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POVZETEK 

 

Mladinska književnost zajema sklop leposlovnih besedil, ki jih pišejo odrasli ustvarjalci in s 

tem vzpostavljajo dialog z otrokom. Avtorjevo samorazumevanje oz., kako odrasli vidijo 

dialog z otrokom, se kaže iz literarnih del in avtopoetike. Pri slednji gre za avtorjevo 

pojasnjevanje lastnega pogleda na ustvarjanje mladinske književnosti. Mladinska književnost 

je glede na perspektivo, iz katere ustvarjalec prikazuje besedilno stvarnost, zelo raznolika. 

 

V diplomskem delu sem raziskovala, kakšna perspektiva prevladuje v literarnih delih Majde 

Koren, ter kako se razlikuje odziv učencev glede na različne perspektive.  

 

Uvodni del sem posvetila prestavitvi slovenske mladinske pisateljice Majde Koren ter 

njenemu literarnemu ustvarjanju. 

 

V osrednjem delu sem predstavila različne perspektive, ki so zaznamovane v mladinskih delih 

ter analizirala dela Korenove glede na prevladujočo perspektivo. Ugotovila sem, da v delih 

prevladuje perspektiva zbliževanja, kar pomeni, da se avtorica skozi svoja literarna dela 

vživlja v otroško dušo ter piše predvsem o težavah junakov, ki onemogočajo, da bi bil otroški 

svet tak, kot bi si ga želeli. 

 

V zaključnem delu sem napisala učne priprave za štiri književna dela Majde Koren ter jih 

izvedla v 5. razredu osnovne šole. Odziv učencev na obravnavana dela je bil pozitiven, vendar 

pa se je razlikoval glede na različne perspektive. Najbolj so jim bila všeč dela z realistično 

perspektivo in z junakom, s katerim so se lahko poistovetili. 

 

Ob vsakem obravnavanem literarnem delu so učenci tudi literarno poustvarjali. Najlažje so 

pisali fantastična besedila o sebi kot o vsemogočnemu junaku, ki reši vse težave; nekoliko 

težje pa jim je bilo opisovati resnične dogodke, ki so jih doživeli, saj pri tem niso mogli 

uporabiti domišljije.  

V sklepnem delu sem s pisateljico Majdo Koren opravila tudi intervju.  

Ključne besede: mladinska književnost, Majda Koren, perspektive, podobe otroštva, odziv 

učencev  



SUMMARY 

 

Children’s literature comprises a complex of belles-lettres texts, written by adult authors who 

establish a dialogue with a child in this way. The author's self-understanding or how the adults 

see the dialogue with the child is seen in literary works and autopoetics. The latter is about the 

author's explanation of their own view on young adult literature creation. Children’s literature 

is very diverse, considering the perspective from which the author presents the textual reality. 

 

In my thesis I researched the prevailing perspectives in literary works of Majda Koren, and 

how the pupil's feedback differs based on different perspectives. 

 

The introductory part is focused on presenting the Slovene children’s literature writer Majda 

Koren and her literary work. 

 

In the central part various perspectives that are characterized in young adult literature are 

presented, and Koren's works are analyzed according to the prevailing perspective. I figured 

out that the perspective of reconciliation is prevailent in her works, which means that the 

author identifies herself with the child's soul and mostly writes about the troubles of heroes 

that prevent the children’s world to be like they want it to be. 

 

In the final part lesson plans for four literary works of Majda Koren are written. I carried out 

the lessons in the 5
th

 grade of primary school. The students’ feedback to the discussed works 

was positive, but it differed according to the perspective. They liked works with the realistic 

perspective and a hero they could identify with the most. 

 

With every discussed literary work pupils were also recreating literary works. The easiest for 

them was to write fantasy texts – about themselves as the allmighty hero who solves all the 

problems. Somewhat harder for them was to describe real events that they experienced, 

because they could not use their imagination in this case. 

In the end I did an interview with Majda Koren. 

Key words: children’s literature, Majda Koren, perspectives, childhood images, children's 

response 
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1 UVOD 

 

V diplomski nalogi bom predstavila slovensko mladinsko pisateljico Majdo Koren ter njena 

literarna dela, v katerih bom raziskala prevladujočo perspektivo in podobo otroka. Ključno 

vprašanje, ki ga bom poskušala raziskati v nalogi je, kako se razlikuje odziv učencev glede na 

različno perspektivo ter vlogo glavnega junaka v zgodbi. Na to vprašanje bom odgovorila na 

podlagi analize književnih besedil slovenske pisateljice Majde Koren, ki že več let piše in 

ustvarja za otroke.  

 

»Struktura mladinskega besedila je posledica empatije, tj. vživljanja v otroka, posnemanja 

otroškega doživljanja stvarnosti.« (Saksida, 2005: 9.) Pri tem pa imajo otroci različne in 

predvsem drugačne poglede na literaturo kot odrasli in jo drugače razumejo ter sprejemajo. 

Njihov pogled je odvisen predvsem od razmer, v katerih živijo sami, zato je prav, da se lahko 

tudi tisti, ki ne živijo v idealnih okoliščinah, identificirajo s podobnimi junaki ter na ta način 

vidijo, da njihove težave niso nekaj neobičajnega. O teh (tabu) temah, kot so ločitve staršev, 

prepiri v družini, osamljenost, zasmehovanje sošolcev, bolezen najbližjih itd. je potrebno 

spregovoriti in se pogovarjati. Otrok ne smemo zavijati v vato in jih posredno tudi z literaturo 

zavajati v idealiziran svet, kjer je vse popolno in se ne more zgoditi nič hudega. »Življenje 

niso le nasmejani obrazi iz reklam, temveč je posejano s težavami, ki jih bolj ali manj uspešno 

rešujemo. Odrasli pogosto pozabljamo, oziroma si zatiskamo oči pred dejstvom, da med nami 

živi kopica otrok, ki doživljajo hude stiske in življenjske preizkušnje, tako hude, da jim še 

marsikateri odrasel človek ne bi bil kos, kaj šele otrok. In pogosto slikamo svojim otrokom 

podobo idealnega sveta brez konfliktov, tak svet pa žal ne obstaja in nikoli ne bo.« (Majda 

Koren, Ciciban 2006.) Zato je prav, da lahko otrok v stiski tudi v literarnem delu najde delček 

sebe.  

 

»Nesprejemanje tabujskih tem, ki otroka postavlja v okvire »varnega«, neproblemskega 

branja, polnega domišljije in pravljičnosti (»zato, da čim dlje ohranijo otroško nedolžnost«) – 

je v nasprotju s samimi bralnimi interesi otrok.« (Saksida, 2009: 17.) Prav te tabujske teme 

namreč omogočajo »živo in ustvarjalno razpravo z bralci ne le o vsebini posameznih del, 

ampak predvsem o pogledih na to, kakšen je implicitni bralec, torej otrok v mladinskem 

besedilu (kot »tema in cilj«).« (Prav tam: 18.) Pri pouku pa dajejo tako priložnost za pogovor 
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kot tudi za razpravo o medvrstniških vplivih, pravilih izražanja in ravnanja, odzivih staršev ter 

podobi sveta, s katero se v realnosti soočajo mladi. (prim. Saksida, 2009) 

 

Ker se pisateljica Majda Koren dotika omenjenih socialnih tem in predstavlja tudi junake »z 

napakami«, s katerimi se lahko bolj ali manj vsi otroci identificirajo, sem se odločila za 

obravnavo njenih del. Osredinjila sem se na različne perspektive, ki so prisotne v njenem 

mladinskem ustvarjanju. Njeni junaki v zgodbah se spopadajo z različnimi težavami; nekateri 

z ljubeznijo, drugi s sošolci, nerazumevajočimi starši, prijatelji, osamljenostjo, boleznijo itd. 

Pri tem me je zanimalo, katera perspektiva je v delih Korenove najpogosteje zastopana ter 

odziv učencev petega razreda na izbrana dela. Učenci so ob obravnavanih zgodbah tudi 

literarno poustvarjali ter na koncu izpolnili anketni vprašalnik, s pomočjo katerega sem 

oblikovala rezultate raziskave.  
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2 PISATELJIČINA ŽIVLJENJSKA POT IN NJENO 

LITERARNO USTVARJANJE 
 

2.1 Pisateljičin življenjepis 

 

Majda Koren se je rodila 12. marca 1960 v Ljubljani. Obiskovala je poljansko gimnazijo, nato 

pa nadaljevala študij na Pedagoški akademiji v Ljubljani in ga leta 1982 zaključila z 

diplomsko nalogo iz mladinske književnosti. Leta 1983 se je zaposlila kot učiteljica 

razrednega pouka in tako že več let poučuje najmlajše na OŠ Spodnja Šiška. (Pridobljeno na 

spletni strani: http://www.zalozbamis.com/avtor/majda-koren/, dne 12. 11. 2011.) 

 

Poleg poučevanja aktivno sodeluje tudi v Društvu slovenskih pisateljev. Je dolgoletna 

sodelavka revije Ciciban, avtorica okrog tridesetih scenarijev za TV-oddajo Radovedni Taček 

in petnajstih scenarijev za oddajo Iz popotne torbe. Delala je tudi na radiu (Pravljice za lahko 

noč) in napisala radijsko igro Zajčji radio. (Prav tam.) 

 

Korenova objavlja literaturo, ki služi kot pripomoček za pouk v nižjih razredih osnovne šole, 

in tudi strokovne članke s področja vzgoje in izobraževanja. To so zbirke uporabnih nalog, 

zavitih v pravljično vsebino. Je tudi kolumnistka pri reviji Didakta. Občasno predava o 

izkušnjah poučevanja po pedagoških metodah Marie Montessori, katere geslo je: Pomagaj mi, 

da se bom sam naučil, in o računalniškem opismenjevanju za najmlajše. Tu in tam obišče 

kakšno osnovno šolo kot avtorica zgodb ter kot urednica in soavtorica mladinske spletne 

strani www.zupca.net, kjer ureja in piše od leta 2001. (Prav tam.)  

 

Za svoja književna dela je pisateljica prejela številne nagrade: 

 

 nagrado večernica za delo Eva in kozel (2006); 

 nagrado desetnica za mladinski roman Župcin dnevnik (2006); 

 naziv »Bela vrana« – White Raven's Selection za delo Eva in kozel (2008); 

 drugo nagrado na natečaju za izvirno slovensko pravljico Lahko noč, otroci na Radiu 

Slovenija za delo Skuhaj mi pravljico (2010); 

 Levstikovo nagrado za delo Mici iz 2. a (2011). (Prav tam.) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Gimnazija_Poljane
http://sl.wikipedia.org/wiki/1983
http://sl.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Diteljica
http://www.zalozbamis.com/avtor/majda-koren/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Radio_Slovenija
http://www.zupca.net/
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2.2 Literarna dela 

 

2.2.1 Slikanice 

 

 Zgodbice za matematiko 1 (1992) 

 Zgodbice za matematiko 2 (1993) 

 Večje-manjše (1993) 

 Učimo se igraje (1993) 

 A A A abeceda (1993) 

 Štejem do 10 (1993) 

 Besedne zmešnjave 1, 2, 3, 4 (1994) 

 Tia (2007) 

 Medved in miška 1 (2010)  

(Pridobljeno na spletni strani: http://www.zalozbamis.com/avtor/majda-koren/, dne  

12. 11. 2011.) 

 

2.2.2 Zgodbe za mladino  

 

 Mala pošast Mici (1994) 

 Mici v mestu (1996) 

 Ta knjiga ne grize (1997) 

 Pikapolonica na prašni cesti (1997) 

 Pošasti (1998) 

 Metulj na dežju (2002) 

 Teta Kuha (2003) 

 Župcin dnevnik (2004) 

 Zgodbe zajca Zlatka (2006) 

 Eva in kozel (2006) 

 Še zgodbe zajca Z. (2007) 

 Lojza iz vesolja (2008) 

 Julija je zaljubljena lol (2008) 

 Mici iz 2. a (2009) 

 Maj za vedno :) (2009) 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1992
http://sl.wikipedia.org/wiki/1993
http://sl.wikipedia.org/wiki/1993
http://sl.wikipedia.org/wiki/1993
http://sl.wikipedia.org/wiki/1993
http://sl.wikipedia.org/wiki/1993
http://sl.wikipedia.org/wiki/1994
http://sl.wikipedia.org/wiki/2007
http://sl.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.zalozbamis.com/avtor/majda-koren/
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%A1ast_Mici&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1994
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mici_v_mestu&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/1996
http://sl.wikipedia.org/wiki/1997
http://sl.wikipedia.org/wiki/1997
http://sl.wikipedia.org/wiki/1998
http://sl.wikipedia.org/wiki/2002
http://sl.wikipedia.org/wiki/2003
http://sl.wikipedia.org/wiki/2004
http://sl.wikipedia.org/wiki/2006
http://sl.wikipedia.org/wiki/2006
http://sl.wikipedia.org/wiki/2007
http://sl.wikipedia.org/wiki/2008
http://sl.wikipedia.org/wiki/2008
http://sl.wikipedia.org/wiki/2009
http://sl.wikipedia.org/wiki/2009


 5 

 Bert, grad in domača naloga (2009) 

 Mihec (2011) 

 Bert v slikarski šoli ali kaj je to Kijaro s kuro (2011)  

(Prav tam.) 

 

2.2.3 Objave v berilih za osnovno šolo 

 

 Drugo berilo (Pozdravljene besede, založba DZS): Mici in televizija, Pri čarovnici, V 

deželi papirnatih zmajev, Mici sanja 

 Tretje berilo (Kdo bo z nami šel v gozdiček?, založba Mladinska knjiga ter Kako raste 

svet, založba DZS): Trije kupčki računov, Mici popravlja uro 

 Četrto berilo (Svet iz besed 4, založba Rokus): Protideževna juha 

 

2.2.4 Objave v revijah za mlade 

 

 prva objava v reviji Ciciban leta 1982, s katero sodeluje še danes 

 Ciciban in priloga Veternica (od aprila 1992 do junija 1993) 

 Firbec in priloga Firbček (od decembra 1997 do junija 2000) 

 Galeb 

 Pikapolonica 

 Kekec  

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/2009
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ciciban_%28revija%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/1982
http://sl.wikipedia.org/wiki/1992
http://sl.wikipedia.org/wiki/1993
http://sl.wikipedia.org/wiki/1997
http://sl.wikipedia.org/wiki/2000
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2.3 Izbrane misli o pisateljici in njenem literarnem ustvarjanju 

 

Pisateljica Majda Koren ustvarja večinoma za najmlajše. Njene prve objave najdemo v 

Cicibanu iz leta 1980. Otroška radovednost in bogat domišljijski svet sta ji dobro poznana, saj 

se kot učiteljica razrednega pouka vsak dan srečuje z njima. Kot sama pravi, se ideje porajajo 

spontano iz okolja in iz pravljičnih svetov, ki živijo v njeni glavi. Velikokrat zabavne prigode, 

ki jih doživi v razredu, uporabi tudi v zgodbah. V slednjih so ji kot pisateljici bolj všeč 

navihani otroci.  

 

Njena otroška dela uvrščamo v krajšo pripovedno prozo, glede na pravljičnost pa v 

iracionalno oziroma neresničnostno prozo (prim. Krznar, 2011). Gre za besedila, ki zajemajo 

»otrokovo čustveno dojemanje sveta in odsevajo svojevrstno otroško logiko in njena 

»pravila«, saj »lovijo« in »odsevajo« tipiko otoškega doživljajskega sveta in sveta igre, v 

katerem sta vsakdanji realni svet in »neresnični« svet otrokovih želja in domišljije tesno 

povezani in tudi povsem enakovredni kategoriji.« (Kobe, 1987: 103.) Sem uvrščamo kratke 

sodobne pravljice (Podstrešna zgodba, Eva in kozel, Tia, Lojza iz vesolja in Teta Kuha); 

kratke sodobne pravljice z oživljeno igračo/predmetom kot glavnim literarnim likom (Mala 

pošast Mici, Mici v mestu, Mici iz 2. a, Pošasti); kratke sodobne pravljice s poosebljeno 

živaljo kot glavnim literarnim likom (Ta knjiga ne grize, Zgodbe zajca Zlatka, Še zgodbe 

zajca Z., Medved in miška) ter živalsko zgodbo (Mojih deset pasjih let). (prim. Krznar, 2011) 

 

Korenova je nekaj svojih del posvetila tudi mladostnikom. Ta dela slikajo življenje najstnika. 

Glede na resničnost oz. pravljičnost sodijo v realistično oziroma resničnostno prozo; glede na 

dolžino pa večinoma v daljšo prozo. Sem sodijo mladinsko realistične pripovedi oziroma 

povesti (Julija je zaljubljena lol, Maj za vedno :), Bert, grad in domača naloga) in mladinski 

realistični roman (Župcin dnevnik). V krajšo prozo pa prištevamo ljubezensko zgodbo z 

naslovom Prišla z morja, pospravljam reči iz kovčka. (prim. Krznar, 2011) 

 

Dela izpod peresa Majde Koren so v zabavo tako začetniškim bralcem kot tudi mladostnikom, 

saj kot učiteljica dobro pozna otroško dušo. Korenova je prva na slovenskem literarnem 

področju dojela tudi pomen novih načinov komuniciranja mladih in razumevanja njihove 

izmuzljive identitete. Za najmlajše tako ureja spletno stran Župca (www.zupca.net), katere 

osnovni namen je seznanjanje otrok, vzgojiteljev in staršev z dogajanjem v slovenski 
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mladinski književnosti (predstavitev pisateljev, ilustratorjev, knjižnih novosti) ter varen vstop 

v svet medmrežja za najmlajše – z zabavnimi in poučnimi vsebinami. Trenutno jo zanima tudi 

to, kako slikanica zaživi v elektronski obliki; kakšne so tehnološke in izobraževalne možnosti 

pri taki obliki »knjige«, kjer so poleg besedila in slike vključeni tudi zvok in otrokova 

aktivnost, ki omogoča različne zaplete in razplete zgodbe. »To se mi zdi očarljivo – hkrati pa 

bom za vedno ostala tudi občudovalka slikanic v knjižni obliki, vseh tistih, ki zadostijo 

kriterijem odličnosti.« (Majda Koren, intervju 29. 1. 2012.) 

 

Majda Koren pogosto v svojih literarnih delih odpira teme, o katerih se z otroki premalo ali pa 

sploh ne pogovarjamo. Dotika se različnih socialnih tem in slika otroški svet, ki ni vedno 

pravljičen. Nasprotno, največ odraščajočih otrok, starih od 9 do 12 let, je vedno znova 

razočaranih in dokončno prepričanih, kako težko je življenje. 

 

»Že z vstopom v šolo se marsikaj spremeni v življenju cele družine. Za otroke so tu prve 

resne obveznosti; nekateri jih lažje, drugi spet težje izpolnjujejo. Prav vsi si želijo naučiti 

brati, pisati in računati, a nekaterim to uspe prej in bolje kot drugim. Nekateri imajo lahko 

težave s spominom, drugi težave s prepoznavanjem črk, za nekatere pa je ključnega pomena 

družinsko življenje, ki ni tako, kot bi moralo biti. Otrok se doma ne počuti najbolje, svoje 

domače skrbi nosi s seboj v šolo in te ga ovirajo, da pri učenju ni tako uspešen, kot bi si 

želel.« (Majda Koren, Ciciban 2006.) 

 

Ob prebiranju del Majde Koren se nam odpre svet, ki nam je morda čisto blizu, pa o tem ne 

želimo spregovoriti, še najmanj z našimi otroki. Menim, da nam tudi literarna dela lahko pri 

tem veliko pomagajo; predvsem otroku, da se lažje sooči s težavami. »Bralec skozi dela 

spozna, da ni edini, čigar starši so se na primer ločili, in nemara tako lažje sprejme ločitev v 

svoji družini. Kdor nima te izkušnje, pa verjetno bolje razume sošolce, ki se jim je to 

zgodilo.« (Majda Koren, intervju 29. 1. 2012.) 

 

Korenova brez olepševanja spregovori o vseh družinskih težavah, v katerih se znajdejo otroci 

v družinskem okolju, tudi o alkoholizmu in ločitvi (npr. v delu Mihec). Sama pojasnjuje, da se 

je potrebno z njimi tudi o teh temah iskreno pogovarjati. »Otroci jemljejo življenje táko, kot 

je in prav dobro vedo, da ni vse vedno rožnato, polikano in sijoče kot v televizijskih 

reklamah.« (Majda Koren, Delo 2012.) 
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V njenih delih je otrok osrednji lik zgodbe, okoli katerega se vrti ves svet. Vendar pa 

pisateljica pri tem slika svet takšen, kot ga otroci v resnici doživljajo. Ta svet je lep, igriv, a 

obenem poln težav. Kot sama pravi: »Pišem zgodbe, ki so del resničnega sveta, konkretne 

prigode iz šole, take, ki bi se lahko primerile v vsakem razredu. To bi lahko bila samo otroška 

literatura, a pogosto se v teh miniaturnih zgodbah skriva globlji pomen, sporočilo, ki ga, 

upam, preberejo in razumejo tudi odrasli.« (Majda Koren, intervju 29. 1. 2012.) 

 

Korenova je dolga leta učila v prvih razredih osnovne šole in zato tudi pisala take zgodbe, ki 

so bile primerne za bralce začetnike. Take zgodbe morajo biti po njenem mnenju kratke, da se 

otrok ne ustraši predolgega besedila. Imeti morajo jasno razumljivo vsebino, ki je blizu 

njihovemu doživljajskemu in domišljijskemu svetu, pa tudi besedišče mora biti skrbno 

izbrano, brez težko razumljivih, dolgih, zapletenih besed.  

 

Majda Koren je že nekaj let polovično zaposlena v oddelku podaljšanega bivanja. Ker je to 

čas, ko otrokom koncentracija že pošteno popusti, se je »obravnave« besedil lotila drugače: 

»Zdaj več ni pomembno, da bodo otroci prav vse razumeli, ponovili in razložili. Čas 

podaljšanega bivanja je primeren za to, da otroci v zgodbi uživajo, tako kot lahko uživajo ob 

skladbi ali ogledu umetniške slike, ne da bi jo bilo treba analizirati ali se na kakršenkoli način 

pretirano ukvarjati z njo.« (Majda Koren, intervju 29. 1. 2012.) 

