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IZVLEČEK 

V diplomski nalogi sem raziskovala različnost deškega in dekliškega v veljavnih berilih za 

prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012.  

Predstavila sem temeljne pojme – seksizem, stereotip in spolni stereotip. 

Z raziskavo, kjer sem uporabila metodi kvalitativnih in kvantitativnih analiz, sem ugotavljala: 

- kolikšen delež književnih del v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne 

šole v šolskem letu 2011/2012 zajemajo dela s prevladujočim deškim likom in 

kolikšen delež dela s prevladujočim dekliškim likom; 

 

- katere značilnosti, lastnosti, poklici ipd. se pripisujejo deškim in katere dekliškim 

likom v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 

2011/2012; 

 

- ali obstaja povezanost med spolom avtorja in prevladujočim spolom likov, 

nastopajočih v delih v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v 

šolskem letu 2011/2012. 

 

 

Ključne besede: seksizem, stereotip, spolni stereotip, spolne vloge 



 

 

SUMMARY 

Title: The diversity of boys' themes and girls' themes in valid textbooks for the first triennium 

of nine-year elementary schools in school year 2011/12 

In the thesis I explored the diversity of boys' themes and girls' themes in valid textbooks for 

the first triennium of nine-year elementary schools in school year 2011/12. 

Basic concepts presented here are: sexism, gender stereotypes and gender roles. 

With the survey, where the methods of quantitative and qualitative analysis were used, I 

explored: 

- The proportion of literary texts covered by the main male literary character compared 

with the proportion of literary texts covered by the main female literary character in 

valid textbooks for the first triennium of nine-year elementary schools in school year 

2011/12. 

 

- Which personal characteristics, professions etc. are ascribed to male and female 

characters presented in the readings in valid textbooks for the first triennium of nine-

year elementary schools in school year 2011/12. 

 

- Eventual presence of a connection between author's gender and dominanting 

character's gender in the texts in valid textbooks for the first triennium of nine-year 

elementary schools in school year 2011/12. 
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1 UVOD 

V osnovnošolskih berilih srečujemo najrazličnejše literarne like, ki se pojavljajo v različnih 

vlogah, hkrati pa so si po spolnih vlogah in svojih osebnostnih ter drugih lastnostih zelo 

podobni. 

V diplomski nalogi bom poglobila razmišljanje in vedenje o različnosti deškega in dekliškega 

v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012, in sicer 

tako, da bom v njih analizirala dela, v katerih nastopajo človeški liki. Tematika zahteva 

poglobljeno razmišljanje o stereotipih, seksizmu in spolnih vlogah. Zanima me, kakšno je 

razmerje med deli s prevladujočim deškim in deli s prevladujočim dekliškim likom v 

veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole. Po natančnem pregledu petnajstih 

veljavnih beril za prvo triletje (za vsak razred po pet beril) bom najprej naštela dela, ki jih 

posamezno berilo zajema, in nato dela, v katerih nastopajo človeški liki, razdelila na tista, v 

katerih je prevladujoči lik deški, in na tista s prevladujočim dekliškim likom ter zapisala 

število enih in drugih, tako da bo razvidno, kolikšen delež v berilu zajemajo prva in druga 

dela. Dela bom razdelila tudi glede na spol avtorja, saj me zanima, kolikšen delež del s 

prevladujočim dekliškim in kolikšen delež del s prevladujočim deškim likom so zapisale 

avtorice, kolikšen pa avtorji, pa tudi, ali spol avtorja vpliva na spol glavnega lika v delu. Dela, 

v katerih nastopajo človeški liki, bom nato obravnavala posamezno, tako da bom najprej na 

kratko obnovila zgodbo in analizirala izbrane književne osebe.  

