik), 

– Moj brat (2017), 

– Moj dedek (2017), 

– Moja babica (2017), 

– Moja sestra (2017), 

– Muca Mija in čudežna rastlina (2017, Zbirka Prijatelji), 

– Muca Mija in miška Maša (2017, Zbirka Prijatelji), 

– Muca Mija in novoletno darilo (2017, Zbirka Prijatelji), 

– Muca Mija in rojstni dan (2017, Zbirka Prijatelji), 

– Na kmetiji (2017), 

– Najboljša prijateljica (2017), 

– Non ho tempo! (2017, italijanski jezik), 

– Rakun Raško, košarkar (2017, Zbirka Športne zgodbe), 
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– Dva prijatelja (2018), 

– Dve zvezdi (2018), 

– Moj očka (2018), 

– Moja mamica (2018), 

– Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka (2019), 

– Kkkmalu bom praznoval rojstni dan: zgodba o dečku, ki jeclja (2019), 

– Pod srečno zvezdo (2019), 

– Pravi zaklad (2019). 

 

Kratka proza: 

– Prijateljice in rastlinjak smrti (2004), 

– Biseri (2005, Zbirka Biseri), 

– Kraljestvo biserov (2005, Zbirka Biseri), 

– Nočna zgodba (2006), 

– Pojoče račke (2006), 

– Samove dogodivščine v Deželi Svetlobe (2008), 

– Nika (2009), 

– A donkey only goes onto the ice once (2012, angleški jezik), 

– Sarah the centipede seeks a husband (2012, angleški jezik). 

 

Romani: 

– Prijateljice in skrivnostne počitnice (2003), 

– Prijateljice in umori v zapuščeni vili (2003), 

– Prijateljice in usodno srečanje (2005), 

– Samovo potovanje v deželo Svetlobe (2008). 

 

Enciklopedije in leksikoni: 

– Mitološka bitja (2005), 

– Prva ---, prvo ---, prvi …: pregled zanimivih odkritij (2006), 

– Enciklopedija rekordov (2007), 

– Države EU --- EU --- EU --- v času predsedovanja Slovenije (2008). 

 

Delovni zvezek: 

– En korak do čistega okolja (2009). 

 

Kviz: 

– Kviz praznikov (2006). 

 

Zgoščenki: 

– Pajek Feliks in muha enodnevnica (2007), 

– Pojoče račke (2007). 

 

2.4.3 Slikanica Madame Butterfly  

Slikanica Madame Butterfly je izšla pri založbi Morfem leta 2015 kot tretja knjiga v Zbirki 

Opere. Napisala jo je Helena Kraljič, ilustrirala pa Martina Peluso. Nastala je na podlagi 

svetovno znane opere Madame Butterfly, za katero je zgodbo ameriškega pisatelja Davida 

Belasca uglasbil Giacomo Puccini.  

V slikanici je predstavljena zgodba mlade japonske gejše Čo Čo San (Madame Butterfly), 

ki se zaljubi v ameriškega častnika Benjamina Franklina Pinkertona. Prepričana, da je našla 



M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

37 

 

ljubezen svojega življenja, izstopi iz svoje vere in sprejme moževo, se z Benjaminom poroči 

ter z njim zanosi. Pinkertonova ljubezen pa ni resnična, saj takoj po poročni noči odide v 

Ameriko in si tam najde »pravo« ženo. Prevarana Čo Čo San ostane sama s sinom in tri leta 

vztrajno čaka na moževo vrnitev. Ves ta čas zavrača snubca Jomadora in mu jasno sporoča, da 

bo svojega moža čakala do smrti. Ameriški konzul končno prinese vest o tem, da se Pinkerton 

vrača, a ne sam – z njim prihaja njegova nova žena Kate. Kljub temu je Madame Butterfly še 

vedno trdno prepričana, da jo bo njen mož skupaj s sinom odpeljal v Ameriko. Kmalu pa spozna 

svojo zmoto in ugotovi, da bosta Benjamin in Kate odpeljala otroka. Čo Čo San sina še zadnjič 

objame in se od njega poslovi. Nato vzame očetov nož in si z rezilom prereže vrat. Za seboj 

zasliši možev krik, se obrne nazaj, da bi ga še zadnjikrat videla, nato pa se mrtva zgrudi na tla.  

 

2.4.3.1 Primerjava z izvirnikom – Giacomo Puccini: Madame Butterfly 

Ob prebiranju slikanice lahko opazimo, da je pisateljica pri ustvarjanju priredbe v veliki 

meri ostala zvesta izvirniku. Slikanica ima enak naslov kot operno delo (Madame Butterfly), 

prav tako pa v njej nastopajo skoraj vse osebe iz opere (ohranjena so njihova izvirna imena).  

 

Preglednica 1: Književne osebe v operi in slikanici Madame Butterfly 

Opera Slikanica 

– Čo Čo San (Madame Butterfly), gejša 

(sopran); 

– Suzuki, njena služkinja (mezzosopran); 

– Benjamin Franklin Pinkerton, poročnik v 

ameriški mornarici (tenor); 

– Kate Pinkerton, Pinkertonova žena v 

Ameriki (mezzosopran); 

– Sharpless, ameriški konzul (bariton); 

– Goro, ženitni posrednik (tenor); 

– princ Yamadori, bogati snubec (tenor); 

– Bonzo, Čo Čo Sanin stric (bariton); 

– Yakuside, Čo Čo Sanin stric (bariton); 

– cesarjev pooblaščenec (bas); 

– uradnik registrature (bariton); 

– Čo Čo Sanina mati (mezzosopran), teta 

(mezzosopran), bratranec 

(mezzosopran), otrok (sopran), drugi 

sorodniki, prijatelji in služabniki. 

– Čo Čo San (Madame Butterfly), 

japonska gejša; 

– Suzuki, sobarica; 

– Benjamin Franklin Pinkerton, 

mornariški častnik; 

– Kate, Pinkertonova ameriška žena; 

– Sharpless, ameriški konzul; 

– Goro, mešetar; 

– Jomadoro, princ, Čo Čo Sanin snubec; 

– Bonzo, Čo Čo Sanin stric, budistični 

duhovnik; 

– Čo Čo Sanin sin; 

– svatje. 

 

 

Zgodba, ki jo pripoveduje slikanica, je sicer poenostavljena, a v celoti sledi dogajanju v 

operi. Primerjavo zgodbe v operi in slikanici prikazuje spodnja preglednica.  

 

Preglednica 2: Primerjava zgodbe v operi in slikanici Madame Butterfly 

Zgodba  Opera Slikanica 

Benjamin 

Franklin 

Pinkerton 

prispe na 

Japonsko. 

– Ženitni posrednik Goro 

Benjaminu Franklinu Pinkertonu 

razkazuje hišo. 

– Predstavi mu služabnike in načrt 

za poroko. Pinkerton je hišo najel 

za 999 let, prav tako pa 999 let 

velja poročna pogodba.  

– V pristanišče pripluje ameriška 

ladja, z njo pa tudi mornariški 

častnik Benjamin Franklin 

Pinkerton. 

– Pričaka ga mešetar Goro, se mu 

predstavi in ga odpelje do »lične 

japonske hišice«.  
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– Sharpless Benjamina opozori na 

nespametno odločitev 

(prenagljeno poroko).  

– Benjamin brezskrbno pove, da 

lahko poročno pogodbo prekine 

kadar koli in nazdravi na svojo 

»pravo« poroko, ki se bo zgodila 

v Ameriki.  

– Goro pove, da je Benjaminova 

bodoča nevesta zelo lepa, njena 

cena pa je manj kot 50 dolarjev.  

– Benjamin ni prepričan, ali do 

Madame Butterfly čuti resnično 

ljubezen, vsekakor pa meni, da 

gre za metulja, ki ga mora ujeti in 

imeti v svoji lasti.  

– Benjamin si površno ogleda 

hišico in podpiše pogodbo. 

– Goro mu predstavi kuharico, 

sobarico in slugo.  

Benjamin 

spozna 

Madame 

Butterfly. 

– Madame Butterfly Pinkertonu 

pripoveduje o svoji družini, ki je 

bila nekoč premožna, spremembe 

pa jo prisilile, da je postala gejša 

in tako sama skrbela zase. Njena 

mati je revna, oče pa mrtev. 

Razkrije, da je stara 15 let.  

– Sharpless je osupel in Benjamina 

še enkrat poizkuša posvariti, da 

poroka ni šala.  

– Butterfly bodočemu možu 

pokaže nekaj osebnih stvari – 

nakit in skrivnostno škatlo, ki pa 

je ne odpre.  

– Goro Benjaminu zaupa, da je v 

škatli spravljen nož, s katerim je 

Butterflyin oče po naročilu storil 

samomor.  

– V prostor vstopi Madame 

Butterfly in Benjamina takoj 

očara (»To dekle bi lahko ljubil 

999 let«). 

– Tudi Butterfly je navdušena nad 

svetlolasim, modrookim, 

postavnim in omikanim 

moškim.  

– »Pinkerton in Čo Čo San sta 

ostala sama v japonski hišici, v 

kateri sta se bolje spoznala.« 

Benjamin in 

Madame 

Butterfly se 

poročita. 

– Butterfly pove, da se je skrivaj 

spreobrnila iz svoje vere v 

krščanstvo, da bi molila k istemu 

Bogu kot njen mož. Pripravljena 

se je odreči vsemu, tudi svoji 

družini. 

– Benjamin in Butterfly se 

poročita.  

– Butterflyin stric Bonzo jo obtoži, 

da je storila nekaj nezaslišanega – 

zapustila je svojo vero. Benjamin 

ga nažene stran, odidejo tudi 

gostje.  

– Benjamin in Butterfly sta končno 

sama, nevesta obleče obleko za 

– Sharpless Benjamina vpraša, ali 

ljubi Butterfly. Ta odgovori: 

»Odvisno, kako vzameš. Mornar 

sem. V vsakem pristanišču 

imam dekle, ki jo ljubim.« 

– Benjamin in Madame Butterfly 

si obljubita večno zvestobo, 

nevesta pa možu obljubi, da bo 

njegova do konca življenja in po 

njem. 

– Butterfly pove, da je sprejela 

moževo vero. Stric jo označi za 

izdajalko, prav tako so nad njeno 

odločitvijo zgroženi tudi svatje.  
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poročno noč in skupaj odideta v 

hišo. 

– Benjamin in Butterfly se 

umakneta v sobo ter se privijeta 

drug k drugemu. 

Benjamin se 

poslovi. 

/ – Benjamin se poslovi z besedami: 

»Jutri moram odpluti, a 

obljubim, da se bom vrnil, takoj 

ko bo mogoče.«  

Madame 

Butterfly tri 

leta čaka 

svojega moža. 

– Benjamin je odšel pred tremi leti. 

Butterfly zmanjkuje denarja, 

Suzuki pa ne verjame, da se bo 

sploh še kdaj vrnil.  

– V času moževe odsotnosti k 

Butterfly prihaja bogat snubec 

Yamadori, a ga dekle vztrajno 

zavrača.  

 

– »Minila so tri leta.« 

– Madame Butterfly vztrajno 

zavrača snubca Jomadora, ki jo 

z vsem srcem ljubi.  

– »Zakaj se ne vrne? Zakaj mi vsaj 

ne piše? Ali je sploh še živ?« 

– Suzuki je že dolgo tega izgubila 

upanje, da se bo Benjamin vrnil, 

Butterfly pa še vedno verjame v 

srečen konec. »Vem, da misli 

name. Pogreša me prav toliko 

kot jaz njega. Kmalu se bo 

vrnil.« 

Sharpless 

prispe s 

pismom. 

– Prispe Sharpless s pismom, v 

katerem Benjamin sporoča, da se 

je v Ameriki poročil. Butterfly 

novici ne verjame in je še vedno 

trdno prepričana, da se bo njen 

mož vrnil, ko bodo ptice selivke 

začele gnezditi.  

– Sharpless sporoči, da bo 

Benjamin kmalu prispel na 

Japonsko, a noče videti svoje 

japonske žene.  

– Sharpless začne brati pismo, 

Butterfly pa ga prekinja z vzkliki 

sreče, da se njen mož končno 

vrača. Na vprašanje, kaj bi 

storila, če se Pinkerton ne bo 

vrnil, odgovori: »Ponovno bi 

postala gejša ali bi umrla.«  

– Butterfly Sharplessu predstavi 

svetlolasega dečka. Benjamin ne 

ve, da ima sina, saj je odšel takoj 

po poročni noči. 

– Sharpless odide, še prej pa 

Butterfly obljubi, da bo 

Pinkertonu sporočil, da ima sina. 

– Sharpless prinese Benjaminovo 

pismo in ga prebere.  

– Butterfly izve, da si je Benjamin 

v Ameriki ustvaril novo 

življenje in noče srečati svoje 

japonske žene. Na Japonsko se 

bo vrnil z novo ženo.  

– Butterfly Sharplessu naroči, da 

naj Benjaminu pove, da ima 

sina. 

– Sharpless odide z novico, 

Butterfly pa svojemu sinu 

zagotovi: »Prišel bo, boš videl. 

Tvoj oče bo prišel in naju 

odpeljal v svojo deželo. Končno 

bomo skupaj.« 

 

Goro širi 

neresnice o 

očetu 

Butterflyinega 

otroka. 

– V hišo prihiti Suzuki in s seboj 

privleče Gora. Preklinja ga, ker je 

širil neresnico – da oče 

Butterflyinega otroka ni znan.  

– »Goro je rekel, da se ne ve, čigav 

je (otrok).«  

– »Goro je lažnivec!« je zavpila 

Suzuki in sovražno zrla vanj. 

»Zelo dobro ve, čigav je otrok. 
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– Butterfly se razjezi in Goru 

zagrozi z očetovim nožem – nato 

ga nažene iz hiše. 

Nikoli ne bi prevarala moža. 

Poglejte ga vendar. Benjaminov 

je! Japonci nimajo modrih oči in 

svetlih las,« je odgovarjala Čo 

Čo San. 

Madame 

Butterfly se 

pripravlja na 

možev prihod. 

– V daljavi se zasliši strel iz 

pristanišča in naznani prihod 

ladje Abraham Lincoln, ki ji 

poveljuje Benjamin.  

– Butterfly celotno hišo okrasi s 

cvetjem. Nadene si poročna 

oblačila in skupaj s Suzuki ter 

sinom čaka na prihod svojega 

moža. 

– Madame Butterfly in Suzuki 

dolge ure zreta proti pristanišču 

in končno zagledata ladjo z 

napisom Abraham Lincoln.  

– Hišo okrasijo s cvetjem, 

Butterfly pa si nadene poročno 

obleko.  

Kate 

Pinkerton 

pride po 

otroka. 

– Do hiše prispeta Kate Pinkerton, 

častnikova nova žena, in 

Sharpless.  

– Pinkerton v naglici zapusti 

Butterflyino hišo – pravi, da je 

prešibak, da bi se soočil z 

Butterfly.  

– Butterfly zgrožena ugotovi, da je 

njen mož še enkrat poročen in je 

prišel po sina.  

– Kate se približa in Butterfly prosi 

za odpuščanje. Butterfly pove, da 

bo sina predala le, če jo pride zanj 

prosit Benjamin.  

– Sharpless in Kate zapustita hišo. 

– Benjamin, njegova žena Kate in 

Sharpless se približajo hišici.  

– Benjamin ugotovi, da ga 

Butterfly še vedno čaka, in 

spozna svojo napako. Odloči se, 

da bo počakal zunaj. 

– Kate pove, da je prišla po 

Benjaminovega otroka. 

Butterfly spozna svojo zmoto in 

se zave, da se bo morala ločiti od 

sina.  

– Madame Butterfly se obrne h 

Kate in zavpije, da naj po sina 

pride Benjamin.  

– Sharpless in Kate zapustita hišo. 

Madame 

Butterfly se 

poslovi od 

sina in naredi 

samomor. 

– Suzuki odide na vrt, Butterfly pa 

v roke vzame očetov nož in 

prebere napis: »Kdor ne more 

živeti častno, naj častno umre.«  

– Nato spusti nož in v naročje 

vzame svojega sina, ga poljubi ter 

mu prigovarja, da naj si zapomni 

materin obraz.  

– Butterfly sina posede pred vrata, 

sama pa se vrne pred oltar in se 

zabode z nožem.  

– V hišo prihitita Sharpless in 

Benjamin. Tam najdeta mrtvo 

Butterfly in čakajočega dečka. 

– Madame Butterfly seže po 

očetovem nožu za harakiri. 

Objame sina in se poslovi z 

besedami: »Ohrani me v lepem 

spominu in nikoli me ne 

pozabi.« 

– Suzuki nato dečka odpelje, 

njegova mati se obrne h kipu 

Bude in izgovori zadnje besede: 

»Kdor ne more živeti častno, naj 

častno umre.« 

– Z ostrim nožem si prereže vrat. 

Za seboj zasliši krik svojega 

moža, se obrne, da bi ga še 

zadnjič videla, in se mrtva 

zgrudi na tla. 

 

Kakovostna podpora besedilu v slikanici so tudi ilustracije, ki predstavljajo »drugačen 

svet«. Bralec tako lahko opazi značilnosti japonskega okolja (npr. stene in pohištvo v japonski 

hiši, oblačila in obutev, poročno obleko, sončnik, nakit, čajnik in skodelico, pisavo, s katero je 

napisana pogodba, lampijone, rožnate cvetove japonskih dreves in druge rastline …).  
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2.4.4 Slikanica Čarobna piščal  

Slikanica Čarobna piščal je izšla pri založbi Morfem leta 2014 kot druga knjiga v Zbirki 

Opere. Napisala jo je Helena Kraljič, ilustrirala pa Martina Peluso. Zgodba slikanice je  nastala 

na podlagi pravljične opere Čarobna piščal, za katero je libreto napisal Emanuel Schikaneder, 

uglasbil pa jo je Wolfgang Amadeus Mozart.  

Bralec spremlja zgodbo princa Tamina, ki ga v gozdu napade kača. Iz smrtne nevarnosti ga 

rešijo tri služabnice Kraljice noči, spozna pa tudi ptičarja Papagena. Služabnice mu izročijo 

sliko Pamine, hčere Kraljice noči, ki je ujeta v Sarastrovi palači. Princ se v dekle takoj zaljubi 

in pove, da bi šel zanjo na konec sveta. Služabnice mu izročijo čarobno piščal, ki ga bo varovala 

pred nevarnostmi. Z njim se na pot odpravi tudi Papageno s čarobnimi zvončki. Tamino in 

Papageno se na poti razideta. Papageno vstopi v Sarastrovo palačo in tam najde Pamino, ki jo 

straži temnopolti suženj Monostatos. Uspeta mu pobegniti in se odpravita Taminu naproti. Trije 

dečki Tamina pripeljejo do Sarastrovega templja modrosti s tremi vhodi. Pri zadnjih vratih z 

napisom Modrost ga ogovori stari svečenik in mu pove, da Sarastro v resnici ni zloben. Tamino 

obupan išče Pamino, ko ga ujame Monostatos. Privede ga do Sarastra in mu pove, da mu je 

hotel odpeljati hčer. Sarastro pa spozna, da je Tamino zaljubljen v njegovo hčer in se odloči, da 

bo preizkusil, kako močna je njuna ljubezen. Prva preizkušnja od Tamina in Papagena zahteva, 

da molčita. Pojavijo se tri dame in ju skušajo zvabiti v pogovor, vendar jim ne uspe. Kraljica 

noči medtem Pamini izroči bodalo in ji naroči, da naj ubije Sarastra. Dekle se temu upre, 

potolaži pa jo oče in ji pove, da je prepričan, da tega ne bi nikoli storila. Pamina poišče Tamina 

in poizkuša govoriti z njim, a neuspešno – še vedno je zavezan k molčečnosti. Pamina je zato 

prepričana, da je ne ljubi več. Papageno, ki si močno želi sreče v ljubezni, sreča starko in z njo 

spregovori. S tem prelomi zavezo o molčečnosti, vendar najde ljubezen – starka se spremeni v 

prelepo dekle Papageno. Pamina poišče Tamina in ugotovi, da jo še vedno ljubi. Skupaj 

premagata še preizkušnji z ognjem in vodo, pri tem pa jima pomaga čarobna piščal. Kraljica 

noči in Monostatos se poizkušata maščevati, a sta premagana. Pamina in Tamino se poročita, 

zgodba pa se zaključi z mislijo, da ljubezen premaga vse preizkušnje.  

 

2.4.4.1 Primerjava z izvirnikom – Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna piščal 

Priredba opernega dela v slikanici je skoraj popoln približek izvirnemu delu, kar se kaže na 

več ravneh. Slikanica ima enak naslov kot opera (Čarobna piščal), v njej pa nastopajo skoraj 

vse osebe iz opernega dela (njihova imena ostajajo nespremenjena).  

 

Preglednica 3: Književne osebe v operi in slikanici Čarobna piščal 

Opera Slikanica 

– Tamino, princ (tenor); 

– Papageno, ptičar (bariton); 

– Kraljica noči (sopran); 

– Pamina, hči Kraljice noči (sopran); 

– Sarastro, svečenik (bas); 

– Monostatos, vodja sužnjev v templju 

(bariton); 

– Papagena (sopran); 

– tri kraljičine spremljevalke (sopran, 

mezzosopran); 

– tri duhovi (sopranski glas, alt, 

mezzosopran); 

– glasnik v templju (basbariton); 

– Princ Tamino; 

– ptičar Papageno; 

– tri služabnice Kraljice noči; 

– Pamina, hči Kraljice noči; 

– Kraljica noči; 

– Sarastro, Paminin oče, hudobni čarovnik; 

– Papagena; 

– trije dečki; 

– temnopolti suženj Monostatos; 

– tri dame; 

– svečeniki, sužnji, živali. 
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– tri duhovniki (tenor, bas); 

– tri sužnji (tenor, bas); 

– duhovniki, duhovnice, sužnji, ljudstvo, 

živali. 

 

Slikanica pripoveduje enako zgodbo kot opera, na nekaterih mestih je sicer nekoliko 

poenostavljena. Iz spodnje preglednice je razvidno, da se dogodki iz opere vsebinsko ujemajo 

s tistimi iz slikanice, v slikanici je izpuščen le prizor, ko želi Papageno storiti samomor, ker je 

izgubil upanje, da bo kdaj našel srečo v ljubezni. 

 

Preglednica 4: Primerjava zgodbe v operi in slikanici Čarobna piščal  

Zgodba  Opera Slikanica 

Tamina v 

gozdu napade 

kača, rešijo ga 

služabnice 

Kraljice noči. 

– Princa Tamina v gozdu zasleduje 

kača. Iz smrtne nevarnosti ga 

rešijo tri dame, ki služijo Kraljici 

noči.  

– Dame občudujejo nezavestnega 

princa in se ne morejo dogovoriti, 

katera bo ostala pri njem, medtem 

ko bosta drugi dve odšli do 

Kraljice noči in ji poročali o 

dogodku.  

– Odidejo vse tri, do princa pa 

pojoč pristopi ptičar Papageno.  

– Tamino se prebudi iz nezavesti, 

Papageno pa se zlaže, da ga je 

pred kačo rešil on. Vrnejo se 

dame in Papagenu zaradi laži 

zaklenejo usta. 

– Princ Tamino beži skozi gozd, 

pri tem pa ga napade kača. 

Spotakne se in obleži. 