 

Tako je nastal tudi projekt Dan za pravljico. V njem je zajetih trideset zgodb za najmlajše 

(prvo izobraževalno obdobje), med njimi Teta Kuha. Uvodno motivacijo za Dan za pravljico 

predstavlja škatla, v kateri je skrit predmet, ki je povezan z zgodbo, ki jo preberemo. Ob 

vsakokratnem ponavljanju motivacije (iskanje besede na določeno črko za predmet, ki je 

skrit) se ustvarja ritual, ponavljanje, ki ga otroci hitro vzamejo za svojega, ob tem pa 

ponavljajo besede na določeno črko in si tako bogatijo besedni zaklad. Poglavitni del ure je 

branje besedila; dolgoročni cilji projekta pa so: pridobivanje besednega zaklada, navajanje na 

zbrano poslušanje, vzbujanje ljubezni do pisane in govorjene besede, utrjevanje samozavesti 

ob spontanem pogovoru ter utrjevanje učnih veščin, potrebnih v višjih razredih.  

 

Korenova je v intervjuju za Ciciban (2006) dejala: »Pisanje je opazovanje in zapisovanje 

nekih dogodkov, poučevanje in vzgoja pa so konkretni ukrepi, s katerimi želimo otroka 

pripraviti za samostojno življenje. Pa vendarle tudi z zgodbami vzgajamo, s pravljicami na 

primer, ki so vir starodavnih modrosti, pa tudi s sodobnimi zgodbami, v katerih se otrok 
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»najde«, z zgodbami, ki neprikrito pripovedujejo o veselih in manj veselih dogodkih iz 

njihovega vsakdana.« 
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3 OPREDELITEV IN PREDSTAVITEV PREDMETA IN 

PROBLEMA 
 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje raziskovanja:  

 

1. ugotoviti prevladujočo perspektivo v literarnih delih Majde Koren 

2. ugotoviti odziv učencev glede na različne perspektive v delih Majde Koren  

3. ugotoviti, kakšno je literarno poustvarjanje učencev 5. razreda glede na različne perspektive 

 

Glede na postavljene cilje pa sem opredelila naslednje hipoteze: 

 

1. Majda Koren piše večinoma za otroke in mladostnike, med katerimi so njena dela zelo 

priljubljena, zato predvidevam, da v njih prevladuje perspektiva zbliževanja. To pomeni, da se 

pisateljica vživlja v otroštvo, otrok pa tako v literarnem delu lažje najde sebe oziroma se z 

junakom lažje identificira. 

 

2. Učenci v prvem in drugem izobraževalnem obdobju spadajo po Appleyardu (1994) v t. i. 

drugo bralno obdobje, ki ga je poimenoval »bralec kot junak in junakinja«. Bralec se v tem 

obdobju identificira z glavnim junakom v zgodbi ter hkrati z njim doživlja in podoživlja 

pustolovščine kot lastni pogled na svet. Obenem s književnim junakom odkriva svet, v 

katerem živi, saj ga le-ta izpopolnjuje in razjasnjuje. Zato predvidevam, da bo odziv učencev 

na literarno delo glede na različne perspektive drugačen. Najbolj všeč jim bo delo Bert, grad 

in domača naloga, pri katerem se bodo učenci z zgodbo in literarnimi junaki najlažje 

identificirali. V tem delu jim je blizu tudi kraj dogajanja. Nato delo Župcin dnevnik, v 

katerem nastopa glavni junak, ki je star približno kot učenci in ima verjetno tudi podobne 

interese kot oni. Najtežje pa se bodo poistovetili z junaki iz knjige Teta Kuha, kjer prevladuje 

jezikovni nonsens ter Lojza iz vesolja, kjer je prisotna perspektiva čudenja, zato predvidevam, 

da jim bosta ta dva dela manj všeč. 

 

3. Učenci v obdobju »bralca kot junaka in junakinje« zlahka pobegnejo v »domišljijski svet« 

ter v njem poustvarjajo o sebi kot o vsemogočnemu junaku. Appleyard (1994) celotno 

bralčevo domišljijo poimenuje »avantura«, saj ga bolj kot vse drugo v tem obdobju zanimajo 

junakova dejanja in njegovo premagovanje težav. Bralec rad potuje v domišljijski svet 

močnega in nezmotljivega junaka ter skozi njega lažje izraža in predstavlja sebe kot glavnega 
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junaka. Appleyard (1994) pojasnjuje, da »bralci kot junaki« v realnem svetu težko uresničijo 

pozitivno samopodobo, zato jim domišljijski oziroma fantastični svet omogoči, da pobegnejo 

iz svojega sveta ter uresničijo svojo željo in potrebo po nepremagljivem. Zato predvidevam, 

da bodo učenci najlažje literarno poustvarjali ob delih Teta Kuha in Lojza iz vesolja, kjer 

prevladuje fantastičen svet. Tako bodo lažje izražali svoja čustva ter v domišljijskem svetu 

oblikovali tako zgodbo, v kateri bo glavni junak vsemogočen. Težje pa jim bo ustvarjanje ob 

delu Bert, grad in domača naloga in Župcin dnevnik, saj je v teh delih slikan realni svet, v 

katerem učenci pri tej razvojni stopnji težko uresničijo svojo željo po identifikaciji z 

nenavadnim junakom, ki je kos vsem težavam. 

 

Merjenci pri raziskovalnem delu bodo učenci 5. razreda OŠ Podzemelj. V razredu bom 

izvedla štiri učne ure, pri katerih bom obravnavala dela Majde Koren; to so Teta Kuha, Lojza 

iz vesolja, Župcin dnevnik in Bert, grad in domača naloga. Omenjena dela sem izbrala zato, 

ker v njih prevladuje različna perspektiva, s pomočjo katere bom raziskovala odziv in 

literarno poustvarjanje učencev. Njihove odzive bom zapisovala sproti pri pouku; na koncu pa 

bodo učenci izpolnili tudi vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri oblikovanju rezultatov raziskave.  
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4 TEORETIČNA OPREDELITEV PERSPEKTIV TER 

PODOBA OTROKA/OTROŠTVA V SODOBNI SLOVENSKI 

MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 
 

»Pisanje mladinske književnosti izvira iz vzpostavljanja otroškega doživljanja stvarnosti, kar 

je tudi »komunikacijski most« med odraslim ustvarjalcem in otroškim naslovnikom.« 

(Saksida, 2009: 8.) Torej je literarno delo komunikacija med odraslim in otrokom. Osnovno 

vprašanje pri tem pa je, kako se v literarnih delih kaže avtorjevo videnje otroškega pogleda na 

svet oziroma način vživljanja odraslega v otroka (prim. Saksida, 2005). Mladinska 

književnost je glede na perspektivo, iz katere ustvarjalec prikazuje besedilno stvarnost, zelo 

raznolika. 

 

Pri tem si na vprašanje, kaj je otroštvo, mladinski ustvarjalci različno odgovarjajo (prim. 

Saksida, 2008). Otroštvo v književnosti opredeljujejo kot »igro, posnetek stvarnega sveta 

(resničnost), upor zoper pravila odraslih, čudenje podobam sveta, razlaganje sveta in spomin.« 

(Prav tam: 54.) Podob otroštva in s tem perspektiv imamo tako več. »V prodornih 

interpretacijah slovenskega mladinskega pesništva, pripovedništva in dramatike Saksida 

razbira dva tipa ustvarjalčeve perspektive: prva je perspektiva razcepa, druga pa perspektiva 

zbliževanja.« (Kobe, 2006: 80.) Obe perspektivi vključujeta še več podtipov. 

 

4.1 Perspektiva razcepa 

 

Prva in najstarejša perspektiva je perspektiva razcepa. Značilen je razkorak med odraslim 

(ustvarjalcem) in otrokom (upovedeno književno osebo). Ta zajema dva podtipa, to sta 

avtoritativna in evazorična perspektiva. (prim. Saksida, 2005) 

 

4.1.1 Avtoritativna perspektiva  

 

Pri avtoritativni perspektivi gre za izrazito težnjo po vplivanju na naslovnika. Izhaja iz 

avtorjeve predpostavke, da je potrebno mladega bralca vzgojiti, preobraziti v zglednega 

meščana, pripadnika delavskega razreda. Značilna je za razsvetljensko poučnost ter za 

ideološko literaturo neposredno po vojni. Ta literatura v literarni formi predpisuje katalog 

kreposti in pred naslovnika postavlja zgledne like: otroka, ki ima rad Stvarnika, starše in 

naravo, pionirja, ki se zaveda svojih razredno-nacionalnih dolžnosti ipd. (Prav tam: 10.) 
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4.1.2 Evazorična perspektiva  

 

Pri evazorični perspektivi pa gre za vzorce trivialne literature, zlasti za umik v idilo otroštva. 

Ta perspektiva izhaja iz avtorjeve idealizacije otroštva, iz občudovanja sladkobne idile 

otroškega brezhibnega časa. Tipični motiv tovrstne literature je npr. otrok v cvetoči travi. 

(Prav tam: 10.) 

 

4.2 Perspektiva zbliževanja 

 

»Drugo veliko skupino mladih pesmi, proznih del in iger zajema perspektiva zbliževanja. 

Glavna značilnost te perspektive je ukinjanje razkoraka med odraslim in otrokom.« (Saksida, 

2005: 10.) To pomeni, »da se odrasli vživlja v otroško doživljanje in to na različne načine: 

zato Saksida razlikuje različne podtipe te perspektive, kot so nonsensna perspektiva oz. 

perspektiva jezikovno – predstavne igre, resničnostna perspektiva, perspektiva oporekanja, 

perspektiva čudenja, parabolična perspektiva in perspektiva spominjanja (ustvarjalca na lastno 

otroštvo).« (Kobe, 2006: 80.) 

 

4.2.1 Nonsensna perspektiva  

 

Primere nonsensne perspektive najdemo v vseh literarnih zvrsteh. 

 

Jezikovni nonsens 

 

»Nonsensna perspektiva oziroma perspektiva jezikovno-predstavne igre zbliževanje dosega 

bodisi z igrivim preoblikovanjem jezika v čiste zvočne nize bodisi s svobodno, »nesmiselno« 

kombinacijo sicer razumljivih besed in predstav. Otrok je v tem smislu v avtorjevi zavesti 

»bitje igre«, avtorjevo umetniško dejanje pa je predvsem približevanje otroški neomejeni 

»jezikovni« domišljiji, posluhu za zven, a tudi »videz, vonj, okus« besed.« (Saksida, 2005: 

10.)  
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Predstavni nonsens  

 

Pri predstavnem nesmislu gre za igro s podobami. »Predstavni nesmisel je opazen predvsem v 

mladinski poeziji osemdesetih let. Iste vzorce zasledimo tudi v nekoliko starejšem 

mladinskem pripovedništvu. Te nesmiselne pripovedi po humorju in sproščeni domišljiji 

spominjajo na realno otroško igro (s predmeti, igračami), ki je ne nadgrajuje nikakršna višja 

sporočilnost ali simbolika; nonsensno prepletanje realnih elementov pa lahko preraste v 

čudno, nenavadno, celo nerazložljivo besedilnost.« (Prav tam: 10.)  

 

4.2.1.1 Otroštvo kot igra 

 
»Za to vrsto poezije oziroma književnosti je najpomembnejša estetska igra; ta pa ni predmet 

oziroma tema knjižnega besedila, ampak predvsem način oblikovanja čutnih in pomenskih 

prvin v besedilu. Za igrivo mladinsko književnost je značilno predvsem izmišljanje novih 

besed in rušenje pravopisnih konvencij; igra je tudi način oblikovanja besedilne stvarnosti, tj. 

nelogično povezovanje besed ter odmik od prikaza človeškega lika (predvsem otroka) k 

mnogopomenskemu opisovanju predmetov, delov teles, abstraktnih pojmov. Igro kot 

preoblikovanje ustaljenih predstav oziroma pojavov je mogoče zaznati tako v poeziji kot v 

pripovedništvu (npr. v narobe zgodbah) in dramatiki.« (Saksida, 2008: 54.) 

 

4.2.2 Resničnostna perspektiva  

 

Resničnostna perspektiva odraža avtorjevo vživljanje v otrokovo ali mladostnikovo 

vsakdanjost (prim. Saksida, 2005). »Gre torej za upovedovanje stvarnosti, ki ni »narobe svet«, 

pač pa bolj ali manj veren posnetek zunajliterarne stvarnosti. V tradiciji slovenske realistične 

mladinske pripovedi je Marjana Kobe (1987) razložila več tipoloških značilnosti tovrstnih 

zgodb. Osrednji lik po letu 1970 je sodoben mestni otrok – v starejši literaturi prevladuje 

podeželska motivika – resničnostna perspektiva pa prikazuje značilne dogodke otrokovega 

vsakdana in življenja v družini in šoli. Ustvarjalni prijem, ki v besedilu ob realni otroški 

podobi vzpostavlja tudi pogled odraslega, omogoča komične učinke, pogosta v tem sklopu pa 

je prvoosebna pripoved. Resničnostna perspektiva poleg humorja zajema tudi resnejše plati 

otrokovega in najstnikovega življenja, na primer ločitev staršev, razočaranje v ljubezni, beg 



 15 

od doma. Vse to je lahko prikazano s stališča osrednje literarne osebe, tj. mladostnika/otroka.« 

(Prav tam: 11.)  

 

»Posebna podtipa resničnostnih zgodb sta skupini, v katerih nastopa kolektivni junak ter 

skupina pripovedi o prijateljstvu med otroki in živalmi. Kolektivni junak, tj. pripovedi o 

»druščini«, je značilen tudi za posebno podskupino besedil z resničnostno perspektivo, tj. za 

trivialna mladinska besedila.« (Prav tam: 11.)  

 

»V mladinski dramatiki je resničnostna perspektiva vidna predvsem v realnih prizorih iz 

otroškega vsakdana ter v nekaterih obsežnejših igrah o družini in skupnosti.« (Prav tam: 12.) 

 

4.2.2.1 Otroštvo kot »posnetek« realnega življenja  

 

»Teme, ki se pojavljajo od prvih korakov v svet književnosti vse do konca osnovnošolskega 

izobraževanja, so teme iz otroškega sveta, ki ga ustvarjalci vidijo kot odraz zunajliterarne 

stvarnosti. Realni otrok je skupna oznaka za zelo obsežno množico besedil, katere značilnost 

je, da izvira iz avtorjevega približevanja »realni« tj. zunajliterarni otroški izkušnji, posledica 

tega pa je, da besedila tudi na ravni sloga praviloma delujejo realistično.« (Saksida, 2008: 55.) 

 

»Šest- in sedemletnik svojo realno podobo prepoznava v zunanjih in značajskih lastnostih 

Grafenauerjevega Pedenjpeda, v (tradicionalnih) oznakah otroške nagajivosti, sladkosnednosti 

ter prevzemanja vlog odraslih.« (Prav tam: 55.) 

 

»Problemske teme v drugem triletju v pripovedništvu zajemajo predvsem drugačnost (npr. 

debelost, slepoto) ali nasprotja in konflikte, kar je vidno tudi v dramatiki. Vznemirljiva in 

nagovorna je tudi ljubezenska tematika; otroška realnost, kot jo upesnjuje odrasli, je torej 

mozaik smešnih in žalostnih doživetij dečka ali deklice, najstnika ali najstnice »pred 

ogledalom« ali v sobivanju z vrstnicami in vrstniki. Odsev lastne podobe v sodobnih in 

starejših besedilih ter v poeziji, ki snov zajema v minulosti, daje mlademu bralcu priložnost, 

da v (kritični) identifikaciji opazuje obstoječo realnost in začuti, kako sleherno besedilo 

pravzaprav govori »o njej/njem.« (Prav tam: 55.) 
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4.2.3 Perspektiva oporekanja  

 

»Z upodobitvijo realne otroške/mladostniške literarne osebe se lahko povezuje tudi 

perspektiva oporekanja, tj. privzemanje otroške/najstniške uporniške drže do sveta. Uporniška 

drža do sveta se izraža že v rabi posebnega jezika, nosilec teh zgodb pa je nesocializirani 

posameznik, izobraženec. Uporniška perspektiva je značilna tudi za poezijo, kadar le-ta 

tematizira nasilje, samoto in nekatere druge »tabujske teme«. Perspektive oporekanja ne gre 

povezati le z realističnimi pripovedmi. Za oporečniško »držo ogledala« je primerna 

fantastična pripoved, in to zaradi svoje specifičnosti: »druga realnost« je upodobitev sveta, ki 

je sovražen realnosti otrok. Perspektiva oporekanja je vidna tudi v mladinski dramatiki, na 

primer v igrah o otroški zmagi nad etično spornim svetom odraslih.« (Saksida, 2005: 12.) 

 

4.2.3.1 Otroštvo kot upor zoper pravila odraslih  

 

»Mladinska poezija se že od ljudske pesmi na ravni teme ali rabe »nespodobnih« besed upira 

pravilom odraslega sveta, ki od otroka pričakuje nedolžnost, naivnost in upoštevanje pravil.« 

(Saksida, 2008: 56.) Navadno gre za besedila, v katerih je slikan uporniški svet najstnika. 

»Otrok se raznovrstnim omejitvam odraslih, »sposobnosti« in estetskosti (pesniškega) jezika 

upira z izrekanjem zafrkljivk. Kasneje pa se otroško oporekanje »vsem in vsemu« pojavlja kot 

upor zoper nesmiselna pravila odraslih, njihovo brezbrižnost oziroma nesmiselno jezo ter kot 

izrekanje tabujskih besed.« (Prav tam: 56.) 

 

»Otroški ali najstniški upor zoper pravila, njegov (domišljijski) »ne« svetu odraslih – vse to je 

značilno tudi za pripovedna besedila o izrazitih konfliktih oziroma problematičnih odnosih v 

družini oziroma skupnosti.« (Prav tam: 56.) Otroštvo v teh uporniških besedilih »ni nič 

drugega kot »klofuta« odraslim, njegov jezik pa odraz otroškega upora zoper pravila ter 

samoumevne in omejujoče vloge, ki jih mlademu človeku vsakodnevno dodeljuje odrasli 

svet.« (Prav tam: 56.) 

 

4.2.4 Perspektiva čudenja  

 

»Na posebnem doživljanju otroštva temelji perspektiva čudenja, otroškega »prisluškovanja« 

poetizirani stvarnosti, predvsem naravi. V poeziji je ta perspektiva vidna v opusih avtorjev, ki 
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so se navezovali na simbolistično pesniško tradicijo. Podobe iz narave pomenijo tem avtorjem 

možnost zaznavanja »duše« narave in živih bitij; ta perspektiva najbolj izrazito odraža otroški 

»posluh za čudeže v realnosti okrog nas«, zato v tem okviru niso redke refleksivne pesmi in 

celo haikuji. Za perspektivo čudenja je v mladinski prozi značilna razpoloženjska, 

impresionistična črtica. Bistveno zanjo ni ubesediljenje podobe živali oziroma motiva iz 

narave, pač pa prikaz otroškega doživljanja »skrivnosti« poetizirane narave.« (Saksida, 2005: 

12.) 

 

4.2.4.1 Otroštvo kot »čudenje podobam sveta« 

 

»Bistvo čudenja kot občutljivosti je v ustvarjalčevem in bralčevem predajanju podobi. 

Čudenje kot (otroška) občutljivost se v prvih letih branja povezuje z »vpijanjem« barv in 

zvokov, kasneje pa tudi z zaznavanjem lirskega razpoloženja ter kompleksnejših tem v 

motiviki poetizirane narave.« (Saksida, 2008: 57.) 

 

4.2.5 Parabolična perspektiva  

 

»Kadar želi avtor v domišljijskem svetu »razložiti« realnost, se torej vživljati v »otroško 

pojasnjevanje« sveta, nastane parabolična fantastična in pravljična perspektiva. To je 

»razlagalna« perspektiva, ki v »neverjetnih svetovih« praviloma vzpostavlja simboliko 

spopada dobrega/majhnega/šibkega z zlom/velikim/mogočnim. Razlagalni »vzorec« bralca 

usmerja h globlji povednosti besedila: dogajanje simbolizira pravljični vzorec iniciacije ali 

spopada z nasprotnim, vzorec fantastične pripovedi simbolizira sanjski prehod v drugo 

realnost ali pa omogoča »razlaganje« resničnostne plasti besedila. Mladinska poezija te 

vzorce vključuje v pesmi s fantastičnimi liki, sicer pa je ta perspektiva značilna zlasti za 

prozo: zajema basni, vsa mitološka besedila, tj. (pri)povedke, nastale na podlagi ljudskega 

slovstva, oziroma za njihove sodobne inačice ter vzorce klasične umetne pravljice.« (Saksida, 

2005: 13.) 

 

4.2.5.1 Otroštvo kot »razlaganje sveta«  

 

»Veselje in bolečina odraščanja sta v otroški književnosti lahko prikazana tudi kot (otroška) 

pravljična »razlaga« sveta oziroma njegova razširjena »parabola«, prispodoba. V mladinskem 



 18 

pripovedništvu se ta otroški pogled povezuje z različicami pravljice (ljudske, klasične, 

sodobne) ter pripovedke, v poeziji pa ga je zaznati predvsem v sodobni basni, ki ni več tako 

nazorna kot tradicionalna.« (Saksida, 2008: 57.) 

 

4.2.6 Perspektiva spominjanja na otroštvo  

 

»Avtor mladinskega besedila lahko piše tudi iz perspektive spominjanja na otroštvo. Vrača se 

med podobe lastnega otroštva, v svet, ki ga ni več; ta perspektiva je skoraj v celoti perspektiva 

mladinske proze, v pesništvu pa jo je zaslediti izjemoma.« (Saksida, 2005: 13.)  