 

Cilji diplomskega dela: 

- ugotoviti razmerje med deli s prevladujočimi deškimi in deli s prevladujočimi dekliškimi 

liki v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012; 

 

- ugotoviti, katere značilnosti, lastnosti, poklici ipd. se pripisujejo deškim in katere dekliškim 

likom v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012; 

 

- ugotoviti, ali obstaja povezanost med spolom avtorja in prevladujočim spolom likov, 

nastopajočih v delu v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 

2011/2012. 
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2  PREDSTAVITEV TEMELJNIH POJMOV 

2. 1 SEKSIZEM 

Seksizem je oznaka za celoto prepričanj, stališč, vzorcev delovanj in praktičnih vsakdanjih 

delovanj, ki temeljijo na strogem ločevanju dejavnosti po spolu in podeljujejo posameznikom 

posebne neenake lastnosti glede na spol (Jogan 1992: 1141–1142). V znanih zgodovinskih 

družbah je (bila) delitev dela in osebnostnih lastnosti po spolu strogo zamejena, utrjevana in 

nadzorovana tako, da so bili moškim dodeljeni javna sfera in hierarhično višje mesto ter 

nadrejen položaj ne le v javni, temveč tudi v zasebni sferi. Družbeno nujne in neprekinjene 

dejavnosti pri zagotavljanju obstoja posameznika in vrste so bile določene kot ženska dela in 

nižje vrednotene v primerjavi z javnimi (moškimi). Ženski je bila določena vloga 

(u)domače(ne)ga bitja, ki je primarno (»po naravi«) mati in gospodinja ter prenašalka (spolno 

neenakih) vzgojnih vzorcev (Jogan, 2001).  

Seksizem ima veliko pojavnih oblik, ki so se skozi zgodovino spreminjale. Po vidnosti jih 

lahko razvrstimo na odkriti, prikriti in subtilni seksizem. Odkrito seksistični pojavi namerno 

in neprikrito diskriminirajo ženske. V preteklosti so bile odkrite oblike seksizma pogoste in 

legalne, na primer trgovanje z ženskami, nekaznovano ubijanje žensk, prepoved šolanja za 

ženske ali odrekanje volilni pravici. Sčasoma je njihovo izvajanje postalo nezakonito in 

kaznivo, kar pa samo po sebi še ni izkoreninilo odkritega seksizma. Danes so najpogostejše 

oblike odkritega seksizma družinsko nasilje in posilstva. Druge oblike odkritega seksizma se 

pojavljajo na področju dela, na primer nižje plačilo ženskam za enako delo, spolno 

nadlegovanje na delovnem mestu, majhna prisotnost žensk v političnem delovanju ... Subtilni 

seksizem je manj viden, saj je pogosto družbeno spremenljiv, ljudje ga dojemajo kot 

normalnega, je neformalen in je zato tudi težje dokazljiv. Oblika subtilnega seksizma je na 

primer pokroviteljski odnos do žensk, spodbujanje žensk, da se izobražujejo samo na enih 

področjih, in žaljive šale na račun žensk (Naterer, 2011). 

Oblike odkritega seksizma so bile v preteklosti pogostejše kot danes. Depriviligiran položaj 

žensk v vsakdanji praksi je bil utemeljen in usklajen v vseh oblikah zavesti – v morali,  

religiji, zakonodaji. Z zmanjševanjem odkritega seksizma je postajal položaj žensk na videz 

kontraverzen: na eni strani so danes ženskam zakonsko zagotovljene enake pravice, na drugi 

strani pa ženske še vedno opravljajo večino neplačanih del, na primer gospodinjska dela, 
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zasedajo slabše plačana delovna mesta, v političnem delovanju se redko pojavljajo (Naterer, 

2011). 

Seksizem v resnici ni izginil, le spremenil je pojavne oblike in postal vse bolj subtilen. 

Depriviligiranost žensk izhaja iz formalnih in eksplicitnih oblik v neformalne in latentne. 

Razkorak med razglašeno enakostjo spolov in dejanskim, depriviligiranim položajem je danes 

večji kot kdaj koli prej. Z večanjem tega razkoraka raste tudi potreba po upravičevanju 

obstoječega stanja (Naterer, 2011). 