– Ko se prebudi, ob sebi zagleda 

mrtvo kačo, na skali pa ptičarja 

Papagena. Ta se pohvali, da je 

ubil kačo velikanko in Tamina 

rešil pred smrtjo. 

– Prispejo tri služabnice Kraljice 

noči in Taminu povejo, da so ga 

rešile one. Papagenu zaradi laži 

zaklenejo usta.  

Tamino dobi 

nalogo – rešiti 

mora Pamino. 

– Služabnice Taminu izročijo 

portret Pamine, princ pa se vanjo 

takoj zaljubi.  

– Pridruži se jim Kraljica noči in 

Taminu pove, da je Pamina njena 

hčerka, ugrabil pa jo je zlobni 

Sarastro. Kraljica Taminu obljubi 

svojo hčer za nevesto, če jo bo 

rešil iz Sarastrove palače.  

– Tri dame Taminu izročijo 

čarobno piščal, Papagenu pa 

čarobne zvončke, da bosta na poti 

varna.  

– Tamino in Papageno se odpravita 

proti Sarastrovi palači. 

– Služabnice Taminu povejo, da 

imajo zanj nalogo – rešiti mora 

Pamino, ki jo je ugrabil hudobni 

čarovnik Sarastro. Pokažejo mu 

sliko dekleta, Tamino se takoj 

zaljubi vanjo in pove, da bi šel 

zanjo na konec sveta.  

– Poklonijo mu čarobno piščal, ki 

ga bo varovala pred 

nevarnostmi. Papageno dobi 

čarobne zvončke, na katere 

lahko zacinglja, ko zasluti 

nevarnost.  

– Tamino in Papageno se nato na 

poti proti Sarastrovi palači 

razideta.  

Papageno 

sreča Pamino. 

– V Sarastrovi palači suženj 

Monostatos nadleguje Pamino. 

Takrat prispe Papageno, ko 

zagleda Monostatosa, pa se oba 

prestrašita in zbežita. Papageno 

– Papageno prispe v Sarastrovo 

palačo in tam najde 

temnopoltega Monostatosa, ki 

straži Pamino. Suženj se ptičarja 

ustraši in zbeži.  
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se vrne in Pamini pove, da je 

Kraljica noči poslala Tamina, da 

jo reši.  

– Pamina je presrečna, ko spozna, 

da jo Tamino ljubi, in skupaj s 

Papagenom mu odideta naproti. 

– Pamina in Papageno se 

odpravita Taminu naproti. 

Tamino 

prispe do 

Sarastrove 

palače. 

– Trije duhovi Tamina pripeljejo 

do treh vhodov v Sarastrovo 

palačo. Neuspešno poizkusi 

vstopiti skozi prva dva, nazadnje 

poskusi pri vhodu Modrost. Tam 

ga ogovori svečenik in ga 

prepričuje, da je Sarastro v 

resnici dober, ne pa zloben.  

– Tamino izve, da je Pamina živa, 

zato zaigra na čarobno piščal, da 

bi z njo priklical Pamino in 

Papagena.  

– Okoli njega se zberejo živali in 

prisluhnejo čarobni glasbi, 

oglasijo pa se tudi Papagenovi 

zvončki. Tamino odhiti proti 

zvoku.   

– Trije dečki Tamina pripeljejo do 

Sarastrovega templja s tremi 

vhodi. Ko poskusi vstopiti pri 

vratih z napisom Modrost, ga 

ogovori svečenik in ga 

prepričuje, da je Sarastro v 

resnici dober. 

– Tamino je zbegan, odide v gozd 

in zaigra na piščal. Melodija 

privabi številne živali, ki ob 

čarobni glasbi zaplešejo. 

Pamina in 

Papageno 

iščeta 

Tamina. 

– Papageno in Pamina iščeta 

Tamina, a ju na poti prestrežejo 

Monostatos in drugi sužnji.  

– Papageno zaigra na čarobne 

zvončke in se tako znebi 

sovražnikov – ti odplešejo stran.  

– Zvončki privabijo Pamininega 

očeta Sarastra. Pamina mu 

prizna, da je hotela zbežati, ker jo 

je Monostatos nadlegoval.   

– Sarastro ji pove, da mora ostati 

pri njem, ker je njegova naloga, 

da jo vodi k modrosti. 

– Papageno in Pamina iščeta 

Tamina ter padeta v roke 

Monostatosu ter drugim 

sužnjem. Papageno jih prežene s 

čarobnimi zvončki. 

– Pojavi se Sarastro, Pamina pa se 

mu opraviči, ker je hotela 

zbežati. Oče jo prosi, da naj 

ostane pri njem, saj jo bo vodil k 

modrosti.  

Monostatos 

privede 

Tamina v 

Sarastrovo 

palačo. 

– Vstopi Monostatos in s seboj 

privede Tamina. Pamina prvič 

vidi svojega rešitelja in mu skoči 

v objem.  

– Monostatos pričakuje nagrado, 

ker je privedel Tamina, vendar pa 

ga Sarastro kaznuje, ker je 

nadlegoval njegovo hčer. 

Sarastro, Tamino in Papageno 

odidejo v svetišče. 

– Sarastro se sreča s svojim 

svetovalcem. Oba se strinjata, da 

bi se morala Tamino in Pamina 

poročiti, Tamino pa bo lahko 

– Monostatos pred Sarastra 

privede Tamina. Suženj je 

prepričan, da bo Tamino 

kaznovan, vendar pa se Sarastro 

odloči, da bo preveril, kako 

močna je ljubezen med princem 

in njegovo hčerjo. 

– Pamina in Tamino se objameta. 

– Tamino, Pamina in Papageno se 

strinjajo, da so pripravljeni za 

ljubezen narediti vse.  
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nasledil Sarastra, če bo opravil 

določene preizkušnje.  

– Sarastro moli k boginji Isis in 

bogu Osirisu ter ju prosi, da naj 

varujeta zaljubljenca. Duhovnik 

Tamina opozori, da je to njegova 

zadnja možnost za pobeg, a princ 

je odločen, da bo izpolnil svojo 

nalogo. Papageno ni preveč 

navdušen nad izpolnjevanjem 

nalog – preizkušenj; želi si le 

hrane, vina in ženo. Duhovnik mu 

pove, da bo ženo lahko dobil, če 

bo premagal preizkušnje. 

Prva 

preizkušnja – 

zaveza k 

molčečnosti. 

Papagena in 

Tamina 

ogovorijo tri 

dame. 

– Prva preizkušnja od Tamina in 

Papagena zahteva, da molčita. 

– Tri dame ju skušajo pripraviti do 

tega, da spregovorita. Papageno 

spregovori, Tamino pa uspe ostati 

tiho. Duhovniki pohvalijo 

Tamina in oštejejo Papagena.  

– Tamino in Papageno morata 

najprej opraviti preizkušnjo 

molčečnosti – ne smeta 

spregovoriti z nikomer. 

– Približajo se jima tri dame in ju 

skušajo zvabiti v pogovor. 

Tamino in Papageno molčita.  

Kraljica noči 

Pamini izroči 

bodalo. 

– Monostatos se približa speči 

Pamini in jo želi poljubiti. Takrat 

se prikaže Kraljica noči in ga 

odžene stran.  

– Kraljica zbudi Pamino, ji poda 

bodalo ter ji naroči, da naj z njim 

ubije Sarastra. Kraljica odide, do 

Pamine pa pristopi Monostatos in 

ji zagrozi, da bo Sarastru razkril 

njen načrt. 

– Prispe Sarastro in Monostatosa 

odžene, Pamino pa pomiri – 

verjame, da mu ne bi nikoli 

storila nič žalega. 

– Monostatos želi poljubiti spečo 

Pamino, odžene ga Kraljica  

noči. 

– Pamini izroči bodalo in ji naroči, 

da naj ubije Sarastra. 

– Pamina se upre in pravi, da ne bo 

ubila nikogar. Monostatos ji 

zagrozi, da bo Sarastru razkril 

njeno namero, če se mu ne bo 

predala. 

– Približa se Paminin oče in 

Monostatos zbeži. Sarastro hčer 

potolaži in ji pove, da je 

prepričan, da mu ne bi storila nič 

žalega. 

Pamina najde 

Tamina in se 

želi z njim 

pogovoriti. 

– Pamina poskuša govoriti s 

Taminom, a je ta zavezan k 

molčečnosti in ji zato ne 

odgovori. Dekle obupano odide.  

– Pamina najde Tamina in se 

poskuša pogovoriti z njim. Ta še 

vedno molči, zato dekle 

obupano odide v prepričanju, da 

je ne ljubi več. 

Prva 

preizkušnja – 

zaveza k 

molčečnosti. 

Papagena in 

Tamina 

ogovori 

starka. 

– Tamino in Papageno se še drugič 

spopadeta s preizkušnjo 

molčečnosti. Srečata starko, ki 

zase trdi, da je stara 18 let in 2 

minuti. Papageno je sprva 

prepričan, da ima 80 let, vendar 

pa ženska vztraja pri tem, da jih 

šteje 18. Papageno jo vpraša, ali 

– Papageno je ljubosumen na 

Tamina in Pamino, saj si tudi on 

želi srečo v ljubezni. Zaigra na 

čarobne zvončke in pred njim se 

pojavi starka. 

– Prepriča ga, da jo zaprosi za 

roko, saj bo v nasprotnem 

primeru ostal sam za vedno. 
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ima partnerja. Odgovori 

pritrdilno in mu pove, da je 

njegovo ime Papageno. Nato 

izgine. 

Papageno jo uboga, hkrati pa  

ugotovi, da je prekršil pravilo 

molčečnosti.  

– Starka se spremeni v lepo dekle 

po imenu Papagena. Oba sta 

srečna, da sta se našla. 

Pamina se želi 

zabosti z 

materinim 

bodalom. 

– Trije duhovi najdejo Pamino na 

dvorišču. Poizkuša se zabosti z 

materinim bodalom, ker misli, da 

jo je Tamino zapustil. Duhovi ji 

obljubijo, da ga bo kmalu spet 

videla. 

– Pamina si je na drugem koncu 

palače hotela vzeti življenje. 

Prepričana je bila namreč, da je 

Tamino ne ljubi več. 

– Trije dečki ji povedo, da je 

vredno živeti. »Sonce ni zašlo, 

ampak se je samo skrilo za 

oblake.« 

Tamino in 

Pamina 

morata skupaj 

premagati še 

drugo in tretjo 

preizkušnjo – 

ogenj in vodo. 

– Pamina in Tamino morata zadnji 

dve preizkušnji opraviti skupaj. 

Izmenjata si nekaj ljubezenskih 

besed in se podata na pot.  

– Ogenj in vodo premagata s 

pomočjo čarobne piščali. 

– Tamino najde Pamino in ji 

prišepne: »Nikdar več ne smeš 

podvomiti o moji ljubezni.« 

Pamina spozna, da jo še vedno  

ljubi. 

– S pomočjo čarobne piščali 

premagata preizkušnji z ognjem 

in vodo.  

Papageno se 

poizkuša 

obesiti. 

– Papageno se na vrtu poizkuša 

obesiti, saj je izgubil upanje, da 

bo še kdaj srečal Papageno. 

– Trije duhovi ga spomnijo na 

čarobne zvončke. Papageno 

zaigra nanje in s tem privabi 

Papageno. Skupaj proslavita 

združitev. 

/ 

Kraljica noči 

in Monostatos 

se maščujeta. 

– Monostatos, Kraljica noči in tri 

dame poizkušajo uničiti 

Sarastrovo palačo, vendar so 

poraženi in izginejo v temo. 

– Kraljica noči in Monostatos se 

odločita maščevati. Sile zla se 

tako združijo v besen vihar, a 

silam dobrega uspe zlo odgnati 

daleč stran.  

Ljubezen 

premaga vse 

preizkušnje. 

– Sarastro poroči Tamina in 

Pamino.  

– Zgodba se zaključi s hvaljenjem 

zakona in zahvalo bogovom. 

– Tamino in Pamina prispeta v 

svetišče modrosti, Sarastro pa 

jima pove, da bo vsak dan prosil 

bogove za njihovo naklonjenost.  

– »Ljubezen je premagala vse 

preizkušnje.« 

 

Ilustracije v slikanici so zelo kakovostna podpora besedilu, predvsem pa učinkovito izražajo 

dramatičnost dogajanja ter nasprotje med dobrim in zlom. Gozd, v katerem Tamina napade 

kača, je temačen in skrivnosten. Ptičar Papageno in Sarastro sta prikazana s toplimi in živimi 

barvami, kar nakazuje na radost in optimizem. Kraljica noči, njene služabnice in Monostatos 

so kot glasniki zla predstavljeni s temnimi odtenki, nasprotje pa lahko zaznamo tudi na 

ilustraciji, ki prikazuje boj med dobrim in zlom.  
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3 EMPIRIČNI DEL  
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Učni načrt za slovenščino (prim. Učni načrt, 2018) ponuja le nekaj predlogov avtorjev, 

katerih dela naj bi učenci spoznali, in s tem utemeljuje načelo izbirnosti vsebin, ki je eno izmed 

izhodišč komunikacijskega pouka književnosti. Učitelj umetnostna besedila za obravnavo torej 

izbira po lastni presoji – cilje iz učnega načrta je mogoče doseči ob katerem koli besedilu, če je 

le-to cilju primerno.  

V skladu z načelom izbirnosti vsebin sem se odločila, da bom v svoji raziskavi preverila, 

kako se učenci drugega triletja (četrto- in šestošolci) odzivajo na besedila, ki jih pri pouku ne 

obravnavajo pogosto – slikanice. Po mojih opažanjih namreč učitelji slikanice uporabljajo v 

prvem triletju. Slikanici Madame Butterfly in Čarobna piščal, ki ju je napisala Helena Kraljič, 

sta priredbi znanih oper, ki sta v izvirniku namenjeni odraslemu naslovniku. Učenci se v skladu 

z učnim načrtom za glasbeno umetnost s pojmom opera prvič srečajo v četrtem razredu. Menim, 

da sta slikanici lahko učinkovit pripomoček za spoznavanje vsebine opernih del (v učbenikih 

za glasbeno umetnost so namreč predstavljeni samo izbrani odlomki, kar učencem otežuje 

razumevanje celotne zgodbe), s tem pa tudi izhodišče za medpredmetno povezovanje. 

Spoznavanje operne zgodbe s pomočjo slikanice vsekakor ni nadomestilo za glasbena 

doživetja, nudi pa priložnost, da se učenci srečajo z drugačnim literarnim doživetjem, kot so ga 

sicer vajeni pri urah književnega pouka.   

 

3.2 CILJI RAZISKAVE 

  

Cilji raziskave so bili: 

– umestiti slikanici Madame Butterfly ter Čarobna piščal v književni pouk v četrtem in šestem 

razredu; 

– raziskati odnos učencev četrtega in šestega razreda osnovne šole do branja slikanic, ki so 

priredbe znanih opernih del; 

– v okviru učnih priprav za četrti in šesti razred predstaviti možnosti za medpredmetno 

povezovanje književnega pouka in glasbene umetnosti ter pripraviti poustvarjalne naloge, 

ki bodo učencem izziv in primerna spodbuda; 

– analizirati odzive učencev na prebrano besedilo ter dejavnosti v okviru učnih ur; 

– pri učencih vzbuditi zanimanje za opero in branje slikanic. 

 

3.3 METODOLOGIJA DELA 

 

3.3.1 Metoda in raziskovalni pristop  

V raziskovalnem delu magistrske naloge so bili uporabljeni kvalitativni raziskovalni 

pristop, deskriptivna metoda ter delno strukturirano opazovanje.  

 

3.3.2 Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni in priložnostni. V raziskavo je bilo vključenih 11 učencev 

četrtega in 17 učencev šestega razreda izbrane osnovne šole. V omenjenih razredih sem izvedla 

po dve učni uri po fazah šolske interpretacije besedil.  
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3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov  

Pred začetkom raziskave sem se z ravnateljico šole dogovorila, da bom lahko učne ure 

izvedla na njihovi šoli. Posredovala mi je kontakt razredničarke četrtega razreda in učiteljice 

slovenščine v šestem razredu. Učiteljicama sem predstavila svojo raziskavo in se z njima 

dogovorila o terminih izvedbe. Za starše/skrbnike učencev sem pripravila soglasja o 

sodelovanju njihovih otrok v raziskavi. Svojo raziskavo sem predstavila tudi učencem in v 

vsakem razredu po dve uri namenila hospitacijam (glavni namen opazovanja je bil spoznati 

razred in morebitne posebnosti). Po dogovoru z učiteljicama sem v vsakem razredu načrtovala 

in izvedla dve učni uri, ki sta bili namenjeni obravnavi umetnostnega besedila po fazah šolske 

interpretacije s poudarkom na medpredmetnem povezovanju ter poustvarjalnih dejavnostih. V 

četrtem razredu je bilo izhodiščno besedilo slikanica Helena Kraljič: Čarobna piščal, v šestem 

pa slikanica Helena Kraljič: Madame Butterfly. Med učnimi urami sem bila pozorna na odzive 

učencev na prebrano besedilo, njihovo sodelovanje pri dejavnostih, sodelovanje v 

pogovoru/odgovarjanje na moja vprašanja, vzdušje v razredu, motivacijo za delo … 

Poustvarjalne izdelke učencev sem analizirala in jih (optično prebrane) vključila v magistrsko 

nalogo. Učence sem prosila, da na začetku prve učne ure in na koncu druge pisno odgovorijo 

na nekaj vprašanj (vprašalniki se nahajajo v prilogah k učnim pripravam), kar mi je pomagalo 

pri analizi učnih ur. Zaradi lažje analize sem učne ure zvočno posnela (z dovoljenjem staršev, 

učiteljic in ravnateljice).  

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Obdelava podatkov je zajemala predvsem evalvacijo izvedbe učnih ur. Na podlagi 

opazovanja v razredu in lastne refleksije sem ovrednotila primernost obravnave besedil po fazah 

šolske interpretacije, osredotočila sem se predvsem na naloge poustvarjanja in tiste dejavnosti, 

ki so vključevale elemente medpredmetnega povezovanja z glasbeno umetnostjo. Komentirala 

sem, kaj je bilo dobro in v katerih pogledih bi lahko učne ure še izboljšala ter nadgradila. V 

analizo sem vključila tudi odzive učencev, ki sem jih pridobila z opazovanjem med učnimi 

urami in s kratkima vprašalnikoma, ter njihove izdelke pri dejavnostih poustvarjanja. Pri 

obdelavi podatkov sem si pomagala z zvočnimi posnetki, ki so nastali med učnimi urami.  
 

3.4 LASTNA REFLEKSIJA 

 

3.4.1 Sklop učnih ur: Helena Kraljič: Madame Butterfly 

3.4.1.1 Analiza prve učne ure 

Učno uro sem izvedla v 6. razredu – prisotnih je bilo 17 učencev in njihova učiteljica 

slovenščine. Po uvodnem pozdravu sem učence prosila, da naj pisno odgovorijo na tri kratka 

vprašanja. Razdelila sem jim vprašalnik, ki je priloga prvi učni pripravi. Na vprašanje Si že 

slišal/-a za pojem opera? so vsi odgovorili pritrdilno. Pri drugem vprašanju so morali s svojimi 

besedami opisati opero. Odgovori so bili naslednji: 

– »V operi nekdo poje (večina ženske). Poje samo eden.« 

– »So inštrumenti in pevci, ki pojejo višje tone.« 

– »Glasbena predstava.« 

– »V operi poje ženska ali moški. Pojejo zelo visoke tone.« 

– »Petje z visokimi toni.« 

– »Za opero moraš peti zelo visoko.« 

– »Visoko petje starejših ljudi.« 

– »Opera je petje in ples.« 
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– »Je predstava v kateri pojejo.« 

– »Notri pojejo, plešejo in godijo.« 

– »To je gledališče kjer pojejo punce in moški z zelo visokim glasom.« 

– »Petje. Pojejo ženske.« 

– »S svojimi besedami bi jo opisal: To je stavba ki je res velika in v tej stavbi se poje.« 

– »To je glasba, ki vsebuje zelo visoke tone. Opero večina poje ženska.« 

– »To je nastop na katerem pojejo zelo visoko.« 

– »Opera je predstava, kjer nastopajo ljudi, ki namesto, da bi govorili pojejo.« 

– »Stavba v kateri pojejo.«   

– »Petje in plesanje.« 

Izkazalo se je, da imajo učenci o operi precej napačnih predstav (npr. da v njej nastopajo 

samo ženske, da pevci pojejo samo visoke tone, da poje samo ena oseba). Ob načrtovanju učnih 

ur sem predvidela, da se bomo o operi in njenih značilnostih pogovorili samo pri prvi učni uri. 

Glede na to da se z opero pri glasbeni umetnosti srečajo že v 4. razredu, sem namreč 

pričakovala, da o tej glasbeni obliki že marsikaj vedo. Na podlagi njihovih odgovorov pa sem 

ugotovila, da moje dejavnosti (ki so temeljile na ponovitvi znanja) ne bodo dovolj za uresničitev 

ciljev s področja glasbene umetnosti, ki sem jih zapisala v pripravi. Zato sem se odločila, da 

bom operi posvetila tudi nekaj uvodnih minut druge učne ure in dodala dejavnost, ki je sprva 

nisem načrtovala. Uporabila sem napačne trditve, ki so jih zapisali učenci, in jih projicirala na 

tablo. O njih smo se pogovorili in razjasnili dileme (dejavnost je podrobneje opisana v učni 

pripravi). Učencem nisem povedala, da so to njihovi odgovori.  

Izpolnjevanju vprašalnika je sledila uvodna motivacija, pri kateri so učenci prisluhnili glasbi 

in izbrali fotografije, ki jih povezujejo z njo (projekcija na tabli). Posebej sem jih opozorila na 

to, da ni napačnih in pravilnih odgovorov, saj gre za njihovo osebno doživljanje. Med 

poslušanjem sem opazila, da so nekateri učenci reagirali s smehom (a ne posmehovanjem) in 

začudenjem – zaznali so namreč, da je glasba precej drugačna od tiste, ki so je vajeni. Na 

vprašanja Katere fotografije si si izbral/-a? Kako bi opisal/-a slišano glasbo? Na kaj te 

spominja? so odgovorili: 

– »Glasba je vesela.« 

– »Izbrala sem si tri fotografije: goro, gospo z dežnikom in piramide. Spominja me na Egipt.« 

– »Kitajska, Japonska, tam nekje.« 

– »Spominja me na teto, ki je malo bolj temne polti, in na visoko stavbo.« 

– »Tudi Korejci bi lahko bili.« 

– »Na Japonsko.« 

– »Na tiste, ki imajo kitajske plese in pojejo.« 

– »Na gospo z dežnikom.« 

Veselilo me je, da učenci odgovorov niso ponavljali drug za drugim in so si upali izraziti 

svoje mnenje. Veliko jih je glasbo že takoj na začetku povezalo z azijskim prostorom (Japonska, 

Kitajska, Koreja), čeprav je nekatere spominjala tudi na piramide, pripadnico afriškega plemena 

… Nihče ni izbral vseh fotografij, ki so bile povezane z Japonsko, vendar je vsak glasbo 

povezoval z vsaj eno izmed teh fotografij. Učenci so z gotovostjo trdili, da je glasba zelo 

drugačna od naše ljudske glasbe – opazili so razlike v zvoku inštrumentov, načinu petja, 

razpoloženju … Skupaj smo hitro prišli do ugotovitve, da je glasba japonska in da bomo danes 

brali zgodbo, ki se odvija na Japonskem. Uvodna motivacija je bila uspešna, učenci so svojo 

pozornost usmerili v poslušanje glasbe in kasneje sledili vsem dejavnostim. Vsebovala je 
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elemente medpredmetnega povezovanja – šlo je namreč za doživljajsko-analitično poslušanje, 

ob katerem so učenci izrazili svoje misli, čustva in opažanja.  