 

4.2.6.1 Otroštvo kot spomin  

 

»Ta drža, tj. pesnikovo vračanje v lastno otroštvo, se v učnem načrtu in gradivih pojavlja 

razmeroma pozno, saj gre v teh besedilih za specifično odrasli zorni kot pripovedovanja na 

podlagi spominske snovi.« (Saksida, 2008: 60.)  

 

»Srečevanje z avtobiografskimi besedili oziroma z osebami »iz minulih časov« je lahko tudi 

za sodobnega bralca dogodivščina: posredno mu namreč te pripovedi sporočajo, da so tudi 

starejše generacije doživljale svet na podoben način kot on sam – to pa je, prav tako kot 

pravljice, igre z besedami ali sodobna tabujska besedila – priložnost za širjenje bralčevega 

pogleda na realnost.« (Prav tam: 60.)  
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5 OPREDELITEV POJMA MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

Mladinska književnost je besedna umetnost. »Kmeclova Mala literarna teorija opredeljuje 

otroško/mladinsko literaturo kot posebno književnost za posebnega (otroškega) bralca; to 

pomeni, da so vse njene prvine prilagojene sprejemnim zmogljivostim in zanimanju mladega, 

otroškega bralca.« (Kmecl, 1976, V: Saksida, 2009: 6.) Ob tem pa opozarja na naslovniško 

odprtost te književne zvrsti, »saj se tudi odrasel bralec prav rad in prav pogosto vrača k nji; 

podobno kakor se rad spominja srečnih otroških dni, mu je otroško književno besedilo oddih, 

razvedrilo, s svojo domišljijsko svobodo zabava.« (Prav tam: 6.) Zares kvalitetna mladinska 

književnost je torej zanimiva tako za otroka kot za odraslega. 

 

Saksida (2009) piše, da se tako mladinska kot nemladinska književnost povezujeta tudi na 

podlagi umetniške inovativnosti in prepričljivosti. Zahteva, naj bo mladinsko delo umetnina, 

je pri nas našla zagovornike že v začetku dvajsetega stoletja, v teoretičnih razmišljanjih Josipa 

Brinarja: »vsak spis, ki ga damo mladini, bodi umetniško delo« (Brinar, 1905, V: Saksida, 

2009: 9) in zlasti od Župančiča naprej. Ta je jasno izrazil pomembnost kakovostnega 

literarnega dela za otroke: »Resničen je tisti mnogo ponavljalni izrek, da je iz slovstva za deco 

najboljše komaj dovolj dobro. To mislim tako, da gre otrok s svojim instinktom v vsaki knjigi, 

ki jo dobi v roke, naravnost do jedra, kakor gre čebela cvetlici naravnost do meda.« 

(Župančič: K Milčinskega pravljicam, 1911, V: Mušič, 2007: 122.) Avtopoetike mladinske 

književnosti še danes poudarjajo predvsem to, »da sta glede na svoje bistvo (umetniškost) 

mladinska in nemladinska književnost izenačeni.« (Saksida, 2003: 6.)  

 

Ustvarjalci mladinske književnosti pa poleg zahteve po umetniškosti mladinskih del, dodajajo 

tudi zahtevo po pristni, neavtoritativni in neponarejeni (»pootročeni«) komunikaciji med 

odraslim in otrokom, opozarjajo na očitne povezave med obema deloma sicer enovitega 

avtorjevega opusa ter na sporočilno in slogovno raznolikost ustvarjalnosti za mlade. (prim. 

Saksida, 2003) 

 

Saksida (2009) pojasnjuje, da je mladinska književnost: 

 »književnost za mladega bralca, ki ga kot naslovnika upošteva avtor, ko besedilo 

ustvarja; 

 književnost, ki jo je že na prvi pogled mogoče prepoznati po značilni podobi knjige ter 

drugih okoliščinah objave (npr. v posebnih zbirkah); 
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 književnost, v kateri so opaznejše nekatere vsebinske prvine (npr. otroška kot glavna 

književna oseba v sodobni pravljici, najstniška pustolovska pripoved, izrazita 

jezikovna igra (npr. v izštevanki), dvodimenzionalnost besedilne stvarnosti v sodobni 

pravljični igri ipd.); 

 književnost, ki jo je mogoče – kot vsako drugo vrsto umetniškega sporočanja – 

presojati le na podlagi meril umetniškosti in inovativnosti v okviru njenega razvoja; 

 ne glede na povezanost avtorja, besedila in bralca, književnost, ki nastaja in obstaja za 

bralca posebne sorte.« (Saksida, 2009: 9.) 

 

Kobetova (1987) navaja, da je »bistvena determinanta, ki mladinsko književnost uvršča v 

književnost kot celoto predvsem pestrost literarnih zvrsti in oblik, ki jih je razvila mladinska 

književnost in jih še razvija v okvirih vseh treh temeljnih literarnih vrst: poezije, pripovedne 

proze in dramatike.« (Prav tam: 22.) 

 

Mladinska književnost zajema sklop leposlovnih besedil, ki jih pišejo odrasli ustvarjalci in s 

tem vzpostavljajo dialog z otrokom. Avtorjevo samorazumevanje oz. kako odrasli vidijo 

dialog z otrokom se kaže iz literarnih del in avtopoetike. Pri slednji gre za avtorjevo 

pojasnjevanje lastnega pogleda na ustvarjanje mladinske književnosti; ločimo različne 

predpostavke avtopoetik v zvezi z otroštvom in mladinsko književnostjo: 

 

 pisati mladinsko književnost pomeni pisati književnost nasploh; 

 pisati mladinsko književnost pomeni vračati se v otroštvo, oziroma vživljati se v 

otroštvo; 

 mladinska književnost je dialog/pogovor z otroštvom, ki izhaja iz avtorjeve potrebe po 

komunikaciji z otrokom; 

 mladinska književnost se povezuje s književnostjo za odrasle na ravni tem, vsebin; 

 mladinska književnost je zelo notranje večplastna (značilni so: humor, igrivost, otroški 

svet, čudenje svetu, mali protesti); 

 kvalitetna mladinska književnost je zanimiva za otroke in odrasle. (Saksida 2001: 

455.) 

 

Literarno ustvarjenje Majde Koren kaže, da je mladinska književnost zanjo enakopraven del 

književnosti kot celote.  



 21 

V njenih delih je naslovnik jasno prepoznaven; to je mladi bralec, ki išče v literaturi snov, ki 

mu je doživljajsko blizu in kjer je identifikacija z junakom najlažja zaradi njune podobnosti in 

razvojne bližine. 

 

Sodobna mladinska književnost prikazuje širok spekter socialnih tem, ki prikazujejo tudi 

temne podobe odraščanja, stiske in vprašanja, poraze in obupane klice otrok, ki jih odrasli 

svet praviloma ne vidi in ne sliši. Te t. i. tabu teme zasledimo tudi v delih pisateljice Majde 

Koren, ki piše o nasilju, samoti, nekonstruktivnih odnosih med otroki in odraslimi, ločitvah, 

prezaposlenosti staršev, boleznih, smrti itd. V njenih delih lahko zasledimo predvsem različne 

perspektive zbliževanja. 
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6 RAZNOLIKOST PERSPEKTIV V DELIH MAJDE KOREN  

 

Pri raziskovanju mladinskih del Majde Koren sem se osredinjila na dela, ki so primerna za 

učence v prvem in drugem izobraževalnem obdobju. Ugotovila sem, da v vseh prevladuje 

perspektiva zbliževanja, in sicer: nonsensna perspektiva, resničnostna, parabolična, 

perspektiva oporekanja in čudenja. Avtorica se skozi svoja literarna dela vživlja v otroško 

dušo ter piše o težavah junakov, ki onemogočajo, da bi bil otroški svet tak, kot bi si ga 

zaslužili.  

 

Najprej sem raziskala perspektivo v otroških delih, nato pa še v delih za mladostnike. Začela 

sem z deli, primernimi za bralce začetnike, oziroma s takšnimi, ki bi jih obravnavali v prvem 

izobraževalnem obdobju. Nato sem nadaljevala z vsebinami, ki so primerne za najstnike, 

oziroma za učence v višjih razredih osnovne šole. 

 

6.1 Zgodbe zajca Zlatka 

 

Knjigo Zgodbe zajca Zlatka sestavlja petindvajset kratkih zgodb, ki predstavljajo svet zajca 

Zlatka. Ta svet je igriv, osrednji liki v njem pa so živali in stvari s povsem človeškimi 

lastnostmi. Te se med seboj pogovarjajo, zabavajo, imajo dobre in slabe lastnosti ter 

vsakdanje navade in razvade. Zgodbe so urejene po abecednem redu, za vsako črko abecede 

posebej. Tako je nastala zgodba o aligatorju, ki se pelje z avtobusom in se baše z ajdovim 

kruhom, ki je namazan z arašidovim maslom in ajvarjem; zgodba o bolhi, ki si je kupila 

bundo, ker jo je na burji zeblo in tako dalje, vse do črke ž. Učenci se ob zgodbah zabavajo, 

hkrati pa ponovijo znane besede na določeno črko ali se seznanijo z novimi.  

 

V zgodbah je ves čas prisoten jezikovni nonsens. V njih Korenova opisuje besne igrače, ki jih 

je Igor pustil ležati v prahu pod posteljo ter pod blazino, da so se skoraj zadušile; o knjigi, ki 

je grizla in so jo zaprli v živalski vrt, kjer so se ji celo kamele, košute, krokodili in kenguruji 

čudili, kajti take zverine še niso videli; o tekmovanju za najbolj nenavadnega nosoroga; o 

tjulnju Tinetu, ki se je naveličal mrzle slane vode ter se odpravil v toplice itn. V zgodbah se 

pisateljica igra z jezikom in s temo besedila ter tako na način, ki je otroku blizu, bogati njegov 

besedni zaklad ter budi domišljijo v njem. 
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Vprašanja, ki dopolnjujejo posamezno zgodbo pa nadgrajujejo njegovo razumevanje. »Z 

njimi lahko mladi bralec, ki se šele srečuje z literarnim svetom in njegovimi junaki, sam 

preveri, kako je zgodbo razumel, in poveže svoj svet s tistim, ki mu ga je približala 

posamezna zgodba«. (Pridobljeno na spletni strani: http://www.zalozbamis.com/knjiga/ 

zgodbe-zajca-zlatka/, dne 10. 1. 2012.) 

 

»Poistovetenje z junaki in iskanje podobnosti z lastnim svetom sta za mladega bralca 

posebnega pomena, saj je to tisto, kar ga pritegne k branju in mu vzbuja radovednost. Tako so 

Zlatkove zgodbe namenjene predvsem otrokom v zgodnjem obdobju bralnega 

opismenjevanja, saj ga učijo tako abecede kot besedišča, ga vodijo skozi razumevanje 

prebranega, povezujejo literarni in izkustveni svet, hkrati pa spodbujajo njegovo ustvarjalno 

domišljijo.« (Prav tam.) 

 

6.2 Še zgodbe zajca Z. 

 

Druga knjiga zgodb zajca Zlatka je ravno tako namenjena najmlajšim, začetnikom branja. V 

njej pa se pisateljica dotakne pomembnih vprašanj, ki so otrokom blizu. Vsaka zgodba v 

knjigi je zasnovana na zanimivi domislici zajca Zlatka, ki je eno leto starejši kot v prvi knjigi 

in ni več samo učenec, ampak je tisti, ki zgodbe piše. Zvesta bralka njegovih zgodb pa je 

prijateljica lisica Hermina. 

 

Skozi šestnajst krajših zgodb pisateljica predstavi različne živalske in pravljične junake, ki 

predstavljajo svet takšen, kot ga doživljamo vsak dan: včasih idiličnega, drugič spet polnega 

zahtev in pravil.  

 

V zgodbah se pojavljajo tudi t. i. tabu teme. Tako beremo o klatežu, ki je prosil Nežko in 

Matjaža za drobiž. Kočijaž Matjaž mu je zabrusil: »Kaj, ti zvitež, sam si ga prisluži!« (izsek iz 

knjige Še zgodbe zajca Z.) Težka Nežka pa je dejala: »Poglej ga, siroteža, saj ni zlobnež ne 

hudobnež in ni sam kriv, da nima niti za živež!« (izsek iz knjige Še zgodbe zajca Z.) V knjigi 

se pojavi tudi grozna zgodba, ki jo pripoveduje bolha polžu. Ta si izmisli zgodbo o polžu in 

bolhi, ki sta se nekega dne odpravila na obisk k polhu. Tedaj je po cesti pripeljal gasilski avto, 

ki je bil na nujni vožnji. Oba, bolho in polža, je povozil, da sta sploščena kot palačinki mrtva 

obležala na tleh.  

http://www.zalozbamis.com/knjiga/%20zgodbe-zajca-zlatka/
http://www.zalozbamis.com/knjiga/%20zgodbe-zajca-zlatka/
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Bralci se tako srečajo tudi z nenavadnimi temami, o katerih odrasli običajno ne govorimo in 

niti ne razmišljamo, vendar so kljub temu del resničnega življenja. 

 

Tudi v drugi knjigi zgodb zajca Zlatka prevladuje jezikovni nonsens, saj je pri vseh zgodbah 

besedna igrivost izstopajoča lastnost Zlatkovega sveta. Korenova v njih uporablja nenavadne 

besede in besedne zveze, s katerimi doseže zanimive in zabavne zaplete in razplete dogodkov, 

s katerimi pritegne bralca. V knjigi lahko beremo o pripetljaju kozla Pavla, ki je šel na morje, 

da bi porjavel, vendar pa je doma pozabil kopalke. Spraševal se je, ali naj se kopa gol ali naj 

gre popoldne streljat na gol. V zgodbi se tako bralec sreča tudi z rimo. Zgodba se konča: 

»Naslednji dan je kozel sedel v avtomobil in se odpeljal domov. Njegov obraz ni bil kisel, pač 

pa vesel, saj se je z morja vrnil čil in porjavel.« (izsek iz knjige Še zgodbe zajca Z.) Beremo 

tudi o galebu Dolgozobu, ki je snemal reklamo za novo vrsto kreme za zobe z imenom Rob; o 

duhcu Suhcu, ki je bil poskočen kot telovadec in duhcu Debeluhcu, ki je bil velik zaspanec in 

plašen kot zajec; o medvedu, ki je vsako pomlad staknil prehlad itn.   

 

Pisateljica uporablja v zgodbah take besede, ki bralcem začetnikom povzročajo največ težav. 

»Med drugim avtorica izpostavi besede, ki se končajo s črkama D in Ž, posebej obravnava 

dvojino v moškem in ženskem spolu, se poigra z zgodbo v srednjem spolu, z besedami, ki 

vsebujejo črki LJ in NJ, posebno pozornost pa nameni še predlogoma S in Z, veliki začetnici, 

dvogovoru in uporabi pike, vprašaja in klicaja.« (Pridobljeno na spletni strani: 

http://www.emka.si/se-zgodbe-zajca-z/PR/32814,13518, dne 10. 1. 2012.) 

 

»Izkustveni svet zajca Zlatka in njegovih prijateljev je otrokom blizu, z vprašanji ob koncu 

zgodbe pa bralca spodbudi, da tudi sam aktivno sodeluje v njem, primerja svoje izkušnje z 

junakovimi in vse to spet s čarobnim svetom neizmernih možnosti izražanja – z jezikom.« 

(Marta Keržan, spremna beseda iz knjige Še zgodbe zajca Z.) 

 

6.3 Teta Kuha 

 

V knjigi Teta Kuha je zbrano deset kratkih zgodb, skozi katere nam pisateljica slika prigode 

tete Kuhe. Kuha je teta, ki živi v mestu Hišaprihiši. Po poklicu je kuharica v gostilni 

Jejtepijte, v prostem času pa se ukvarja z detektivskimi zadevami. Takrat velikodušno pomaga 

someščanom, ki jih tarejo različne težave. Korenova je zgodbo tete Kuhe zasnovala po 

http://www.emka.si/se-zgodbe-zajca-z/PR/32814,13518


 25 

modelu ameriškega »supermana«. Kuha je namreč vsemogoča, saj ima za prav vsako težavo 

pripravljen poseben recept, ki pozdravi vse bolezni in težave.  

 

V zgodbi Miška Cucika Kuha sreča izgubljeno miško. Pot domov ji pomaga najti tako, da 

pokliče prijatelja mačka Poconka. Ko ga Cucika zagleda, švigne po ulici in se ustavi 

naravnost pri mišji luknjici. V zgodbi Nesneženo novo leto teta Kuha priskoči na pomoč 

dedku Mrazu, saj brez snega ne more razdeliti daril s sanmi. Tako Kuha pokliče gasilca 

Jožeta, ki se pripelje z gasilskim avtom in pomaga dedku Mrazu razvoziti darila. V zgodbi 

Lev brez kletke Kuha pomaga poiskati levu kletko. To najde pri Poldetu, ki je vanjo zaprl 

svoje kokoši, ker kar naprej silijo na cesto. Kuha vrne kletko levu, Poldetove kokoši pa pošlje 

v prometno šolo, da se naučijo reda. V zgodbi Vijoličavost Nageljček poje ptičje pero in 

postane popolnoma vijoličast. Teta Kuha hitro zmeša zdravilo proti rdečici in proti 

pomodrelosti ter ga ponudi Nageljčku. V desetih dneh »vijoličavost« izgine. V zgodbi Kdo 

liže marmelado Kuha z zvijačo ujame marmemačko, ki ponoči v shrambi liže marmelado. V 

zgodbi Mestni potepuh Krištof pa Kuha pomaga Krištofu, ki išče dom. Ponudi mu svojo hišo, 

kjer Krištof odpre visoko šolo potepanja.   

 

V zgodbah prevladuje jezikovni nonsens, s katerim Korenova doseže zanimive in zabavne 

zaplete ter srečne razplete.  

 

Jezikovni nonsens je izrazit v zgodbi Možganski zavozljaj, v kateri na zidarja Lojzeta pade 

opeka. Teta Kuha ga vpraša, če ga kaj boli. Lojze odgovori: »Me kaj, če boli? Teta Kuha 

pomisli, da gre gotovo za možganski zavozljaj. Lojzetu reče: »Lepa jesen, kajne?« »O, to pa 

res! Odletavajo peke. Smo listje zrelo za zimo pospravili. Pokosili so krompir in skuhali 

fižolove olupke kmetje. V Afriko odleteli medvedje so,« je blebetal Lojze. (izsek iz knjige Teta 

Kuha.) 

 

Tudi v drugih zgodbah se pisateljica igra z besedami in tvori humorna, včasih tudi hudomušna 

imena: gostilna Jejtepijte, maček Poconko, miška Cucika, Nageljčkova vijoličavost, 

marmemjav, marmemačka, marmeladojeda, protideževna juha, mesto Hišaprihiši, mešalec 

Super MRVŽ, itd. 
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6.4 Tia 

 

Slikanica o mali Tii je vzniknila v pisateljičini domišljiji leta 2007, ko je pisateljica bolje 

spoznala Belo krajino ter njeno slikovito pokrajino, polja, vinograde in čudovite reke. V to 

okolje je Korenova umestila pravljično potovanje osemletne Tie.  

 

Tia se odloči, da bo odšla po svetu, saj je doma tako nihče ne mara in vsi jo ves čas le kregajo. 

Babica ji pred odhodom stisne v košaro še nekaj dobrot in deklica se odpravi. Za njo se kmalu 

priplazi še babičin pes Rudi, ki jo na poti ves čas spremlja. Med potjo sreča Tia veliko ljudi in 

vsi so zelo dobrosrčni in prijazni. Nudijo ji prenočišče, ji dajo jesti, opozarjajo na nevarnost 

itn. Vendar na koncu svojega potovanja deklica dobi domotožje. Najde jo policist, ki jo 

prepozna iz časopisa, v katerem je objavljeno, da je Tia že več dni pogrešana. Ta jo nato 

pripelje domov in babica jo velikodušno sprejme. Vsem trem speče palačinke, psu Rudiju pa 

iz hladilnika prinese veliko kost. 

 

V zgodbi Tia je v ospredju perspektiva oporekanja. Tia se upre družini (odraslim) ter se 

odpravi z doma. Pri tem opazimo dekličino stisko zaradi nerazumevajoče družine. Na začetku 

je poudarjen konflikt, ki nastopi med babico in Tio; na koncu zgodbe pa razrešitev spora – 

deklica steče v varen objem babice. Zgodba ima tako srečen konec; lahko jo označimo za 

sodobno pravljico. 

 

6.5 Medved in miška 

 

V slikanici Medved in miška je zbrano osem zgodb, v katerih so opisane dogodivščine 

medveda in miške.  

 

Medved in miška stanujeta v koči na robu gozda. Imata veliko prijateljev, ki ju sem pa tja tudi 

obiščejo. Tedaj sedejo k mizi na vrt, srebajo bučno juho in se sladkajo s palačinkami, ki jih 

medved speče v veliki ponvi. Ob večerih se medved in miška kratkočasita z igranjem kart in z 

branjem knjig. Medved bere velike in debele knjige, miška pa drobne tanke knjige. Preden se 

odpravita spat, si temeljito opereta kožuh in umijeta zobe. Nato si oblečeta pižamo in zlezeta 

v posteljo. V postelji si pripovedujeta zgodbe, ki so včasih smešne, drugič pa prav grozljive, a 

vse se srečno končajo. Tako pisateljica predstavi življenje medveda in male miške. 
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V nadaljevanju knjige spoznamo, kako medved in miška preživita dan pri prijateljici sovi, ki 

praznuje rojstni dan. Medved in miška pomagata tudi prehlajenemu poštarju zajcu in namesto 

njega razneseta pošto.  

 

V zgodbi Televizija med medvedom in miško prvič pride do prepira. Ne moreta se zmeniti, 

kateri program na televiziji bi gledala; miška bi gledala mišjo televizijo, medved pa 

medvedjo. Od pritiskanja gumbov na daljincu se televizija pokvari. Nato se udobno namestita 

na posteljo, se pokrijeta z odejo in bereta: miška mišje in medved medvedje pravljice.  

 

Miška in medved se odpravita tudi v trgovino, na mestni avtobus, v muzej, kjer vidita veliko 

zanimivosti in spoznata različna pravila.  

 

Na koncu se našemita in odpravita na veliko maškarado pod bukvijo. 