Spreminjanje oblik seksizma zahteva tudi drugačne oblike njegovega upravičevanja in 

utemeljevanja, kar se seli iz formalnih oblik v odsevna stališča in moralne norme. Seksistično 

zakonodajo nadomeščajo stereotipne predstave. Ohranjanje spolnega razlikovanja in 

neenakega vrednotenja ženskih in moških vlog postaja vse bolj naloga dejavnikov, ki 

oblikujejo stališča in vrednote (Naterer, 2011). 

2. 2 STEREOTIP 

S stereotipi si ustvarjamo sodbe o drugih in o sebi. Preprosto rečeno, stereotipi nam 

omogočajo, da imamo o sebi malo boljše, o drugih pa malo slabše mnenje, pri čemer nam 

uspešno meglijo realno predstavo o nas in drugih. Tako na zelo poenostavljen način 

presojamo ljudi glede na njihov socialni položaj, narodnost, raso, versko pripadnost in glede 

na njihov biološki spol. Socialna psihologija loči med številnimi stereotipi: statusnimi, 

narodnostnimi, rasnimi, verskimi in drugimi ter med spolnimi stereotipi (Kobal, 2001).  

Lippmann (1999) je opredelil stereotip kot »sliko v glavi«, ki si jo posameznik riše o sebi in 

drugih. Avtor meni, da stereotip nosimo v glavi in si določene stvari o nečem predstavljamo 

že prej, preden to sploh vidimo (prav tam: 79). Za stereotip je značilno, da temelji na 

nepreverjenih dejstvih in sporočilih o nekem dogodku, osebah, predmetih itd. 

Stereotipi igrajo pomembno vlogo pri ocenjevanju posameznikov kot predstavnikov 

določenih družbenih skupin, zato so bili pogosto predmet psihološkega proučevanja (Avsec, 

2002).  

Danes je splošno sprejeta opredelitev, da je stereotip prepričanje, ki zajema relativno 

enostavne in trdno zasidrane sodbe in presoje, ki se nanašajo na različne znane osebe, objekte, 

pojave in dogajanja (Kobal, 2001). 
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2. 3 SPOLNI STEREOTIP 

Presojanje ljudi glede na njihov biološki spol že od nekdaj odločilno vpliva na 

zdravorazumsko razlikovanje med moškimi in ženskimi osebnostnimi lastnostmi. Z drugimi 

besedami: na moške in ženske in na njihove socialne vloge večinoma gledamo stereotipno. Pri 

opisovanju ženskih lastnosti še vedno prevladujejo atributi, kot so: nežna, čustvena, 

občutljiva, topla, dovzetna za potrebe drugih, zgovorna itd., pri opisovanju moških lastnosti 

pa: razumski, vpliven, dominanten, hladen, pogumen itd. Takšno poenostavljeno in 

polarizirano pripisovanje enih lastnosti ženskam, drugih pa moškim odločilno vpliva na 

vzgojo. Še vedno je namreč med mnogimi starši povsem nezavedno prisotno prepričanje, da 

se mora vzgoja deklic razlikovati od vzgoje dečkov (Kobal, 2001). 

Spolni stereotipi so sestavljeni iz več ločenih komponent (osebnostne lastnosti, zunanji videz, 

vedenjske vloge, poklici), od katerih ima vsaka svojo maskulino (moško) in feminino 

(žensko) obliko. Kljub temu da nobena od komponent ni izključno značilna za en spol, pa so 

maskuline oblike značilnejše za moške in feminine za ženske (Avsec, 2002). 

Raziskave s področja psihologije osebnosti kažejo, da ljudje ne presojamo stereotipno le 

drugih oseb – otrok ali odraslih – temveč pogosto tudi sebe. S Cattellovim vprašalnikom 

osebnostnih lastnosti so raziskovalci ugotovili, da si ženske pripisujejo več lastnosti – 

nežnost, občutljivost, blagost, razvajenost, izbirčnost, odvisnost itd., ki bi jih lahko označili 

kot tipično ženske lastnosti. Moški se pogosteje opisujejo kot ostri, realistični, trdi, praktični, 

neodvisni, včasih celo grobi, togi, naduti ... Te lastnosti bi lahko označili kot tipično moške 

(Kobal, 2001). 