Sledili sta najava in umestitev besedila. Učencem ime Helena Kraljič ni bilo znano, so pa 

prepoznali nekaj slikanic, ki sem jih pokazala. Nekateri jih imajo doma, berejo jih njihovi mlajši 

brati in sestre …. Nato sem predstavila še skladatelja Giacoma Puccinija in povedala, da je 

slikanica, ki jo bomo prebrali, skrajšana operna zgodba. Napovedala sem branje besedila. 

Učencem sem naročila, da naj se udobno namestijo in prisluhnejo. Po branju bodo imeli na 

voljo nekaj trenutkov, ki so namenjeni temu, da v tišini razmislijo o prebranem. Že pri 

načrtovanju učnih ur sem se odločila, da bom slikanico projicirala na tablo in jo na ta način 

interpretativno prebrala. Odločitev se je izkazala za pravilno, saj so učenci lažje sledili besedilu 

in si med branjem podrobno ogledovali ilustracije. Med branjem sem večkrat pogledovala po 

razredu in bila pozorna na odzive učencev. Zdelo se mi je, da jih je zgodba res pritegnila in so 

z zanimanjem čakali na naslednjo drsnico. Ker branje slikanice traja skoraj 20 minut, sem 

pričakovala, da bo učencem pozornost proti koncu nekoliko upadla in bodo postali nemirni. 

Moja pričakovanja se niso uresničila, saj so dogajanje ves čas spremljali z zanimanjem, ob 

končnem prizoru (Madame Butterfly si z nožem prereže vrat) pa so bili vidno presenečeni. V 

času, ki je bil namenjen čustvenemu odmoru, je v razredu vladala popolna tišina, takoj po tem 

pa so učenci že začeli postavljati svoja vprašanja, npr. Kaj je harakiri? Ali je zgodba o Čo Čo 

San resnična? Omenjeni odzivi po mojem mnenju kažejo na to, da je večina učencev zgodbo 

pozorno spremljala in se vanjo vživela. Poleg tega je bilo vzdušje v razredu res sproščeno, 

učenci se niso bali izpostaviti in so postavljali številna vprašanja. To se je pokazalo tudi v 

nadaljevanju.  

Pogovor o prebranem besedilu je presegel moja pričakovanja. Učenci so zgodbo začutili in 

izrazili svoje mnenje, pomisleke, postavljali so dodatna vprašanja ter do nekaterih pomembnih 

zaključkov prišli tudi brez mojih spodbud. Najprej sem jim postavila nekaj vprašanj na ravni 

poznavanja (določanje književnega prostora, poimenovanje književnih oseb, opisovanje 

prizorov). Pogovorili smo se o tem, kdo je po njihovem mnenju mešetar. Odgovora sicer ni 

poznal nihče, vendar so nekateri iz zgodbe uspešno sklepali, da je to nekdo, ki »pomaga sklepati 

pogodbe«. Na vprašanje, kdo so gejše, je odgovorila samo ena učenka in povedala, da so to 

»tete, ki imajo bel obraz in lepe obleke«. Pojem je bil učencem povsem neznan, zato sem svojo 

razlago podkrepila tudi s slikovnim gradivom in posnetkom, ki je prikazoval ples gejš. Ko so 

učenci slišali glasbo, na katero so plesale gejše, so nekateri izmed njih ugotovili, da je precej 

podobna tisti, ki smo jo poslušali na začetku učne ure. Pritrdila sem njihovi ugotovitvi, saj smo 

poslušali tradicionalno japonsko glasbo, ki so jo izvajale prav gejše. Ko smo nadaljevali 

pogovor o zgodbi, je enega izmed učencev zanimalo, ali sta Čo Čo San in Madame Butterfly 

ista oseba. Odgovor na to vprašanje smo poiskali skupaj in ugotavljali, zakaj je Benjamin sploh 

uporabil izraz Madame Butterfly. Učenci so opazili povezavo z metuljem in navajali 

pridevnike, ki bi jih lahko pripisali tudi mladi gejši (metulj je majhen, nežen, suh, nežne barve, 

krhek …). V spomin se jim je vtisnila zadnja ilustracija, ki prikazuje umirajočo Čo Čo San. Ob 

njenem negibnem telesu so naslikana bela krila. Eden izmed učencev je povedal, da je verjetno 

to pomenilo, da je »šla njena duša v nebesa«. Učence sem nato povprašala o tem, kakšna je 

razlika med ljubeznijo, ki jo čuti Čo Čo San, in tisto, ki jo čuti Benjamin. Vsi so bili prepričani, 

da obstajajo pomembne razlike, in jih nekaj tudi ubesedili. 
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– »Čo Čo San ga ima bolj rada.« 

– »Tisti (Benjamin) je rekel, da ima v vsakem pristanišču svojo ženo.« Drugi učenec: »Kaj 

jih ima 30?« 

– »Madame Butterfly ima samo njega.« 

– »Tako ga je ljubila, da ga je čakala tri leta.« 

– »Ubila se je zaradi njega.« 

– »Izdala je vero.« 

– »Obljubila mu je večno zvestobo.« 

– »Od svojega plemena je bila odrinjena samo zaradi njega.«  

Njihovi odgovori so se nanašali predvsem na dejanja, ki so kazala na Čo Čo Sanino 

predanost možu. Učenci so do Madame Butterfly razvili empatijo, nekako so se postavili na 

njeno stran in jo videli kot pozitivno književno junakinjo. Na drugi strani pa so o Benjaminu 

govorili kot o možu, ki svoji ženi ni bil zvest, in ga označili kot »slabega«. Strinjali so se sicer, 

da je Benjamin čutil krivdo za Čo Čo Sanino smrt in spoznal svojo napako, vendar je bilo takrat 

že prepozno. Ob koncu pogovora sem učence pozvala k razmisleku, ali je bil samomor res edina 

rešitev. Precej težko se jim je bilo postaviti v Čo Čo Sanino vlogo in razmišljati o tem, kaj bi 

storili na njenem mestu. Spodaj je zbranih nekaj odgovorov. 

– »Lahko bi ostala z otrokom, morda bi bila bolj vesela tako.«  

– »Lahko bi se možu maščevala nekako.« Drugi učenci: »Lahko bi se zaletel z ladjo nekam. 

Lahko bi ubila njega namesto sebe. Lahko bi ladjo uničila.« 

– »Lahko bi mu dala še eno priložnost.« 

– »Lahko bi se samo pobotala z njim in otroka obdržala.« 

– »Lahko bi se umaknila za nekaj časa, šla v neko drugo hišo, da je ne bi iskali, se pomirila 

in prišla nazaj.« 

V parih so se pogovorili o tem, kaj je po njihovem mnenju glavno sporočilo zgodbe. V 

svojih odgovorih so izpostavili predvsem to, da morata biti partnerja zvesta drug drugemu. 

– »Če imaš eno punco, si ne najdeš še 50 drugih.« 

– »Ne smeš vse verjeti drugim.« 

– »Ko si enkrat zvest nekomu, mu moraš biti zvest do konca.« 

– »Če si zaljubljen samo v enega, ne moreš biti v vse.« 

– »Par se mora najprej fajn spoznat, ne more se v treh urah.« 

Učenci so me pozitivno presenetili s svojim odnosom do besedila, odgovori in poglobljenim 

razmišljanjem. Zdelo se mi je, da so se vživeli v zgodbo, sočustvovali z Madame Butterfly in 

razumeli glavno sporočilo. Dajali so veliko lastnih pobud – zanimalo jih je, od kod prihaja 

glasba, ki smo jo poslušali, učenci, ki obiskujejo karate, so celo povedali, da znajo šteti do 10 

po japonsko in so izraze za števila predstavili pred razredom. H kakovostnemu literarnemu 

doživetju so po mojem mnenju veliko prispevale tudi ilustracije, ki so pri učencih vzbudile 

številne asociacije – spomnili so se na simbole, ki so jih že kdaj videli (npr. pisava), prepoznali 

so cvet japonske češnje, znali so opisati japonski dom z značilnimi stenami in nizko mizico … 

Na začetku so bili presenečeni, da bomo brali slikanico, saj so bili prepričani, da je ta primerna 

za mlajše otroke. Omenili so celo, da vsebuje samo slike in zelo malo besedila. Ko pa so 

obravnavano slikanico bolje spoznali, so ugotovili, da zgodba pravzaprav ni tako zelo preprosta, 

hkrati pa so zelo uživali ob gledanju ilustracij, ki jih v obravnavanih besedilih kot šestošolci 

skorajda ne srečujejo več. Po mojem mnenju je ravno ta element presenečenja veliko 

pripomogel k odnosu, ki so ga pokazali do besedila, in motivaciji, ki ni pojenjala do konca učne 
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ure. Med obravnavo besedila sem opazila, da so nekateri učenci imeli težave z globljim 

razumevanjem besedila. Uspelo jim je sicer povzemati dogodke in naštevati osebe, niso pa npr. 

znali izluščiti sporočila zgodbe, sklepati o čustvih, ki so jih doživljale književne osebe … Prav 

za te učence (pa tudi za vse druge) je bil ključnega pomena kakovosten dialog oziroma pogovor 

o prebranem. Trudila sem se oblikovati vprašanja, ki so učence spodbujala k razmišljanju in 

jim odpirala nove možnosti za razumevanje besedila. Učenci so se v odgovorih dopolnjevali, si 

celo nasprotovali in drug drugemu pomagali pri razumevanju. Na ta način so bili tudi prej 

omenjeni učenci deležni nekoliko globljega literarnega doživetja. Kot zelo pomembna se je 

pokazala vloga učitelja, saj sem morala na zelo aktiven način sodelovati v pogovoru, dajati 

iztočnice, povzemati njihove ugotovitve, jih spodbujati k argumentaciji, postavljati 

podvprašanja … Presenetilo (in hkrati veselilo) pa me je, da sem se večkrat počutila kot 

popolnoma enakovreden sogovornik in ne kot nekdo, ki poizkuša le usmerjati pogovor.  

Zaključni del učne ure je bil namenjen operi kot glasbeni obliki. Učence sem povprašala o 

tem, kaj že vedo o njej. Njihovi odgovori so bili bolj skopi, večinoma so se nanašali na to, da v 

operi pojejo ženske, ki imajo visok glas. S podvprašanji sem jih vodila do spoznanj, da so med 

nastopajočimi tudi moški (ki igrajo moške vloge), da pevce spremlja orkester, pevci pa lahko 

pojejo samostojno (solisti), v parih (duet), v večjih skupinah (zbor) … Nato smo si ogledali 

nekaj prizorov iz opere Madame Butterfly. Učenci so na fotografijah brez težav prepoznali 

osebe ter dogajanje in prizore umestili v celotno zgodbo – uspešno so uporabili poznavanje 

operne zgodbe iz slikanice. Učno uro smo zaključili z ogledom posnetkov – prizorov iz opere. 

Že med ogledom so učenci poimenovali nastopajoče in prepoznali odlomke. Nekateri izmed 

njih so celo pripomnili, da bi si radi ogledali še kakšen izsek.  

V splošnem menim, da je učna ura dobro uspela. Učenci so me vedno znova presenečali z 

odgovori, vprašanji in svojimi pobudami. Pri vseh dejavnostih so bili motivirani in so z 

veseljem sodelovali v pogovoru ter se držali razrednih pravil. Učno uro sem sicer načrtovala za 

45 minut, vendar pa nam je vse dejavnosti uspelo izvesti v 60 minutah – pogovor o besedilu je 

trajal nekoliko dlje, kot sem predvidela. Učiteljica mi je z veseljem dovolila, da smo učno uro 

podaljšali za nekaj minut. Če bi učno uro načrtovala še enkrat, bi za izvedbo dejavnosti vsekakor 

predvidela več časa. Zadovoljna sem bila s svojim interpretativnim branjem in odločitvijo, da 

bom slikanico projicirala na tablo. Upoštevajoč faze šolske interpretacije, pogovoru o besedilu 

sledi ponovno branje, pri katerem učenci poglabljajo svoja doživetja. Interpretativno branje 

slikanice je trajalo 20 minut, za ponovno branje pa v okviru učnih ur nismo imeli časa. Slikanico 

sem med branjem projicirala na tablo, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Kljub temu pa je, 

po mojem mnenju, to precej neoseben način srečanja s knjigo. Želela sem, da si učenci vzamejo 

čas za listanje slikanice, opazovanje ilustracij in pozorno prebiranje besedila – vzpostavijo 

oseben stik s slikanico. Zato sem se odločila, da bom namesto ponovnega branja pri pouku 

učencem razdelila tri izvode slikanice ter jim naročila, da naj si jih med seboj izmenjujejo in jih 

prebirajo doma, v podaljšanem bivanju, med odmori ... S tem sem jim želela dati možnost za 

poglabljanje literarnega doživetja in mogoče spodbuditi tudi dialog s starši, sošolci … Učenci 

tega niso dojeli kot dodatne obveznosti, ampak so z veseljem sprejeli mojo prošnjo.  

V učno uro sem se trudila vključevati tudi dejavnosti s področja glasbe in uresničiti cilje, ki 

sem si jih zastavila v učni pripravi. V uvodnem delu smo z učenci izvedli doživljajsko-

analitično poslušanje, kar se je izkazalo za dober uvod v učno uro. Eden izmed ciljev glasbene 

umetnosti se je nanašal tudi na spoznavanje pojma opera. Predvidevala sem, da učenci o operi 

vedo kaj več in bomo njene značilnosti samo ponovili, zato sem ji (z vidika glasbe) namenila 
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le 10 minut učne ure. Po odzivih učencev sem dokaj hitro ugotovila, da jim ta glasbena oblika 

ni tako zelo znana, da je njihovo znanje precej razpršeno in da imajo nekaj napačnih predstav. 

Ker sem želela, da sta učni uri dober zgled za medpredmetno povezovanje in da učenci 

izpopolnijo svoje znanje o operi, sem drugo učno pripravo nekoliko dopolnila. Za uvodno 

dejavnost druge učne ure sem tako uporabila napačne trditve, ki so jih učenci zapisali v 

vprašalnike (npr. v operi pojejo samo ženske, pevci morajo nujno imeti visoke glasove, pojejo 

samo solisti …). Izhajala sem iz predvidevanja, da bodo zmožni uporabiti spoznanja iz prve 

učne ure in bodo znali odpraviti svoje napačne predstave.  

 

3.4.1.2 Analiza druge učne ure  

Učno uro sem izvedla v 6. razredu – prisotnih je bilo 17 učencev in njihova učiteljica 

slovenščine. Učence sem najprej povprašala, ali so slikanico prebirali doma. Večina jih je 

odgovorila pritrdilno, nekateri izmed njih so ubesedili nekaj vtisov o branju. Več učencev je 

omenilo, da so jim bile zelo všeč ilustracije in so zgodbo bolje razumeli, ker smo se o njej prej 

pogovorili pri pouku. Ena izmed učenk je povedala, da je slikanico njej in 9-letni sestrici pred 

spanjem prebrala mama. Všeč jim je bila pisava, s katero je napisano besedilo, ker je razgibana. 

Nato sem na tablo projicirala trditve o operi in učence spodbudila, da ugotovijo, ali so resnične 

ali ne. Nisem jim povedala, da so to njihovi odgovori, ki so jih zapisali na začetku prejšnje ure 

– za uvodno dejavnost sem torej uporabila napačne predstave učencev. Vsi so se strinjali s 

trditvijo, da je opera predstava, v kateri igralci pojejo. Povedali so še, da na odru predstavljajo 

zgodbo in včasih tudi plešejo. Za drugo trditev (V operi nastopajo samo ženske) so takoj 

ugotovili, da je napačna. Izhajali so namreč iz zgodbe Madame Butterfly in povedali, da v njej 

nastopajo tudi moški liki, zato v operi srečujemo tudi pevce moškega spola. Naslednja trditev 

je bila, da je opera petje z visokimi toni. Presenetilo me je, da se je večina učencev strinjala s 

tem, čeprav smo si ogledali prizore iz obravnavane opere, v katerih so (moški) pevci peli precej 

nizko. Eden izmed učencev je nato ponudil svojo razlago, s katero je želel trditev ovreči: 

»Pojejo po notah, toni pa so lahko višji ali nižji.« Mnogi so se z njim strinjali, čeprav se je v 

zaključnih vprašalnikih še vedno pojavljal odgovor, da je opera petje z visokimi toni – zdi se, 

da je ta stereotip precej ustaljen. Ugotovili smo, da ni nujno, da v operi poje samo en pevec (od 

prizora je odvisno, koliko oseb je na odru) in da je opera tudi stavba, v kateri se odvijajo operne 

predstave – beseda je večpomenka. Ob fotografiji smo se pogovorili še, kdo vse so operni 

poustvarjalci – učenci so našteli veliko poklicev, ki sodelujejo pri nastanku operne predstave 

(režiser, snemalec, kostumograf, plesalci, scenograf, masker, tonski mojster …).  

Druga polovica uvodnega dela učne ure je bila namenjena ponovitvi vsebine slikanice. 

Izvedli smo »igro asociacij«. Povedala sem ime književne osebe, učenci pa so odgovorili z 

besedami, ki jih povezujejo z njo. Večino asociacij so oblikovali na podlagi zgodbe, pri 

nekaterih izmed njih pa so izhajali iz lastnih izkušenj.  

Čo Čo San: metulji, punca, nežna, Japonka, gejša, Japonska 

Benjamin: mornar, moški, Američan, ladja, morje, ima veliko žena 

Suzuki: motor, služkinja, čistilka, samuraj, avto, vredna zaupanja, Čo Čo San ni hotela 

prizadeti, skrbna 

Učencem sem nato razdelila listke, na katerih so bili napisali kratki izseki iz zgodbe. 

Naročila sem jim, da naj razmislijo, kaj o prizoru vedo ter kam bi ga umestili. Nato smo na tabli 

izdelali časovnico dogodkov – učenci so listke pritrjevali z magneti. Prvo poved (Benjamin 

Franklin Pinkerton prispe v japonsko pristanišče) sem prebrala jaz in jo dopolnila še s 

podatkoma, da se je pristanišče imenovalo Nagasaki, ladja pa Abraham Lincoln. Učenec, ki je 

menil, da ima poved, ki bi nadaljevala pripoved, je dvignil roko in zapisano na glas prebral. 

Druge učence sem med tem opozarjala, da naj pozorno poslušajo in premislijo, ali imajo 
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mogoče na svojem listku napisan prizor, ki bi sodil vmes. Dejavnost je bila zelo uspešna – 

učenci so dobro poznali zgodbo in povsem samostojno izdelali pravilno časovnico. Med seboj 

so se dopolnjevali, si pomagali in dodajali še druge podrobnosti, ki jih na listke nisem vključila.  

Sledila je faza novih nalog oz. poustvarjanja. Učence sem najprej izzvala z vprašanjem, 

kakšna bi bila po njihovem mnenju zgodba o Madame Butterfly, če bi se dogajala leta 2020. V 

kratkem pogovoru so podali nekaj svojih zamisli, npr. Benjamin prispe z letalom/avtomobilom, 

Čo Čo San se ustreli s pištolo/pojé preveč tablet, namesto pisma Benjamin Čo Čo San pošlje 

sporočilo po telefonu … Opozorila sem jih, da naj razmislijo tudi o vmesnem dogajanju in ne 

samo o začetku/koncu zgodbe. Povedala sem jim, da lahko zgodbo poljubno priredijo po svoje, 

pomembno je le, da ohranijo osnovo – ljubezenska zgodba med Madame Butterfly in 

Benjaminom. Stripe so izdelovali na A3-liste, med (po)ustvarjanjem so imeli na voljo slikanice 

in povzetek vsebine na projekciji.  

Učenci so stripe izdelovali 30 minut. Štirje v tem času stripa niso uspeli dokončati, dva pa 

sta izdelala strip, v katerem sta le povzela zgodbo in pri tem nista uvedla nobenih sprememb. 

Omenjenih šestih stripov zato nisem vključila v analizo. Oblikovala sem kriterije, s pomočjo 

katerih sem analizirala preostalih enajst stripov. Opazovala sem književne osebe, dogajalni 

prostor, vsebinske poudarke (kateri prizori so vključeni v strip) in spremembe glede na izvirno 

zgodbo. V preglednici so prikazane ugotovitve, oštevilčeni stripi pa se nahajajo v prilogah.  

 

Preglednica 5: Analiza stripov po določenih kriterijih 

Strip št. 1 

Književne osebe Madame Butterfly (sobarica), Benjamin 

Dogajalni prostor hotel (hotelska soba) 

Vsebinski poudarki 

Benjamin prispe v hotel, tam ga pričaka sobarica Madame 

Butterfly. Naslednji dan jo vpraša, ali bi se poročila z njim. 

Madame Butterfly in Benjamin se poročita. Benjamin čez tri dni 

odide in ji obljubi, da se bo vrnil. Čez pet let Madame Butterfly 

ugotovi, da njen mož ne bo nikoli prišel nazaj. Ubije se s pištolo.  

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe z avtomobilom, zgodba se odvija v hotelu, Čo Čo 

San je po poklicu sobarica, Benjamin odide tri dni po poroki, 

Madame Butterfly se ubije s pištolo.  

Strip št. 2 

Književne osebe Čo Čo San, Pinkerton, Goro 

Dogajalni prostor letališče, Benjaminov nov dom, SMS-sporočila 

Vsebinski poudarki 

Pinkerton prispe z letalom. Na letališču ga pričaka Goro in ga 

odpelje v njegov nov dom. Pinkerton pošlje Čo Čo San SMS-

sporočilo in jo povabi k sebi domov. V naslednjem sporočilu ji 

sporoči, da ima drugo ženo. Čo Čo San se ubije s pištolo.   

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe z letalom, Benjamin in Čo Čo San si dopisujeta 

preko mobilnega telefona, Čo Čo San se ubije s pištolo. 

Strip št. 3 

Književne osebe Benjamin, Goro, Čo Čo San 

Dogajalni prostor Koper (pristanišče, Tuš planet), Instagram 

Vsebinski poudarki 

Benjamin v koprsko pristanišče pripluje z ladjo Nikola Tesla. Tam 

ga pričaka Goro in ga odpelje do hiše, Benjamin jo fotografira. 

Benjamin na Instagramu opazi fotografijo lepega dekleta 

(Madame Butterfly) in jo povabi v Tuš planet na kavo. Ko se 

srečata, se takoj zaljubita in se kasneje poročita. Madame Butterfly 
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na Instagramu najde Benjaminov profil in opazi, da ima še 10 

žena. Spozna, da jo vara in naredi samomor (ubije se s pištolo).  

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe z ladjo Nikola Tesla, Goro ima avto – goro car, 

Benjamin Čo Čo San spozna na Instagramu, dobita se v Tuš 

planetu, Čo Čo San preko Instagram profila izve, da ima Benjamin 

še 10 žena, ubije se s pištolo. 

Strip št. 4 

Književne osebe Pinkerton, Goro, Madame Butterfly 

Dogajalni prostor Pinkertonova hiša, vzletišče za rakete, SMS-sporočila, vrt 

Vsebinski poudarki 

Pinkerton prispe z raketo in spozna mešetarja Gora. Ta mu 

predstavi hišo in njegovo novo punco Madame Butterfly. 