 

Medved in miška je pravljica, v kateri so liki poosebljeni. V zgodbah nastopajo živali, ki 

imajo povsem človeške lastnosti; opravljajo enaka opravila kot ljudje, imajo enaka pravila in 

doživljajo povsem enake težave kot ljudje v vsakdanjem življenju. Miška je še otrok, ki se 

mora še marsičesa naučiti; vlogo učitelja pa ima medved, ki miško pouči o obnašanju na 

mestnem avtobusu, v muzeju. 

 

Glavna tema v knjigi je prijateljstvo (med miško in medvedom) in pomoč (poštarju zajcu). V 

knjigi prevladuje parabolična pravljična perspektiva, saj avtorica v domišljijskem, 

pravljičnem svetu, z živalskimi junaki, »razlaga« realnost in se vživlja v »otroško 

pojasnjevanje« sveta. Korenova na pravljičen in zabaven način z zgodbami razloži pravila, ki 

veljajo v realnem svetu (na avtobusu odstop sedeža invalidom in mamicam z otroki itd.). 

Knjiga o medvedu in miški je primerna za učence nižjih razredov, za začetnike branja, saj  

avtorica uporablja preprost jezik in piše za razumevanje preproste zgodbe. Z učenci pa se 

lahko ob zgodbah tudi pogovorimo o vedenju in pravilih, ki tako kot za miško in medveda, 

veljajo tudi za nas. 
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6.6 Mala pošast Mici, Mici v mestu, Mici iz 2. a 

 

Majda Koren je svojo pisateljsko pot začela z zgodbami o Mici. Pravi, da je priljubljena 

literarna junakinja nastala na podlagi dogodivščin najmlajšega sina, ki je bil pri lumparijah 

vedno zelo inovativen. Bal se je tudi pošasti in tako se je rodila majhna, roza pošast z velikimi 

očmi. Tako majhna, da se je ni treba bati.  

 

Svoje prve zgodbe o Mici je Korenova leta 1994 zbrala v knjigi Mala pošast Mici. Leta 1996 

je sledila Mici v mestu, najnovejše Mičine dogodivščine pa so izšle leta 2009 v knjigi Mici iz 

2. a.  

 

Mala pošast Mici 

 

Mala pošast Mici je zbirka kratkih zgodb o Mici, ki jo dečku Šimnu podari za rojstni dan stric 

Zlatko. Mici je bila že na videz zelo zanimiva pošast, saj je imela rožnato dlako, velike zelene 

oči ter kratke roke in noge. Mala pošast postane še bolj zanimiva, ko se kar naenkrat začne 

premikati, mežikati z očmi in govoriti. S Šimnom kmalu postaneta nerazdružljiva prijatelja in 

tako se začne kopica nepozabnih dogodivščin in pripetljajev. Mici je otrok, ki zganja razne 

norčije, Šimnu pa ob njej nikoli ni dolgčas. V tej knjigi Mici dobi novo posteljo, med 

kopanjem naredi v kopalnici poplavo, v kuhinji najde piškote, ki jih mama kupi za goste in za 

njimi ostanejo le drobtinice na mizi, po celem stanovanju polepi Šimnove nalepke in si eno 

prilepi na svoje čelo, poskuša poleteti z dežnikom, se naliči, pobarva lase itn. 

 

Mici v mesti 

 

Knjiga Mici v mestu se začne z zgodbo, ko Mici na vsak način želi iti s Šimnom v šolo. 

Šimen le pristane in zatlači Mici v nahrbtnik. Ta se po poti premetava, leze med zvezki, 

povoha Šimnove šolske copate ter se nagne iz nahrbtnika, da bi prišla do zraka. Tako pade na 

pločnik. Mici kliče za njim, a zaradi gostega prometa je Šimen ne sliši.   

 

Mičina pot se začne pred slaščičarno, kjer ji prijazna slaščičarka ponudi velik kos lešnikove 

čokolade, nato se nadaljuje v kino, kjer si ogleda film. Sreča tudi psičko Ajko, ki se je ravno 

tako kot ona izgubila v mestu. Skupaj se sprehodita do ribnika, kjer se umijeta. Nato Ajka 
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nadaljuje svojo pot v park, Mici pa se odpravi nazaj v mesto. Tam tava tri dni, ko kar naenkrat 

zagleda otroke, ki s torbicami in nahrbtniki nekam hitijo. Med njimi je tudi Šimen, s katerim 

si skočita v objem. Tako Šimen Mici končno pripelje domov, jo umije, pripravi malico ter 

skupaj odideta spat.  

 

Mici iz 2. a 

 

Mici in Šimen sta še vedno nerazdružljiva prijatelja. Nekega dne mama in Šimen sklenita, da 

mora Mici v šolo, saj ji je doma dolgčas in zato počenja neumnosti. Mici je zelo pametna 

pošast, saj zna že pisati in brati, pa tudi računanje ji ne dela težav, zato prvi razred kar 

preskoči in pristane naravnost v drugem razredu. 

 

V knjigi pisateljica opisuje šolski vsakdanjik male Mici ter težave, s katerimi se spopada v 

šolskih klopeh. Med drugim opisuje tudi njene vragolije, brez katerih Mici ne bi bila prava 

Mici.  

 

Mici se v šoli dobro znajde. Do svojih sošolcev je prijazna in jim v težavah vedno priskoči na 

pomoč. Tako tiho šepeta besede sošolcu Anžetu, ko se ta muči z branjem; opozori Tejino 

mamico, da je Teja utrujena, ker ima po pouku preveč obveznosti; stoji ob strani Manci, ki v 

prometni nesreči izgubi očeta itn. 

 

Pisateljica v knjigi Mici iz 2. a odpira veliko tem, ki se pogosto pojavljajo v otroškem svetu, a 

o njih neradi govorimo. Med drugim v zgodbi Zaspana Teja zasledimo preobremenjenost, s 

katero se spopada veliko današnjih otrok. V zgodbi Moji najljubši ljudje spoznamo Pio, ki trpi 

zaradi ločenih staršev. V zgodbi Črna zastava je v ospredju smrt Mančinega očeta ter pomoč 

sošolcev, ki z Manco sočustvujejo. V zgodbi Azra pa pisateljica na humoren način predstavi 

drugošolko Azro iz Bosne, ki se spopada s težavo zaradi jezika. 

 

Za knjigo Mici iz 2. a je Korenova prejela Levstikovo nagrado za izvirno besedilo. »Komisijo 

je prepričala enotnost in nesporna literarna kakovost 20 zgodb, v katerih avtorica prepričljivo 

izrisuje šolski vsakdanjik. Nekatere zgodbe preprosto predstavijo otroške vragolije, a hkrati 

ponujajo uvid v otroško psihologijo in resničen vzrok za otrokovo ravnanje, v drugih pa se 

izrisujejo skrbi in strahovi najmlajših.« (Pridobljeno na spletni strani: http://www.mladinska. 

com/za_medije/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost?aid=1158, dne 10. 1. 2012.) 
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Knjiga Mici iz 2. a je bila septembra 2010 v reviji Kekec izbrana za naj knjigo meseca. 

 

Vse tri zbirke zgodb o pošasti Mici so najbližje parabolični perspektivi. V teh besedilih 

nastajata namreč hkrati resničnostna in fantastična plast besedilne stvarnosti. Zgodbe se 

dogajajo v realističnem okolju; tudi deček Šimen je povsem povprečen deček in učenec. V 

njegovo življenje pa nekega dne vstopi fantastičen lik, ki postane tudi glavni junak zgodb; to 

je mala pošast Mici. Tudi ta je postavljena v realističen svet in na začetku predstavlja 

predšolskega otroka, kasneje pa je predstavljena že kot učenka 2. razreda. Mici se ob Šimnu 

počuti varno, on pa vse njene vragolije sprejme potrpežljivo in mirno.    

 

6.7 Lojza iz vesolja 

 

Knjiga Lojza iz vesolja je dvojezična, slovensko-angleška slikanica, ki je objavljena v zbirki 

Spominčice. Prvoten namen te zbirke je na zanimiv in zabaven način potomcem slovenskih 

prednikov v Ameriki, Kanadi in Avstraliji predstaviti Slovenijo in jih pri tem motivirati za 

učenje in izpopolnjevanje slovenskega jezika. 

 

»Lojza iz vesolja govori o deklici z modrimi skuštranimi lasmi in s kožo zelene barve, ki se s 

planeta Solanum Tuberosum poda na Zemljo, natančneje v Slovenijo, v Ljubljano. Pristane na 

vrtu hiše, v kateri živi deček po imenu Jure. Kljub začetnemu strahu pred neznano in 

drugačno deklico jo Jure kmalu ogovori. Tako izve, da je na šolskem potovanju, kjer se želi 

naučiti čim več o Sloveniji in njeni kulturi. Jure se ponudi za vodiča in mahneta jo na potep 

po Ljubljani. Sprehodita se mimo Tromostovja ter si privoščita pečen kostanj. Lojza spozna 

zgodbo o našem največjem slovenskem pesniku in njegovi muzi, cvetlično in živilsko tržnico, 

ljubljanski grad z vzpenjačo, opazuje in zanima pa jo tudi povsem vsakdanje življenje 

prebivalcev Ljubljane in njihove navade. Tudi Jure ne ostane ravnodušen in jo radovedno 

sprašuje o življenju na njenem planetu. Tako na primer izve, da namesto v hišah živijo v 

krompirjih, ljubljeni osebi namesto vrtnice podarijo ocvrt krompirček itd.« (Pridobljeno na 

spletni strani: http://www.bajta.si/majda-koren-lojza-iz-vesolja-2008, dne 12. 12. 2011.) 

 

»Avtorica se je skozi slikovito zgodbo, ki buri domišljijo, hkrati pa realistično prikazuje 

nekatere značilnosti slovenske kulture, približala tudi starejšim predšolskim in mlajšim 

šolskim otrokom doma v Sloveniji. Tudi ko govori o nekaterih značilnostih slovenske kulture, 

http://www.bajta.si/majda-koren-lojza-iz-vesolja-2008
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ki nam niso najbolj v prid (na primer gruče avtomobilov na cestah), to svoje poučno sporočilo 

poda na nevsiljiv način.« (Prav tam.) 

 

V zgodbi o Lojzi iz vesolja lahko zasledimo perspektivo čudenja, saj se Lojza čudi svetu, v 

katerem je pristala, vpija lepoto narave in ima odprte oči. »Lojza je lahko s svojimi modrimi 

lasmi in s kožo zelene barve ter precej drugačnim načinom življenja, kot ga je vajena večina 

slovenskih otrok, tudi čudovita iztočnica za učenje o medsebojni pomoči, solidarnosti in 

sprejemanju drugačnosti. Druženje med Juretom in Lojzo nakazuje prav to. Ob pohajkovanju 

po mestu se nenehno čudita drug drugemu, se pri tem ogromno naučita o medkulturnih 

razlikah in podobnostih, ki pa jima ne predstavljajo ovire za vzpostavljanje prijateljskega 

odnosa.« (Prav tam.) 

 

Naloge ob literarnem delu Lojza iz vesolja so izšle tudi v delovnem zvezku projekta Naša 

mala knjižnica, ki služi kot didaktičen pripomoček pri urah slovenščine. S pomočjo tega 

učitelj predstavi dejavnosti, ki jih učenci izvedejo po branju zgodbe in nato napišejo zgodbo o 

tem, kako bi bilo, če bi Lojza obiskala njihov kraj, njihovo šolo ali njihov dom. 

 

6.8 Eva in kozel 

 

Knjigo Eva in kozel sestavlja dvajset kratkih zgodb, ki rišejo življenje drugošolke Eve, ki se 

spopada s težavami tako v šolskem kot tudi v domačem okolju.  

 

Evina starša sta ločena in navadno za njo nimata dovolj časa. Dekletce živi z materjo, torke pa 

preživlja z očetom in s polsestro Marušo. Eva ima težave tudi v šoli, s sošolci, z učitelji in 

nezanimivimi domačimi nalogami.  

 

Ker deklica doživlja stisko, se spoprijatelji s skritim, domišljijskim prijateljem kozlom, ki mu 

lahko zaupa vse in jo razume bolj kot starši in prijatelji. Ta predstavlja fantastičen element v 

sicer zelo realno zasnovani zgodbi. Z njegovo pomočjo rešuje težave, odganja žalost, najboljši 

pa je za preganjanje dolgčasa. Ne moti je, da drugi kozla ne vidijo in se ji celo posmehujejo, 

ko z vnemo govori o njem.  
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»Avtorica je s knjigo Eva in kozel izumila prepričljiv model za vstopanje fikcije v realnost in 

izstopanje iz nje. Tako je na koncu knjige tudi odraslim bralcem jasno to, kar vedo otroci ves 

čas: popolnoma vseeno je, iz kakšne "snovi" je kozel – kar je najgloblje, ni nikoli iluzija in 

torej tudi ne more doživeti deziluzije.« (Pridobljeno na spletni strani: 

http://www.vecernica.si/v1/default.aspx, dne 12. 1. 2012.) 

 

V zgodbi zasledimo tabu teme, kot je ločitev staršev, osamljenost. Prevladujoča perspektiva je 

tako perspektiva oporekanja. Eva v domačem okolju trpi, ker se počuti osamljeno in pogreša 

svojega očeta. Njeno stisko zasledimo na športnem dnevu, ko z zvonjenjem izrazi svoje tri 

največje želje: da bi mamica kmalu zbrala dovolj denarja za nov avto, ker se prevažata v stari 

rdeči katri; da bi bil kozel vedno doma, ko pride iz šole, saj samo njemu lahko vse pove in 

zadnja želja, da bi bila oči in mami spet skupaj in da bi se imela rada.  

 

Evino upiranje svetu, v katerem živi, največkrat opazimo v šoli, kjer se nesramnemu sošolcu 

Matevžu maščuje s silo: na stol mu z alkoholnim flomastrom napiše: MATEVŽ + TJAŠA, mu 

vzame radirko in jo stlači v žep, ga s svinčnikom mahne v čelo itn. Na ta način Eva premaguje 

svojo jezo in žalost. 

 

Doma pa Eva svojo stisko premaguje s kozlom, ki jo vedno posluša, tolaži, svetuje in ji 

pomaga premagovati težave. 

 

6.9 Mihec 

 

Pisateljica je knjigo o Mihcu posvetila otrokom ločenih staršev, s katerimi se kot profesorica 

pogosto srečuje v svojem pedagoškem delu. V njej je opisala tretješolca Mihca.  

 

Na začetku zgodbe se Mihec predstavi. Pravi, da je najbolj navaden učenec tretjega razreda. 

Ni ne najboljši, ne najslabši, tudi ne najbolj priden niti najbolj poreden. »Najbolj navaden 

učenec, kar si jih lahko zamisliš. To sem jaz.« (izsek iz knjige Mihec.) 

 

Kljub njegovi »navadnosti« spoznamo v zgodbi, da Mihcu v življenju ni najlepše postlano. 

Ko mora za domačo nalogo napisati nekaj o svoji družini, ne ve, kako začeti: »Kaj naj povem 

o svoji družini? Da imam živčno mamico, ki kriči na očka, da me bolijo ušesa? Da imam 

http://www.vecernica.si/v1/default.aspx
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prijaznega očka, kadar ni pijan. Ampak po navadi je pijan in takrat je siten kot strela!« (izsek 

iz knjige Mihec.) 

 

Mihčevo stisko zaradi družine, v kateri živi, lahko prepoznavamo skozi celotno knjigo. 

Sprašuje se: »Zakaj se ne moreta imeti rada? Blaževa mamica vedno tako prijazno pogleda 

Blaževega očka. In poljubi ga, ko pride iz službe.« (izsek iz knjige Mihec.) 

 

Na koncu se Mihčeva starša ločita, spoznata, da skupaj ne moreta več živeti. Toda Mihec si 

tega ne želi. Rad bi živel z obema, želi si, da se ne bi prepirala, da očka ne bi toliko pil ter da 

bi se mamica večkrat nasmejala in ga stisnila k sebi.  

 

Mihec med pogovorom s sošolko Evo spozna, da le ni edini, ki ima takšne težave. Tudi njeni 

starši so namreč ločeni in pove mu, da ni tako hudo. Mihec se potolaži in pomisli na to, da je 

kar nekaj njegovih sošolcev, ki imajo ločene starše, pa so videti čisto zadovoljni.  

 

V zgodbi zaznavamo stisko otroka zaradi domačega okolja, v katerem živi. Zgodbo lahko 

prištevamo k realistični perspektivi, saj je otroštvo predstavljeno kot »posnetek« realnega 

življenja. Mihec si želi starša, ki bi se imela rada, ki bi se razumela in ki bi se vedla ljubeče 

drug do drugega. Spomni se tudi na svojega dedka in babico, ki sta že stara in siva, vendar se 

imata še vedno rada in se nikoli ne prepirata.  

 

Pisateljica težave Mihca opisuje večplastno. »Ena plast je zapisana z besedami, druga pa nam 

da misliti in se nas čustveno dotakne. Mihec reče le: »In nikoli ne gremo skupaj na izlet. Pri 

Blažu pa gredo vsako soboto!« in takoj lahko posumimo, da v njegovi družini nekaj ni v 

redu.« (Majda Koren, Delo 2012.) 

 

Avtorica se nam v zgodbi na poseben način približa in vsakemu, ki je morebiti imel take 

težave ali jih še ima, da vedeti, da ni edini in da je kljub vsemu »najbolj navaden«. Mihec 

reče: »Najbolj navaden učenec, kar si jih lahko zamisliš. To sem jaz.« 
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6.10 Pikapolonica na prašni cesti (Podstrešna zgodba) 

 

Pikapolonica na prašni cesti je knjiga, v kateri je zbrano dvanajst sodobnih pravljic in zgodb, 

v katerih različni avtorji nagovarjajo bralce k varovanju okolja in opozarjajo na ekološko 

problematiko.  

 

Majda Koren je v omenjeni zbirki izdala pravljico z naslovom Podstrešna soba. 

  

Zgodba je razdeljena na tri dele. V prvem delu so v obliki dnevniškega zapisa opisani trije 

dnevi tretješolca Juša. Zgodba se dogaja v šoli, pri pouku, ko učiteljica pregleduje domače 

naloge. Juš jo pozabi napisati in zato mu da učiteljica podpis v beležko; in to že tretjič ta 

mesec. Juš pomisli na to, da spet ne bo smel gledati televizije in igrati igric na računalniku, 

zato podpisa mami raje ne pokaže. Učiteljica naloži učencem novo domačo nalogo, z 

naslovom Kaj lahko storim za naš planet – Zemljo. Juš tudi te naloge ne naredi. Drugi dan v 

šoli se boji, da bo učiteljica pregledovala domačo nalogo in podpis v beležki, ki ga še vedno 

ni pokazal staršem. Odloči se, da se bo po šoli še malo sprehodil in se delal, da ne sliši 

zvonca. Malo posedi in posluša tišino.  

 

V drugem delu Juš zaspi na podstrešju in v sanjah sreča duhca, vampirja Vampija in 

okostnjaka Koščico, ki živijo v umazanem okolju in jim ni dosti mar za zdravje; kadijo, jedo 

hitro pripravljeno hrano in kockajo. Z Jušem se spoprijateljijo in mu pomagajo narediti 

nalogo. Juš je vesel, saj mu končno nekdo pomagal pri domači nalogi. Poleg tega se Juš, 

Vampi, Koščica in duhec spreobrnejo in spremenijo slog življenja. Odpravijo se s podstrešja 

in si izberejo košček Zemlje, za katerega začnejo skrbeti. »Čisto navaden košček Zemlje nekje 

v gozdu, morda ob potočku ali reki.« (izsek iz knjige Podstrešna zgodba.) 

 

V tretjem delu se Juš prebudi in razmišlja, ali se je vse to res zgodilo ali pa je le sanjal. Kajti 

če se mu je vse le sanjalo, pomeni, da naloge še vedno ni. Odprl je torbo, polistal po zvezku in 

naloga je bila tu. Res je bila napisana. O nenavadnih prijateljih pa ni bilo niti sledu. 

 

Zgodbo bi lahko prištevali k perspektivi oporekanja, ki se kaže v Juševem uporniškem odnosu 

do mame in oporekanju delanja domačih nalog: »Ne vem, a so vse mame tako tečne, pa vse 

učiteljice? Naloge, naloge, naloge! Joj, ko pa je toliko drugih reči na svetu, ki so tisočkrat, 



 35 

kaj tisočkrat, milijonkrat bolj zanimive kot domače naloge!« (izsek iz knjige Podstrešna 

zgodba.) 

 

V zgodbi zasledimo tudi tabu temo, tj. osamljenost. Juš živi s starši, ki pa si zanj ne vzamejo 

časa: »Doma se vsi izgovarjajo, da nimajo časa. Mama kar naprej nekaj kuha, pospravlja, 

vlači stvari iz trgovine ali gleda dolgočasne nadaljevanke. Oče bere časopise ali pa jo 

pobriše s prijatelji na košarko.« (izsek iz knjige Podstrešna zgodba.) 

 

Zato pisateljica ustvari tri fantazijske junake, ki vstopijo v Juševo osamljeno življenje. Poleg 

tega zasledimo tudi pri teh junakih uporniško vedenje. Vsi trije: duhec, vampir Vampi in 

okostnjak Koščica se upirajo svetu tako, da živijo nezdravo, onesnažujejo okolje itn. Skozi 

zgodbo pa se spremenijo; začnejo skrbeti za čisto naravo in za zdravo življenje. 

 

Pisateljica s spreobrnjenjem junakov tudi v bralcu vzbudi razmišljanje o okolju, v katerem 

živimo ter o skrbi za varovanje le-tega. V zgodbi je tako prisotna tudi parabolična 

perspektiva, saj vidimo otroštvo Juša kot neko »razlaganje sveta«. Kot bralci sprejemamo v 

knjigi pravljično sporočilo, tj. tema globalne ekologije. Zavedanje, kako pomembno je 

varovati okolje, v katerem živimo. 