Spolni stereotipi ustvarjajo nerealno in nepravično predstavo o moških in ženskah. 

Samoumevno je namreč, da niso vsi moški pogumni, samozadostni, neodvisni in niso vse 

ženske nežne, občutljive, sramežljive itd. (Kobal, 2001). 
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POGOSTEJŠI SPOLNI STEREOTIPI (Musek, 1995: 54) 

VELJAJO ZA MOŠKE VELJAJO ZA ŽENSKE 

agresivnost 

dominantnost 

manjša čustvenost 

neodvisnost 

nesugestibilnost 

aktivnost 

logičnost, racionalnost 

usmerjenost v okolje in poklic 

čustveno manj občutljivi in ranljivi 

odločnost 

težko se jim izvabi solze 

ne skrbijo za videz 

manj zgovorni 

brezobzirnost, netaktnost 

trdota, ostrina, grobost 

manj sočutja in empatije 

pustolovski, se manj ozirajo na nevarnosti 

manjše krize jih ne vznemirjajo 

neagresivnost 

podredljivost 

večja čustvenost 

odvisnost 

sugestibilnost 

pasivnost 

intuicija, iracionalnost, instinkt 

usmerjenost na dom in družino 

čustvena občutljivost in ranljivost 

neodločnost 

zlahka se jim izvabi solze 

skrbijo za videz 

zgovornejše 

obzirnost, taktnost 

blagost, milina, nežnost 

več sočutja in empatije 

bolj si želijo varnosti, manj so pustolovske 

manjše krize jih bolj vznemirijo 
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3 PREDSTAVITEV PROBLEMA 

Stereotipi (in s tem seksizem) ne izhajajo iz ločenosti literarnih oseb po spolu, pač pa jih 

tvorijo lastnosti, ki so deški/dekliški podobi pripisane (prim. Saksida, 1997). 

A. Turin (1995), avtorica avdiovizualne analize podobe deklice v otroški literaturi, v uvodu 

svojega prispevka o enakopravnosti spolov postavi tezo, da lahko stereotipi v otroški literaturi 

na otroka vplivajo celo bolj kot sama realnost. Navede tudi stereotipe v slikanicah: vloga 

žensk je povezana z domačimi opravili (npr. skrb za hišna pravila in otroke), medtem ko 

moški služi denar in je junaški, ustvarjalen. Stereotipe odkriva avtorica še v 

določitvah/značilnostih podobe deklice (neumnost, nežnost, čustvenost, ubogljivost, 

boječnost, neaktivnost) in dečka (pogum, nasilnost).  

Seksizem se odraža tudi v značilni predmetnosti, ki je povezana s spoloma in je na ravni njene 

parabolike spolnorazločevalna: ženska – predpasnik, košara, metla, očala (sicer kot znak 

inteligence so pri ženski povezana z nagajivostjo in tradicionalno idejo, da sta lepota in 

inteligentnost v ženskah nezdružljivi); moški – časopis kot simbol informiranosti, aktovka 

(Turin, 1995). 

O stereotipnih poklicih/družinskih vlogah A. Turin (1995) zapiše, da besedila redko 

predstavljajo poklice – ženske so potemtakem predvsem matere, opravljajo domača dela, 

izjemi sta tajnica in medicinska sestra. Stereotipni sta babica in mama: poleg skrbne mame se 

v delih pojavlja še stereotip nesrečne mame in mame, ki otroka zabava; dečkova mama je 

praviloma služkinja v družini, dekličina mama pa učiteljica. Končni cilj ženske naj bi bili 

poroka, materinstvo in skrb za družino; očetje z aktovko so odsotni, ko gre za prikazovanje 

družinskega življenja.  

Spolna diskriminacija se odraža celo v izboru barv: ženske barve naj bi bile rožnata, rdeča in 

pastelni toni, moške mornarsko modra, vijolična, črna – temne barve (prim. Figuerola, Millán, 

v: Saksida, 1997). 