Naslednji dan mora Pinkerton oditi s svojo super raketo, svojemu 

dekletu obljubi, da se bo vrnil. Nato ji preko SMS-sporočila 

sporoči, da je ne mara, ker ima novo ženo. Madame Butterfly se 

na vrtu obesi. Nekaj trenutkov po tem se vrne Benjamin in najde 

mrtvo ženo.  

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe s super hitro raketo, Benjamin in Čo Čo San sta 

par, a nista poročena, Benjamin preko SMS-sporočila sporoči 

svojemu dekletu, da ima drugo ženo, Čo Čo San naredi samomor 

tako, da se obesi. 

Strip št. 5 

Književne osebe Benjamin, Madame Butterfly, Sharpless 

Dogajalni prostor pristanišče, zunanjost Benjaminove hiše 

Vsebinski poudarki 

Pinkerton prispe z ladjo in kupi hišo. Spozna Madame Butterfly in 

ji pove, da mu je všeč. Nato odpluje in ji obljubi, da se bo kmalu 

vrnil. Sharpless Madame Butterfly sporoči, da ima Benjamin 

drugo ženo. Benjamin se vrne v pristanišče in se sreča s Čo Čo 

San, ki je nad njim razočarana. Kasneje opazi gorečo hišo, v njej 

pa Madame Butterfly.   

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Čo Čo San se ubije tako, da sproži požar v hiši (vstopi v gorečo 

stavbo). 

Strip št. 6 

Književne osebe Čo Čo San (sobarica), Benjamin, Kate 

Dogajalni prostor Hotel Žakuzi, Facebook 

Vsebinski poudarki 

Pinkerton z avtom prispe do Hotela Žakuzi. Tam spozna sobarico 

Čo Čo San, s katero se poročita. Tri leta kasneje dekle opazi, da je 

mož na Facebooku objavil novico, da ima novo ženo. Do Madame 

Butterfly prispe Kate in zahteva Benjaminovega otroka. Ta jo 

zavrne in izreče svoje zadnje besede »Ljubezen me je ubila!«  

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe z avtomobilom, Benjamin in Čo Čo San 

(sobarica) se spoznata v Hotelu Žakuzi, Benjamin novico o svoji 

novi ženi objavi na Facebooku. 

Strip št. 7 

Književne osebe Benjamin, Goro, Čo Čo San 

Dogajalni prostor Instagram, Benjaminova nova hiša 

Vsebinski poudarki 

Pinkerton sreča Gora in si ogleda svojo novo hišo. Na Instagramu 

opazi osebo Čo Čo San in ji napiše sporočilo, v katerem ji pove, 

da jo ima rad. Odločita se, da se bosta poročila. Benjamin nato 

ženi napiše sporočilo in ji pove, da mora oditi v drugo državo. 
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Kasneje ji napiše, da ga ne bo več nazaj. Čo Čo San se ubije s 

pištolo. Benjamin ji sporoči, da se vrača, a ne dobi odgovora. Vrne 

se domov in najde mrtvo ženo.  

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin in Čo Čo San se spoznata na Instagramu, Benjamin je 

poročen samo s Čo Čo San, najprej ji sporoči, da ga ne bo več 

nazaj, nato pa se vrne k njej, Čo Čo San se ubije s pištolo. 

Strip št. 8 

Književne osebe Pinkerton, Goro, Madame Butterfly 

Dogajalni prostor pristanišče, vrt pred Benjaminovo hišo 

Vsebinski poudarki 

Pinkerton v pristanišče pripluje z ladjo Abraham Lincoln. Tam 

spozna mešetarja Gora, ki ga odpelje do hiše. Benjaminu je nov 

japonski dom všeč, zato podpiše pogodbo. Hišo in njeno okolico 

ves čas fotografira in fotografije objavlja na portalu TikTok. Do 

njega pride Madame Butterfly in tudi njo takoj fotografira. 

Zgrožen ugotovi, da dekle ne ve, kaj je TikTok, zato se odloči, da 

se bo vrnil domov. Madame Butterfly ga roti, da naj ostane, ker ga 

ljubi. Benjamin odide, dekle pa z nožem naredi samomor.  

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin fotografira različne stvari za objavo na portalu TikTok, 

Madame Butterfly se zaljubi v Benjamina in mu pove, da ga ljubi, 

Benjamin jo zapusti, ker ne ve, kaj je TikTok. 

Strip št. 9 

Književne osebe Benjamin, Madame Butterfly 

Dogajalni prostor nerazvidno 

Vsebinski poudarki 

Benjamin pristane z raketo in zagleda Madame Butterfly. Prosi jo 

za telefonsko številko. Napiše ji sporočilo, v katerem jo vpraša, ali 

bi se poročila z njim. Dekle takoj privoli in se obleče v poročno 

obleko. Pričaka jo Benjamin s pištolo, Madame Butterfly zavpije 

…   

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe z raketo, Benjamin in Čo Čo San si dopisujeta 

preko mobilnega telefona, Benjamin v Čo Čo San uperi pištolo. 

Strip št. 10 

Književne osebe Čo Čo San, Benjamin, Kate 

Dogajalni prostor vesolje, Zemlja 

Vsebinski poudarki 

Benjamin prispe s helikopterjem, pričaka ga Madame Butterfly. 

Benjamin jo povabi na potovanje z raketo. Madame Butterfly 

fotografijo s potovanja objavi na Instagramu. Zaljubljenca se 

poročita, Benjamin pa mora oditi nazaj v vesolje. Vrne se s Kate, 

Madame Butterfly spozna, da je bila prevarana, in se ustreli s 

pištolo.  

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe s helikopterjem, Benjamin in Čo Čo San z raketo 

potujeta po vesolju, Čo Čo San fotografijo objavi na Instagram, 

ubije se s pištolo. 

Strip št. 11 

Književne osebe Benjamin, služabniki, Madame Butterfly, Benjaminova nova žena 

Dogajalni prostor Benjaminova hiša 

Vsebinski poudarki 

Benjamin prispe z avtomobilom, si ogleda hišo, podpiše pogodbo 

in spozna služabnike. Poroči se s Čo Čo San, nato pa odide. Čez 

tri leta Čo Čo San obišče Benjaminova nova žena in pove, da je 
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prišla po otroka. Madame Butterfly izreče svoje zadnje besede in 

se zabode z nožem.   

Spremembe glede na 

izvirno zgodbo 

Benjamin prispe z avtomobilom, čez tri leta se k Čo Čo San vrne 

samo Kate. 

 

Kot je razvidno iz preglednice, so učenci zgodbo poustvarili na različne načine. V vseh 

stripih sta nastopala Madame Butterfly (Čo Čo San) in Benjamin (Pinkerton), v nekaterih 

primerih pa Čo Čo San ni bila gejša, ampak sobarica. Pogosto se je pojavil tudi mešetar Goro, 

ponekod pa še Kate Pinkerton. Sharpless in služabniki so prisotni samo v enem stripu. Veliko 

učencev se je odločilo za spremembo dogajalnega prostora. Zgodbo so postavili npr. v 

slovensko okolje (Koper), vesolje, hotel … Številne prizore so prikazali kot pogovore na 

družabnih omrežjih (Facebook, Instagram), v nekaterih primerih pa so se književne osebe 

pogovarjale preko SMS-sporočil. Vsebina je v vseh stripih zelo poenostavljena. Zgodbo so 

skrčili na nekaj prizorov, večinoma so prikazali Benjaminov prihod, srečanje z Madame 

Butterfly, poroko in gejšino smrt/samomor. Spremembe v primerjavi z izvirno zgodbo so bile 

opazne predvsem pri Benjaminovem prihodu, načinu, na katerega sta se Benjamin in Čo Čo 

San spoznala, ter načinu, na katerega je gejša storila samomor. Benjamin tako prispe z 

avtomobilom, helikopterjem, letalom ali celo z raketo. Veliko učencev se je v svoj strip odločilo 

vključiti oblike »sodobne oblike komunikacije« – pogovori na Facebooku, Instagramu, SMS-

sporočila … Književne osebe tako fotografije objavljajo na družabnih omrežjih in si ogledujejo 

profile na le-teh (Facebook, Instagram, TikTok). Vsi stripi se končajo s prizorom smrti Madame 

Butterfly. V največ primerih se ustreli s pištolo, v enem izmed stripov vstopi v gorečo hišo, v 

drugem pa ji z orožjem zagrozi Benjamin.  

Učenci so izdelovanje stripa sprejeli z navdušenjem. V pogovoru so podali številne 

predloge, kako bi se odvijala zgodba o Madame Butterfly, če bi jo postavili v leto 2020, in 

večino od njih tudi uporabili v svojih izdelkih. Še pred izvedbo učne ure mi je učiteljica 

povedala, da so učenci seznanjeni s stripom, ga imajo radi in so ga večkrat že ustvarjali. Tudi 

učenci so v zaključnem vprašalniku pri vprašanju Kaj ti je bilo pri učnih urah všeč? velikokrat 

omenili izdelavo stripa (to je bilo všeč polovici vseh učencev). Večinoma so stripe risali z 

navadnim svinčnikom, za barvanje namreč ni bilo časa. Če bi učno uro načrtovala še enkrat, bi 

mogoče poustvarjanju namenila več časa, da bi vsi učenci uspeli dokončati svoje izdelke oz. 

jim dodati še barve. Menim, da je bila poustvarjalna dejavnost učencem v izziv in jim je nudila 

dovolj ustvarjalne svobode. Večina učencev je pri izdelavi stripa pokazala veliko lastnih 

zamisli, nekateri pa so v zgodbo vpeljali precej malo novosti. Pri učencih mi je uspelo 

spodbuditi zavedanje, da se zgodba lahko odvije precej drugače, če jo iz preteklosti postavimo 

v sodobnost.  

Na koncu sem učence prosila, naj izpolnijo vprašalnik, ki se je nanašal na obe učni uri 

(priloga drugi učni pripravi). Pri prvem vprašanju so učenci morali s svojimi besedami opisati 

opero – preveriti sem želela, ali bodo njihovi opisi bolj ustrezni oz. obsežni v primerjavi z 

odgovori na začetku prve učne ure.  

– »Opera je hiša, kjer nastopajo operni pevci. Pojejo visoke ali nizke tone.« 

– »Visoko petje opernih pevcev v operi.« 

– »Petje z visokimi toni. Zdraven lahko tudi plešejo.« 

– »Uprizoritev nečesa s petjem in igranjem.« 

– »Zgodba, ki jo pripovedujejo s petjem.« 

– »Pojejo višje in nižje tone.« 

– »V operi nastopajo ljudje/pevci, ki namesto govorjenja pojejo. Nekateri plešejo, pojejo, 

igrajo na inštrumente … V operi sodeluje veliko ljudi npr. pevci, plesalci, orkester, masker, 

režiser, kostumograf, tonski mojstri, frizer …« 
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– »Notri nastopajo moški in ženske, ki pojejo zelo visoko. Ženske pojejo malo višje. Notri 

tudi plešejo. Tam so: frizer tisti, ki dela oblačila, scenist.« 

– »Opera je zgodba, ki jo predstavijo s petjem. Pojejo jo lahko moški ali ženske.« 

– »Stavba, v kateri so predstave. In namesto, da govorijo pojejo.« 

– »Opera je petje in igranje skupaj. Pevci so lahko moški ali ženski z visokimi in nizkimi 

toni.« 

– »Predstava, v kateri pojejo fantje in punce različno visoke tone.« 

– »Opera je mešanica petja, plesanja in pesmi. Zelo so dolge in imajo veliko ljudi vključenih.« 

Poudarjali so, da gre za predstavo/zgodbo, ki jo nastopajoči pripovedujejo s petjem. 

Omenjali so operne (po)ustvarjalce, da v operi nastopajo moški in ženske, ki lahko pojejo 

visoke ali nizke tone. Samo dva učenca sta bila še vedno prepričana, da je opera petje z visokimi 

toni. Na vprašanje Bi si želel/-a opero ogledati tudi v živo? je 14 učencev odgovorilo pritrdilno, 

trije pa nikalno, 13 učencev pa bi si želelo spoznati še kakšno drugo opero (poleg Madame 

Butterfly).  

Učni cilji so bili doseženi. Učenci so obnovili zgodbo in dogodke uredili v časovno 

zaporedje. Besedilo so preoblikovali v strip in pri tem dogajanje poskusili prestaviti v 

sodobnost. Prvotno pripravo sem nekoliko dopolnila in dodala uvodno dejavnost za ponovitev 

vsebine s področja glasbene umetnosti. Želela sem si namreč, da bi učenci ozavestili napačne 

predstave in izpopolnili svoje znanje o operi. Učenci bi lahko stripe izdelovali tudi v dvojicah 

in združili svoje zamisli. Učencem sem pripravila projekcijo s povzetkom vsebine, ki je bila 

ves čas ustvarjanja projicirana na tabli. Kljub temu pa so skoraj vsi v svojo zgodbo vključili 

samo Benjaminov prihod, poroko in Čo Čo Sanin samomor. Predvidevam, da so se jim ti trije 

dogodki zdeli najbolj ključni in jim nudili dobro podlago za aktualizacijo. Če bi poustvarjalnim 

dejavnostim namenili več časa, bi verjetno nastali izdelki, ki bi zgodbo prikazali bolj 

poglobljeno in vsebovali več novih elementov.  

 

3.4.2 Sklop učnih ur: Helena Kraljič: Čarobna piščal 

3.4.2.1 Analiza prve učne ure 

Učno uro sem izvedla v 4. razredu – prisotnih je bilo 11 učencev in njihova razredna 

učiteljica. Na začetku sem učence prosila, da naj pisno odgovorijo na tri kratka vprašanja 

(vprašalnik je priloga prvi učni pripravi). Na vprašanje Si že slišal/-a za pojem opera? je 10 

učencev odgovorilo pritrdilno, eden pa za ta pojem še ni slišal. Na vprašanje Kako bi s svojimi 

besedami opisal/-a opero? 4 učenci niso podali odgovorov, odgovori drugih učencev pa so bili: 

– »Ženska, ki poje z visokim glasom. Postopa po prostoru, izteguje roke.« 

– »Opera je vrsta petja, je pa tudi ustanova v kateri to poslušamo.« 

– »Je kot gledališče.« 

– »V skupini je veliko ljudi pojejo zelo visoki in zelo visoko.« 

– »Nek prostor, kjer ženske ali moški na glas pojejo.« 

– »Opera je kraj kjer hodijo osebe ki rade poslušajo glazbo.« 

– »To je dvorana kjer pojejo pevci z visokim glasom.« 

Učenci so povedali, da opere še niso obravnavali v sklopu pouka (to je potrdila tudi njihova 

učiteljica), na vprašanja so odgovarjali na podlagi izkušenj izven šole. Odgovori učencev so bili 

bolj skopi, v njih so večinoma omenjali visoko, glasno petje, pevce, ki pojejo z visokim glasom 

… Štirje učenci na vprašanje sploh niso odgovorili, med njimi je bil tudi učenec, ki za opero ni 

slišal še nikoli. Moj namen je bil učence seznaniti s to glasbeno obliko – nisem namreč želela, 

da bi se v sklopu učnih ur pri književnosti preveč poglabljali v področje glasbe, saj je bilo v 
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ospredju književno besedilo. V učnem načrtu je spoznavanje opere načrtovano ravno v 4. 

razredu, zato se bodo pri glasbeni umetnosti z njo srečali na bolj sistematičen način. V okviru 

svoje učne ure sem učencem predstavila povezavo med slikanico in opero Čarobna piščal, 

njenega skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, bistvene značilnosti opere, ogledali pa smo 

si tudi fotografije in dva posnetka. Cilje s področja glasbene umetnosti, ki sem jih zapisala v 

pripravi, smo zato dosegli le deloma, z zavedanjem, da bodo učenci svoje zanje dopolnili pri 

drugih učnih urah.  

V sklopu uvodne motivacije sem učence prosila, da naj pozorno prisluhnejo dvema 

zvočnima posnetkoma. Povedala sem jim, da bodo slišali petje ob spremljavi orkestra, na listek 

pa naj med poslušanjem zapišejo besede (barve, čustva, dogodke, predmete, pridevnike …), ki 

jim pridejo na misel. Nisem jim povedala, da sta posnetka iz opere, čeprav so nekateri to 

ugotovili že sami. Poslušali so duet Papagena in Papagene ter arijo Kraljice noči iz prizora, v 

katerem Pamini izroči bodalo in ji naroči, da naj ubije svojega očeta. Pri izboru posnetkov sem 

bila pozorna na to, da sta značajsko različna, ker sem želela, da učenci te razlike zaznajo. Po 

poslušanju vsakega posnetka je nekaj učencev prebralo besede/besedne zveze, ki so jih zapisali 

na listke. Spodaj so zbrani zapisi, ki so jih učenci ustvarili ob posameznem posnetku. 

Duet Papagena in Papagene 

– »Vesela, poskočna, modra, smešna.« 

– »Zelo vesela, smešna, zanimiva, na opero me spomni, čudna, barva modra.« 

– »Vesela, glasna, smešna, kokoš.« 

– »Glazba je zelo smešna. Spominja me na morje. Pesem: hitra, norčava. Spominja na zeleno. 

Žival: kokoš, muca.« 

– »Veselje, roza, smešna, zapletena, hip hop, kokoške.« 

– »Glazba je bolj glasna, smešna, visoki in nizki toni. Barva rdeča kot na cirkusu.« 

– »Smešna, vesela, kokoš, oranžna.« 

– »Glasba je vesela in smešna. Barva modra. Spominja me na zimo.« 

– »Čudna, glas ki ga preveč slišim, vesela, poskočna, zelena, smešna.« 

Arija Kraljice noči 

– »Poskočna, čudna, vesela, rdeča barva.« 

– »Zelo smešna, čudna, glasna, počasna, barva zelena.« 

– »Hitra, glasna, kraljestvo.« 

– »Žival: ptica. Zelo je smešna. Rumena ker je podobno visokim tonom. Spominja na 

počitnice.« 

– »Balet, svetlo vijola, opera, slavnostna, smešna.« 

– »Spominja me na risanko pravljično. Barva bela in glasna, pa še smešna.« 

– »Vesela, ptički, visoki toni, živahna, rumena.« 

– »Visok glas, smešna, čudna. Barva zelena.« 

– »Poskočna, nekaj cvili, razigrana, modra.« 

Učenci so mi že na začetku učne ure povedali, da jim operna glasba še ni tako zelo blizu, na 

kar kažejo tudi nekateri njihovi odzivi (glasba je čudna, smešna, glas, ki ga prvič slišim, nekaj 

cvili …). Njihovi odzivi so se razlikovali, kar me je še posebej razveselilo. Večkrat sem namreč 

poudarila, da je pomembno njihovo osebno doživljanje in da ni napačnih odgovorov. V svojih 

zapisih so večinoma s pridevniki opisovali glasbo (poskočna, vesela, zanimiva, hitra, norčava, 

razigrana …), naštevali barve (modra, zelena, oranžna, svetlo vijola …) in živali (kokoš, ptica, 
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muca, ptički …). Dva učenca sta glasbeno spremljavo arije Kraljice noči povezala z risankami, 

v katerih sta že slišala podobno glasbo (kraljestvo, pravljičnost). Uvodna motivacija je dosegla 

svoj namen – učenci so posnetka doživljajsko poslušali, se nanju odzvali z asociacijami, srečali 

so se z operno glasbo, usmerili so svojo pozornost, hkrati pa je bila to smiselna iztočnica za 

branje zgodbe o čarobni piščali. Menim, da sta bila posnetka ustrezna, pričakovala pa sem, da 

se bodo asociacije nekoliko bolj razlikovale. Pri uvodnem poslušanju pa učenci še niso poznali 

celotne zgodbe in književnih oseb, zato so imeli na voljo manj informacij, na podlagi katerih 

so oblikovali svoje odzive na slišano.  

Sledili sta najava in umestitev besedila. Učencem ime Helena Kraljič ni bilo znano, dve 

učenki pa sta med njenimi deli prepoznali slikanici Snežinke in Moj dedek. Ko sem učencem 

povedala, da je opero Čarobna piščal ustvaril W. A. Mozart, so omenili, da so že slišali zanj in 

sami navedli nekaj informacij (bil je glasbenik, igral je violino, bil je zelo znan …). Nato sem 

napovedala branje besedila. Sprva sem načrtovala, da bom učencem slikanico prebrala tako, da 

jih bom povabila v polkrog pred tablo in jim brala iz knjige. Nekaj dni prej sem v 6. razredu 

slikanico Madame Butterfly projicirala na tablo in ob tem brala. Učenci so tako zlahka sledili 

besedilu in si ogledovali ilustracije. Odločila sem se, da bom tudi slikanico Čarobna piščal 

predstavila na enak način. Sledilo je interpretativno branje. Učiteljica mi je povedala, da z 

učenci redko berejo celotna besedila, večinoma se srečujejo z odlomki. Zato sem predvidevala, 

da jim bo med branjem celotne slikanice (ki sicer traja približno 20 minut) nekoliko upadla 

pozornost. Večina učencev je zgodbo z zanimanjem spremljala od začetka do konca, pri 

nekaterih pa sem tik pred koncem opazila, da so bili nekoliko nestrpni. Kljub temu so zgodbi 

sledili in v pogovoru o prebranem tudi pokazali razumevanje. Že med branjem sem opazila, da 

so bili nekoliko zmedeni zaradi imen, ki se pojavljajo v zgodbi. Ta so nenavadna, nekatera 

izmed njih so si zelo podobna (npr. Papageno in Papagena, Tamino in Pamina). Tudi pri 

podajanju odgovorov so velikokrat uporabili napačno poimenovanje, čeprav so v mislih imeli 

pravo osebo (služabnice Kraljice noči – čarovnice, Kraljica noči – princesa,  Papageno – 

Papagenos, Monostatos – Mostato). Če bi učno uro izvajala še enkrat, bi pred pogovorom o 

slikanici na tablo (po nareku učencev) zapisala imena književnih oseb. Med odgovarjanjem na 

vprašanja bi si lahko pomagali z besedami na tabli in si mogoče imena do konca učne ure bolje 

zapomnili.  

Pogovor o prebranem besedilu je potekal po pričakovanjih. Učenci so razumeli sporočilo 

zgodbe, znali so odgovoriti na moja vprašanja, podajali so svoje mnenje in argumentirali izjave 

ter se med seboj dopolnjevali. Kot sem že omenila, so imeli nekaj težav z uporabo imen, prav 

tako pa so se nejasnosti pojavile pri nekaterih delih zgodbe. Učenci so na primer težko razumeli, 

zakaj je Kraljica noči naročila Pamini, da naj ubije svojega očeta; spraševali so se o tem, zakaj 

je Monostatos Sarastrov suženj – Sarastra so namreč videli kot dobro književno osebo, 

Monostatosa pa kot zlobnega … Pokazalo se je, kako zelo večplastna je zgodba o čarobni 

piščali. Učencem je ponujala veliko možnosti za uporabo lastne domišljije in soočanje mnenj v 

pogovoru. Menim, da za razumevanje te slikanice ni dovolj samo eno branje, saj so se tudi meni 

ob prvem srečanju z besedilom pojavljale številne nejasnosti. Zadovoljna sem bila, da je bil 

pogovor o prebranem kakovosten, saj so tako učenci besedilo bolje razumeli in razjasnili 

številne dileme.  