 

6.11 Župcin dnevnik 

 

Pisateljica v knjigi skozi dnevniško formo slika »odraščanje najstnika, ki zaključuje osnovno 

šolo in se odloča o svoji prihodnosti kot se pač večina – na slepo; prehajanje z ene šolske 

stopnje na drugo; prvo spoznavanje krivic; zateženi in nerazumljivi starši, katerih se zavoljo 

njihove drugačnosti, otroci, ki težijo k uniformiranosti, marsikdaj sramujejo; zasvojenost z 

internetom in španskimi telenovelami; šolski sistem in razmere v šolstvu …« (Tadeja Čater, 

spremna beseda iz knjige Župcin dnevnik.)  

 

»Pisateljica si je z dnevniškim načinom podajanja zgodbe zagotovila legitimnost za jezikovne 

preskoke iz knjižnega jezika v žargonizme in slengizme ter se skozi to obliko pisanja 

dobesedno pogreza v življenjski ritem in tempo osmošolca. Skozi dnevniške zapise tega 

osmošolca spoznavamo še njegove vrstnike, njihove življenjske navade, življenjske vzorce in 

razmere, v katerih živijo.« (Prav tam.) 
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Župca je štirinajstletni fant, ki živi s starši in sestro Nino. Čas najraje preživlja ob računalniku 

oziroma na internetu, kjer pravi, da je skoraj vse, kar ga zanima. Ima tudi povsem običajne 

težave, ki tarejo marsikaterega otroka v tem obdobju. Najbolj ga jezi sestra Nina, ki ne rabi 

čisto nič delati, sam pa mora vsak dan pomivati posodo. Poleg tega je Župca tudi zaljubljen v 

sošolko Nino, ki ji včasih odstopi kakšno sladkarijo, sicer pa se z njo velikokrat pogovarja 

preko elektronske pošte. 

 

V zgodbi je v največji meri zastopana perspektiva oporekanja, ki se izraža skozi Župcina 

dejanja in njegova upiranja odraslemu svetu. Živce mu parata starša, ki si vedno nekaj 

izmišljujeta in njegova mlajša sestra Eva, namesto katere mora vse narediti. Staršev ne 

razume najbolje, še manj pa njihovega pogleda na svet in njihovo mladost. Posmehuje se 

materi, ki kadi, hodi s prijateljicami na kavo ter očetu, ki poležava na kavču ter hodi s 

prijatelji na nogomet. Ko bo sam odrasel, bo vsekakor živel drugače kot njegovi starši. Pravi, 

da bo morda postal terorist, diktator ali pa okoljevarstvenik.  

 

6.12 Maj za vedno 

 

Mladinska knjiga Maj za vedno je pripoved o pogumnem fantu, ki se bori z Crohnovo 

boleznijo. Marsikateremu najstniku bi bolezen uničila lepa mladostniška leta, vendar Maj se z 

boleznijo spopade na neobremenjen način. Na račun bolezni se tudi večkrat pošali. Kljub 

bolezni uživa svoja najstniška leta; hodi na zabave, se druži s prijatelji, spoznava prva 

ljubezenska čustva in doživlja vsakdan kot ostali vrstniki. Skozi celotno zgodbo je 

predstavljen kot močan lik, ki se nikoli ne preda. Sčasoma premaga tudi bolezen in gre novim 

izzivom naproti.  

 

Knjiga je dokaz, da bolezen ne sme vplivati na našo življenjsko pot in usodo. Maj za vedno je  

delo, ki dviguje pogum in optimizem v vsakem posamezniku. 

 

V knjigi je zastopana perspektiva oporekanja, vendar gre pri tem za upor do bolezni, s katero 

se spopada Maj. Prisotna je tabu tema, tj. bolezen, o kateri se z otroki preredko pogovarjamo. 

Knjiga je zato še toliko bolj primerna za mlade bralce, saj je prav, da se že v otroštvu 

seznanijo s tem, da živijo ob njih tudi otroci, ki bolehajo za različnimi boleznimi in da tudi te 

sprejmejo medse ter jih obravnavajo kot ostale zdrave vrstnike. Pa tudi tisti otroci, ki 
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bolehajo, lahko najdejo v tej knjigi pogum, moč ter predvsem voljo do življenja in optimizem, 

kakršnega prikazuje pisateljica z glavnim junakom.  

 

Pisateljica v knjigi uporablja sleng, s čimer se še bolj približa življenju najstnikov. Zgodbo 

predstavi na svojevrsten, zanimiv, občasno tudi humoren način. 

 

6.13 Julija je zaljubljena lol 

 

Pisateljica Majda Koren je ena prvih slovenskih piscev, ki je pravočasno razumela pomen 

sveta medmrežja za najstnike. Tako se tudi s knjigo Julija je zaljubljena lol približa 

odraščajoči pubertetnici, ki jo težijo povsem običajne najstniške težave. 

 

Julija je punca, ki preživlja še zadnje mesece devetletke. Je prvič zaljubljena in čisto 

zaslepljeno tipka po internetu in zardeva ob misli na Poldija. To je »Dolenjček«, kot ga sama 

poimenuje v pogovoru na netspacebooku, na katerem si izpovedujeta ljubezen.  

Nekega dne se dogovorita za srečanje v ljubljanski slaščičarni, kjer se izkaže, da je Poldi 

mnogo starejši, kot je napisal v pogovoru. Julija je razočarana in potrta. Na srečo ji je vedno 

blizu Tjaša. Ta ji pomaga premagati žalost s pogovorom in smehom. »Pisateljica ve, da je 

najmočnejše orožje za boj proti mladostnim razočaranjem ravno pogovor in smeh.« 

(Pridobljeno na spletni strani: http://www.emka.si/julija-je-zaljubljena-lol/PR/47061,13548, 

dne 11. 12. 2012.) Zato Korenova tudi v naslovu omeni smeh: »lol« (tj. laughing out loud), s 

katerim poudari Julijino optimistično spopadanje s težavami (predvsem ljubezenskimi). 

 

Zgodba Julija je zaljubljena lol je napisana v tretjeosebnem pripovedovalcu, velik del pa 

predstavljajo pogovori glavnih junakov preko netspacebooka. V slednjih beremo Julijine 

pogovore s prijateljico Tjašo ter z njeno ljubeznijo Poldijem. Pisateljica v tem delu piše tako, 

kot se danes mladi pogovarjajo; zasledimo veliko slenga. V knjigi je prevladujoča perspektiva 

oporekanja, saj se poleg pubertetniškega vedenja Julije pojavi tudi tabu tema; to je 

vzpostavljanje lažne identitete starejšega moškega, ki poskuša pridobiti štirinajstletno punco. 

Njena zveza preko elektronske pošte se na srečo kmalu zaključi, ko Julija spozna, da Poldi ni 

to, za kar se izdaja. 

 

http://www.emka.si/julija-je-zaljubljena-lol/PR/47061,13548
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Pisateljica zgodbo o Juliji piše na povsem humoren, zabaven način; vendar pa ob tem hkrati 

izdaja mladim, naivnim najstnikom prikrito sporočilo o varnem gibanju v svetu medmrežja.   

 

»Njena literarna oseba Julija je prvi znani primer metalepse oziroma prestopa literarne osebe 

iz leposlovja v virtualno internetno realnost pri nas. Julija ima na facebooku osebni profil in 

tam sklepa prijateljstva.« (Pridobljeno na spletni strani: http://www.delo.si/kultura/knjizevni-

listi/majda-koren-otroci-vedo-da-ni-vse-roznato-kot-v-reklamah.html, dne 25. 1. 2012.) 

 

6.14 Prišla z morja, pospravljam reči iz kovčka (Geniji z nasmehom) 

 

Geniji z nasmehom (2010) so zbirka izbranih slovenskih mladinskih kratkih zgodb, ki so prej 

izšle v dveh antologijah sodobne slovenske mladinske kratke proze z naslovoma Geniji in 

Geniji 2. V zbirki je predstavljenih deset humornih besedil izbranih avtorjev, ki so napisali 

svojo izvirno zgodbo. Besedila pripadajo petim različnim žanrom: spominski, doživljajski, 

socialno-psihološki, ljubezenski in nonsensni kratki prozi. 

 

Majda Koren v zgodbi Prišla z morja, pospravljam reči iz kovčka opisuje Ajdino ljubezensko 

izpoved prijateljici Mili, ki je na počitnicah ob Kolpi in ji dogodke ne more poročati v živo. 

Ajda piše o preživljanju počitnic na morju, kjer je sama s svojimi starši. Na začetku se ji je 

zdelo, da bodo to zelo dolge in dolgočasne počitnice, vendar pa kmalu spozna šestnajstletnega 

Jureta, zaradi katerega postanejo te počitnice za Ajdo najboljše do sedaj. Ajda opazuje Jureta 

na plaži, kjer je ravno tako kot ona s svojimi starši. Med njima se kmalu stke prijateljstvo, iz 

katerega se rodi ljubezen. Ajda se prvič v življenju zaljubi in gre skozi vse faze, ki si jih pred 

kratkim ni niti predstavljala. Sprašuje se, kaj narediti, če ti je fant všeč, če se zaljubiš, ali to 

boli itd. Počitnice so hitro minile in za izpoved ljubezni je bila na vrsti elektronska pošta.  

 

V zgodbi zaznavamo perspektivo oporekanja. Ajda je štirinajstletna punca, ki jo svet odraslih 

spravlja ob živce. Občutek ima, da bi jo starša najraje zavila v vato, položila v škatlico in jo 

imela ves čas pod nadzorom. Njeno upiranje zoper pravila odraslih lahko zasledimo že v 

njenem oblačenju: /…/ dvajsetcentimetrska zareza v hlačnico novih kavbojk, črna majica z 

Nirvano na sprednji strani, štirje vozlani trakci na levi roki in nazadnje, za vsak primer, če na 

novo razrezljane hlače ne bi učinkovale, še črn lak na nohtih. Je delovalo. Ata je ponorel, 

http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/majda-koren-otroci-vedo-da-ni-vse-roznato-kot-v-reklamah.html
http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/majda-koren-otroci-vedo-da-ni-vse-roznato-kot-v-reklamah.html
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mama pa ga je pomirila: »Daj, Tone, saj nima smisla. Če se boš razburjal zaradi tega, bo še 

bolj zadovoljna.« (izsek iz knjige Prišla z morja, pospravljam reči iz kovčka.) 

 

Ajda je želela razjeziti starše, da ji ne bi bilo treba iti z njimi na morje. Vendar ji tega ni 

uspelo: »Sem jih pač uspela malo razdražiti – da bi mi pa rekli, naj kar ostanem doma, tega 

pa nisem dosegla.« (izsek iz knjige Prišla z morja, pospravljam reči iz kovčka.) 

 

V zgodbi lahko zasledimo tudi veliko slenga, saj Ajda piše pismo svoji prijateljici in ker je to 

zasebno pismo, ji ni treba paziti na pravopisna pravila. Poleg tega je njena mama učiteljica 

slovenskega jezika in zato Ajda še toliko raje uporablja neknjižne besede, saj ve, da se bi 

mama zgražala ob njih: »Sedem barvnih špangic v laseh. Hehehe, mama bi tole takoj 

popravila in podčrtala z rdečo! Bi rekla, da rečemo lasnice in ne špange. Ampak to je moje 

zasebno pismo in na srečo se v to ne more vtikati!« (izsek iz knjige Prišla z morja, 

pospravljam reči iz kovčka.) 

 

Ajdino dejanje ni nič drugega kot »klofuta« odraslim. V njenih dejanih lahko vidimo 

pubertetnico, ki dela tako, da le ne bi ugajala in naredila tako, kot bi želeli njeni starši. V 

knjigi lahko preberemo, kako se je odpravila s starši na ples v obmorsko restavracijo. Najprej 

bojne barve. Čez veke temno vijolična barva. Ob očeh, na spodnji in zgornji veki črna črta, da 

sem videti kot egipčanska princesa. Na koncu še izdatno mazanje z maskaro za podaljšanje 

trepalnic. Maskara je že malce zdelana in na mojih trepalnicah je nekaj kupčkov črnega 

asfalta ali karkoli že je tista črna reč na metlici. Malce težko gledam z vsemi mažami na očeh, 

a za lepoto je treba potrpet, haha! Uhani. Ogrlica. Sedem špang, sorči, mama, lasnic. (izsek 

iz knjige Prišla z morja, pospravljam reči iz kovčka.) 

 

Svet odraslih se zdi Ajdi dolgočasen in nezanimiv. Še hujše pa je to, da mora biti tudi sama 

del tega sveta. Tako je Ajda komaj čakala, da odidejo iz obmorske restavracije, saj ji je bilo 

grozno dolgčas. Kako mi le ne bi bilo v družbi otročajev in starcev, ki plešejo na tingl tangl 

muziko? Najraje bi vzela iz torbice mobilca in si priklopila slušalke – da bi lahko slišala vsaj 

kak dober komad. (izsek iz knjige Prišla z morja, pospravljam reči iz kovčka.) 
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6.15 Bert, grad in domača naloga 

 

Bert, grad in domača naloga je zgodba Majde Koren, ki je bila v reviji Kekec decembra 2009 

izbrana za naj knjigo meseca.  

 

»Gre za napeto kriminalko, ki nas popelje iz Ljubljane v Belo krajino, natančneje v Gradac. 

Na začetku šestega razreda morajo učenci pri slovenščini povedati, kaj zanimivega se jim je 

zgodilo med počitnicami. Bert poskuša povedati svojo zanimivo izkušnjo, a mu nihče v 

razredu, niti učiteljica pravzaprav, ne verjame. Naloži mu nalogo, naj zanimive dogodke o 

tatovih, opisanih v Črni kroniki, natančneje predstavi v zgodbi z naslovom Moje počitnice, ta 

pa bo objavljena v šolskem glasilu. Bert začne zapisovati zanimivo zgodbo, polno 

dogodivščin in nepričakovanih obratov.« (Haramija, 2010: 19.) 

 

»Bert, ki je ravnokar končal peti razred, in njegov leto mlajši brat Marko se odpravita z 

vlakom na poletne počitnice k teti Ančki in stricu Franciju na deželo. Prvi zaplet doživita že 

na vlaku. Z njima preživlja počitnice tudi sestrična Mila. Prvič so bratranca in sestrična tako 

veliki, da ju stric in teta pustita same na kopanje na Kolpo. Tudi ob Kolpi se začne zgodba 

zapletati, še bolj pa v gradu, ki si ga gre nič hudega sluteča druščina ogledat. Naslednji dan 

odkrijejo vlom v Ančkini in Francijevo zidanico. Bert, Marko in Mila so nepremagljiva 

trojica, ki dobro sklepa ter povezuje dogodke in odkriva nečednosti tatinske tolpe. Policistom 

pomagajo z informacijami in tako rekoč razrešijo problem.« (Prav tam: 19.) 

 

V zgodbi zasledimo resničnostno perspektivo, saj otroški svet vidimo kot odraz zunajliterarne 

stvarnosti. Že sam začetek zgodbe nas popelje v realni svet osnovnošolca, kjer mu nihče v 

razredu ne verjame, da je med počitnicami zasledoval tatove in jih pomagal ujeti policistom. 

Avtorica se je v opisovanju zgodbe, ki se je zgodila med počitnicami v Gradcu, približala 

otrokom in njihovim lastnostim, navadam. Otroci – Bert, Marko in Mila so postavljeni v 

realni svet, kjer pa se po naključju srečajo s tatinsko tolpo in uspešno izvedejo detektivski 

načrt.  
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6.16 Bert v slikarski šoli ali kaj je to Kijaro s kuro 

 

Zgodba Bert v slikarski šoli ali kaj je to Kijaro s kuro je nastala na podlagi poletne šole, ki se 

vsakoletno odvija v tem kraju. Vsako leto se v Žalcu, v čudovitem okolju dvorca Novo Celje, 

odvija slikarska šola, ki jo vodi akademski slikar, grafik in eden najvidnejših slovenskih 

portretistov Rudolf Španzel. Tukaj se vsako poletje srečajo mladi, od petega razreda osnovne 

šole pa tja do konca srednje šole, ki jim likovno izražanje pomeni več kot počitnice. Tu si 

ostrijo likovni okus, se seznanjajo z osnovnimi slikarskimi in grafičnimi tehnikami in se urijo 

v natančnosti in potrpežljivosti.  

 

Majda Koren je v ta prostor umestila tudi šestošolca Berta, ki ga je profesorica za likovno 

vzgojo Maja povabila k udeležbi v poletno slikarsko šolo, saj pri pouku vedno zavzeto dela in 

tudi njegovi izdelki so precej dobri. Bertu se je zdela ideja seveda zanimiva, še posebej, ko je 

zvedel, da je kraj, kjer bodo spali, le kakih pet minut hoje oddaljen od dvorca.  

 

Bert je v poletni šoli, kjer je preživel deset dni, stkal nova prijateljstva z Žigom, Živo in 

Tjašo. Med delom in v prostem času je Bert vse pogosteje pogledoval Živo in spoznaval, kako 

lepa punca je. Od takrat je pred njo tudi večkrat zardel. K očaranosti nad poletno šolo je 

veliko pripomogel tudi dvorec z bogato zgodovino in legendami, ki jih je Bert spoznal o 

njem. Ker je dvorec tako star, je videl srečne in manj srečne čase. O teh mu je veliko 

pripovedoval Žiga, ki je bil prava zgodovinska enciklopedija na dveh nogah. Povedal mu je 

tudi zgodbo o Hartheimu, kjer so leta 1941 nemški nacisti usmrtili 370 bolnikov, da bi tako 

naredili raso »čisto«: vsi naj bi bili visokorasli, svetlih las in zdravi. Berta je zgodba pretresla 

in je imel zaradi nje nočne more. Sanjal je, da je tudi sam del kolone, ki stopa proti gradu v 

usmrtitev. Na srečo sanje prekine Žiga, ki ga zbudi iz nočne more. 

 

Zadnji dan poletne šole naredijo tudi razstavo, na kateri razstavijo vse likovne izdelke 

učencev. Na otvoritev pridejo tudi Bertova starša, brat Miha ter sestrična Mila. Bert se poslovi 

od prijateljev in učiteljev ter seveda tudi od Žive. Z njo si izmenja tudi številko »za vsak 

slučaj«, kot pravi Bert. 

 

Bert je vso pot domov v mislih sestavljal podobe iz poletne šole in se spraševal, ali se bosta z 

Živo naslednje poletje zopet srečala.  
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V drugi knjigi o Bertu in njegovih dogodivščinah ravno tako zasledimo resničnostno 

perspektivo. Pisateljica je glavnega junaka Berta umestila v za šolarje najlepši čas, to so 

poletne počitnice. Bert je končal šesti razred, kar pomeni, da je leto starejši kot v prejšnji 

knjigi. V tem obdobju pa se začenjajo prve ljubezni, tudi za Berta. V poletni šoli spozna 

namreč punco Živo, zaradi katere je preživljanje počitnic v šoli Chiaroscuro še toliko 

zabavnejše. 

 

Pisateljica dogajanje v šoli Chiaroscuro in kraj, v katerega so postavljeni junaki v knjigi, 

dobro pozna, saj se te slikarske šole tudi sama že več let udeležuje. Zato je tudi zgodba 

povsem realistična; ob prebiranju pa imamo občutek, kot da smo tudi sami del zgodbe v 

poletni šoli. 
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7 OBRAVNAVANJE MLADINSKIH DEL MAJDE KOREN V 

5. RAZREDU 
 

»Literatura vpliva na človeka kot celoto. Nagovarja ga kot družbeno, razumsko, čutno in 

čustveno bitje. Je poligon ustvarjalnega mišljenja in domišljije.« (Hanuš, 2006: 73). Zato je 

pomembno, da literarna dela učencem ponudimo kot izziv. Ta dela morajo omogočati 

ustvarjalni dialog, kajti le če nas besedilo nagovori, v njem najdemo košček sebe. 

Pripovedujemo o svojih izkušnjah, ki so povezane s temo literarnega dela, iščemo podobnosti 

med svojim ravnanjem in ravnanjem književnih oseb, razmišljamo o vzrokih za dogajanje in 

zaznavamo življenjske položaje z zornega kota različnih oseb. Literarna besedila so ključ za 

spoznavanje sveta in samega sebe. Učencem moramo pokazati, da je branje literature 

vznemirljivo doživetje, in jih spodbuditi, da se tudi oni igrajo z besedami in ustvarjajo svoje 

domišljijske svetove. (prim. Hanuš, 2006) 

 

Obenem je pomembno tudi to, da otroškemu bralcu omogočimo čim svobodnejšo izbiro knjig 

za doseganje doživljajskih užitkov, temelječih na otrokovi elementarni potrebi po domišljijski 

igri, potepanju po fantazijskih svetovih, doživljanju veselih plati življenja in vseh vrst 

humorja. Vse to izpolnjujejo književna dela Majde Koren, v katerih lahko vsak mladi bralec 

najde kaj zase.  

 

Kot učitelji pa imamo pri književnem pouku pomembno nalogo, da posredujemo oziroma 

ohranimo otrokovo prepričanje, da se v književnosti srečuje tudi s samim seboj, kar je 

najmočnejša motivacija za branje leposlovja sploh. Kot splošni cilj v novem učnem načrtu 

(2011) je zapisano, da naj bi učenci prepoznali branje kot užitek, prijetno doživetje in 

intelektualni izziv. Stopali naj bi v dialog s književnim besedilom in v dialog o književnem 

besedilu. Torej naj bi književni pouk temeljil na komunikacijskem modelu književne vzgoje. 

Pri tem Saksida (2008) pojasnjuje spreminjanje vlog treh členov (izbor besedil, vloga učenca, 

vloga učitelja), ki sooblikujejo šolsko interpretacijo književnosti. Vloga učenca je, da 

soustvarja besedilno stvarnost, prek »igre« vstopa v dialog z besedilom, ob tem spoznava 

prvine, iz katerih je sestavljeno besedilo, ter različne kontekste. Vloga učitelja pa je, da 

usmerja dejavnost, spodbuja pogovor, opozarja na prezrte sestavine besedila in sodeluje v 

procesu tvorjenja pomena z lastnim razumevanjem in kot bralec daje zgled mladim bralcem. 