Za B. Guaycocheo je stereotipnost eden od kulturnih stilov v mladinski književnosti, opažati 

pa ga je mogoče v neopaznosti ženske, dehumanizaciji (ženska kot objekt: slabe deklice so 

grde, ženski liki pasivni, ranljivi, otročji), odvisnosti (npr. vedno so ljubljene, se poročijo), 

podcenjevanju, sovražnosti do žensk. Stereotipi se kažejo ne le v pripisanih lastnostih ali 

predmetnosti, pač pa v odsotnosti podobe ženske/deklice ter v njeni nepomembnosti: to 
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pomeni, da med naslovi (Turin, 1995) del in med glavnimi osebami v družbi ni ženskih likov 

(Colomer, v: Saksida, 1997). 

3. 1 PODOBA ŽENSKE/MOŠKEGA V SLOVENSKIH 
OSNOVNOŠOLSKIH BERILIH 

Na Pedagoškem inštitutu in Fakulteti za podiplomski humanistični študij so izvedli 

raziskovalna projekta Jezik in spolna razlika ter Podoba ženske v učbenikih in literaturi. 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako sta ženska in moška spolna vloga ter njuno mesto v 

družbi predstavljena v slovenskih osnovnošolskih berilih in v kolikšnem obsegu ter na kakšen 

način so te predstavitve stereotipne. Ugotovili so, da so v slovenska osnovnošolska berila 

vključena pretežno besedila avtorjev. Berila žensko upodabljajo zelo rigidno in stereotipno. 

Tudi tam, kjer so deklice/ženske nosilni lik zgodbe, pogosto niso junakinje v »junaškem« 

smislu, temveč so glavni lik na stereotipno ženski način (sitna mati, učiteljica, čarovnica …). 

Moški/deček je v besedilih upodobljen v veliko različnih podobah, medtem ko 

žensko/dekličino podobo predstavlja majhno število različnih podob. Analiza besedil je 

pokazala, da je ženska podoba v berilih manj zastopana; kolikor pa je, so te podobe dosti bolj 

rigidne, enolične, konservativne in stereotipne kot podobe moškega/dečka (Hrženjak, 1999). 

S različnostjo deškega in dekliškega v slovenskih osnovnošolskih berilih se je v svoji 

diplomski nalogi ukvarjala tudi B. Hrovat (2011). Raziskovala je različnost deškega in 

dekliškega skozi čas. Analizirala je pet starejših beril različnih letnikov in štiri sodobna berila, 

ki so izšla po letu 2000. Ugotovila je, da je ženska v preteklosti predstavljena zgolj kot 

gospodinja ali mama, ki skrbi za otroke, pospravlja, kuha, pere, lika, medtem ko je oče 

odsoten, služi denar in upravlja z njim. Je strog, pošten in pogumen. Ugotovila je tudi, da so v 

novejših berilih še vedno prisotna besedila s stereotipnimi lastnostmi ženske in moškega, 

pojavljajo pa se tudi novosti, kjer mama ne opravlja več tipičnih gospodinjskih del, ampak je 

zaposlena, odsotna, se ukvarja z drugimi dejavnostmi in hodi na sprehode z otroki. 

Ženske/deklice so v sodobnih berilih vedno pogumnejše, pametnejše, samozavestnejše in 

pomembnejše. Čeprav je moški v preteklosti prikazan kot zelo junaški, močan, dober, pošten 

…, je velikokrat povezan tudi z jokom in s strahom, kar naj bi bilo značilno predvsem za 

osebe ženskega spola. Avtorica naloge je prišla do pomembnih dejstev, da je v starejših 

berilih delež besedil, ki so jih prispevale avtorice, v primerjavi z deležem besedil avtorjev 

zelo nizek. Vidnejše spremembe se kažejo v berilih, ki so izšla po letu 2000, saj je delež 

besedil avtoric večji. 
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M. Hribar (2007) je v svoji diplomski nalogi z naslovom Različnost deškega in dekliškega 

prišla do podobnih ugotovitev. Ugotovila je, da je bila ženska v starejših berilih omenjena 

redkeje kot moški in da je lik ženske/deklice pogosto neopazen, nepomemben. V starejših 

berilih je najpogosteje omenjena kot gospodinja in skrbna mama. Tudi v sodobnih berilih se 