Učence sem najprej pozvala k obnovitvi začetka zgodbe. Opisali so začetni prizor – Tamina 

v gozdu napade kača. Vprašala sem jih, kdo je po njihovem mnenju rešil princa, in precej 
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presenetljivo je bilo, da so številni menili, da to ni bil niti Papageno niti služabnice Kraljice 

noči.  

– »Nihče od njih ga ni rešil. Zdi se mi, da je na kačo padla skala in je sama od sebe umrla.« 

– »Samo zdelo se je, da ga je kača napadla. V resnici ga ni.« 

– »Menim, da ga je rešil Papageno, ker je bil ravno na pečini, ko se je Tamino zbudil.« 

– »Mislim, da ga ni nobeden rešil. S kačo se je nekaj zgodilo in je umrla.« 

– »Mogoče je še tista kača padla v nezavest.« 

V nadaljevanju smo razmišljali o tem, kdo sta Kraljica noči in Papageno – v zgodbi namreč 

o njiju ne izvemo prav veliko. Učenci so podali številne predloge. 

– »Kraljica noči je mama od Pamine, ki ukazuje.« 

– »Kraljica noči živi v gozdu/v gradu/nekje na nebu/v nebesih.« 

– »Kraljica noči je čarovnica, oblečena v črno. Ponoči dvigne luno.« 

– »Papageno je človek, ki živi na tisti skali.« 

– »Mogoče ga je kdo začaral v ptiča.« 

– »Zdi se mi, kot da je neka kokoš v kokošnjaku.« 

– »Je človek, oblečen v papagaja, ki vedno laže.« 

Pogovorili smo se o čarobnih zvončkih in čarobni piščali ter ugotavljali, kdaj sta Tamino in 

Papageno uporabila ta dva instrumenta. Razglabljali smo o Sarastru in njegovem odnosu s 

Kraljico noči. Učence sem pozvala k razmišljanju, ali je Sarastro res zloben in zakaj se mu je 

želela Kraljica noči maščevati.  

– »Sarastro niti ni tako zloben. Če bi bil zloben, bi Pamino dal v ječo, ko mu je priznala, da 

je hotela zbežati.« 

– »Morda je bil samo jezen, ker sta se skregala s Kraljico noči in je Pamino vzela k sebi. 

Sarastro pa jo je hotel za nekaj časa imeti nazaj, zato je Pamino ugrabil.« 

– »Ni bil zloben, Pamino je hotel samo zaščititi.« 

– »Mislim, da sta se Sarastro in Kraljica noči ločila in ga ona ni marala.« 

– »Mogoče se mu je želela maščevati, ker ji je vzel hčerko.« 

– »Mogoče Kraljica noči ni hotela, da se Tamino in Pamina poročita. Morda je hotela samo, 

da jo reši in ne da se poroči.« 

V nadaljevanju so učenci opisali preizkušnje, ki so jih morali premagati zaljubljenci, in 

srečanje Papagena s Papageno. Na vprašanje, ali bi tudi oni spregovorili, čeprav bi bili zavezani 

k molčečnosti, so vsi odgovorili pritrdilno. Menili so namreč, da je oseba, ki bi želela z njimi 

govoriti, pomembnejša od obljube. V besedilu se je pojavilo tudi nekaj izrazov, ki so bili za 

učence manj razumljivi, zato smo jih skupaj poizkušali razložiti (sonce ni zašlo, ampak se je 

samo skrilo za oblake; zdelo se je, da bo voda zaljubljenca odnesla v svet večnosti; Pamina si 

je hotela vzeti življenje).  

Učenci so se nato v parih pogovorili o tem, kje v zgodbi se pojavi boj med dobrim in zlim 

ter katere književne osebe bi uvrstili med dobre in katere med zle. Boj med dobrim in zlim so 

zaznali na koncu zgodbe, ko se Kraljica noči spopade s Sarastrom ter v boju med kačo in 

Taminom. Pri razvrščanju književnih oseb so se mnenja učencev precej razlikovala. Vsi so med 

»slabe« osebe uvrstili sužnja Monostatosa, med »dobre« pa Pamino, Tamina in Papageno. 

Kraljica noči se jim je zdela zlobna, ker je hčerki naročila Sarastrov umor in se na koncu 

bojevala s Sarastrom, prijazna pa ker je Taminu naročila, da naj reši Pamino. Sarastro je bil po 

njihovem mnenju zloben, ker je ugrabil Pamino, hkrati pa prijazen, ker je svoji hčeri odpustil, 
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ko je hotela zbežati, in na koncu zaželel srečo zaljubljencema. Tudi pri Papagenu so učenci 

opazili dobre in slabe lastnosti. Kot slabo so navajali laganje, kot dobro pa, da je Taminu stal 

ob strani. Spodaj so zbrani odgovori učencev na vprašanje Kaj je po vašem mnenju glavno 

sporočilo zgodbe?  

– »V zgodbah je vedno dobro in slabo. Tudi na svetu je tako.« 

– »Dobro premaga zlobno.« 

– »Nekaj povezano z ljubeznijo … Ljubezen premaga vse – tako je pisalo.« 

– »Vedno je treba držati skupaj. Kot sta Tamino in Pamina premagala preizkušnje.« 

– »Več dosežeš, če držiš skupaj.« 

– »Če so družine ločene, se ni treba boriti za hčerko, ampak jo ima vsak malo.« 

– »Ni treba, da se prepiramo, če nam kaj ni prav. Raje se pogovorimo.« 

Zaključni del učne ure je bil namenjen operi kot glasbeni obliki. Učence sem povprašala, 

kaj že vedo o tem. Odgovori so bili zelo raznoliki. Nekateri izmed njih so se s svojimi opisi 

zelo približali bistvu – opero so opisali kot gledališko predstavo, v kateri igralci pojejo. 

Podobno kot v 6. razredu se je tudi pri četrtošolcih izkazalo, da imajo nekaj napačnih predstav 

(npr. operni pevci pojejo samo visoke tone, v operi nastopajo ženske, gre za zelo glasno petje 

…). Pričakovala sem, da bodo učenci pri odgovarjanju na vprašanje Kaj je opera? imeli težave, 

saj se s tem pojmom v šoli niso še srečali. S podvprašanji sem jih vodila do tega, da so med 

nastopajočimi tudi moški (ki igrajo moške vloge), da pevce spremlja orkester, pevci pa lahko 

pojejo samostojno (solisti), v parih (duet), v večjih skupinah (npr. zbor) … Zdelo se mi je, da 

so učenci hitro zaznali svoje zmotne predstave in to celo ubesedili (npr. »Joj, prej sem se zmotil, 

ko sem rekel, da v operi nastopajo samo ženske.«). Ogledali smo si dve fotografiji, s pomočjo 

katerih so učenci uspešno navajali operne poustvarjalce (poleg pevcev in glasbenikov) – frizer, 

kostumograf, masker, tonski mojster, osvetljevalec, scenograf … Nato sem na tablo projicirala 

fotografije iz opere Čarobna piščal in učence pozvala, da na njih prepoznajo prizore – osebe ter 

dogajanje so brez težav umestili v celotno zgodbo. Učno uro smo zaključili z dejavnostjo, ki se 

je povezovala z uvodno motivacijo. Na začetku ure so namreč učenci poslušali dva posnetka iz 

opere Čarobna piščal in ob njih zapisali asociacije. Na koncu sem predvajala ista posnetka – 

tokrat so si ju tudi ogledali. S pomočjo svojih listkov so ugotavljali, ali bi lahko napisane besede 

kakor koli opisale prizor (npr. razpoloženje, lastnosti osebe, barve kostumov …). Učenci so 

prepoznali smisel dejavnosti z začetka učne ure, primerjali svoja doživetja in jih celo oblikovali 

na novo. Nekateri so ugotovili, da svoje asociacije lahko povežejo z dogajanjem na posnetku, 

spet drugi so opazili, da so si glasbo brez slike razlagali drugače. Namen te dejavnosti je bil 

tudi, da učenci spoznajo, da je glasba v operi zelo pomembna podpora dogajanju in petju 

opernega besedila. Na koncu učne ure sem učencem izročila tri izvode slikanice in jih prosila, 

da naj zgodbo še enkrat preberejo doma, med odmorom, v podaljšanem bivanju … Za ponovno 

branje namreč v okviru učnih ur nismo imeli časa, želela pa sem, da si učenci vzamejo čas za 

listanje slikanice, opazovanje ilustracij in pozorno prebiranje besedila. S tem sem jim želela 

dati možnost za poglabljanje literarnega doživetja – nekaterih dimenzij zgodbe namreč niso 

mogli odkriti že pri prvem branju. To nalogo so zelo pozitivno sprejeli in si vsi želeli takoj 

dobiti slikanico. 

V učno uro sem vključila tudi elemente medpredmetnega povezovanja z glasbeno 

umetnostjo. Trudila sem se uresničiti cilje, ki so se navezovali predvsem na doživljajsko-

analitično poslušanje, razumevanje in uporabo glasbenih pojmov (opera, solist, duet, zbor, 

orkester) ter spoznavanje vsebine opere Čarobna piščal. Učenci opere še niso obravnavali pri 
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glasbeni umetnosti (učni načrt jo predvideva prav v 4. razredu), zato je bil moj namen predvsem, 

da v grobem spoznajo to glasbeno obliko, znajo našteti njene bistvene značilnosti in se srečajo 

s posnetki opernega dela (v tem primeru opere Čarobna piščal). Opazila sem, da imajo učenci 

o operi precej malo znanja in tudi veliko napačnih predstav. Zavestno sem se odločila, da bom 

književnosti dala prednost, saj se bodo učenci o operi sistematično učili pri glasbeni umetnosti. 

Učenci so z veseljem spoznavali opero, si ogledovali prizore in izrazili zanimanje zanjo. Eden 

izmed razlogov, zaradi katerih sem se odločila slikanico Čarobna piščal predstaviti 

četrtošolcem, je tudi, da se v učbenikih za glasbeno umetnost pojavlja ravno ta opera. Upam, 

da jim bo izkušnja, ki so je bili deležni pri književnem pouku, olajšala spoznavanje opere pri 

glasbeni umetnosti in bodo lahko uporabili pridobljeno znanje.   

Po mojem mnenju sem učno uro dobro načrtovala in jo tudi izvedla. Učenci so z veseljem 

sodelovali pri vseh dejavnostih, odgovarjali so na vprašanja in dajali svoje pobude. Učno uro 

sem načrtovala za 45 minut, vendar smo za izvedbo potrebovali 60 minut. Če bi uro izvedla še 

enkrat, bi čas za izvedbo vseh dejavnosti nekoliko podaljšala. Uvodna dejavnost poslušanja 

posnetkov in pogovor o besedilu sta namreč trajala nekoliko dlje, kot sem predvidela. Slikanica 

Čarobna piščal na videz predstavlja precej enostavno ljubezensko zgodbo, vendar se je v praksi 

izkazalo, da je le-ta večplastna in na nekaterih delih težka za razumevanje. Učenci so imeli 

precej težav z zapomnitvijo imen, čeprav so točno vedeli, katero osebo imajo v mislih. Težko 

zapomnljiva imena so vplivala predvsem na njihovo govorno izražanje pri odgovarjanju na 

vprašanja, ne pa tudi na razumevanje zgodbe. Razumeli so bistveno sporočilo in ga znali (na 

različne načine) ubesediti. Z mojimi spodbudami so opisovali, predvidevali, analizirali in 

vrednotili zgodbo – menim, da so bili deležni kakovostnega literarnega doživetja. Prepričana 

sem, da velika večina učencev do teh spoznanj ne bi mogla priti brez vodenega pogovora o 

prebranem. Opazila sem, da so nekateri učenci zgodbo dojeli bolj površinsko (na ravni 

poznavanja oseb in dogajanja), nekaj pa je bilo takih, ki so s svojimi komentarji pokazali, da so 

zaznali več plasti te na videz enostavne pripovedi. Vsi učenci so ozavestili, da stvari niso zgolj 

črno-bele, da se njihova mnenja razlikujejo in ima vsak pravico do lastnega razumevanja. 

Vzdušje med učno uro je bilo zelo prijetno, učenci so bili motivirani in so aktivno sodelovali 

pri vseh dejavnostih. Zdelo se mi je, da na začetku niso točno vedeli, kaj lahko pričakujejo. 

Tokratna učna ura književnosti je bila namreč precej drugačna od tistih, ki so jih vajeni (branje 

slikanice, povezava z glasbeno umetnostjo, spoznavanje opere, ogled posnetkov …). Po odzivih 

sodeč, so učenci prepoznali smiselnost izvedenih dejavnosti in postopno nadgrajevali svoja 

doživetja – od začetnega poslušanja zvočnih posnetkov so, preko spoznavanja opere Čarobna 

piščal, prišli do končne sinteze vsega pridobljenega znanja.   

 

3.4.2.2 Analiza druge učne ure 

Učno uro sem izvedla v 4. razredu – prisotnih je bilo 9 učencev in njihova razredna 

učiteljica. Učence sem najprej vprašala, ali so slikanico prebirali doma. Vsi so odgovorili 

pritrdilno, tudi učiteljica mi je povedala, da so se med seboj spodbujali k branju, si slikanico 

sposojali, jo brali med odmori … Učence so zelo pritegnile ilustracije, dve izmed učenk sta celo 

narisali osebe iz zgodbe in risbe prinesli k učni uri. V prvi učni uri so učenci imeli precejšnje 

težave z imeni književnih oseb, saj so nenavadna, nekatera pa so si med seboj zelo podobna. 

Ponovno branje jim je pomagalo, da so si imena zapomnili in jih znali našteti brez moje pomoči. 

Učencem sem nato razdelila listke, na katerih so bili napisani izseki iz zgodbe. Povedala sem 

jim, da šest listkov vsebuje napake. Učenci, ki so menili, da imajo listek z napako, so dvignili 

roko, ga prebrali in nato popravili napačne podatke. Dokaj hitro smo našli vseh šest napak, 
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učenci so si pri iskanju pomagali in se dopolnjevali. Nato smo na tabli izdelali časovnico 

dogodkov – učenci so listke z magneti pritrjevali v ustrezno zaporedje. Med urejanjem sem na 

tablo projicirala slikanico, s katero smo si pomagali pri obnavljanju zgodbe. Dogodki so namreč 

precej prepleteni in nekateri izmed njih bi si zlahka sledili tudi v drugačnem vrstnem redu. 

Projekcija se je izkazala kot nujna podpora, saj učenci brez nje in moje pomoči ne bi zmogli 

sami urediti dogodkov v zaporedje. Zdi se mi, da je bila dejavnost zanje dokaj zahtevna, vendar 

pa so dobro poznali zgodbo in aktivno sodelovali. Učence sem nato pozvala k razmisleku, kaj 

se je zgodilo princu Taminu, da je moral nato bežati pred kačo.   

– »Mogoče je hotel najti svojo ljubezen in je šel v kačji brlog namesto v hišo kakšne lepe 

punce.« 

– »Tamino je kačam vzel nekaj zlatega in so poslale kačo, da ga napade.« 

– »Zbežal je iz grada, ki ga je varovala kača. Šla je za njim in sta se lovila skozi gozd.« 

– »Šel je iz kraljestva in na poti ga je napadla kača.« 

– »Po nekaj letih so ljudje kačam ukradli zlato. Kraljica kač je nagovorila služabnico, da naj 

gre ubit kraljevega sina.« 

– »Princ Tamino je ubil kačo, zato ga je druga kača zasledovala.« 

Imeli so zelo veliko predlogov, zato sem pogovor predčasno prekinila in jim dala navodila 

za individualno poustvarjanje. Povedala sem jim, da bodo napisali predzgodbo o tem, kaj se je 

dogajalo Taminu. Opozorila sem jih, da se mora njihova pripoved navezovati na slikanico, po 

želji pa lahko dodajo književne osebe, vključijo osebe iz slikanice, opišejo, kdo je pravzaprav 

princ Tamino … Razdelila sem jim liste in jim za pisanje dala na voljo približno 30 minut. Med 

tem so imeli na voljo slikanice in projekcijo prvega prizora iz zgodbe, ki prikazuje temačen 

gozd, v njem pa Tamina in kačo.  

Oštevilčeni izdelki učencev se nahajajo v prilogah, v sklopu analize pa so številke zgodb 

zapisane v oklepajih. Vsi učenci so svojim predzgodbam dodali naslov (Čarobna piščal, Če te 

ulovi kača, Pred zgodbo ČAROBNA PIŠČAL, Kako je prišlo do ČAROBNE piščali, PRED 

ČAROBNO PIŠČALJO, ZLATO JAJCE, ČAROBNI ZVONČKI, TAMINO BEŽI ČEZ GOZD, 

JEZNA POT), tisti, ki so s pisanjem zaključili predčasno, pa tudi ilustracije. V vseh zgodbah je 

glavna književna oseba princ Tamino, ki se na pot odpravi, da bi si našel nevesto (1, 2, 5), 

zaradi različnih razlogov zbeži iz gradu in za njim pošljejo kačo (3), kači velikanki stopi na rep 

(4), ji ukrade jajce (6) ali jo zbudi ter jo tako vznemiri (7), obišče svojega prijatelja, čigar vrt 

stražijo kače (8). Nekateri učenci so dodali svoje književne osebe, npr. Taminovega očeta (1, 

4), mamo (2), mačeho Lino, polsestri Lili in Kilo ter sestro Taminko (3), zmaja, ki ga napade 

(2). Prisotni so tudi pravljični elementi, npr. začetek zgodbe (Nekoč je živel princ po imenu 

Tamino, Na nekem gradu daleč stran je živel princ …, V starih časih je živel princ Tamino) in 

pravljična števila (za sedmimi vodami, triglavi zmaj, boj je trajal 7 dni in 7 noči, kraljestvo na 

gori pri sedmih jezerih). V dveh zgodbah (1, 4) najdemo celo premi govor. Ta je sicer 

nepravilno oblikovan, vendar prispeva k dinamičnosti pripovedi (»Ah naj bo tam, raje njega 

žrtvujem kot sebe.« Si je misliv. »Skoraj bi postal kačja hrana« …, Še preden je odšel iz gradu 

mu je oče rekel »Ne hodi predaleč če ne se boš izgubil«.). Izmed vseh zgodb nekoliko izstopa 

zgodba učenca, ki je tudi sicer šibkejši na področju pisnega izražanja (9). Gre za obnovitev 

dogajanja v slikanici, ki se konča tako, da Tamino in Pamina opravita oba preizkusa, princ pa 

pri tem po nesreči ubije vodjo vseh kač. Ta ga nato zasleduje skozi gozd. Z vidika poteka 

dogajanja bi lahko zgodba sicer bila smiselna, če pa jo obravnavamo kot predzgodbo k slikanici, 
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bi nato v knjigi še enkrat spoznali prej obnovljeno dogajanje. Menim, da učenec naloge ni v 

celoti razumel ali pa ni vedel, kako naj ubesedi svoje zamisli.  

Učna ura je potekala po pričakovanjih, učni cilji so bili doseženi. Učenci so obnovili zgodbo 

in dogodke uredili v časovno zaporedje. Napisali so predzgodbo k slikanici Čarobna piščal in 

v njej predstavili svoje zamisli o tem, kaj se je dogajalo princu Taminu, da je moral kasneje 

bežati pred kačo. Pri tem so samostojno izražali svoje predstave in misli, ki so se jim vzbudile 

pri poslušanju oz. branju slikanice. Učenci so za pisanje imeli na voljo 30 minut, v tem času so 

vsi uspeli dokončati svoje zgodbe. Tisti, ki so končali prej, so dodali še ilustracije. Ko sem 

učencem povedala, da bodo morali napisati krajšo zgodbo, sprva niso bili preveč navdušeni. 

Kasneje pa se je njihov odnos zelo spremenil, saj jim je bila naloga všeč in je spodbujala njihovo 

domišljijo. Med poustvarjanjem so bili vsi osredotočeni na svoje delo, nekateri so pisali 

osnutke, listali slikanico … Sami so predlagali, da bi zgodbi lahko dodali tudi ilustracije, saj bo 

tako bolj podobna slikanici. Učiteljica je bila presenečena nad tem, kako zavzeto so se lotili 

ustvarjalnega pisanja. Povedala mi je namreč, da se pogosto »uprejo«, ko morajo pri slovenščini 

napisati krajše besedilo. Menim, da je bila poustvarjalna naloga ustrezna, učencem je 

predstavljala izziv in primerno spodbudo. Končni izdelki so zelo raznoliki, učenci so uspeli 

ubesediti svoje zamisli, se pri tem navezovali na zgodbo in hkrati dodajali lastne elemente. Tudi 

v zaključnem vprašalniku je precej učencev v pozitivnem smislu omenilo poustvarjalno 

dejavnost (»všeč mi je bilo, da smo pisali svoje mnenje«, »ko smo zlagali besedilo«, »ko smo 

pisali začetek«, »naučil sem se, da lahko sami dodamo začetek«, »upam, da vam je všeč 

predzgodba«).  

 

3.4.3 Uresničitev ciljev raziskave 

V svoji raziskavi sem si postavila pet ciljev. Prvi izmed njih je bil umestiti slikanici Madame 

Butterfly ter Čarobna piščal v književni pouk v četrtem in šestem razredu. Ocenjujem, da je bil 

cilj v celoti dosežen. V vsakem izmed razredov sem izvedla po dve učni uri, pri katerih smo 

skozi faze šolske interpretacije književnih besedil obravnavali omenjeni slikanici. Dosegli smo 

postavljene učne cilje, kar dokazuje, da lahko cilje iz učnega načrta dosegamo ob katerem koli 

književnem besedilu, če je le-to ustrezno cilju – učitelj ima v skladu z načelom izbirnosti vsebin 

veliko svobode. Čeprav sta obravnavani deli slikanici, je bila njuna vsebina primerna za učence 

izbranih razredov. Še posebej pri zgodbi o čarobni piščali so se ilustracije izkazale kot 

pomembna podpora besedilu. Učenci so branje slikanic dojeli kot dobrodošlo popestritev učnih 

ur, saj se s tovrstnimi besedili pri pouku ne srečujejo več. Ravno ta »element novega« je po 

mojem mnenju pripomogel k visoki motivaciji učencev.  

V okviru drugega cilja sem si zastavila raziskati odnos učencev četrtega in šestega razreda 

osnovne šole do branja slikanic, ki so priredbe znanih opernih del (Madame Butterfly in 

Čarobna piščal). Njihov odnos sem ugotavljala na podlagi motivacije za delo, sodelovanja pri 

učnih urah ter odzivov, ki so jih izrazili pri pouku in v vprašalnikih. Učenci so bili sprva 

presenečeni, da bomo pri pouku obravnavali slikanico, saj so menili, da je to oblika knjige, ki 

je primerna za mlajše otroke. Tako četrtošolci kot tudi šestošolci pa so kmalu spremenili svoje 

mnenje. Povedali so mi, da so jim bile zelo všeč ilustracije, nekatere učence so celo spodbudile 

k lastnemu likovnemu ustvarjanju. Prav tako sta jima bili všeč obe zgodbi – pri tem pa je ključno 

vlogo imel pogovor o prebranem, saj sta precej kompleksni za razumevanje. Z gotovostjo lahko 

zaključim, da je odnos učencev, ki so sodelovali v moji raziskavi, do obravnavanih slikanic 

izredno pozitiven. Na tem mestu vidim odprte možnosti za nadaljnje raziskovanje, saj bi lahko 

slikanice predstavili še učencem višjih razredov osnovne šole, razširili pa bi tudi izbor slikanic.  
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Tretji cilj je bil v okviru učnih priprav za četrti in šesti razred predstaviti možnosti za 

medpredmetno povezovanje književnega pouka in glasbene umetnosti ter pripraviti 

poustvarjalne naloge, ki bodo učencem izziv in primerna spodbuda. Pri načrtovanju učnih 

priprav sem se trudila čim bolj vključevati tudi elemente medpredmetnega povezovanja. 