Pomembno je tudi to, kakšna dela izbiramo za obravnavo pri književnem pouku. Izbor besedil 

naj bi izhajal iz predstavnega sveta mladih in prvin, ki omogočajo doživetje književnosti 
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oziroma subjektivno »gradnjo besedila«. Torej naj bi besedilo z neko prvino (temo, 

problemom, junakom ipd.) nagovarjalo mladega bralca, živečega v konkretnem prostoru/času. 

(prim. Saksida, 2006) 

 

Menim, da dela Majde Koren dobro izpopolnjujejo zahteve, saj v njih pisateljica ne idealizira, 

ne moralizira in lahko v njih vsak najde delček sebe. Njena dela lahko obravnavamo v 

katerem koli razredu, le paziti moramo, kako posredujemo književno besedilo. Poleg tega, da 

sledimo fazam šolske interpretacije, je pomembno, da prilagodimo delo učencem, ki jih 

poučujemo.  

 

Izdelala sem učne priprave za 5. razred, v katerem sem obravnavala štiri književna dela Majde 

Koren. Pri tem sem raziskala odziv učencev ter njihovo literarno poustvarjanje glede na 

različne perspektive. 

 

Izbrala sem štiri dela, pri katerih prevladuje različna perspektiva. To so: Teta Kuha – 

Možganski zavozljaj, Lojza iz vesolja, Župcin dnevnik ter Bert, grad in domača naloga. Pri 

obravnavi posameznega dela sem izbrala takšno poustvarjalno nalogo, ki je zahtevala enako 

perspektivo, kot je bila zaznamovana tudi v izbranem delu.  

 

Preden smo začeli z obravnavo besedil, sem učencem razdelila anketni vprašalnik, s pomočjo 

katerega sem raziskala, koliko učencev že pozna mladinsko pisateljico Majdo Koren in njena 

dela. 

 

Ugotovila sem, da učenci v 5. razredu pisateljico Majdo Koren niso poznali, ravno tako tudi 

njena dela ne. Le ena učenka v razredu je omenjeno pisateljico dobro poznala in tudi njena 

dela.  

 

Učencem sem nekaj del Majde Koren naštela, a se je večina spomnila le njene literarne 

junakinje Mici, katere zgodbe so radi prebirali v nižjih razredih. 

 

Del, ki smo jih obravnavali pri književnosti, učenci prej niso poznali. 
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7.1 Učne priprave ter odziv učencev na izbrana dela Majde Koren 

 

7.1.1 Teta Kuha: Možganski zavozljaj 

 

1. Učni cilji 

Učenci: 

– uredijo besede tako, da dobijo smiselno poved; 

– razmišljajo o tem, kako je lahko nastala tako nesmiselna poved ter kdo bi jo lahko napisal; 

– poslušajo pripoved o možganskem zavozljaju in razmišljajo o realnosti dogodka, ki se je 

pripetil; 

– razmišljajo, kako bi oni ravnali v situaciji, ki se je pripetila ter dajejo predloge za razrešitev 

nastalega problema; 

– napišejo fantastično pripoved z naslovom Trebušni zavozljaj, tako da posnemajo jezik in 

slog prebranega književnega besedila. 

  

2. Uvodna motivacija  

Besedna motivacija: Učencem pokažem vabilo, ki sem ga dobila od prijatelja: šolo Lepo na 

kostanjev, ki bo jutri našo vabljena piknik pred osnovno. Učence vprašam, če razumejo, kaj 

mi je hotela sporočiti ta oseba. S premetavanjem besed poskušajo ugotoviti, kaj pomeni 

sporočilo. Nato sledijo vprašanja: 

Kaj mislite, koliko je stara oseba, ki je napisala tole vabilo? Zakaj mislite, da je poved 

napisana tako zmedeno? Kaj mislite, da se je zgodilo s to osebo? Ali mislite, da bi lahko tudi 

kakšen odrasel napisal takšno poved? 

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Če mislite, da to ni mogoče, dobro poslušajte naslednjo zgodbo, kajti še kako res je lahko, da 

tudi odrasel napiše ali pove kakšno »zavozlano« poved. Udobno se namestite in poslušajte, 

kaj se je zgodilo s to osebo. Naslov zgodbe je Možganski zavozljaj. 

Učencem zgodbo doživeto preberem. 

 

4. Premor po branju 

Učenci po branju uredijo svoje misli in občutja. Nato jih vprašam, če jim je bila zgodba všeč.  
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5. Analiza, sinteza in vrednotenje 

Ali mislite, da je zgodba resnična? Zakaj da/ne? Kdo nastopa v zgodbi? Komu se pripeti 

možganski zavozljaj? Zakaj? Kako se obnaša oseba, ki doživi možganski zavozljaj? Kdo ta 

zavozljaj reši? Kako ga reši? Kako bi ta zavozljaj rešili vi? 

 

6. Nove naloge 

– tvorjenje novega besedila po vzorcu: Kaj mislite, da se je zgodilo s človekom, ki ima 

trebušni zavozljaj? Sami bodite teta Kuha, ki pozna za vse težave rešitev ter napišite, kako bi 

rešili nastali zavozljaj. V zgodbi tudi sami uporabite nekaj nesmiselnega.  

 

7.1.1.1 Odziv učencev 

 

Učenci so v uvodni motivaciji, na vprašanje, kako bi lahko nastala ta nesmiselna poved, 

podajali različne vzroke. Nekateri so omenili, da so bile besede verjetno napisane na lističih, 

ki so se v vetru izgubili in postali tako neurejeni. Drugi so omenili, da je verjetno težava v 

tem, da ta oseba slabo pozna slovenski jezik in ima zato težavo pri sestavljanju povedi. Noben 

v razredu ni pomislil, da bi lahko prišlo do možganskega zavozljaj, kot si ga je izmislila 

pisateljica. Učenci so nato zgodbo pozorno poslušali, njihovo razumevanje pa sem preverila z 

vprašanji, na katera so učenci pravilno odgovarjali.   

 

Zgodba se jim je zdela smešna in nemogoča, da bi bila lahko resnična. Rešitve nastalega 

problema so učenci navajali iz vsakdanjega življenja, na primer, da bi poklicali rešilca ali 

Lojzeta sami odpeljali v bolnišnico.  

 

Učenci so tudi sami sestavili podobno zgodbo z naslovom Trebušni zavozljaj. Opazila sem, 

da so razumeli, da gre za fantastično in nesmiselno pripoved, saj so tudi sami napisali tako 

zgodbo. 

 

Pri opisovanju vzrokov za nastali »trebušni zavozljaj« so bili zelo domiselni in nastalo je 

sedemnajst različnih in zabavnih zgodb. Vsi učenci so upoštevali pri tem tudi nesmiselnost 

zgodbe: bodisi v premetavanju besed bodisi v nastanku problema. Upoštevali so prvine 

fantazijske zgodbe ter bili pri tvorjenju besedila zelo inovativni in samostojni.  
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Pri učni uri sem dosegla zastavljene cilje. S pomočjo zgodbe o teti Kuhi sem učence uspela 

popeljati v fantastični svet, kjer so bili tudi sami »supermani« in nastale so zabavne zgodbe, 

ob katerih so se zabavali tudi učenci sami. 

 

7.1.2 Lojza iz vesolja 

 

1. Učni cilji 

Učenci: 

– razmišljajo o tem, kako bi v realni situaciji reagirali na neznani predmet; 

– razmišljajo o glavnih osebah v zgodbi ter njihovi vlogi in ravnanju; 

– poslušajo pripoved o Lojzi iz vesolja ter razmišljajo o planetu, na katerem živi in ga 

primerjajo z našim ; 

– razmišljajo, kako bi oni ravnali na Juretovem mestu, če bi na njihovem vrtu pristala Lojza; 

– napišejo domišljijsko zgodbo o tem, kako bi bilo, če bi sami pristali na planetu Mars in 

čemu vse bi se čudili. 

 

2. Uvodna motivacija 

Zgodbena motivacija: Kaj bi se zgodilo, če bi pred hišo, kjer živite, priletel neznani leteči 

predmet? Kaj bi storili? Ali bi si upali sami pogledati, kaj je pristalo na vašem vrtu ali bi se 

raje skrili pod odejo in počakali, da neznana stvar izgine?  

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Tudi na Juretovem vrtu je pristal nekakšen čuden predmet, ki je imel obliko krompirja. Iz 

njega so se svetile oči in ven je izstopila prestrašena deklica Lojza. Jureta ni bilo strah, 

ogovoril jo je in kmalu sta se spoprijateljila. Razkazal ji je ljubljanske ulice ter življenje na 

Zemlji.  

Udobno se namestite in poslušajte, kako sta Jure in Lojza preživela dan. 

Učencem preberem zgodbo o Lojzi iz vesolja.  

 

4. Premor po branju 

Učenci po branju uredijo svoje misli in občutja. Nato jih vprašam, če jim je bila zgodba všeč.  
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5. Analiza, sinteza in vrednotenje 

Kdo nastopa v zgodbi? Kdo je Jure? Kdo je Lojza? Kje živi Lojza? Zakaj pride na Zemljo? 

Kako jo Jure sprejme? Kam jo pelje? Kaj vse doživi Lojza z Juretom? Kako se počuti Lojza 

na našem planetu? Čemu vse se Lojza na našem planetu čudi? Kaj mislite, kako bi se vi 

počutili, če bi pristali na njenem planetu? Ali mislite, da bi vas lepo sprejeli? 

 

6. Nove naloge 

Predstavljajte si, da tako kot Lojza tudi vi raziskujete druge planete in po naključju pristanete 

na planetu Mars. Sprejmejo vas prijazni Marsovci. Kaj mislite, kakšno je življenje na tem 

planetu? Napišite zgodbo, v kateri boste opisali, kako živijo na Marsu in kako mislite, da bi se 

sami počutili na tem planetu. Razmislite, čemu vse bi se čudili in kaj je tisto, zaradi česar bi 

bilo življenje tam tako zanimivo.   

 

7.1.2.1 Odziv učencev  

 

Učencem je bila zgodba o Lojzi iz vesolja všeč. Ko sem jo brala, so učenci začeli zgodbo o 

potovanju Lojze po Ljubljani tudi sami dopolnjevali. Poznali so bistvene znamenitosti našega 

glavnega mesta opisane v zgodbi, zato jim je bilo še toliko bolj zanimivo, kako je na te 

znamenitosti gledala Lojza. Zabavalo jih je, da se Lojza našemu življenju na tem planetu tako 

čudi ter da se ob vsaki stvari tako zelo rada pohvali, da je na njenem planetu vse drugače, 

boljše kot na Zemlji. Tudi sami so se čudili življenju Lojze na planetu Solanum Tuberosum 

ter se smejali njeni kulturi in načinu življenja. Zraven so komentirali: »Ja, pa kaj še! To ni 

mogoče«!  

 

Učenci so zgodbo razumeli in našli v njej veliko razlik med življenjem na Zemlji in planetom, 

na katerem živi Lojza, tj. Solanum Tuberosum. Čudili so se Lojzinemu življenju v krompirju, 

načinu komuniciranja s profesorjem, jeziku, v katerem je govorila ter načinu, kako je brez 

težav poznala slovenski jezik. 

 

Učenci so morali tudi sami zapisati, kako bi bilo, če bi pristali na planetu Mars, kjer bi jih 

sprejeli prijazni Marsovci. Nastale so zabavne in ustvarjalne zgodbe, ki so bile postavljene v 

fantastičen svet. Nekateri so opisovali Marsovce, ki živijo v hiši, narejeni iz čokolade, s 

katero se tudi redno prehranjujejo; drugi so zapisali, da ne hodijo v šolo, ampak ob rojstvu 
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znajo že vse, kar potrebujejo za življenje na tem planetu. Ravno tako poznajo vse jezike in 

lahko komunicirajo s katerim koli živim bitjem v vesolju. Na tem planetu ne poznajo učiteljev 

in tudi nobenih težav, ki bi jih težile v življenju. Tako je večina učencev opisala rajsko 

življenje na tem planetu, vendar pa noben izmed njih ne bi hotel ostati na njem za vedno.   

 

Učenci so se v fantazijskem svetu na Marsu zlahka znašli, na kar kažejo tudi zelo domiselne 

poustvarjalne naloge. 

 

7.1.3 Župcin dnevnik 

 

1. Učni cilji 

Učenci: 

– spoznajo dnevniški zapis; 

– razmišljajo, v čem so si podobni z glavnim junakom v knjigi; 

– razmišljajo, kaj jih v življenju najbolj moti in čemu bi se uprli; 

– zapišejo svoj dnevniški zapis, v katerem prepoznamo njihov pogled na svet; njihovo 

doživljanje otroštva. 

 

2. Uvodna motivacija  

Medbesedilna motivacija: Učencem preberem dva dnevniška zapisa. Vprašam jih, če 

poznajo tovrstno pisanje. Razložim, da gre za dnevniški zapis, ki ga pišejo tako otroci kot tudi 

odrasli. V njem napišemo, če se nam kaj posebnega zgodi ali pa kar tako, kaj se nam je 

zgodilo v tistem dnevu. Ali tudi vi pišete kdaj dnevnik? Zakaj mislite, da pišejo ljudje dnevnik? 

Eden izmed razlogov je lahko tudi ta, da vanj zapišemo karkoli hočemo; npr. če smo na 

nekoga jezni, če smo slabe volje, zaljubljeni, če smo kaj ušpičili itd. Dnevniku lahko zaupamo 

karkoli, saj nas nikoli ne izda, lahko je celo naš najboljši prijatelj. S pisanjem v dnevnik lahko 

na tak način izlijemo na papir vso jezo, žalost ali pa celo veselje, ki ga nosimo v sebi.  

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Nekatere dnevnike pa lahko preberemo vsi. Tako se je odločil tudi Župca, ki je svoje 

dnevniške zapise zbral v knjigi z naslovom Župcin dnevnik in nam v njih zaupal, kako on 

preživlja dneve, kaj mu gre na živce, kaj ga razveseljuje itd. Prebrala bom njegove štiri 

dnevniške zapise. 
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Dnevniške zapise Župce doživeto preberem. 

 

4. Premor po branju 

Kakšen  se vam zdi Župcin dnevnik? 

 

5. Analiza, sinteza in vrednotenje 

Kdo je napisal dnevniške zapise? Katere dneve je Župca opisal? Kaj mislite, koliko je star 

Župca? Zakaj mislite, da je toliko star? S kom živi Župca? Kakšna je njegova družina? 

Kakšne težave ima Župca? Ali je Župca že kaj zaljubljen? V koga? Kakšne besede uporablja 

Župca v svojem dnevniku? Kaj mu gre na živce? Čemu se upira? Ali imate tudi vi podobne 

težave kot Župca? Če bi pisali dnevnik, ali bi bil kaj podoben Župcinemu? 

 

6. Nove naloge 

Tudi sami napišite dnevnik, v katerem boste opisal štiri dneve. Lahko opišete, kako ste 

preživeli zadnje štiri dneve ali pa si izmislite kateri koli drug datum v tem šolskem letu. V 

svojem dnevniškem zapisu ne pozabite omeniti svoje družine, najboljših prijateljev, če imate 

tudi fanta/punco in težave, ki jih doživljate kot otrok. Čemu se v vsakdanjem življenju 

največkrat upirate? Zakaj? Ker je to dnevniški zapis, lahko tako kot Župca tudi vi uporabljate 

slengovske besede. 

 

7.1.3.1 Odziv učencev 

 

Učenci se do zdaj z dnevniškim zapisom niso srečali, vendar pa so vsi vedeli, kaj to pomeni in 

kako zgleda. Zapisi, ki jih je zbral Župca v knjigi, so bili učencem všeč. Najbolj všeč jim je 

bilo, da je Župca uporabljal slengovske besede, saj jih tudi sami pogosto uporabljajo pri 

pisanju sporočil na mobilnih telefonih in spletni pošti.  

 

Na vprašanje, koliko je Župca star, so odgovorili, da okoli štirinajst, vendar pa so komentirali, 

da bi bil tudi njihov dnevnik, če bi ga pisali, podoben Župcinemu. Spomnili so se namreč 

stvari, ki gredo tako kot Župci tudi njim na živce.  

 

Dnevniški zapisi učencev so zajemali veliko uporov in težav, ki jih doživljajo učenci tako 

doma kot šoli. Dnevniki, v katerih so učenci opisali štiri dni, so bili večinoma kratki. Največ 
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jih je kritiziralo svoje starše; na primer mamo, ki teži, da se morajo učiti, očeta, ki je ves čas 

za računalnikom in televizorjem itd. Pritoževali so se tudi nad svojimi brati in sestrami, 

namesto katerih morajo vse narediti. Za rojstni dan in novoletne praznike pa dobijo več in 

lepše darilo kot oni sami.  

 

Punce so v svojem dnevniku kritizirale svoje sošolce, s katerimi se ne razumejo in mislijo 

drugače kot oni. Pogosto so omenjale tudi svoje simpatije ter se potožile, da se le-te za njih ne 

zmenijo in se delajo, kot da tega ne vedo, da so zaljubljene v njih. 

 

Mislim, da sem s poustvarjalnim delom pri deset- in enajstletnikih dosegla zastavljene cilje, 

saj so vsi učenci napisali takšne dnevniške zapise, v katerih lahko zaznamo že začetke 

najstniškega upora.  

 

7.1.4 Bert, grad in domača naloga 

 

1. Učni cilji 

Učenci: 

– razmišljajo o realnosti dogodkov, ki so se pripetili glavnim junakom; 

– se poistovetijo z junaki in razmišljajo, kako bi sami ravnali v takšni situaciji; 

– napišejo realistično pripoved s tematiko iz vsakdanjega življenja. 

 

2. Uvodna motivacija 

Predstavna motivacija: Predstavljajte si, da vam roparji ukradejo mobilni telefon, na 

katerem imate shranjene vse telefonske številke prijateljev, sošolcev, sorodnikov. Kaj bi 

storili? Ali bi krajo prijavili policiji? Bi tudi sami raziskovali, kdo je storilec tega dejanja? 

Zakaj da/ne?  

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Tudi junaki pisateljice Majde Koren iz knjige Bert, grad in domača naloga so sami 

raziskovali skrivališče roparjev. 

Pozorno poslušajte zgodbo šestošolca Berta, ki je skupaj z bratom Markom in Milo preživel 

počitnice pri teti Ančki in stricu Franciju v Beli krajini, natančneje v Gradcu.  

Učencem preberem odlomke iz knjige Bert, grad in domača naloga. 
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4. Premor po branju 

Kakšna se vam je zdela zgodba? 

 

5. Analiza, sinteza in vrednotenje 

Kdo nastopa v zgodbi? Kje se zgodba dogaja? Kdo zgodbo pripoveduje? Pri komu preživi 

počitnice Bert? Kaj zanimivega se zgodi šestošolcu Bertu na počitnicah? Kje sta se Bert in 

Marko prvič srečala z roparji? Zakaj sta posumila, da so ravno oni roparji? Ali Bert, Marko 

in Mila poslušajo navodila strica? Če bi bili sami v taki situaciji, ali bi tudi vi enako ravnali 

kot so Bert, Marko in Mila? Zakaj da/ne? Kako se je zgodba končala? Ali ste že bili kdaj na 

gradu v Gradcu? Ali vas je bilo strah te stare zgradbe?  

 

6. Nove naloge 

Tudi sami ste verjetno med počitnicami doživeli že marsikaj. Prav gotovo tudi kaj takega, kar 

vam bo za vedno ostalo v lepem ali malo manj lepem spominu. Ste morda tudi vi doživeli kaj 

takšnega kot Bert, Marko in Mila? Napišite svojo zgodbo, v kateri boste opisali svoj dogodek.  

 

7.1.4.1 Odziv učencev  

 

Učencem je bila zgodba o druščini, ki je preživela počitnice v Beli krajini, zelo všeč. Ker jim 

je bil kraj dogajanja poznan, jih je zgodba še toliko bolj pritegnila. 

 

Učenci so se v zgodbo vživeli, kar sem opazila tudi po vprašanjih, ki so mi jih postavljali po 

prebrani zgodbi. Zanimalo jih je, če osebe iz zgodbe res obstajajo in če je dogodek resničen. 

Po pisateljičinih besedah, naj bi bilo tisto leto v Beli krajini res veliko kraj in tudi zgodba o 

ukradenem agregatu je bila resnična, vendar pa si je pisateljica osebe izmislila. 

 

Detektivska zgodba Berta je bila učencem zanimiva. Tudi sami so se pohvalili, da bi prav 

gotovo tudi oni raziskovali rope tako, kot so to junaško storili Bert, Marko in Mila.  

 

Učenci so po prebrani zgodbi napisali dogodek, ki se jim je pripetil med počitnicami in jim je 

najbolj ostal v spominu. Nad pisanjem te zgodbe niso bili navdušeni, saj se jim ni še nikoli 

zgodilo kaj tako zanimivega, kot se je Bertu. Usmerila sem jih v opisovanje dogodka, ki se 

jim je morebiti pripetili zaradi neposlušnosti staršev. Zgodbe so kljub temu nastale zanimive, 
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vendar med seboj precej podobne. Največ je bilo opisov, kako so jim starši zaradi 

neposlušnosti prepovedali igrati računalniške igre ali gledati televizor, in kako so to kljub 

prepovedi še naprej počeli. Ali pa brez dovoljenja staršev odšli s kolesom na glavno cesto in 

se vozili toliko časa, dokler jih ni sosed, ki jih je videl, zatožil staršem. Ena učenka je 

opisovala tudi dogodek na morju, ko je šla, ne da bi obvestila starše, v vodo, po plaži pa so jo 

vsi iskali in bili v skrbeh. 

 

Cilj, da učenci napišejo resnični dogodek po spominu, je bil uresničen. Učenci so razmišljali o 

pripetljajih, ki so jih doživeli med počitnicami; zgodbe pa so bile realistične. 