še vedno najdejo takšne, ki pečejo kolačke, pletejo, pospravljajo, pojejo uspavanke …, vendar 

pa so tudi pogumne, pametne in stroge. Pričakovala je, da v starejših berilih jok in strah ne 

bosta omenjena v povezavi z moškim/dečkom, vendar je našla kar nekaj takih primerov. Pri 

analizi deleža avtoric in avtorjev besedil je ugotovila, da je v starejših berilih delež avtoric 

izredno majhen, s časom pa se povečuje. Potrdila je svojo hipotezo, da se razlike med 

spoloma v berilih s časom manjšajo.  
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4 NAMEN RAZISKAVE/ANALIZE BERIL 

V raziskavo bom vključila metodi kvalitativnih in kvantitativnih analiz. Metoda kvantitativne 

analize bo zajemala: 

- delež vseh besedil v posameznem berilu, 

- delež besedil s prevladujočim deškim/dekliškim likom, 

- delež besedil s prevladujočim deškim/dekliškim likom glede na spol avtorja. 

S kvalitativno analizo bom dobila podatke o tem, katere lastnosti in spolne vloge so pripisane 

posameznemu spolu. Pri tem bom upoštevala samo besedila, v katerih nastopajo človeški liki.  
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4. 1 HIPOTEZE 

- Večji delež književnih del v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v 

šolskem letu 2011/2012 predstavljajo dela s prevladujočim deškim likom. 

 

- Dekliški liki so v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem 

letu 2011/2012 predstavljeni bolj stereotipno kot deški liki. 

 

- Med spolom avtorja in prevladujočim spolom nastopajočih v književnem delu v 

veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012 ni 

povezanosti. 
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5 RAZISKAVA/ANALIZA BERIL 

5. 1 KVANTITATIVNA ANALIZA 

5. 1. 1 JAZ PA BEREM 1 (berilo za 1. razred devetletne OŠ) 

Besedila, ki jih zajema berilo 

RINGA RINGA RAJA 

1. IGRAJMO SE 

2. LJUDSKA: RINGA RINGA RAJA 

3. LJUDSKA: JURČEK ORJE 

4. LJUDSKA: KATARINA BARBARA 

5. KOROŠKA PRAVLJICA: MOJCA POKRAJCULJA 

6. NEMŠKA PRAVLJICA, BRATA GRIMM: ŽABJI KRALJ 

7. PREKMURSKA PRAVLJICA: JANČEK JEŽEK 

8. REZIJSKA PRAVLJICA: BOGATA IN UBOGA SESTRA 

9. PREKMURSKA PRAVLJICA: O POVODNEM MOŽU 

10. NEMŠKA PAVLJICA: MAMKA BRŠLJANKA 

11. AFRIŠKA PRAVLJICA: KAJ JE NAJBOLJŠE 

12. NEMŠKA PRAVLJICA, BRATA GRIMM: SNEGULJČICA 

13. OTON ŽUPANČIČ: KADAR SE CICIBAN JOČE 

14. OTON ŽUPANČIČ: RAC, RAC RACMAN, KAM RACAŠ 

15. OTON ŽUPANČIČ: ZVONOVI 

16. OTON ŽUPANČIČ: PISMO 

ČRI-ČRI, ČRI-ČRI, ČRIČEK 

17. META RAINER: JEZDEC MIHAHA 

18. NEŽA MAURER: TRI LUŽE 

19. IGO GRUDEN: PESMICA O ČRIČKU 

20. KAJETAN KOVIČ: ZMAJ DIRENDAJ 

21. KAJETAN KOVIČ: MAČEK MURI 

22. ELA PEROCI: MUCA COPATARICA 

23. LEOPOLD SUHODOLČAN: KUŽA LUŽA 

24. LOUISE FATIO: SREČNI LEV 

25. POLONCA KOVAČ: PET KUŽKOV IŠČE PRAVEGA 
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26. LILI NOVY: PIKA-POKA 