Doživljajsko-analitično poslušanje in poglabljanje ter besedno izražanje doživetij ob tem je 

potekalo ob poslušanju (in gledanju) odlomkov iz obravnavanih oper. Učenci so zapisovali 

asociacije, ugotavljali značilnosti slišane glasbe, jo poizkusili umestiti v določeno kulturno 

okolje, spoznavali so, da je v operi glasba pomembna podpora dogajanju … Poglabljali so 

znanje o glasbenih pojmih (opera, solist, duet, zbor, orkester) ter spoznali avtorja in vsebino 

obravnavanih oper. Izkazalo se je, da imajo četrtošolci in šestošolci o operi veliko napačnih 

predstav. V šestem razredu sem zato učno pripravo druge ure nekoliko spremenila in dodala 

uvodno dejavnost za ponovitev znanja o operi. Želela sem, da učenci ponovno razmislijo o 

nekaterih trditvah, povezanih  z opero, in pojem čim bolje razumejo. Pri glasbi so namreč opero 

že obravnavali, zato je šlo večinoma za obnovitev znanja. Učenci četrtega razreda pa se z opero 

pri glasbeni umetnosti še niso srečali, zato je bil moj namen predvsem, da v grobem spoznajo 

to glasbeno obliko, znajo našteti njene bistvene značilnosti in se srečajo s posnetki opernega 

dela. Zavestno sem se odločila, da bom književnosti dala prednost. Opero pri glasbeni umetnosti 

spoznajo v 4. razredu, v učbenikih pa se pojavlja prav opera Čarobna piščal. Želim si, da jim 

bo izkušnja, ki so je bili deležni pri književnem pouku, olajšala spoznavanje opere pri glasbeni 

umetnosti in bodo lahko uporabili pridobljeno znanje. Poustvarjanje je potekalo v drugi učni 

uri. Učenci četrtega razreda so pisali predzgodbo k slikanici Čarobna piščal. Razmišljali so o 

tem, kaj se je zgodilo princu Taminu, da je moral nato bežati pred kačo. Učenci so bili za pisanje 

zelo motivirani, čeprav mi je učiteljica povedala, da neradi pišejo daljša besedila. Imeli so 

veliko zamisli in opazila sem, da so bili navdušeni nad tem, da jih lahko svobodno izrazijo. 

Nastale so zelo raznolike predzgodbe, nekateri učenci so jim dodali tudi ilustracije. Šestošolci 

pa so izdelovali stripe, v katerih so morali predstaviti zgodbo o Madame Butterfly, kot bi se 

odvijala leta 2020. Z obliko stripa so se, po besedah učiteljice, srečali že večkrat, izdelovanje 

le-tega pa so sprejeli z navdušenjem. Večina učencev je v zgodbo dodala veliko lastnih zamisli, 

nekateri pa so vpeljali precej malo novosti. Mogoče bi morala učencem dati na voljo več časa, 

vsekakor pa sem pri njih spodbudila ustvarjalnost in razmišljanje o tem, kaj se z zgodbo zgodi, 

če jo iz preteklosti postavimo v sedanjost. Menim, da sta bili obe poustvarjalni nalogi primerni 

za učence, spodbujali sta njihovo ustvarjalnost, učenci pa so bili za delo zelo motivirani.  

V okviru četrtega cilja in petega cilja sem analizirala odzive učencev na prebrano besedilo 

ter dejavnosti v okviru učnih ur ter pri učencih želela vzbuditi zanimanje za opero in branje 

slikanic. Podatke sem pridobila z opazovanjem med učnimi urami, preko pogovora z učenci in 

s pomočjo vprašalnika, ki so ga izpolnili na koncu. Kot sem že omenila, je precej učencev na 

začetku imelo nekakšen zadržek do branja slikanic, saj so jih pojmovali kot »knjige za otroke«. 

Bralna izkušnja pa jih je privedla do spoznanja, da je slikanica primerna za vse starosti in je 

dobrodošla popestritev književnega pouka. Največ odzivov učencev sem dobila preko 

zaključnega vprašalnika. Vsi učenci so na vprašanje Ti je bila slikanica všeč? odgovorili 

pritrdilno. Pritegnile so jih ilustracije (najpogostejši odgovor), zgodba in napeto vzdušje. 

Večina učencev bi si želela opero ogledati tudi v živo in spoznati še kakšno drugo operno delo 

(poleg Čarobne piščali in Madame Butterfly). Učence sem prosila, da napišejo, kaj jim je bilo 

pri učnih urah všeč. Odgovori so se največkrat nanašali na slikanico, pisanje predzgodbe, 

izdelavo stripa in pogovor o besedilu. Nekaj odgovorov učencev na vprašanje Kaj si se novega 

naučil/-a? pa je zbranih spodaj.  

– »Da opera ni samo petje, saj je v opero vloženo več truda kot si mislimo.« 

– »Kaj je opera.« 

– »Naučil sem se, kaj je gejša.« 
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– »Kako je približno na Japonskem.« 

– »Kaj je opera in nekaj o knjigi Madam Butterfly.« 

– »Da se ne sme varati.« 

– »Naučil sem se kaj je opera, kaka imena imajo ljudje na Japonskem.« 

– »Da moramo prej spoznati v koga smo se zaljubili.« 

– »Da te lahko vsak prevara in se ni dobro poročiti takoj ko se vidiš tudi če se ne poznaš.« 

– »Da so opere zelo lepe.« 

– »Da se opera lahko spremeni, tudi v pravljico.« 

– »Veliko o operi.« 

– »Da lahko sami dodamo začetek.« 

– »V operi, da lahko iz opere narediš slikanico.« 

Učenci so slikanice po mojem naročilu prebirali doma, nekateri celo s starši in/ali sorojenci. 

Individualno branje je zelo pripomoglo k razumevanju zgodbe. Nekaj učenk je na podlagi 

slikanice ustvarilo lastne ilustracije, nekateri učenci so povedali, da bi si radi v knjižnici 

izposodili še kakšno slikanico, povprašali so me o tem, kje lahko najdejo posnetke iz opere. Na 

podlagi odzivov lahko zaključim, da so učenci do opere, branja slikanic in poustvarjalnih 

dejavnosti razvili pozitiven odnos in ob tem izražali veliko lastnih pobud.   
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4 ZAKLJUČEK 

 
Sodobni književni pouk v ospredje postavlja komunikacijsko paradigmo, katere izhodišče 

je načelo dialoškosti. Učenci vstopajo v dialog z besedilom, svoja spontana literarna doživetja 

pa poglabljajo s pomočjo dialoga z drugimi bralci (sošolci, učiteljem in drugimi). Učni načrt za 

slovenščino učiteljem pri izbiri književnih del daje veliko svobode in jim hkrati nalaga 

odgovornost, da izbirajo besedila, ki jim omogočajo doseganje učnih ciljev. Slikanica, ki v 

enovito celoto združuje besedilo in ilustracije, največkrat najde pot do učencev nižjih razredov 

– lahko bi celo rekli, da se je do neke mere razvilo prepričanje, da je to »knjiga za mlajše 

otroke«. Številni avtorji pa opozarjajo, da je nesmiselno določati kategorije naslovnikov, 

katerim naj bi bilo neko delo namenjeno, saj vsako literarno besedilo ponuja izhodišče za 

individualno literarno doživetje. V skladu s temi spoznanji sem v okviru raziskovalnega dela 

slikanico predstavila četrtošolcem in šestošolcem. Izhodiščno besedilo v 4. razredu je bila 

slikanica Čarobna piščal, v 6. pa Madame Butterfly. V posameznem razredu sem izvedla po 

dve učni uri, ki sem ju načrtovala po fazah šolske interpretacije besedil. Poseben poudarek je 

bil na medpredmetnem povezovanju z glasbeno umetnostjo in poustvarjanju.   

V sklopu raziskave so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. Omenjeni slikanici sta omogočali 

uresničitev ciljev iz učnega načrta in obravnavo po fazah šolske interpretacije besedil. Njuna 

vsebina je bila za učence primerna, ilustracije so se izkazale kot pomembna podpora 

napisanemu in hkrati delovale kot učinkovito motivacijsko sredstvo. Učenci so bili sprva 

presenečeni, da bomo pri pouku obravnavali slikanico, saj so bili prepričani, da je to »knjiga za 

otroke«. Že po prvem branju so spoznali, da je zgodba večplastna in nudi številne možnosti za 

razmislek, predvsem pa so jih pritegnile ilustracije. Ključno vlogo je imel pogovor o prebranem, 

s pomočjo katerega so učenci presegli površinsko razumevanje besedila in svoje videnje soočali 

z drugimi bralci. Ugotovila sem tudi, da slikanici nudita kakovostne možnosti za medpredmetno 

povezovanje z glasbeno umetnostjo in načrtovanje raznolikih poustvarjalnih nalog. V učne ure 

sem vključila doživljajsko-analitično poslušanje, ki je potekalo ob izbranih odlomkih 

obravnavanih oper. Z učenci smo ugotavljali značilnosti slišane glasbe, jo umeščali v določeno 

kulturno okolje, spoznavali vlogo glasbe v operi, poglabljali znanje o izbranih glasbenih 

pojmih, spoznali smo avtorja in vsebino oper Madame Butterfly ter Čarobna piščal. S tega 

vidika bi lahko učne priprave še nekoliko izboljšala in vključila več dejavnosti s področja 

glasbe, vendar sem zavestno dala prednost književnosti. Za kakovostnejše medpredmetno 

povezovanje bi bilo za obravnavo vsake opere zagotovo potrebnih več učnih ur in ne samo dve. 

Poustvarjalne dejavnosti so učence motivirale, predvsem jim je bilo všeč, da so lahko izražali 

svoje zamisli. Na to, da so bile naloge ustrezne, kažejo njihovi izdelki. Učenci so do slikanic in 

opernih del razvili izredno pozitiven odnos, kar se je kazalo že med učnimi urami, slikanice pa 

so z veseljem brali tudi doma, postavljali so številna vprašanja in dajali lastne pobude, zanimalo 

jih je, kje na spletu lahko najdejo posnetke oper, ilustracije so nekatere spodbudile k lastnemu 

likovnemu ustvarjanju … 

Učiteljeva avtonomija pri izbiri književnih del mu omogoča, da izbira besedila, ki njegove 

učence pritegnejo, so zanje aktualna in upoštevajo njihov predstavni ter čustveni svet. Slikanice, 

ki naj jih učitelj izbere po ustreznem premisleku, so lahko priložnost za to, da se starejši učenci 

srečajo z drugačnim literarnim doživetjem, kot so ga sicer vajeni pri urah književnega pouka.   
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6 PRILOGE 

 
6.1 Prošnja za soglasje staršev/skrbnikov učencev 

 

Prošnja za soglasje staršev/skrbnikov učencev 

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Monika Derenčin, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (smer poučevanje na 

razredni stopnji z angleščino). Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Operi Madame Butterfly 

in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič pod mentorstvom red. prof. dr. Igorja Sakside.  

V empiričnem delu naloge želim učencem predstaviti slikanici Madame Butterfly (6. razred) in 

Čarobna piščal (4. razred), ki sta nastali na podlagi znanih oper. V okviru svoje raziskave bom v 4. 

in 6. razredu izvedla po dve učni uri, pri katerih bomo knjigo prebrali, se o njej pogovorili, 

nazadnje pa bodo učenci dobili poustvarjalne naloge. Vse omenjene dejavnosti bodo potekale v 

okviru rednega pouka (dve šolski uri) ob prisotnosti učiteljice. Za lažjo analizo bom izdelke učencev 

fotografirala in nekatere fotografije vključila v magistrsko nalogo. Za namene raziskave bom učne 

ure zvočno snemala, posnetke pa bom uporabila izključno za lastno analizo. Identiteta učencev bo 

v vseh primerih ostala zakrita. 

 

Zavezujem se, da bom vse zbrane podatke uporabila izključno za izdelavo svoje magistrske 

naloge, učenci pa bodo pri tem ostali anonimni. Učencev ne bom fotografirala. 

 

Prosim Vas, da za svojega otroka izpolnite spodnje soglasje, učenec/-ka pa naj ga odda svoji 

učiteljici. 

 

Najlepše se Vam zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

 

Monika Derenčin 

   

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisani/-a _______________________________________ soglašam, da moj otrok 

_____________________________________ sodeluje v raziskavi za namen izdelave magistrske 

naloge Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič študentke Monike 

Derenčin. 

 

Kraj in datum: 

_______________________________ 

Podpis starša/skrbnika: 

_______________________________ 
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6.2 Učni pripravi Helena Kraljič: Madame Butterfly 

 

UČNA PRIPRAVA – MADAME BUTTERFLY, 1. učna ura 

 

Študentka: Monika Derenčin Učni predmet: slovenščina 

Mentor na PeF: red. prof. dr. Igor Saksida Razred: 6. b Datum: 30. 1. 2020 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem/poslušanjem/gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in z govorjenjem/pisanjem o njih  

Učna enota: Helena Kraljič: Madame Butterfly 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom, interpretativno branje; doživljajsko-analitično 

poslušanje 

Operativni učni cilji:  

Slovenščina 

Učenci: 

1. izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju/branju slikanice Madame Butterfly; 

2. razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter privzemanja 

vloge osebe, iščejo glavne motive za ravnanje književnih oseb in jih utemeljujejo (Čo Čo San, 

Benjamin Franklin Pinkerton, druge osebe iz slikanice); 

3. doživljajo interpretativno prebrano slikanico Madame Butterfly; 

4. odgovarjajo na vprašanja in obnavljajo dogodke v umetnostnem besedilu (slikanica Madame 

Butterfly).  

 

Glasbena umetnost 

Učenci: 

5. doživljajsko-analitično poslušajo vokalno-instrumentalno glasbo in ob tem poglabljajo 

doživetja ter jih besedno izražajo (japonska tradicionalna glasba, odlomki iz opere Madame 

Butterfly); 

6. ob poslušanju posnetkov iz opere Madame Butterfly poglabljajo zaznavo izvajalskih sredstev 

(pevske zasedbe, inštrumenti); 

7. razumejo in uporabljajo glasbene pojme opera, solist, duet, zbor, orkester; 

8. spoznajo avtorja in vsebino opere Madame Butterfly. 

Prostor: matična učilnica 

Učna sredstva in pripomočki: slikanica Helena Kraljič: Madame Butterfly, predstavitev 

PowerPoint, posnetki (Geisha Music:  https://www.youtube.com/watch?v=vTlqv2rL-PY, 

Benjaminov prihod: https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E  (1.09), Čo Čo Sanin stric 

obtoži Madame Butterfly: https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E (28.55), Madame 

Butterfly stori samomor: https://www.youtube.com/watch?v=A2netSfT8Hs), računalnik, projektor, 

vprašalnik 

Viri in literatura: 

– Kraljič, H. (2015). Madame Butterfly. Jezero: Morfem. 

– Oblak, B. (2002). Moja glasba 4: za pouk glasbene vzgoje v 3. razredu osemletne in 4. 

razredu devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit. 

https://www.youtube.com/watch?v=vTlqv2rL-PY
https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E
https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E
https://www.youtube.com/watch?v=A2netSfT8Hs


M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

73 

 

– Oblak, B. (2006). Moja glasba 4, delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne 

osnovne šole. Domžale: Izolit. 

– Učni načrt (2018). Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s https://www.gov.si/teme/programi-in-

ucni-nacrti-v-osnovni-soli/  

– Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Glasbena vzgoja. Učni načrt: Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s https://www.gov.si/teme/programi-in-

ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ 

*Opomba: Viri fotografij so navedeni v prilogah. 

Priloge: Priloga 1: Vprašalnik, Priloga 2: Fotografije za uvodno motivacijo, Priloga 3: Helena 

Kraljič in Martina Peluso, Priloga 4: Nekaj del Helene Kraljič, Priloga 5: Zbirka Opere, Priloga 6: 

Giacomo Puccini in David Belasco, Priloga 7: Gejša, Priloga 8: Ilustracije iz slikanice in fotografije 

elementov japonske kulture, Priloga 9: Opera, Priloga 10: Prizori iz opere Madame Butterfly 

 

  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
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POTEK UČNE URE 

 

Čas  Predvidene dejavnosti učiteljice in učencev Cilji 

Uvodna motivacija 

 

5 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

Učence pozdravim in se jim predstavim. Povem, da bom danes uro 

slovenščine vodila jaz. Če želijo kaj povedati, naj dvignejo roko. Ko eden 

govori, drugi poslušamo. Preden začnemo, jih prosim, da izpolnijo kratek 

vprašalnik (Priloga 1).  

 

Učencem povem, da bom predvajala glasbo. Na tabli bodo vidne različne 

fotografije. Njihova naloga je, da poslušajo zvočni posnetek in se odločijo, 

katere fotografije bi lahko povezali s slišano glasbo. Opozorim jih, da ni 

napačnih ali pravilnih odgovorov, saj gre za njihovo osebno doživljanje. 

Predvajam posnetek Geisha Music  

(https://www.youtube.com/watch?v=vTlqv2rL-PY) in na tablo projiciram 

fotografije (Priloga 2).  

Učenci nato izrazijo svoje mnenje, pogovorimo se o fotografijah in glasbi 

(kako bi jo opisali, ali je podobna slovenski ljudski glasbi, na kaj jih 

spominja, katere fotografije so izbrali …). Poizkušam jih usmeriti v 

razmišljanje, iz katere države (ali vsaj celine) bi lahko prihajala ta glasba. Če 

ne omenijo Japonske, povem, da gre za japonsko glasbo. 

 

Učence vprašam, zakaj smo po njihovem mnenju učno uro začeli ravno s 

temi fotografijami in tem zvočnim posnetkom. Usmerjam jih k ugotovitvi, 

da bomo danes prebrali zgodbo, ki se dogaja na Japonskem.   

 

 

 

 

 

5. 

Premor pred branjem, najava in umestitev besedila, interpretativno branje in premor 

po branju 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premor pred branjem 

Učencem povem, da bo kmalu sledilo branje besedila. Preden bomo začeli z 

branjem, pa bom povedala še nekaj o avtorici slikanice, ki jo bomo prebrali.  

 

Najava in umestitev besedila 

Prebrali bomo slikanico z naslovom Madame Butterfly, ki jo je napisala 

Helena Kraljič, ilustrirala pa Martina Peluso (pokažem slikanico, na tablo pa 

projiciram fotografiji avtorice in ilustratorke – Priloga 3).  

Helena Kraljič je slovenska pisateljica, ki se je rodila leta 1971. Piše za 

otroke in mladino, ima pa tudi svojo založbo Morfem. Med njenimi deli 

izstopajo slikanice, ki jih je največ, napisala pa je tudi številne romane, 

kratka prozna besedila, enciklopedije in leksikone …  

Ogledamo si nekaj njenih slikanic (Priloga 4). Povem, da je slikanica, ki jo 

bomo prebrali danes, ena izmed treh knjig, ki so izšle v Zbirki Opere (Priloga 

5).  

Zgodbe Madame Butterfly ni ustvarila Helena Kraljič, napisala jo je na 

podlagi znane opere Madame Butterfly, ki jo je uglasbil skladatelj Giacomo 

Puccini, zgodbo pa je napisal David Belasco (pokažem slikovno gradivo – 

Priloga 6). Giacomo Puccini je bil italijanski skladatelj, ki je živel pred 

približno 150 leti. Izhajal je iz glasbene družine. Učil se je od številnih 

glasbenikov, svetovno znan je postal z opero La Bohème. V svojih operah je 

pogosto prikazoval ženske like in nesrečno ljubezen, kar bomo lahko videli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vTlqv2rL-PY
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10 

min. 

tudi v delu Madame Butterfly. Puccini je umrl zaradi raka na grlu – bil je 

namreč strasten kadilec. 

Pisateljica je zgodbo nekoliko skrajšala (operno delo je sicer dolgo približno 

2 uri) in jo poenostavila, da jo lahko razumejo tudi mlajši bralci. Kljub temu 

pa je v slikanico vključila vse dogodke iz opere, tako da bomo lahko danes 

spoznali vsebino v celoti. Več o operi bomo povedali v nadaljevanju. 

 

Interpretativno branje in premor po branju 

Učencem naročim, da naj se udobno namestijo in se pripravijo na poslušanje. 

Po branju naj v tišini razmislijo o prebranem. Slikanico projiciram na tablo 

in jo interpretativno preberem.  

 

Izjava po branju: Madame Butterfly torej pravi, da kdor ne more živeti 

častno, naj častno umre.  

Nekaj trenutkov sem tiho in počakam, da učenci razmislijo o slišanem 

besedilu. 

 

 

 

 

 

 

 

3., 8. 

Pogovor o besedilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

Postavljam vprašanja različnih zahtevnostnih ravni in z učenci vodim 

pogovor. 

– Kje se dogaja zgodba? Na Japonskem. Povem še, da se zgodba odvija 

leta 1904, kar izvemo v operni predstavi (v slikanici to ni omenjeno).  

– Kdo Benjamina Franklina Pinkertona pričaka v pristanišču in kam ga 

odpelje? Ob tem razložim pojem mešetar (posredovalec pri sklepanju 

kupčij, pogodb; ženitni posrednik). Goro je pripravil vse potrebno za 

Benjaminov prihod – priskrbel mu je hišo, bodočo ženo, napisal pogodbo 

…  

– Kdo je Madame Butterfly? Ob tem razložim pojem gejša (ženska, ki je 

izobražena na področju glasbe, plesa in umetnosti na splošno; uči se 

igranja različnih inštrumentov, petja, plesa; beseda je sicer sestavljena 

iz dveh delov – gei = umetnost in sha = oseba, ki to počne; geisha = 

umetnica). Spomnim jih na glasbo z začetka ure, saj so jo izvajale ravno 

gejše. Pokažem tudi nekaj fotografij (Priloga 7) in posnetek plesa gejš 

(https://www.youtube.com/watch?v=HU7ai3FIJrs).  

– Opišite srečanje Benjamina in Madame Butterfly. Zakaj Benjamin Čo Čo 

San poimenuje Madame Butterfly? 

– Kaj je po vašem mnenju pisalo v pogodbi, ki jo je podpisal Benjamin? 

– Kakšna je razlika med ljubeznijo, ki jo čuti Madame Butterfly, in 

ljubeznijo, ki jo čuti Benjamin? Kako to vemo? 

– Kaj vse je bila pripravljena storiti Madame Butterfly, da bi se popolnoma 

predala možu? 

– Zakaj po vašem mnenju Čo Čo San takoj privoli v poroko? 

– Se je Benjamin počutil krivega, ker je zapustil Madame Butterfly? 

– Kaj je bilo zapisano v pismu, ki ga je prinesel Sharpless? Kako se je 

Madame Butterfly odzvala na novice? 

– Se vam zdi, da je Suzuki dobro in zvesto služila Madame Butterfly? 

Zakaj da/ne? 

1., 2., 

4., 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=HU7ai3FIJrs
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– Madame Butterfly na koncu stori samomor. Je bila po vašem mnenju to 

edina rešitev? Je Madame Butterfly sama kriva za tragičen konec? * 

– Kaj je po vašem mnenju glavno sporočilo zgodbe? * 

 

*Pri teh dveh vprašanjih se učenci najprej pogovorijo v parih, nato vodim 

pogovor frontalno. 