 

7.2 Odzivi učencev na različna dela Majde Koren 

 

Iser (2001: 40) navaja, da pri branju prihaja do interakcije med strukturo in sprejemnikom 

literarnega dela, ki je bistvena za vsako literarno delo. Pojasnjuje, da ima literarno delo dva 

pola, ki bi ju lahko poimenovali umetniški in estetski, pri čemer umetniški označuje besedilo, 

ki ga je ustvaril avtor, estetski pa konkretizacijo, ki je bralčevo delo. Torej literarno besedilo 

dobi svoje življenje šele v konkretizaciji in tako postane več kot le besedilo. Pravi, da ga 

bralec aktualizira. Iser v svojem delu omenja tri dimenzije bralčevega procesa, to so bralec, 

besedilo in interakcija med njima. Zato so tudi odzivi različnih bralcev različni. (prim. Iser, 

2001) 

 

Različnost odzivov med učenci sem opazila tudi sama, vendar pa se je glede na različne 

perspektive pokazala podobnost v njihovih odzivih. To sem opazila med posredovanjem 

literarnega besedila pri pouku kot tudi pri analizi vprašalnikov (Priloga 12. 2), na katerega so 

učenci odgovarjali po končani obravnavi vseh štirih literarnih del.  

 

Na vprašanje, katera zgodba pisateljice jim je bila najbolj všeč, so se v veliki večini odločili 

za knjigo Bert, grad in domača naloga (6 učencev) nato Župcin dnevnik (8 učencev), Teta 

Kuha (2 učenca) in Lojza iz vesolja (1 učenec).  

 

Ob tem lahko potrdim hipotezo, da je bilo učencem najbolj všeč realistično delo, v katerem je 

bil junak približno podobne starosti kot učenci in je tudi podobno razmišljal kot oni sami. 
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Presenetil pa me je odgovor na vprašanje o podobnosti z junaki. Največ (7 učencev) jih je 

odgovorilo, da so najbolj podobni Lojzi iz vesolja, z utemeljitvijo, da tudi sami radi 

raziskujejo, veliko sprašujejo in imajo težave, ker veliko stvari ne znajo, tako kot jih tudi 

Lojza ni znala, ko je prišla na drug planet. Hanuševa (2006) pojasnjuje, da otrok v besedilih 

najprej išče samega sebe, potem pa se začne spraševati tudi o vsem, kar je drugačno. Zato niso 

vedno zanimiva le tista besedila, ki izhajajo iz opisovanja otrokovega neposrednega okolja in 

odsevajo njegov doživljajski svet, ampak tudi tista, ki otroke uvajajo v nov svet in drug način 

razmišljanja. Ta spoznanja otrok navezuje na svoje znanje. Tako so učenci navezali Lojzo iz 

vesolja na svoje izkustvo in našli v njej podobnosti kljub njeni povsem drugačni zunanjosti.  

 

Pet učencev je odgovorilo, da so najbolj podobni Župci, ker tudi sami ne poslušajo svojih 

staršev, sovražijo podobne stvari kot Župca (na primer domače naloge, učenje, sestro ipd.) in 

ker morajo pomagati pri hišnih opravilih, kot je to moral početi Župca. 

 

Štirje učenci so odgovorili, da so podobni Bertu, ker imajo radi pustolovščine in radi 

preživljajo poletne počitnice na Kolpi. 

 

En učenec pa se je odločil za Jureta iz Lojze iz vesolja, ker si tako kot on težko zapomni stvari 

in se težko kaj nauči. 

 

Pri raziskovanju odzivov me je presenetila predvsem utemeljitev učencev, zakaj so podobni 

tem junakom. Noben v razredu ni omenil starosti teh junakov, tudi ne družine, v katerih živijo 

ali zunanjega videza. Zanimala so jih predvsem dejanja junakov, njihove težave in 

premagovanje le-teh. 

 

Na vprašanje, komu bi želeli biti podobni, je največ učencev (9) odgovorilo, da Bertu, ker jim 

je všeč, je pogumen, si veliko upa, veliko raziskuje, doživlja polno zanimivih dogodivščin in 

počne stvari, ki mu jih ne dovolijo. 

 

Šest učencev se je odločilo za teto Kuho, ker zna rešiti vse težave, ker vse zmore in ker je 

pametna in prijazna. 

 

Dva učenca pa sta se odločila za Župco, ker jim je najbolj všeč in bi tudi sami radi pisali 

dnevnik.  
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Večina učencev se je torej odločila za dva dela s popolnoma drugačno perspektivo, tj. 

perspektivo nonsensa in realistično perspektivo. Zanimivo se mi zdi, da so ravno v teh dveh 

pripovedih našli junaka, ki bi mu želeli biti podobni. Njihove utemeljitve pa so bile ravno 

tako usmerjene v junakova dejanja; torej, da je junak pogumen, da premaga vse težave ipd.  

 

7.3 Literarno poustvarjanje učencev na različna dela Majde Koren 

 

Saksida (2006) piše, da je branje »pot preko meja vsakdanjosti«, bralčeva ustvarjalnost ob 

branju pa prvovrstna možnost za izražanje lastnih stališč, pa tudi problemov in stisk. 

 

Tudi učenci so po vsakem prebranem delu Korenove literarno poustvarjali. Pri tem me je 

zanimalo predvsem to, kako se literarno poustvarjanje učencev razlikuje glede na različne 

perspektive. Jasno je namreč, da vsak posameznik podoživlja delo drugače in da so odzivi 

različnih učencev med seboj popolnoma različni. Poskusila sem ugotoviti, kako različne 

perspektive vplivajo na učenčevo literarno poustvarjanje. 

 

Največ učencev je zapisalo, da jim je bilo najlažje poustvarjati ob delu Teta Kuha (11 

učencev). Delo sodi v nonsensno perspektivo in tudi učenci so morali napisati besedilo, v 

katerem je bila prisotna nonsensna perspektiva. Že sam naslov Trebušni zavozljaj je bil 

nesmiseln. Učenci so zapisali, da jim je bilo všeč takšno poustvarjanje, ker so si lahko zgodbo 

povsem izmislili, ker so bili pogumni in rešili vse težave ter pri tem uporabili domišljijo.  

 

Trem učencem je bilo najlažje pisati zgodbo ob Lojzi iz vesolja. V zgodbi prevladuje 

perspektiva čudenja, gre pa ravno tako kot pri Teti Kuhi za fantastično pripoved. Učenci so 

zapisali, da jim je bilo všeč to, da so si lahko celo zgodbo izmislili. 

 

Ob delu Župcin dnevnik, ki sodi v perspektivo oporekanja, sta najlažje poustvarjala svojo 

zgodbo dva učenca. Všeč jima je bilo to, da sta lahko pisala v slengu in o resničnih dogodkih. 

 

Večini učencem (7) je bilo najtežje literarno poustvarjati ob delu Bert, grad in domača naloga, 

ker si niso smeli izmišljevati junakov niti dogodkov. Potožili so, da jim je težko pisati 

resnične dogodke, saj se jim ni zgodilo nič zanimivega.  
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Štirim učencem pa je bilo najtežje poustvarjati ob delu Župcin dnevnik, ker niso še nikoli 

pisali dnevnika in niso vedeli, katere dneve bi opisali. Zapisali so tudi, da jim je bilo težko 

pripovedovati o tem, kaj so v resnici počeli oziroma doživeli.  

 

Enemu učencu je bilo najtežje poustvarjati ob delu Lojza iz vesolja, ker ni vedel, kako bi 

prišel do Marsa in kaj vse bi na njem počel. 

  

S pomočjo rešene ankete sem ugotovila, da je učencem v drugem izobraževalnem obdobju (5. 

razred) lažje pisati zgodbe, v katerih si lahko popolnoma vse izmislijo in kjer so oni glavni, 

nepremagljivi junaki. Tak primer je bilo ustvarjanje ob teti Kuhi, kjer so imeli rešitve za vse 

težave. 

 

Najtežje pa je bilo učencem poustvarjati ob delu Bert, grad in domača naloga in Župcin 

dnevnik, ker so morali pisati o dogodkih, ki so se v resnici zgodili. Težko se jim je bilo 

postaviti v pretekli čas ter poiskati nek zanimiv dogodek, ki se jim je pripetil. Menili so, da se 

jim ni nič zanimivega zgodilo v življenju, kar bi bilo vredno zapisati, tako kot se je to zgodilo 

na primer Bertu. 

 

Ob tem lahko potrdim hipotezo, ki sem jo postavila na podlagi Appleyardovega dela o 

razvoju mladega bralca. Glede na rezultate raziskave sem ugotovila, da je podoba močnega in 

bistrega junaka ali junakinje, kot ga navaja Appleyard (1994), motivirala učence drugega 

izobraževalnega obdobja za branje. Učenci so uživali v vlogi močnega junaka ter se vživeli v 

njegov svet in predstavljali sebe kot glavno osebo, ki lahko reši vse svoje probleme in 

probleme svojih bližnjih. 



 57 

8 DIDAKTIČNI VIDIK LITERARNEGA USTVARJANJA 

MAJDE KOREN 
 

8.1 Zastopanost literarnih del Majde Koren v učnem načrtu 

 

V novem učnem načrtu (2011) je za uresničitev temeljnih ciljev pouka književnosti na 

razredni stopnji predlagano naslednje umetnostno delo Majde Koren: 

 Četrti razred (Svet iz besed 4, založba Rokus): Protideževna juha 

 

8.2 Zastopanost literarnih del Majde Koren v berilih za pouk slovenščine 

na razredni stopnji 

 

V berilu za 2. razred devetletne osnovne šole (Pozdravljene besede, založba DZS) so 

zastopana štiri literarna dela Majde Koren: 

 Mici in televizija 

 Pri čarovnici 

 V deželi papirnatih zmajev 

 Mici sanja 

 

I Faze šolske interpretacije na primeru zgodbe Mici in televizija 

1. Cilji 

Učenci: 

– razmišljajo o gledanju televizije; 

– pripovedujejo zgodbo z zornega kota različnih oseb; 

– spoznajo Mici – priljubljeno knjižno junakinjo. (Priročnik za učitelje, 

Pouk književnosti ob berilih Pozdravljene, besede in Kako raste svet, 

2000.) 

 

2. Uvodna motivacija 

– izkušenjska: Kaj najraje gledate na televiziji? Vas je ob gledanju televizije kdaj strah? 

Zakaj? 
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3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Tudi Mici je bilo strah, ko je gledala televizijo. Prisluhnite, zakaj. 

Po najavi besedila sledi učiteljevo interpretativno branje. 

 

4. Premor po branju 

Učenci uredijo svoje vtise; razmislijo, kako je obravnavana pripoved vplivala na njihova 

čustva in razum. 

Po čustvenem premoru učitelj izjavi: Še dobro, da ima Mici Šimna. 

 

5. Analiza, sinteza, vrednotenje 

Zakaj je bilo Mici zvečer strah? Zakaj je gledala televizijo? Česa se je bala? Kako jo je 

Šimen potolažil? 

 

6. Nove naloge 

– dramatizacija: Učenci uprizorijo pogovor med Mici in Šimnom. Pogovor še 

nadaljujejo. Kaj vse bi Mici še lahko vprašala? 

– vživljanje: Zgodbo pripovedujejo tako, kot bi jo pripovedovali Mici, Šimen, Šimnova 

mama, televizija. 

– ilustriranje besedila: Le o čem je sanjala Mici? Vsak učenec uprizori njene sanje z 

risbo. 

 

II Faze šolske interpretacije na primeru zgodbe Pri čarovnici 

1. Cilji  

Učenci: 

– samostojno berejo zgodbo v slikah; 

– razvijajo sposobnosti domišljijskega in ustvarjalnega mišljenja; 

– se spomnijo pravljic, ki jih že poznajo; 

– domišljijskočutne predstave izrazijo s kombinacijo risbe in zapisa. 

(Priročnik za učitelje, Pouk književnosti ob berilih Pozdravljene, 

besede in Kako raste svet, 2000.) 

 

2. Uvodna motivacija 

– medbesedilna: otrokom preberemo odlomke različnih pravljic. Učenci uganjujejo, 

katere pravljice poznajo. Pogovarjamo se o pravljicah, ki so jih spoznali v otroštvu. 
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3. Najava in lokalizacija besedila 

Cic in Frc, ki ju poznate že iz Cicibana, sta prišla do nenavadne hišice. Iz katere pravljice 

je ta hiša? 

 

4. Besedilo pripovedujemo 

 

5. Premor po pripovedovanju 

Učenci uredijo svoje vtise; razmislijo, kako je obravnavana pripoved vplivala na njihova 

čustva in razum. 

Po čustvenem premoru učitelj izjavi: Čarovnice res dobro čarajo.  

Učenci odprejo berila in si ogledajo slike. Besedilo sami preberejo.  

 

6. Analiza, sinteza, vrednotenje 

Kje stoji hišica? Kakšna je? Kaj storita Cic in Frc? Kdo pride iz hišice? Ali se čarovnica 

razjezi? Kaj jima predlaga? 

 

7. Nove naloge 

– nadaljevanje: Zgodbo Pri čarovnici učenci nadaljujejo. Kakšno hišo je pričarala 

čarovnica in kaj sta storila Cic in Frc? Nadaljevanje zgodbe učenci zapišejo z risbo in 

besedami. 

 

III Faze šolske interpretacije na primeru zgodbe V deželi papirnatih zmajev 

1. Cilji  

Učenci: 

– samostojno berejo zgodbo v slikah; 

– razvijajo sposobnosti domišljijskega in ustvarjalnega mišljenja; 

– predlagajo svoje rešitve nastalega problema; 

– domišljijskočutne predstave izrazijo s kombinacijo risbe in zapisa. 

 

2. Uvodna motivacija 

- predstavna: Učencem predvajamo zvoke močnega vetra. Učenci si prestavljajo, da jih 

močan veter odnese v deželo, kjer živijo le otroci in po celi deželi ležijo po tleh otroške 

igrače: avtomobilčki, barbike, kocke, gradovi, letala … Nato zvoke utišamo, učenci pa z 
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gibi uprizorijo, kaj vse bi počeli v tej deželi. Nato zvoke vetra zopet predvajamo in veter 

jih ponese nazaj na mesta.  

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Tudi Cica in Frca je močan veter ponesel visoko v zrak in pristala sta v deželi papirnatih 

zmajev. Dobro prisluhnite zgodbi in spoznali boste, kakšna je bila ta dežela.  

Učencem zgodbo interpretativno preberemo. 

 

4. Premor po pripovedovanju 

Učenci uredijo svoje vtise; razmislijo, kako je obravnavana pripoved vplivala na njihova 

čustva in razum. 

Učenci odprejo berila in si ogledajo slike. Besedilo sami preberejo.  

 

5. Analiza, sinteza, vrednotenje 

Kdo nastopa v zgodbi? Kaj se je zgodilo s Cicem in Frcem? Kje sta pristala? Kakšna je 

bila ta dežela? Ali je bila Cicu in Frcu všeč ta dežela? Kaj sta si želela? Ali mislite, da bi 

vam bilo všeč v tej deželi? Kaj bi vi storili na Cicovem in Frcovem mestu, če vam v deželi 

papirnatih zmajev ne bi bilo všeč? 

 

6. Nove naloge 

– ilustriranje besedila: Predstavljajte si, da vas in vašega najboljšega prijatelja veter 

ponese v deželo sladolednih hiš. Kakšna mislite, da je ta dežela? Ali mislite, da bi vam 

bilo všeč v tej deželi? Narišite deželo ter sebe in prijatelja v njej. Ob ilustraciji zapišite 

tudi besedilo. 

 

IV Faze šolske interpretacije na primeru zgodbe Mici sanja 

1. Cilji 

Učenci: 

– razvijajo sposobnosti domišljijskega in ustvarjalnega mišljenja; 

– predlagajo svoje rešitve nastalega problema; 

– domišljijskočutne predstave izrazijo s kombinacijo risbe in zapisa. 
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2. Uvodna motivacija 

- izkušenjska: Ali ste danes kaj sanjali? Ali se spomnite, kaj ste sanjali? So bile te sanje 

lepe? Ali sanjate kdaj tudi kaj groznega? Kako se takrat počutite? Kaj storite, ko imate 

grde sanje? Ali pokličete k sebi svoje starše ali storite kaj drugega?  

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Tudi naša mala pošast Mici je imela danes grozne sanje. Udobno se namestite in pozorno 

poslušajte, kaj je storila ona. 

Učencem zgodbo interpretativno preberemo. 

 

4. Premor po branju 

Učenci uredijo svoje vtise; razmislijo, kako je obravnavana pripoved vplivala na njihova 

čustva in razum. 

Učenci odprejo berila in si ogledajo sliko. Besedilo tudi sami preberejo.  

 

5. Analiza, sinteza, vrednotenje 

Kdo nastopa v zgodbi? Kaj je storila Mici, preden je šla spat? Kje spi Mici? Kaj je 

sanjala Mici? Kaj je storila, ko jo je bilo strah? Kaj bi vi storili, če bi bili Mici? 

 

6. Nove naloge 

– preoblikovanje zgodbe: Predstavljajte si, da ste Mici, ki sanja lepe sanje. Napišite, kaj 

sanjate ter zgodbo tudi ilustrirajte. 

 

V berilu za 3. razred devetletne osnovne šole (Berilo 3: Kdo bo z nami šel v gozdiček? ter v 

berilu Kako raste svet, založba DZS) sta zastopana sva literarna dela Majde Koren: 

 Eva in kozel: Trije kupčki računov 

 Mala pošast Mici: Mici popravlja uro 

 

I Faze šolske interpretacije na primeru zgodbe Trije kupčki računov 

1. Cilji 

Učenci: 

– zaznajo realistično pripoved; 

– razumejo motive za ravnanje književnih oseb; 

– besedilo doživljajo ob lastnih doživljajskih izkušnjah; 
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– oblikujejo svoje stališče do problema v besedilu in ga znajo utemeljiti; 

– pripovedujejo o svojih občutkih ob branju besedila. (Priročnik za 

učitelje: Kdo bo z nami šel v gozdiček?) 

 

2. Uvodna motivacija 

– izkušenjska: Imate kakšnega hišnega ljubljenčka ali najljubšo igračo? Ali vam je hišni 

ljubljenček oziroma igrača že kdaj kaj pomagala? Kako? 

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Učitelj na kratko predstavi Evo, ki je glavna književna oseba v zgodbi. Pove, da je imela 

svojega modrega kozla, ki ji je večkrat pomagal. 

 

Najavi in lokalizaciji besedila sledi interpretativno branje. Nato učenci omenjeno besedilo 

še samostojno preberejo.  

 

4. Premor po branju 

Učenci po branju uredijo svoje vtise; razmislijo, kako je obravnavana pripoved vplivala na 

njihova čustva in razum. 

 

5. Analiza, sinteza, vrednotenje 

Zakaj je Eva potrebovala kozla? Na kakšen način ji je pomagal? Pred kom ga je skrivala? 

Zakaj menite, da ga ni predstavila mami? Kdo je v resnici računal? Imate tudi vi svojega 

modrega kozla? Pripovedujte o njem. Ali tudi vi kdaj ne želite odgovarjati na vprašanja 

staršev? Kaj takrat naredite? Kaj bi svetovali Evi? 

 

6. Nove naloge 

– preoblikovanje zgodbe: Zgodbo Trije kupčki računov učenci preoblikujejo tako, da so 

sami glavni junaki. Napišejo zgodbo, pri katerih delih bi oni sami potrebovali Evinega 

modrega kozla. 
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II Faze šolske interpretacije na primeru zgodbe Mici popravlja uro 

1. Cilji 

Učenci: 

– zaznajo realistično pripoved; 

– razumejo motive za ravnanje književnih oseb; 

– besedilo doživljajo ob lastnih doživljajskih izkušnjah; 

– oblikujejo svoje stališče do problema v besedilu in ga znajo utemeljiti; 

– pripovedujejo o svojih občutkih ob branju besedila. 

 

2. Uvodna motivacija 

– zgodbene: Prijatelj vam obljubi, da bo prišel k vam točno ob treh. Toda ura tako počasi 

bije, vi pa ga že nestrpno čakate. Kaj storite?  

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Tako je tudi Mici nestrpno čakala dečka Šimna. Njega pa ni in ni bilo. Pozorno 

poslušajte, kaj je storila Mici. 

Najavi in lokalizaciji besedila sledi učiteljevo interpretativno branje. Nato učenci 

omenjeno besedilo še samostojno preberejo.  

 

4. Premor po branju 

Učenci po branju uredijo svoje vtise; razmislijo, kako je obravnavana pripoved vplivala na 

njihova čustva in razum. 

 

5. Analiza, sinteza, vrednotenje 

Zakaj je Mici gledala na uro? Kdaj naj bi se vrnil Šimen iz šole? Zakaj ga še ni bilo? Kaj 

je storila Mici, da bi Šimen končno prišel domov? Ali se je potem Šimen res vrnil? Ali bi 

tudi vi enako storili? Zakaj da/ne?  

 

6. Nove naloge 

– preoblikovanje zgodbe: Napišite zgodbo, v kateri boste vi Mici, ki nestrpno čaka na 

Šimna, da pride domov. Kaj bi naredili, da bi Šimna čim prej dočakali? 
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V berilu za 4. razred devetletne osnovne šole (Berilo 4: Svet iz besed 4, založba Rokus) je 

zastopano eno literarno delo Majde Koren: 

 Teta Kuha: Proti deževna juha 

 

I Faze šolske interpretacije na primeru zgodbe Protideževna juha 

1. Cilji 

Učenci: 

– se identificirajo s književno osebo, katere življenjske okoliščine so 

podobne njihovim; 

– govorno izražajo svoje izkušnje, povezane z okoliščinami, 

predstavljenimi v besedilu; 

– govorno obnavljajo prebrano književno besedilo, opisujejo zunanjost in 

značaj ter ravnanje književnih oseb; 

– govorno navajajo motive za ravnanje književnih oseb; 

– govorno združujejo spoznanja o besedilu in ravnanju oseb ter jih 

vrednotijo na podlagi lastnih izkušenj; 

– napišejo sodobno avtorsko pravljico, katere dogajanje je razpeto med 

realnim in fantastičnim svetom. (Priročnik za učitelje: Svet iz besed 4–

6.) 