27. ANICA ČERNEJEVA: TRI PTIČICE 

28. ANICA ČERNEJEVA: BELE SNEŽINKE 

OTOKAR IN ANČA 

29. BRATA GRIMM: RDEČA KAPICA, NEMŠKA PRAVLJICA 

30. BRANKA JURCA: ANČA POMARANČA; NE NE, STRAH ME JE 

31. BRATA GRIMM: VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV – NEMŠKA PRAVLJICA 

32. LOJZE KOVAČIČ: ZGODBE IZ MESTA RIČ-RAČ; PST, VOLK JE V SOBI 

33. NIKO GRAFENAUER: KORENJAK 

34. SAŠA VEGRI: OTOKAR I. 

35. VIDA JERAJ: USPAVANKA 

36. FERI LAINŠČEK: CICIBANIJA 

37. FRANCE BEVK: PETER KLEPEC 

38. LOJZE KOVAČIČ: ZGODBE IZ MESTA RIČ-RAČ; NAJMOČNEJŠI FANTEK 

NA SVETU 

39. TATJANA PREGL: MAMA V VRTCU 

40. BOJAN PISK: ZASPANI OČKA 

41. MIROSLAV KOŠUTA: O BABICI IN DEDKU 

42. FRANCE BEVK: POČASI 

43. JANEZ BITENC: MEDVEDEK MIKEC 

44. LEOPOLD SUHODOLČAN: CEPECEPETAVČEK 

45. DANE ZAJC: LETEČA HIŠICA 

46. FRAN LEVSTIK, BORIS A. NOVAK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 11 

Dela s prevladujočim deškim likom: 6 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 5 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 4 
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Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 2 

 

5. 1. 2 LILI IN BINE (berilo za 1. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

RINGA RINGA RAJA 

1. LJUDSKA: AN BAN 

2. LJUDSKA: PIKA NOGAVIČKA 

3. LJUDSKA:  EN TEN TENERA 

4. LJUDSKA:  RINGA RINGA RAJA 

5. LJUDSKA:  JURČEK ORJE 

6. LJUDSKA:  KATARINA BARBARA 

7. LJUDSKA:  BARČICA PO MORJU PLAVA 

8. MIROSLAV KOŠUTA: PRAVI BABICA 

9. KOROŠKA PRIPOVEDKA: MOJCA POKRAJCULJA 

10. NEMŠKA PRAVLJICA, BRATA GRIMM: ŽABJI KRALJ 

11. CHARLES PERRAULT, NIKO KURET: OBUTI MAČEK 

12. PREKMURSKA PRAVLJICA: JANČEK JEŽEK 

13. SAŠA VEGRI: JURE KVAK KVAK 

14. REZIJSKA PRAVLJICA: BOGATA IN UBOGA SESTRA 

15. SLOVENSKA PRIPOVEDKA: KAKO JE PAVLIHA KUKCA PRODAL 

16. PREKMURSKA PRAVLJICA: O POVODNEM MOŽU 

17. NEMŠKA PRAVLJICA: MAMKA BRŠLJANKA 

18. AFRIŠKA PRAVLJICA: KAJ JE NAJBOLJŠE 

19. NEMŠKA PRAVLJICA, BRATA GRIMM: SNEGULJČICA 

20. OTON ŽUPANČIČ: KADAR SE CICIBAN JOČE 

21. OTON ŽUPANČIČ: RAC, RAC, RACMAN, KAM RACAŠ 
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22. OTON ŽUPANČIČ: ZVONOVI 