 

– Kaj nam o japonski kulturi sporočajo ilustracije? Na tablo projiciram 

primere iz slikanice, ob tem pa tudi fotografije (Priloga 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

Z učenci se pogovorimo o operi. S tem pojmom so se srečali v 4. razredu, 

zato jih spodbudim, da s svojimi besedami opišejo to glasbeno obliko. 

Učenci podajo predloge, nato pa povzamem, da je opera glasbeno gledališko 

delo, v katerem nastopajo igralci, ki so hkrati tudi pevci. Besedila ne 

govorijo, ampak ga pojejo posamezno, v skupinah ali v zboru. Operno 

besedilo se imenuje libreto – napiše ga pisec, skladatelj pa ga uglasbi. Pevce 

spremlja orkester, ki igra v živo, izvaja pa tudi samostojne instrumentalne 

dele. 

 

Na tablo projiciram dve fotografiji (Priloga 9) in učence spodbudim k 

razmišljanju, kdo vse sodeluje v operi. Usmerim jih tudi v opazovanje scene, 

kostumov … Nekaterih opernih sodelavcev namreč ne vidimo na odru so pa 

izjemno pomembni za predstavo (npr. scenografi, kostumografi, frizerji, 

osvetljevalci …). 

 

Pokažem jim še nekaj fotografij iz opere Madame Butterfly (Priloga 10) in 

jih spodbudim k temu, da na njih prepoznajo književne osebe ter dogajanje 

iz slikanice. 

7., 8. 

Zaključni del 

 

 

 

 

 

 

 

7 

min. 

Z učenci si ogledamo posnetke iz opere Madame Butterfly. Po ogledu jih 

spodbudim k razmišljanju o tem, kateri prizor prikazuje posnetek, katere 

osebe nastopajo v njem, kam v zgodbo bi umestili prizor … Pogovorimo se 

tudi o tem, katere vokalne zasedbe nastopajo (solist, duet, zbor). 

  

Posnetki: 

– Benjamin prispe na Japonsko, Goro mu razkaže hišo in predstavi 

služabnike: https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E  

(1.09); 

– svatje nazdravljajo mladoporočencema, slavje pa prekine stric Bonzo, 

ki Čo Čo San obtoži, da je izdala lastno vero: 

https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E (28.55); 

– Madame Butterfly se poslovi od sina in stori samomor:  

https://www.youtube.com/watch?v=A2netSfT8Hs. 

 

Učencem izročim nekaj izvodov slikanice, da jih bodo lahko brali doma, v 

podaljšanjem bivanju, med odmori … Med seboj naj si jih sposojajo, da bo 

slikanico lahko prebralo čim več učencev. Prosim jih, naj vse izvode 

prinesejo k naslednji učni uri, ki jo bom vodila jaz.  

5., 6., 

7., 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E
https://www.youtube.com/watch?v=nYZhv4Wwa4E
https://www.youtube.com/watch?v=A2netSfT8Hs
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Priloga 1: Vprašalnik 

 

PREDEN ZAČNEMO … 

 

Si že slišal/-a za pojem opera?       DA      NE       (obkroži) 

 

Kako bi s svojimi besedami opisal/-a opero? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj pričakuješ od prihajajočih učnih ur? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Priloga 2: Fotografije za uvodno motivacijo 

 

 
Vir: https://www.archdaily.com/872445/ad-classics-himeji-

castle-ikeda-terumasa (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: 

https://www.pinterest.cl/pin/502855114642387170/ 

(18. 1. 2020) 

 

 
Vir: https://www.goodfon.com/wallpaper/filzmoos-austria-

dachstein-massif-alps-filtsmos-avstriia-gor.html (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: https://allabout-japan.com/en/article/7924/ (18. 

1. 2020) 

 

https://www.archdaily.com/872445/ad-classics-himeji-castle-ikeda-terumasa
https://www.archdaily.com/872445/ad-classics-himeji-castle-ikeda-terumasa
https://www.pinterest.cl/pin/502855114642387170/
https://www.goodfon.com/wallpaper/filzmoos-austria-dachstein-massif-alps-filtsmos-avstriia-gor.html
https://www.goodfon.com/wallpaper/filzmoos-austria-dachstein-massif-alps-filtsmos-avstriia-gor.html
https://allabout-japan.com/en/article/7924/
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Vir: 

https://www.pinterest.com/pin/635852041112932395/?lp=tru

e (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: 

https://www.dertour.de/reisemagazin/mitarbeiter-

tipp-japan (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-

Monographies/L-industrie-n-a-pas-besoin-de-l-Etat (18. 1. 

2020) 

 

 
Vir: 

https://fi.vector.me/browse/142906/black_signs_sym

bols_kanji_health_japan_letter_japanese_writing (18. 

1. 2020) 

 
Vir: https://www.lonelyplanet.com/articles/new-airport-giza-

egypt (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: 

https://www.pinterest.com/pin/737112663993240879

/?lp=true (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: https://www.postojnska-jama.eu/en/postojna-cave/ (18. 

1. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/635852041112932395/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/635852041112932395/?lp=true
https://www.dertour.de/reisemagazin/mitarbeiter-tipp-japan
https://www.dertour.de/reisemagazin/mitarbeiter-tipp-japan
https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-Monographies/L-industrie-n-a-pas-besoin-de-l-Etat
https://fr.irefeurope.org/Publications/Etudes-et-Monographies/L-industrie-n-a-pas-besoin-de-l-Etat
https://fi.vector.me/browse/142906/black_signs_symbols_kanji_health_japan_letter_japanese_writing
https://fi.vector.me/browse/142906/black_signs_symbols_kanji_health_japan_letter_japanese_writing
https://www.lonelyplanet.com/articles/new-airport-giza-egypt
https://www.lonelyplanet.com/articles/new-airport-giza-egypt
https://www.pinterest.com/pin/737112663993240879/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/737112663993240879/?lp=true
https://www.postojnska-jama.eu/en/postojna-cave/
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Priloga 3: Helena Kraljič in Martina Peluso 

 

               
Vir: https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/pravljice-

prezenejo-strahove.html (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: 

http://martinapelusoillustratrice.blogspot.com/2014/04/ecpa-

awards-nomination-for-martina.html (18. 1. 2020) 

 

Priloga 4: Nekaj del Helene Kraljič 

 

 
Vir: 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/sne

zinke-2098222-pr (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: https://osstrazisce.splet.arnes.si/2013/11/15/helena-

kraljic-imam-disleksijo/ (18. 1. 2020) 

 
Vir: https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-

4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/posast-v-vrtcu.html (18. 1. 

2020) 

 
Vir: 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi

/moj-dedek-2289485-pr (18. 1. 2020) 

 

 

 

https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/pravljice-prezenejo-strahove.html
https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/pravljice-prezenejo-strahove.html
http://martinapelusoillustratrice.blogspot.com/2014/04/ecpa-awards-nomination-for-martina.html
http://martinapelusoillustratrice.blogspot.com/2014/04/ecpa-awards-nomination-for-martina.html
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/snezinke-2098222-pr
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/snezinke-2098222-pr
https://osstrazisce.splet.arnes.si/2013/11/15/helena-kraljic-imam-disleksijo/
https://osstrazisce.splet.arnes.si/2013/11/15/helena-kraljic-imam-disleksijo/
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/posast-v-vrtcu.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/posast-v-vrtcu.html
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/moj-dedek-2289485-pr
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/moj-dedek-2289485-pr


M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

80 

 

Priloga 5: Zbirka Opere 

 

 
Vir: 

https://www.bukla.si/knjigarna/otr

osko-in-mladinsko/od-4-do-8-

let/aida-etiopska-princesa.html 

(18. 1. 2020) 

 
Vir: 

https://www.bukla.si/knjigarna/otr

osko-in-mladinsko/od-4-do-8-

let/carobna-piscal.html (18. 1. 

2020) 

 
Vir: 

https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/ma

dame-butterfly.html (18. 1. 2020) 

 

Priloga 6: Giacomo Puccini in David Belasco 

 

 
Vir: http://www.paladinomedia.com/people/giacomo-

puccini (18. 1. 2020) 

 
Vir: https://www.britannica.com/biography/David-Belasco 

(18. 1. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/aida-etiopska-princesa.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/aida-etiopska-princesa.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/aida-etiopska-princesa.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/carobna-piscal.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/carobna-piscal.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/carobna-piscal.html
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/madame-butterfly.html
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/madame-butterfly.html
http://www.paladinomedia.com/people/giacomo-puccini
http://www.paladinomedia.com/people/giacomo-puccini
https://www.britannica.com/biography/David-Belasco
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Priloga 7: Gejša  

 

 
Vir: 

https://americanhikikomorifilm.wordpress.com/2013/07/21/three-

strings-the-shamisen/ (20. 1. 2020) 

 
Vir: https://www.havehalalwilltravel.com/blog/5-

ways-you-can-experience-kyoto-like-a-japanese-

muslim-friendly-travel-guide/ (20. 1. 2020) 

 

  
Vir: https://www.pinterest.es/pin/539587599088915118/?lp=true 

(18. 1. 2020) 

 

 

 

Priloga 8: Ilustracije iz slikanice in fotografije elementov japonske kulture 

 

 

 
Vir: https://www.pinterest.at/pin/385339311867118061/ 

(19. 1. 2020) 

https://americanhikikomorifilm.wordpress.com/2013/07/21/three-strings-the-shamisen/
https://americanhikikomorifilm.wordpress.com/2013/07/21/three-strings-the-shamisen/
https://www.havehalalwilltravel.com/blog/5-ways-you-can-experience-kyoto-like-a-japanese-muslim-friendly-travel-guide/
https://www.havehalalwilltravel.com/blog/5-ways-you-can-experience-kyoto-like-a-japanese-muslim-friendly-travel-guide/
https://www.havehalalwilltravel.com/blog/5-ways-you-can-experience-kyoto-like-a-japanese-muslim-friendly-travel-guide/
https://www.pinterest.es/pin/539587599088915118/?lp=true
https://www.pinterest.at/pin/385339311867118061/
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Vir: https://society6.com/product/japanese-alphabet-writing-

logos-icons_print (19. 1. 2020) 

 

 
 

 
Vir: 

https://www.pinterest.es/pin/539587599088915118/?lp=true 

(18. 1. 2020) 

 

  
Vir: https://thetruejapan.com/the-complete-guide-to-

japanese-tea/  (20. 1. 2020) 

https://society6.com/product/japanese-alphabet-writing-logos-icons_print
https://society6.com/product/japanese-alphabet-writing-logos-icons_print
https://www.pinterest.es/pin/539587599088915118/?lp=true
https://thetruejapan.com/the-complete-guide-to-japanese-tea/
https://thetruejapan.com/the-complete-guide-to-japanese-tea/
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Vir: https://www.booking.com/hotel/jp/japanese-traditional-

house-near-ueno-skytree-and-asakusa.en-gb.html (19. 1. 

2020) 

 

 
Vir: https://notwithoutmypassport.com/photos-of-

japan/japanese-lanterns-yasuka-shrine/  (19. 1. 2020) 

  
Vir: https://www.candlescience.com/fragrance/japanese-

cherry-blossom-fragrance-oil (19. 1. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/jp/japanese-traditional-house-near-ueno-skytree-and-asakusa.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/jp/japanese-traditional-house-near-ueno-skytree-and-asakusa.en-gb.html
https://notwithoutmypassport.com/photos-of-japan/japanese-lanterns-yasuka-shrine/
https://notwithoutmypassport.com/photos-of-japan/japanese-lanterns-yasuka-shrine/
https://www.candlescience.com/fragrance/japanese-cherry-blossom-fragrance-oil
https://www.candlescience.com/fragrance/japanese-cherry-blossom-fragrance-oil
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Priloga 9: Opera 

 

 
Vir: https://www.nationalopera.gr/en/the-artists/orchestra 

(18. 1. 2020) 

 
Vir: https://kdhx.org/articles/theatre-reviews/615-even-a-

critical-curmudgeon-admits-it-opera-theatre-s-madame-

butterfly-is-a-winner (18. 1. 2020) 

 

Priloga 10: Prizori iz opere Madame Butterfly 

 

 
Vir: 

https://artsknoxville.com/index.php/2019/10/28/review-

knoxville-operas-madama-butterfly/ (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: https://theurbanscrapbook.com/2015/05/15/opera-

madama-butterfly/ (18. 1. 2020) 

 
Vir: https://theartsdesk.com/opera/madama-butterfly-

royal-opera-0 (18. 1. 2020) 
 

Vir: 

https://www.pinterest.com/pin/442197257143483169/?lp=true 

(18. 1. 2020) 

 

  

https://www.nationalopera.gr/en/the-artists/orchestra
https://kdhx.org/articles/theatre-reviews/615-even-a-critical-curmudgeon-admits-it-opera-theatre-s-madame-butterfly-is-a-winner
https://kdhx.org/articles/theatre-reviews/615-even-a-critical-curmudgeon-admits-it-opera-theatre-s-madame-butterfly-is-a-winner
https://kdhx.org/articles/theatre-reviews/615-even-a-critical-curmudgeon-admits-it-opera-theatre-s-madame-butterfly-is-a-winner
https://artsknoxville.com/index.php/2019/10/28/review-knoxville-operas-madama-butterfly/
https://artsknoxville.com/index.php/2019/10/28/review-knoxville-operas-madama-butterfly/
https://theurbanscrapbook.com/2015/05/15/opera-madama-butterfly/
https://theurbanscrapbook.com/2015/05/15/opera-madama-butterfly/
https://theartsdesk.com/opera/madama-butterfly-royal-opera-0
https://theartsdesk.com/opera/madama-butterfly-royal-opera-0
https://www.pinterest.com/pin/442197257143483169/?lp=true


M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

85 

 

UČNA PRIPRAVA – MADAME BUTTERFLY, 2. učna ura 

 

Študentka: Monika Derenčin Učni predmet: slovenščina 

Mentor na PeF: red. prof. dr. Igor Saksida Razred: 6. b Datum: 6. 2. 2020 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem/(po)ustvarjanjem ob umetnostnih 

besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje) 

Učna enota: Helena Kraljič: Madame Butterfly 

Prevladujoči tip ure: poglabljanje znanja 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

Učne metode: pogovor, razlaga, delo z besedilom 

Operativni učni cilji:  

Slovenščina 

Učenci: 

1. obnavljajo besedilo Madame Butterfly tako, da dogodke uredijo v časovnico in 

odgovarjajo na vprašanja o poteku dogajanja; 

2. preoblikujejo besedilo Madame Butterfly v strip in pri tem dogajanje prestavijo v 

sodobnost; 

3. izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju/branju slikanice Madame Butterfly; 

4. razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter 

privzemanja vloge osebe in iščejo glavne motive za ravnanje književnih oseb (Čo Čo San, 

Benjamin Franklin Pinkerton, druge osebe iz slikanice). 

 

Glasbena umetnost 

Učenci: 

5. razumejo in uporabljajo glasbene pojme opera, solist, duet, zbor, orkester; 

Prostor: matična učilnica 

Učna sredstva in pripomočki: slikanica Helena Kraljič: Madame Butterfly, povedi za 

izdelavo časovnice dogodkov, predstavitev PowerPoint, računalnik, projektor, vprašalnik, 

beli listi A3 

Viri in literatura: 

– Kraljič, H. (2015). Madame Butterfly. Jezero: Morfem. 

– Učni načrt (2018). Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/  

Prilogi: Priloga 1: Povedi za izdelavo časovnice dogodkov, Priloga 2: Vprašalnik 

 

  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
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POTEK UČNE URE 

 

Čas  Predvidene dejavnosti učiteljice in učencev Cilji 

Uvodni del 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

min. 

Na tablo projiciram trditve o operi. Učence pozovem k razmisleku, ali so 

pravilne ali napačne. Svoje odgovore utemeljijo.  

Opera je predstava, v kateri igralci pojejo. 

V operi nastopajo samo ženske. 

Opera je petje z visokimi toni. 

V operi poje samo en pevec. 

Opera je stavba, v kateri se odvijajo operne predstave. 

*Trditve sem oblikovala na podlagi odgovorov učencev, ki so jih v uvodnem 

vprašalniku zapisali kot odgovor na vprašanje »Kako bi s svojimi besedami 

opisal/-a opero?« 

 

Izvedemo »igro asociacij«. Povem ime književne osebe, učenci pa se 

odzovejo z asociacijami (npr. pridevnik, barva, dogodek, čustvo …). Nato 

ponovimo vsebino zgodbe Madame Butterfly. Vsak učenec dobi poved 

(Priloga 1), ki opisuje dogodek iz zgodbe. Razmisli o tem, kam bi odlomek 

umestil, kaj se je zgodilo prej in kaj kasneje, doda tudi podrobnosti, če se jih 

spomni. Nato izdelamo časovnico dogodkov (učenci povedi v ustreznem 

zaporedju pritrjujejo na tablo, ob tem pa obnavljamo zgodbo). Prvo in zadnjo 

poved pritrdim jaz. Če imajo učenci težave, jim pomagam tako, da pred njimi 

listam slikanico ali jo projiciram na tablo.  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1., 3. 

Nove naloge 

 

25 

min. 

Učenci zgodbo preoblikujejo tako, da jo prestavijo v sodobnost. Izdelajo 

strip, v katerem prikažejo zgodbo Madame Butterfly, kot bi se dogajala leta 

2020. Strip narišejo na bele liste A3. Med (po)ustvarjanjem imajo na voljo 

slikanico Madame Butterfly in povzetek vsebine na projekciji (Priloga 2).  

2., 3., 

4. 

Zaključni del 

5 

min. 

Na koncu učenci rešijo vprašalnike (Priloga 3). Če ostane kaj časa, 

predstavijo svoje izdelke. Zahvalim se jim za sodelovanje in se poslovim. 
 

 

  



M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

87 

 

Priloga 1: Povedi za izdelavo časovnice dogodkov 

– Benjamin Franklin Pinkerton prispe v japonsko pristanišče. 

– Benjamin se spozna z mešetarjem Gorom. 

– Goro Benjaminu razkaže njegov japonski dom. 

– Ko si Benjamin površno ogleda hišo, podpiše pogodbo. 

– Goro Benjaminu predstavi kuharico, sobarico in slugo, ki mu spoštovanje izrazijo z 

globokim priklanjanjem. 

– Benjamin in Čo Čo San se spoznata in sta očarana drug nad drugim.  

– Benjamin se odloči, da se bo poročil z Madame Butterfly. 

– Čo Čo San se popolnoma preda možu – izstopi iz svoje vere in privoli v poroko. 

– Čo Čo Sanin stric Bonzo in drugi svatje Čo Čo San obtožijo, da je izdajalka svoje vere.  

– Jutro po poroki Benjamin Čo Čo San pove, da mora odpluti, in ji obljubi, da se bo vrnil, 

takoj ko bo mogoče. 

– Minila so tri leta, Čo Čo San pa še vedno čaka svojega moža in zavrača snubca Jomadora. 

– Ameriški konzul Sharpless prinese Benjaminovo pismo. 

– Čo Čo San iz pisma izve, da jo je Benjamin prevaral, a vseeno verjame, da se bo vrnil in 

njo ter sina odpeljal v Ameriko. 

– Čo Čo San in Suzuki dolge ure čakata na Benjaminov prihod. 

– Čo Čo San in Suzuki v pristanišču opazita ameriško ladjo, hišo okrasita s cvetjem, Čo Čo 

San pa obleče poročno obleko.  

– Do hiše prispejo Benjamin, Kate Pinkerton in Sharpless – vstopita samo Kate in 

Sharpless, saj Benjamin nima poguma, da bi se soočil s Čo Čo San. 

– Kate Čo Čo San pove, da je prišla po otroka, Čo Čo San pa zavpije, da naj ponj pride 

Benjamin. 

– Čo Čo San se poslovi od svojega sina in mu prigovarja, da naj jo ohrani v lepem spominu.  

– Čo Čo San izreče svoje zadnje besede »Kdor ne more živeti častno, naj častno umre« in si 

z nožem prereže vrat. 

– Čo Čo San se obrne, da bi še zadnjič videla moža, nato pa se mrtva zgrudi na tla. 

 

Priloga 2: Povzetek vsebine  

– Benjamin Franklin Pinkerton prispe v japonsko pristanišče in spozna mešetarja Gora. 

– Goro Benjaminu razkaže njegov japonski dom, Benjamin podpiše pogodbo in spozna 

svoje služabnike. 

– Benjamin in Čo Čo San se spoznata in sta očarana drug nad drugim. Čo Čo San spremeni 

vero in privoli v poroko.  

– Benjamin takoj po poroki odide. Čo Čo San svojega moža čaka tri leta in zavrača snubca 

Jomadora. 

– Ameriški konzul Sharpless prinese Benjaminovo pismo. Benjamin se vrača s svojo novo 

ženo. 

– Čo Čo San se veseli moževega prihoda, okrasi hišo in v poročni obleki čaka nanj. 

– Do hiše prispejo Benjamin, Kate Pinkerton in Sharpless – vstopita samo Kate in 

Sharpless, saj Benjamin nima poguma, da bi se soočil s Čo Čo San. 

– Kate Čo Čo San pove, da je prišla po otroka, Čo Čo San pa zavpije, da naj ponj pride 

Benjamin. 

– Čo Čo San se poslovi od sina, izreče svoje zadnje besede »Kdor ne more živeti častno, naj 

častno umre« in si z nožem prereže vrat. 
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Priloga 3: Vprašalnik 

 

ZA KONEC … 

 

Kako bi s svojimi besedami opisal/-a opero? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Bi si želel/-a opero ogledati tudi v živo?          DA      NE       (obkroži) 

Bi si želel/-a spoznati še kakšno drugo opero (poleg opere Madame Butterfly)?    

DA      NE       (obkroži) 

 

Si slikanico Madame Butterfly prebral/-a doma?         DA      NE       (obkroži) 

Ti je bila slikanica všeč?      DA      NE       (obkroži) 

Pojasni svoj odgovor. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj ti je bilo pri učnih urah všeč? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj ti ni bilo všeč? Zakaj? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj si se novega naučil/-a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Mi želiš še kaj sporočiti?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6.3 Učni pripravi Helena Kraljič: Čarobna piščal 

 

UČNA PRIPRAVA – ČAROBNA PIŠČAL, 1. učna ura 

 

Študentka: Monika Derenčin Učni predmet: slovenščina 

Mentor na PeF: red. prof. dr. Igor Saksida Razred: 4. b Datum: 3. 2. 2020 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem/poslušanjem/gledanjem uprizoritev 

umetnostnih besedil in z govorjenjem/pisanjem o njih  

Učna enota: Helena Kraljič: Čarobna piščal 

Prevladujoči tip ure: obravnava nove snovi 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, interpretativno branje; doživljajsko-

analitično poslušanje, besedno ustvarjanje ob glasbi 

Operativni učni cilji:  

Slovenščina 

Učenci: 

9. izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju/branju slikanice Čarobna piščal; 

10. razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter 

privzemanja vloge osebe, iščejo glavne motive za ravnanje književnih oseb in jih 

utemeljujejo (princ Tamino, ptičar Papageno, Pamina, Sarastro, Kraljica noči, druge 

osebe iz slikanice); 

11. doživljajo interpretativno prebrano slikanico Čarobna piščal; 

12. odgovarjajo na vprašanja o poteku dogajanja in obnavljajo dogajanje v umetnostnem 

besedilu (slikanica Čarobna Piščal). 