 

2. Uvodna motivacija 

– izkušenjska: Učitelj vpraša učence: Ali imate radi dež? Kaj počnete takrat, kadar dolgo 

časa dežuje? Ali se takrat dolgočasite? Ali poskušate storiti kaj, kar bi dež ustavilo? Kaj 

bi po vašem mnenju pomagalo dež ustaviti? 

 

3. Najava in lokalizacija besedila ter interpretativno branje 

Tudi otroci v naslednji zgodbi niso mogli več prenašati dežja, zato so poklicali na pomoč 

teto Kuho. Ta pozna recept za vsako težavo in tako tudi tokrat najde rešitev. Dobro 

prisluhnite, kaj je storila teta Kuha in morda tudi sami dobite idejo, kaj storiti naslednjič, 

da neha deževati. 

Najavi in lokalizaciji besedila sledi učiteljevo interpretativno branje. Nato učenci 

omenjeno besedilo še samostojno preberejo.  
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4. Premor po branju 

Učenci po branju uredijo svoje vtise; razmislijo, kako je obravnavana pripoved vplivala na 

njihova čustva in razum. 

 

5. Analiza, sinteza, vrednotenje 

O čem govori besedilo? Kdo nastopa v zgodbi? Kje se dogaja? Kaj je otroke presenetilo? 

Kam jih je vabila teta Kuha? Zakaj? Kaj so morali prinesti s sabo? Ali mislite, da ima 

protideževna juha posebno moč? Ali menite, da je pomembno, da so otroci in teta Kuha 

sodelovali? Kaj bi se zgodilo, če bi kdo manjkal? Ali menite, da so otroci na podoben 

način reševali še kaj drugega? Kaj vse bi vi rešili s podobno juho? 

 

6. Nove naloge 

– tvorjenje novega besedila po vzorcu: Učence razdelim v pare in jim naročim, naj 

napišejo sodobno avtorsko pravljico z enim od predlaganih naslovov (Protibolečinski 

sladoled, Vsevem zajtrk, Vednovsezmorem napitek, Zaljubisevame sladica), lahko pa si 

naslov izmislijo. Nato svojo zgodbo odigrajo v paru. 
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9 INTERVJU S PISATELJICO MAJDO KOREN 
 

1. Kot pisateljica pišete že vrsto let. S pisateljevanjem ste začeli kot najstnica. Katera je 

Vaša prva knjiga? Ali je ta knjiga objavljena? 

V najstniških letih sem pisala za svoje veselje, tista besedila so bile še najbolj podobna doktor 

romanom. Ker take literature ne cenim preveč, svojih 'del' nisem nikomur kazala, kaj šele, da 

bi jih hotela javno objaviti. Prva leposlovna knjiga, ki je bila objavljena, je bila Mala pošast 

Mici. Tej je sledila še druga, Mici v mestu. Deset let kasneje se je Mici preselila v šolske 

klopi in pristala v knjigi  Mici iz 2. a. 

 

2. Ali že od začetka pišete zgodbe o otrocih, najstnikih? 

Najlažje pišem za najmlajše. Z mladinsko književnostjo sem se podrobneje seznanila na 

Pedagoški akademiji pri profesorici Marjani Kobe. Začela sem spremljati vse, kar je 

najboljšega v tej zvrsti literature in ta čas sem se začela tudi sama preizkušati z besedili za 

najmlajše. Kakor so moji otroci rasli, tako so rasli tudi moji junaki: ko so moji sinovi dosegli 

najstniška leta, sem začela pisati tudi besedila, ki govorijo o tej starostni skupini. 

 

3. V vaših delih so glavni liki otroci. Ti imajo težave v šoli in doma. Ali so Vam taki 

učenci »z napako« tudi v učiteljskem poklicu bolj všeč ali Vam dajejo le navdih za delo? 

Otroci, ki imajo urejen dom, skrbne starše (enega ali dva) in določeno mero samozavesti, se 

laže soočijo s težavami in jih laže premagujejo kot tisti, ki jih tarejo skrbi zaradi domačih 

razmer (prepiri med starši, nasilje v družini) ali tistih, ki jih je narava prizadela s katero od 

motenj (avtizem, hiperaktivnost, disleksija ...), zato menim, da slednji otroci potrebujejo več 

učiteljeve pozornosti. Res pa je, da gre to lahko na škodo teh prvih otrok, ki so uspešni in 

morda ravno zato deležni manj pozornosti, kot bi si jo zaslužili. 

 

4. Kje ste odraščali? Kakšno je bilo vaše otroštvo? Ali vključujete v svoje delo tudi 

kakšne svoje težave, ki ste jih doživljali kot otrok v šoli? 

Odraščala sem na Rudniku, ki je bilo tedaj še predmestje Ljubljane. Danes so tukaj 

nakupovalni centri. Takrat smo se veliko igrali, in se potepali, se kdaj tudi stepli ... V mojem 

prednajstniškem obdobju ni bilo niti barvne televizije, televizijski program pa je trajal 

približno od šestih popoldne do desetih, enajstih zvečer. Tako je bilo veliko časa na voljo tudi 

za branje. Prebrala sem pa vse, kar mi je prišlo pod roko. 
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Puberteta je bila v nasprotju z brezskrbnim otroštvom precej zahtevno obdobje: kar naprej 

sem se zaljubljala. Odlomek mojega pravega dnevnika iz teh dni lahko preberete v Župcinem 

dnevniku. 

 

5. Kakšne zgodbe najraje pišete: ljubezenske, otroške, detektivske, živalske …? 

Vse zgodbe, ki jih napišem, so po svoje ljubezenske. Navežem se na junake, o katerih pišem. 

Upam, da so liki taki, da se lahko tudi bralec naveže nanje in da so predstavljeni tako 

avtentično, da se lahko z njimi poistovetijo ali pa sočustvujejo z njimi. Liki so vedno tudi del 

resničnosti – so izmišljeni, a vedno tudi del resničnega sveta. Tako pri Mali pošasti Mici 

spoznamo precej prigod mojega najmlajšega sina, ki je v knjigi pač postal zabavna pošast. 

 

Najraje pišem nonsense zgodbe, kjer se lahko igram z besedami – taki sta na primer knjigi 

Zgodbe zajca Zlatka ali Teta Kuha. Preizkusila sem se tudi z detektivskim žanrom v zgodbi 

Bert, grad in domača naloga. Sicer pa pišem zgodbe, ki so del resničnega sveta, konkretne 

prigode iz šole, take, ki bi se lahko primerile v vsakem razredu. To bi lahko bila samo otroška 

literatura, a pogosto se v teh miniaturnih zgodbah skriva globlji pomen, sporočilo, ki ga, 

upam, preberejo tudi odrasli in razumejo. 

 

6. Opazila sem, da so v vaših delih liki precej stereotipni: oče leži pred tv, igra igrice na 

računalniku, hodi s prijatelji na pivo, gleda nogomet, mama pa je tista, ki je živčna, ves 

čas tečnari, kuha, hodi s prijateljicami na kavo. V večini zgodb se starša ne razumeta ali 

sta celo ločena. Kaj botruje temu, da izbirate takšno družinsko okolje? 

Stereotipni? Zajeti želim le najpogostejšo situacijo v družini. Lev Nikolajevič Tolstoj je 

zapisal, da so si srečne družine med seboj  podobne ... Slika 'srečne' družine se kaže v zgodbi 

Julija je zaljubljena lol – v tej zgodbi je izpostavljen drug problem, namreč spletno 

nadlegovanje. Knjiga Eva in kozel govori o tem, kako deklica pogreša očeta, ker sta starša 

ločena. Ker je to glavni problem zgodbe, pač moram govoriti o njem. Drži, lahko bi se 

odselila mami in bi Eva živela pri očetu. Izbrala sem pač bolj pogosto možnost – ki pa je 

začinjena s kozlom. Kozla le nima za tolažbo vsak otrok ločenih staršev. 

 

Zgodba o Mihcu govori zelo konkretno o ločitvi in o odnosih med očetom in mamo pred tem 

in predvsem o tem, kako to doživlja Mihec. Da, lahko bi bila mama tista, ki zamuja iz službe 

in se doma naliva s pivom, očka pa bi bil skrben starš. A ker je tole ena pogostejših slik naših 

družin, sem Mihca pač postavila v 'običajno' slovensko družino. 
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7. V intervjuju za Delo ste dejali, da se je potrebno tudi o neprijetnih temah z otroki 

iskreno pogovarjati. Ali se vam zdi, da se otroci, ki doživljajo travme zaradi družinskega 

okolja, ob takšnih delih potolažijo? Ali se ob takih delih bolj odprejo in razkrijejo svoje 

težave? 

Zagotovo jim je laže pri srcu, ko spoznajo, da niso edini s takimi težavami. Učni načrt je 

natrpan in učitelji hitijo z učno snovjo. Tako ni dovolj priložnosti, da bi se pogovarjali o takih 

temah. Odrasli se veliko pogovarjamo o tem, za otroke pa je to še vedno tabu tema. Pri takih 

zgodbah kot sta Eva in kozel ali Mihec si učenci na nek način oddahnejo, ko vidijo, da se 

podobne reči dogajajo tudi drugim. Ob poslušanju se tudi opogumijo in o tem spregovorijo. 

 

8. Vsakodnevno se srečujete z dvema različnima poklicema: kot učiteljica in kot 

pisateljica. To prav gotovo ni lahko. Katerega izmed teh dveh poklicev vam je težje 

opravljati? Zakaj? 

Tistega, ki ga v tistem trenutku opravljam. Kadar poučujem, si želi pisati in obratno. Gre za 

drugačno situacijo. Ko pišem, potrebujem tišino, samoto. Tudi tega se naveličaš, zato je lepo 

iti v šolo, med otroke. Šola je lahko zelo zabavna. Zame so otroci čisto zares največji zaklad: 

polni so zabavnih idej, vsak dan si izmislijo kaj novega! Z njimi preživim celo leto, včasih 

tudi dve ali tri in se nanje zelo navežem in oni name. Ob tem sem priča tudi njihovim 

težavnim obdobjem: zavrnitvam, neuspehom, bolezni, ločitvam, nasilju v družini, včasih tudi 

smrti. Vse to se lahko spremeni v zgodbe: vesele in manj vesele prigode. 

 

9. Ali svoje zgodbe pogosto obravnavate tudi pri pouku? 

Zgodbe Zajca Zlatka so nastale prav za moje učence. Poučujem namreč na šoli z zelo pisano 

sestavo učencev; učenci so z vseh vetrov. Med njimi je veliko takih, ki doma ne govorijo 

slovensko. Za mesec ali dva sem se zakopala v Slovenski slovar knjižnega jezika in iz njega 

izpisovala najpogostejše samostalnike za vsako črko abecede. Tako je nastala knjiga Zgodbe 

zajca Zlatka. Učenci se ob zgodbah zabavajo, hkrati pa ponovijo znane besede na določeno 

črko ali se seznanijo z novimi. Te besede nato uporabijo v svojih povedih ali kar zgodbah. 

 

10. Katero vašo zgodbo najraje obravnavate? Zakaj? 

Navadno obravnavam dela, ki mi pomagajo pri opismenjevanju otrok; take so zgodbe Zajca 

Zlatka. Pogosto sem obravnavala posamezne zgodbe iz Mici iz 2. a. Ta knjiga daje namreč 

veliko priložnosti za uvod v čisto neformalne pogovore o težavah, ki se pojavljajo v razredu. 
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Pogosto otrokom v šoli preberem katero od novih zgodb, še preden je natisnjena. Bolj iz 

radovednosti, ker me zanima njihov odziv. Sicer teh zgodb ne obravnavam kot učno snov, 

zgodbo zgolj preberem, na primer med odmorom. 

 

11. Ali svoja književna dela obravnavate kako drugače kot druga? Kako jih po navadi 

obravnavate? 

Svojih del ne obravnavam pogosto, če pa že, mi je najljubši del, ko učenci ob delu sami 

literarno poustvarjajo. Gre za to, da ne želim izpostavljati svojih del, ker se mi zdi to 

nehigienično. Toliko je dobrih avtorjev, zato bi, če bi v ospredje postavljala svoja dela, otroci 

bili prikrajšani za spoznavanje drugih avtorjev. 

 

12. Kakšno uvodno motivacijo najpogosteje uporabite pri obravnavi književnega dela? 

Če je potrebno improvizirati, začnem z vprašanji in pogovor napeljem tako, da otrokom 

vzbudim radovednost. Ko so pripravljeni, začnem z branjem. Sicer pa: skrivnostna škatla s 

skritim predmetom vedno deluje, tista škatla, ki sem si jo zamislila za projekt Dan za 

pravljico. Podobno škatlo prinesem s seboj na nastop ob zaključku bralne značke. V tisti pa so 

skrite druge reči. Recimo štampiljka medveda in miške iz stripa (Medved in miška) in iz 

elektronske slikanice na spletni strani Župca. V tej škatli se skrivajo tudi čarobne karte, s 

pomočjo katerih si ni niti najmanj težko izmisliti pravljice! 

 

13. Kakšne poustvarjalne naloge najpogosteje dajete svojim učencem pri književnem 

pouku? 

Glavne like prestavljam v nove situacije. Tako so učenci sami pisatelji. Poskušam jih 

spodbuditi k temu, da tudi sami čim več pišejo. Povem jim, da lahko tudi sami postanejo 

pisatelji, če so dovolj vztrajni. V projektu Naša mala knjižnica (delovni zvezek, KUD 

Sodobnost International, 2010) predstavim dejavnosti, ki jih otroci izvedejo po branju Lojze 

iz vesolja. Lojza prihaja z nekega drugega planeta, v knjigi pristane v Ljubljani, vsak otrok pa 

lahko napiše zgodbo o tem, kako je bilo, ko je Lojza obiskala njegov kraj, njegovo šolo ali 

njegov dom. Lojza je sama po sebi zabaven lik, zato so tudi zgodbe, ki jih napišejo otroci, 

zanimive in nikoli dolgočasne. 

 

 

 



 70 

14. Nekatere vaše zgodbe oziroma književni junaki (npr. Mici) so že precej stari. Ali 

opažate kakšno razliko v odzivu učencev na Vaša dela danes ali pred desetimi leti? 

Še vedno jo imajo radi. Jaz pa sem se med pisanjem zgodb o pošasti Mici razvijala. Včasih je 

bila Mici zgolj nagajiva pošast, zdaj, ko je prišla v šolo, je postala pametnejša, pomaga 

sošolcem, se zna vživeti v njihove težave, še vedno pa ostaja navihana, nagajiva. Morda zato, 

ker sem v šoli tudi sama bila bolj poredna kot ne. Kdo pa zdrži v klopi štiri ure, ne da bi ta čas 

kaj ušpičil? Kakšen dolgčas bi to bil! 

 

15. Kakšni so običajno odzivi otrok na Vaša dela? 

So pozitivni, čeprav večina otrok raje bere Lov na pošasti in podobne zgodbe, t. i. kič. 

Menim, da vsak človek potrebuje tudi kič; tudi otroci ga morajo nekaj »pokonzumirati«, ob 

tem pa upam, da bodo sčasoma segli tudi po zahtevnejših besedilih, da ne bodo še kot odrasli 

brali (ali spremljali po televiziji) zgolj najlažje žanre. 
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10 ZAKLJUČEK 

 

Pester izbor knjig Majde Koren nam odpre drugačen pogled na otroka in njegovo doživljanje 

sveta, ob katerem se tudi odrasli bralci marsičesa naučimo. Pisateljico lahko brez težav 

prištevamo za mladinsko pisateljico, saj so njena dela primerna tako za mladostnike kot tudi 

za najmlajše, začetnike branja. Zaveda se namreč, da ima mladinska književnost veliko težo v 

osebnostnem razvoju otroka in da je le-temu potrebno omogočiti stik in srečevanje z njo čim 

bolj zgodaj in na doživljajsko dostopen način.  

 

Korenova svoje književne zbirke zapolnjuje z obiljem tematsko in slogovno čim različnejših 

pravljično-fantastičnih in realističnih proznih vzorcev, da bi tako otroški bralec lahko našel 

zase ustrezno branje glede na bralno izkušenost, literarni okus in obzorje pričakovanja. 

 

V vseh njenih delih, ki sem jih raziskala, lahko zaznamo perspektivo zbliževanja. V otroških 

zgodbah je največkrat prisotna parabolična perspektiva in perspektiva čudenja; v delih za 

mladostnike pa perspektiva oporekanja ter resničnostna perspektiva. Pri perspektivi 

zbliževanja gre za neke vrste otroško perspektivo, kar pomeni, da avtorica temo predstavi 

tako, da pripovedovanje prilagodi življenjskemu izkustvu otroka oz. mladostnika. Bralec 

doživlja svet junakov skozi perspektivo mladih junakov, skozi njihovo dojemanje. V ospredje 

literarnih del Korenove vstopa notranjost otroških likov, njihovo razumevanje in doživljanje 

sveta, vsakodnevne tegobe itd. V večini del je prisoten avktorialni pripovedovalec, ki pa se 

prilagodi notranjemu pogledu skozi oči literarnih junakov. Tako je ves čas v ospredju otrok, 

njegova percepcija dogodkov, predvsem pa njegova duševnost, notranji odzivi na zunanje 

okoliščine, ki so zgolj orodje pri prikazovanju notranjega sveta literarnega junaka. Otrokom je 

ta perspektiva blizu in radi prebirajo takšna dela. To sem se lahko prepričala tudi sama pri 

obravnavi literarnih del Majde Koren v 5. razredu.  

 

Odziv učencev na vsa štiri dela Korenove je bil pozitiven, vendar pa se je glede na različne 

perspektive razlikoval. Učencem so bila najbolj všeč dela z realistično perspektivo in z 

junakom, s katerim so se lahko poistovetili. V tem razvojnem obdobju učenci potrebujejo 

namreč »vrata za identifikacijo«, ki pomenijo osebni pomen književnega besedila za 

posameznega učenca. Pomembno je, da poosebijo junakove izkušnje kot svoje.  
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Ob vsakem obravnavanem literarnem delu so učenci tudi literarno poustvarjali. Najlažje so 

pisali fantastična besedila; o sebi kot o vsemogočnemu junaku, ki reši vse težave, nekoliko 

težje pa jim je bilo opisovati resnične dogodke, ki so jih doživeli, saj pri tem niso mogli 

uporabiti domišljije. Tako lahko zopet potrdim hipotezo, da otrok v tem obdobju najlažje 

poustvarja o fantazijskem svetu, ki živi v njegovi glavi, saj zlahka »pobegne« v svet 

domišljije. 

 

Pri opazovanju odzivov učencev na literarna dela Majde Koren, sem ugotovila, da se le-ti 

razlikujejo glede na različne perspektive. Vendar pa se mi zdi, da je 17 učencev premajhen 

vzorec, da bi lahko posplošila rezultate na celotno populacijo otrok v tem razvojnem obdobju. 

Kajti tudi med temi 17-imi učenci so bili nekateri taki, ki so glede na perspektivo drugače 

sprejemali literarna dela kot večina.  

 

Kljub različnim perspektivam je bil odziv učencev na obravnavana književna dela Majde 

Koren pozitiven. Učenci so bili motivirani in z veseljem prisluhnili prigodam, ki so se 

pripetile junakom iz zgodb.  

 

V večini književnih delih pisateljice Korenove se skriva tudi globlji pomen oziroma 

sporočilo. Tako kot vse, nam tudi njene knjige marsikaj povedo. Zato je pomembno, da so 

knjige, ki jih ponudimo otrokom, kvalitetne. Ne smemo se pustiti zavesti miselnosti in 

naivnosti današnjega časa, da bo otroku bolje, če bo v življenju prilagojen večini zahtevam 

»realnega sveta« in tako seči po kiču, po trivialnosti ter jo otroku ponuditi kot duhovno hrano 

in »varno zavetje« (prim. Žabot, 2011). Zavedati se moramo, »da je človeško pristna, 

človeško topla in umetniško živa otroška in mladinska literatura mladim dušam najustreznejši 

duhovni prostor.« (Prav tam: 72.) 
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12 PRILOGA 

 
12.1 Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Pozdravljen/a! 

 

Sem Katarina Gorše in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni 

pouk. Pri predmetu mladinska književnost pišem diplomsko delo o pisateljici Majdi Koren.  

 

Pred teboj je vprašalnik o omenjeni pisateljici. Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori 

pa bodo uporabljeni izključno za namene tega diplomskega dela.  

 

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem. 

 

Katarina Gorše 

 

1. Kakšne knjige najraje bereš?  

 

 

3. Ob prebiranju različnih besedil spoznavaš verjetno tudi veliko novim pisateljev in 

pisateljic. Ali morda poznaš Majdo Koren?  

 

 

 

4. Si se že kdaj srečal s kakšnim njenim delom? Katerim? 

 

 

 

5. Ali so ti bile zgodbe pisateljice Majde Koren všeč ? Zakaj ne/da? 
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12.2 Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 

Pozdravljen/a! 

 

Zdaj, ko si slovensko pisateljico Majdo Koren dobro spoznal in podrobneje poznaš tudi njena 

štiri dela (Teta Kuha – Možganski zavozljaj, Župcin dnevnik, Lojza iz vesolja in Bert, grad in 

domača naloga), je pred teboj ponovno vprašalnik. Prosim te, da vprašanja natančno prebereš 

ter dobro premisliš, preden zapišeš odgovor.  

 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno za namene tega 

diplomskega dela.  

 

Za sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem. 

Katarina Gorše 

 

Katero obravnavano delo Majde Koren ti je bilo najbolj všeč? 

 

 

Kateremu junaku iz obravnavanih del Majde Koren si najbolj podob(e)n-a? Kje vidiš te 

podobnosti? 

 

 

Kateremu literarnemu junaku iz obravnavanih del bi želel biti podob(e)n-a? Zakaj? 

 

 

Katero zgodbo ob literarnem delu Majde Koren ti je bilo najlažje napisati? Zakaj? 

 

  

 

Katero zgodbo ob literarnem delu Majde Koren ti je bilo najtežje napisati? Zakaj? 