 

Glasbena umetnost 

Učenci: 

13. doživljajsko-analitično poslušajo vokalno-instrumentalno glasbo in ob tem poglabljajo 

doživetja ter jih besedno izražajo (odlomka iz opere Čarobna piščal); 

14. ob poslušanju posnetkov iz opere Čarobna piščal poglabljajo zaznavo izvajalskih sredstev 

(pevske zasedbe, inštrumenti); 

15. razumejo in uporabljajo glasbene pojme opera, solist, duet, zbor, orkester; 

16. spoznajo avtorja in vsebino opere Čarobna piščal. 

Prostor: matična učilnica 

Učna sredstva in pripomočki: slikanica Helena Kraljič: Čarobna piščal, predstavitev 

PowerPoint, posnetka (duet Papagena in Papagene: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek (2.22.43), arija Kraljice noči: 

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ), računalnik, projektor, vprašalnik 

Viri in literatura: 

– Kraljič, H. (2014). Čarobna piščal. Jezero: Morfem. 

– Oblak, B. (2002). Moja glasba 4: za pouk glasbene vzgoje v 3. razredu osemletne in 4. 

razredu devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelje. Trzin: Izolit. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
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– Oblak, B. (2006). Moja glasba 4, delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. razredu 

devetletne osnovne šole. Domžale: Izolit. 

– Učni načrt (2018). Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/  

– Učni načrt (2011). Program osnovna šola. Glasbena vzgoja. Učni načrt: Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/ 

*Opomba: Viri fotografij so navedeni v prilogah. 

Priloge: Priloga 1: Vprašalnik, Priloga 2: Helena Kraljič in Martina Peluso, Priloga 3: Nekaj 

del Helene Kraljič, Priloga 4: Zbirka Opere, Priloga 5: Wolfgang Amadeus Mozart in Emanuel 

Schikaneder, Priloga 6: Opera, Priloga 7: Prizori iz opere Čarobna piščal 

 

  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
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POTEK UČNE URE 

 

Čas  Predvidene dejavnosti učiteljice in učencev Cilji 

Uvodna motivacija 

 

5 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

min. 

Učence pozdravim in se jim predstavim. Povem, da bom danes uro 

slovenščine vodila jaz. Če želijo kaj povedati, naj dvignejo roko. Ko eden 

govori, drugi poslušamo. Preden začnemo, jih prosim, da izpolnijo kratek 

vprašalnik (Priloga 1).  

 

Učencem povem, da bom predvajala dva zvočna posnetka – gre za petje ob 

spremljavi orkestra. Njihova naloga je, da pri vsakem posnetku zapišejo 

asociacije – besede oz. besedne zveze (npr. kakšna se jim zdi glasba, ali jih 

spominja na kakšen dogodek, kako si predstavljajo pevca, ki pesem poje …). 

Opozorim jih, da ni napačnih ali pravilnih odgovorov, saj gre za njihovo 

osebno doživljanje. 

Posnetka:  

– arija Papagena in Papagene: 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek (2.22.43); 

– arija Kraljice noči: 

https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ. 

Po vsakem poslušanju nekaj učencev predstavi svoje ugotovitve. 

 

Povem jim, da sta to prizora iz opere (glasbeno delo) Čarobna piščal, ki jo je 

uglasbil Wolfgang Amadeus Mozart. Danes bomo prebrali slikanico Helene 

Kraljič z enakim naslovom – predstavlja namreč operno zgodbo. K operi in 

posnetkoma se bomo vrnili kasneje.  

 

 

 

 

 

5. 

Premor pred branjem, najava in umestitev besedila, interpretativno branje in premor 

po branju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

min. 

 

 

 

 

Premor pred branjem 

Učencem povem, da bo kmalu sledilo branje besedila. Preden bomo začeli z 

branjem, pa bom povedala še nekaj o avtorici slikanice, ki jo bomo prebrali.  

 

Najava in umestitev besedila 

Prebrali bomo slikanico z naslovom Čarobna piščal, ki jo je napisala Helena 

Kraljič, ilustrirala pa Martina Peluso (pokažem slikanico, na tablo pa 

projiciram fotografiji avtorice in ilustratorke – Priloga 2).  

Helena Kraljič je slovenska pisateljica, ki se je rodila leta 1971. Piše za 

otroke in mladino, ima pa tudi svojo založbo Morfem. Med njenimi deli 

izstopajo slikanice, ki jih je največ, napisala pa je tudi številne romane, 

kratka prozna besedila, enciklopedije in leksikone …  

Ogledamo si nekaj njenih slikanic (Priloga 3). Slikanica Čarobna piščal, ki 

jo bomo prebrali danes, je ena izmed treh knjig, ki so izšle v Zbirki Opere 

(Priloga 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
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10 

min. 

Zgodbe Čarobna piščal ni ustvarila Helena Kraljič, napisala jo je na podlagi 

znane opere Čarobna piščal, ki jo je uglasbil skladatelj Wolfgang Amadeus 

Mozart, zgodbo pa je napisal Emanuel Schikaneder (pokažem slikovno 

gradivo – Priloga 5). Mozart je glasbenik, ki je živel pred približno 250 leti. 

Znan je kot čudežni deček, saj je bil izjemno talentiran. Že pri treh letih se je 

učil igrati klavir pri očetu, pri petih letih pa je že ustvarjal prve skladbice. 

Pri šestih letih je s sestro nastopal po Evropi. Imel je izjemen spomin – 

velikokrat je igral na pamet, saj ni imel časa, da bi si izpisal note. Veliko je 

potoval, spoznaval različno glasbo, skladatelje in umetnike.  

Helena Kraljič je zgodbo opere Čarobna piščal nekoliko skrajšala (operno 

delo je sicer dolgo približno 2 uri) in jo poenostavila, da jo lahko razumejo 

tudi mlajši bralci. Kljub temu pa je v slikanico vključila vse dogodke iz opere, 

tako da bomo lahko danes spoznali vsebino v celoti. Več o operi bomo 

povedali v nadaljevanju. 

 

Interpretativno branje in premor po branju 

Učencem naročim, da naj se udobno namestijo in se pripravijo na poslušanje. 

Po branju naj v tišini razmislijo o prebranem. Slikanico projiciram na tablo 

in jo interpretativno preberem.  

 

Izjava po branju: Ljubezen je premagala vse preizkušnje – če bo močna, jih 

bo vedno.  

Nekaj trenutkov sem tiho in počakam, da učenci razmislijo o slišanem 

besedilu. Nato jih prosim, da naj se vrnejo v klopi.  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3., 8. 

Pogovor o besedilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

min. 

Postavljam vprašanja različnih zahtevnostnih ravni in z učenci vodim 

pogovor. 

– Kako se začne zgodba?  

– Kdo priskoči Taminu na pomoč? Kdo je po vašem mnenju rešil Tamina? 

– Kdo je Kraljica noči? Kje živi, kaj počne?  

– Kdo je Papageno? Kje živi, kaj počne? 

– Kaj dobita Papageno in Tamino, da bosta lažje premagala preizkušnje na 

poti?  

– Kako bi opisali Tamina? 

– Pri katerih vratih je v Sarastrovo palačo poizkusil vstopiti Tamino? Kaj 

mu je tam zaupal stari svečenik? 

– Je Sarastro po vašem mnenju res hudobni čarovnik? Katera dejanja 

kažejo na to, da ima dobro srce? 

– Zakaj je po vašem mnenju Kraljica noči naročila Pamini, da naj ubije 

očeta? 

– Katere preizkušnje so morali premagati zaljubljenci? 

– V katerih primerih so Papagenu pomagali čarobni zvončki? 

1., 2., 

4., 8. 
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– Kaj pomenijo naslednji izrazi: sonce ni zašlo, ampak se je samo skrilo za 

oblake; Pamina si je hotela vzeti življenje; zdelo se je, da bo voda 

zaljubljenca odnesla v svet večnosti? 

– Kako je Papageno našel svojo ljubljeno? Je opravil preizkušnjo 

molčečnosti? 

– Kaj bi storili vi, če bi bili zavezani k molčečnosti, hkrati pa bi do vas 

prišla oseba, ki je zaljubljena v vas oz. vam zelo veliko pomeni – bi 

spregovorili ali bi ostali tiho? 

– Razložim povedi: Slava Izidi in plodnosti! Z Ozirisom k večnosti! Izida 

je staroegipčanska boginja plodnosti in žensk, Oziris pa bog posmrtnega 

življenja. Sarastro je egipčanska bogova prosil za naklonjenost Taminu 

in Pamini.  

– V zgodbi je zelo izrazit boj med dobrim in zlim. Kje lahko to opazimo? 

Katere književne osebe bi uvrstili med »dobre« in katere med »zle«? 

Zakaj tako menite?* 

– Kaj je po vašem mnenju glavno sporočilo zgodbe?* 

 

*Pri teh dveh vprašanjih se učenci najprej pogovorijo v parih, nato vodim 

pogovor frontalno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

min. 

Z učenci se pogovorimo o operi. Vprašam jih, kako bi opisali opero, ali so 

se mogoče z njo že kdaj srečali, si jo ogledali … Učenci podajo predloge, 

nato pa povzamem, da je opera glasbeno gledališko delo, v katerem 

nastopajo igralci, ki so hkrati tudi pevci. Besedila ne govorijo, ampak ga 

pojejo posamezno, v skupinah ali v zboru. Včasih opere vsebujejo tudi 

govorjene dele (recitative). Operno besedilo se imenuje libreto – napiše ga 

pisec, skladatelj pa ga uglasbi. Pevce spremlja orkester, ki igra v živo, izvaja 

pa tudi samostojne instrumentalne dele. 

 

Na tablo projiciram dve fotografiji (Priloga 6) in učence spodbudim k 

razmišljanju, kdo vse sodeluje v operi. Usmerim jih tudi v opazovanje scene, 

kostumov … Nekaterih opernih sodelavcev namreč ne vidimo na odru, so pa 

izjemno pomembni za predstavo (npr. scenografi, kostumografi, frizerji, 

osvetljevalci …). 

 

Pokažem jim še nekaj fotografij iz opere Čarobna piščal (Priloga 7) in jih 

spodbudim k temu, da na njih prepoznajo književne osebe ter dogajanje iz 

slikanice. 

7., 8. 

Zaključni del 

 

 

 

 

 

Vrnemo se k odlomkoma iz opere, ki smo ju poslušali na začetku učne ure – 

tokrat si ju tudi ogledamo. Po ogledu vsakega posnetka jih spodbudim, da 

opišejo, kaj se v posnetku dogaja, katere osebe nastopajo, kam bi odlomek 

umestili glede na dogajanje … Pogovorimo se tudi o tem, katere vokalne 

zasedbe nastopajo (solist, duet, zbor). Vrnemo se na asociacije, ki so jih 

5., 6., 

7., 8. 
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5 

min. 

zapisali ob poslušanju posnetkov na začetku ure, in skupaj ugotavljamo, ali 

jih lahko pripišemo k osebam, ki nastopajo v odlomkih. Za opero Čarobna 

piščal je namreč značilno, da je Mozart uspel tudi z glasbo pokazati značaje 

oseb.   

 

Učencem izročim nekaj izvodov slikanice, da jih bodo lahko brali doma, v 

podaljšanjem bivanju, med odmori … Med seboj naj si jih sposojajo, da bo 

slikanico lahko prebralo čim več učencev. Prosim jih, da naj vse izvode 

prinesejo k naslednji učni uri, ki jo bom vodila jaz (konec tedna).  
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Priloga 1: Vprašalnik 

 

PREDEN ZAČNEMO … 

 

Si že slišal/-a za pojem opera?       DA      NE       (obkroži) 

 

Kako bi s svojimi besedami opisal/-a opero? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj pričakuješ od prihajajočih učnih ur? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Priloga 2: Helena Kraljič in Martina Peluso 

 

               
Vir: https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/pravljice-

prezenejo-strahove.html (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: 

http://martinapelusoillustratrice.blogspot.com/2014/04/ecpa-

awards-nomination-for-martina.html (18. 1. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/pravljice-prezenejo-strahove.html
https://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/pravljice-prezenejo-strahove.html
http://martinapelusoillustratrice.blogspot.com/2014/04/ecpa-awards-nomination-for-martina.html
http://martinapelusoillustratrice.blogspot.com/2014/04/ecpa-awards-nomination-for-martina.html
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Priloga 3: Nekaj del Helene Kraljič 

 

 
Vir: 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/sne

zinke-2098222-pr (18. 1. 2020) 

 

 
Vir: https://osstrazisce.splet.arnes.si/2013/11/15/helena-

kraljic-imam-disleksijo/ (18. 1. 2020) 

 
Vir: https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-

4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/posast-v-vrtcu.html (18. 1. 

2020) 

 
Vir: 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi

/moj-dedek-2289485-pr (18. 1. 2020) 

 

Priloga 4: Zbirka Opere 

 

 
Vir: 

https://www.bukla.si/knjigarna/otr

osko-in-mladinsko/od-4-do-8-

let/aida-etiopska-princesa.html 

(18. 1. 2020) 

 
Vir: 

https://www.bukla.si/knjigarna/otr

osko-in-mladinsko/od-4-do-8-

let/carobna-piscal.html (18. 1. 

2020) 

 
Vir: 

https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/ma

dame-butterfly.html (18. 1. 2020) 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/snezinke-2098222-pr
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/snezinke-2098222-pr
https://osstrazisce.splet.arnes.si/2013/11/15/helena-kraljic-imam-disleksijo/
https://osstrazisce.splet.arnes.si/2013/11/15/helena-kraljic-imam-disleksijo/
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/posast-v-vrtcu.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/leposlovje-za-otroke/posast-v-vrtcu.html
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/moj-dedek-2289485-pr
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/moj-dedek-2289485-pr
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/aida-etiopska-princesa.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/aida-etiopska-princesa.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/aida-etiopska-princesa.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/carobna-piscal.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/carobna-piscal.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/carobna-piscal.html
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/madame-butterfly.html
https://www.bukla.si/knjigarna/leposlovje/madame-butterfly.html


M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

97 

 

Priloga 5: Wolfgang Amadeus Mozart in Emanuel Schikaneder 

 

 
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart 

(19. 1. 2020) 

 
Vir: https://books.discogs.com/credit/307455-emanuel-

schikaneder  

(19. 1. 2020) 

 

Priloga 6: Opera 

 

 
Vir: https://www.nationalopera.gr/en/the-artists/orchestra 

(18. 1. 2020) 

 
Vir: https://news.psu.edu/story/269715/2013/03/21/arts-and-

entertainment/torontos-opera-atelier-brings-mozarts-magic-

flute (19. 1. 2020) 

 

Priloga 7: Prizori iz opere Čarobna piščal 

 

 
Vir: https://www.pinterest.com/pin/510243832756018122/?lp=true 

(19. 1. 2020) 

 
Vir: https://www.myvue.com/event/the-royal-

opera-the-magic-flute (19. 1. 2020) 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://books.discogs.com/credit/307455-emanuel-schikaneder
https://books.discogs.com/credit/307455-emanuel-schikaneder
https://www.nationalopera.gr/en/the-artists/orchestra
https://news.psu.edu/story/269715/2013/03/21/arts-and-entertainment/torontos-opera-atelier-brings-mozarts-magic-flute
https://news.psu.edu/story/269715/2013/03/21/arts-and-entertainment/torontos-opera-atelier-brings-mozarts-magic-flute
https://news.psu.edu/story/269715/2013/03/21/arts-and-entertainment/torontos-opera-atelier-brings-mozarts-magic-flute
https://www.pinterest.com/pin/510243832756018122/?lp=true
https://www.myvue.com/event/the-royal-opera-the-magic-flute
https://www.myvue.com/event/the-royal-opera-the-magic-flute
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Vir: https://www.squaducation.com/blog/first-performance-magic-

flute (19. 1. 2020) 

 

 

  

https://www.squaducation.com/blog/first-performance-magic-flute
https://www.squaducation.com/blog/first-performance-magic-flute
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UČNA PRIPRAVA – ČAROBNA PIŠČAL, 2. učna ura 

 

Študentka: Monika Derenčin Učni predmet: slovenščina 

Mentor na PeF: red. prof. dr. Igor Saksida Razred: 4. b Datum: 7. 2. 2020 

Učna tema: Razvijanje recepcijske zmožnosti s tvorjenjem/(po)ustvarjanjem ob 

umetnostnih besedilih (pisanje, interpretativno branje, govorjenje) 

Učna enota: Helena Kraljič: Čarobna piščal 

Prevladujoči tip ure: poglabljanje znanja 

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom 

Operativni učni cilji:  

Učenci: 

1. odgovarjajo na vprašanja o poteku dogajanja in obnavljajo dogajanje v umetnostnem 

besedilu (slikanica Čarobna Piščal). 

2. napišejo predzgodbo k slikanici Čarobna piščal; 

3. izražajo in primerjajo svoje doživetje, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo pri 

poslušanju/branju slikanice Čarobna piščal; 

4. razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter 

privzemanja vloge osebe in iščejo glavne motive za ravnanje književnih oseb  (osebe iz 

slikanice Čarobna piščal). 

Prostor: matična učilnica 

Učna sredstva in pripomočki: slikanica Helena Kraljič: Čarobna piščal, predstavitev 

PowerPoint, trditve o vsebini slikanice, računalnik, projektor, vprašalnik 

Viri in literatura: 

– Kraljič, H. (2014). Čarobna piščal. Jezero: Morfem. 

– Učni načrt (2018). Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/  

*Opomba: Viri fotografij so navedeni v prilogah. 

Priloge: Priloga 1: Trditve o vsebini slikanice, Priloga 2: Vprašalnik 

 

  

https://www.gov.si/teme/programi-in-ucni-nacrti-v-osnovni-soli/
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POTEK UČNE URE 

 

Čas  Predvidene dejavnosti učiteljice in učencev Cilji 

Uvodni del 

 

 

10 

min. 

Vsak učenec dobi listek s trditvijo, ki se nanaša na vsebino slikanice (Priloga 

1). Nekatere izmed njih so pravilne, druge napačne. Učenci imajo nekaj časa 

za razmislek, nato pa vsak izmed njih prebere svojo trditev, pove, ali je 

pravilna ali napačna in jo popravi, če je to potrebno. Nato izdelamo 

časovnico dogodkov (učenci povedi v ustreznem zaporedju pritrjujejo na 

tablo, ob tem pa obnavljamo zgodbo). Če imajo učenci težave, jim pomagam 

tako, da pred njimi listam slikanico.  

1., 3. 

Nove naloge 

30 

min. 

Učencem še enkrat preberem besedilo na prvi strani slikanice (Princ Tamino 

je bežal skozi gozd …). Spodbudim jih k razmišljanju, kaj se je prej zgodilo 

Taminu, da je moral nato bežati. Vsak učenec napiše predzgodbo, ki se 

zaključi s povedjo »Princ Tamino je bežal skozi gozd«.  

Med (po)ustvarjanjem imajo na voljo slikanico Čarobna piščal in časovnico 

dogodkov na tabli. 

2., 3., 

4. 

Zaključni del 

5 

min. 

Na koncu učenci rešijo vprašalnike (Priloga 2). Če ostane kaj časa, 

predstavijo svoje izdelke. Zahvalim se jim za sodelovanje in se poslovim. 
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Priloga 1: Trditve o vsebini slikanice 

 

– Princa Tamina v gozdu napade velikanski zmaj. 

– Ko se Tamino zbudi iz nezavesti, nad seboj zagleda ptičarja Sarastra, ki mu pove, da ga je 

rešil pred kačo. 

– Do Tamina pristopijo služabnice Kraljice noči in mu povejo, da so ga pred kačo rešile 

one. 

– Služabnice Kraljice noči Taminu pokažejo Paminin portret. Tamino sprejme nalogo, da bo 

dekle rešil iz Sarastrove palače. 

– Pred odhodom Tamino dobi čarobne zvončke, Papageno pa čarobno piščal. 

– Tamino prispe do Sarastrovega templja modrosti, pred katerim ga ogovori stari svečenik. 

Pove mu, da je Sarastro res hudobni čarovnik. 

– Monostatos ujame Tamina in ga privede do Sarastra.  

– Sarastro spozna, da sta Tamino in Pamina zaljubljena, zato se odloči s preizkušnjami 

preveriti, kako močna je njuna ljubezen.  

– Tamino in Papageno dobita prvo nalogo – pozdraviti  morata vsako osebo, ki jo srečata. 

– Kraljica noči Pamini izroči bodalo in ji naroči, da naj ubije očeta.  

– Pamina poišče Tamina in se želi z njim pogovoriti, Tamino pa molči, saj ne sme 

spregovoriti. 

– Papageno sreča starko, ki ga prepriča, da jo zaprosi za roko. Starka se spremeni v prelepo 

dekle po imenu Papagena. Oba sta srečna, ker sta se našla. 

– Pamina se želi ubiti, ker misli, da je Tamino ne ljubi več. 

– Tamino in Pamina se še enkrat srečata. Pamina ugotovi, da jo ima Tamino še vedno rad. 

– Tamino in Pamina premagata preizkušnjo z ognjem, prebiti pa se morata tudi čez temačni 

gozd, poln pošastnih kač. 

– Kraljica noči in Monostatos se želita maščevati, a sta poražena. 

– Tamino in Pamina sta končno srečna skupaj, saj je ljubezen premagala vse preizkušnje. 

 

(Napačni deli trditev so podčrtani.) 

 

  



M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

102 

 

Priloga 2: Vprašalnik 

 

ZA KONEC … 

 

Kako bi s svojimi besedami opisal/-a opero? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Bi si želel/-a opero ogledati tudi v živo?          DA      NE       (obkroži) 

Bi želel/-a spoznati še kakšno drugo opero (poleg opere Čarobna piščal)?    

DA      NE       (obkroži) 

 

Si slikanico Čarobna piščal prebral/-a doma?         DA      NE       (obkroži) 

Ti je bila slikanica všeč?      DA      NE       (obkroži) 

Pojasni svoj odgovor. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj ti je bilo pri učnih urah všeč? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj ti ni bilo všeč? Zakaj? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Kaj si se novega naučil/-a? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Mi želiš še kaj sporočiti?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6.4 Poustvarjalni izdelki šestošolcev (strip z aktualizacijo) 

 

Slika 1: Strip št. 1 
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Slika 2: Strip št. 2 
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Slika 3: Strip št. 3 
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Slika 4: Strip št. 4 
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Slika 5: Strip št. 5 
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Slika 6: Strip št. 6 

  



M. Derenčin (2020). Operi Madame Butterfly in Čarobna piščal v slikanicah Helene Kraljič. Magistrsko delo. 

 

109 

 

 

Slika 7: Strip št. 7 
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Slika 8: Strip št. 8 
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Slika 9: Strip št. 9 
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Slika 10: Strip št. 10 
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Slika 11: Strip št. 11 
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6.5 Poustvarjalni izdelki četrtošolcev (predzgodba k slikanici Čarobna piščal) 

 

 

Slika 12: Predzgodba št. 1 
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Slika 13: Predzgodba št. 2 
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Slika 14: Predzgodba št.3 
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Slika 15: Predzgodba št. 4 
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Slika 16: Predzgodba št. 5 
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Slika 17: Predzgodba št. 6 
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Slika 18: Predzgodba št. 7 
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Slika 19: Predzgodba št. 8 
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Slika 20: Predzgodba št. 9 

 