23. OTON ŽUPANČIČ: PISMO 

ČRI-ČRI, ČRI-ČRI, ČRIČEK 

24. FERI LAINŠČEK: KOTIČEK 

25. NEŽA MAURER: TRI LUŽE 

26. IGO GRUDEN: PESMICA O ČRIČKU 

27. KAJETAN KOVIČ: ZMAJ DIRENDAJ 

28. KAJETAN KOVIČ: MAČEK MURI 

29. ELA PEROCI: MUCA COPATARICA 

30. LEOPOLD SUHODOLČAN: KUŽA LUŽA 

31. POLONCA KOVAČ: PET KUŽKOV IŠČE PRAVEGA 

32. LILI NOVY: PIKA-POKA 

33. ANICA ČERNEJEVA: BELE SNEŽINKE 

34. ANJA ŠTEFAN: V ŽEPU IMAM SREBRN LEŠNIK 

ANČA IN OTOKAR 

35. NEMŠKA PRAVLJICA, BRATA GRIMM: RDEČA KAPICA 

36. BRANKA JURCA: ANČA POMARANČA; NE NE, STRAH ME JE 

37. NEMŠKA PRAVLJICA, BRATA GRIMM: VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV 

38. BRATA GRIMM, SVETLANA MAKAROVIČ: VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV – 

RADIJSKA IGRA 

39. REZIJSKA PRAVLJICA: VOLKU OSTRIGLI BRKE – RADIJSKA IGRA 

40. LOJZE KOVAČIČ: ZGODBE IZ MESTA RIČ-RAČ; PST, VOLK JE V SOBI 

41. VIDA JERAJ: USPAVANKA 

42. NIKO GRAFENAUER: KORENJAK 

43. SAŠA VEGRI: OTOKAR I. 

44. FRANCE BEVK: PETER KLEPEC 

45. LOJZE KOVAČIČ: ZGODBE IZ MESTA RIČ-RAČ; NAJMOČNEJŠI FANTEK NA 

SVETU 

46. BARBARA GREGORIČ: JAKEC – BRAT 

47. MIROSLAV KOŠUTA: O BABICI IN DEDKU 

48. FRANCE BEVK: POČASI 

49. TONE PAVČEK: JURI MURI V AFRIKI 

50. TONE PAVČEK: JURI MURI DRUGIČ V AFRIKI 

51. JANEZ BITENC: MEDVEDEK MIKEC – GLASBENA PRAVLJICA 
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52. LEOPOLD SUHODOLČAN: CEPECEPETAVČEK 

53. CARLO COLLODI, NIKO KURET: OSTRŽEK – LUTKOVNA PREDSTAVA 

54. DANE ZAJC: LETEČA HIŠICA 

55. FRAN LEVSTIK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

56. FRAN LEVSTIK, BORIS A. NOVAK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO – 

RADIJSKA IGRA 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 12 

Dela s prevladujočim deškim likom: 8 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 4 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 4 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 1 
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5. 1. 3 KO PRAVLJICE OŽIVIJO (berilo za 1. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

ZLATA LADJA … 

1. KAJETAN KOVIČ: ZLATA LADJA 

… K NAM PRIHAJA 

2. LJUDSKE PESMICE, PESMICE NAŠIH BABIC IN DEDKOV 

3. NIKO GRAFENAUER: SAM 

4. BARBARA ANDREWS: ŽALOSTNI PRINC (prev. Katarina Minatti) 

5. LEOPOLD SUHODOLČAN: CEPECEPETAVČEK 

6. LEOPOLD SUHODOLČAN: PIKO DINOZAVER 

7. BRANKA JURCA: NAGAJIVI ŠKRAT 

8. TATJANA PREGL: USPAVANKA 

9. PLAVA MESEC NAD GORO 

10. OTON ŽUPANČIČ: PISMO 

11. VIDA JERAJ: USPAVANKA 

12. PRIMOŽ SUHODOLČAN: VIDIM – NE VIDIM! 

13. LILI NOVY: PIKA-POKA 

14. LENE SKUMANZ – MAYER: TINO IN MAVRICA (prev. Alenka Beg – Lauko) 

SEDIMO NA ZLATO BARKO: MOJCA, VIDEK, MEDVED MARKO 

15. SLOVENSKE LJUDSKE PESMI: IGRAJMO SE 

16. MIROSLAV KOŠUTA: KJE STANUJEŠ, MALA MIŠKA 

17. CVETKO ZAGORSKI: PIKA IN KUŽA 

18. ANNA SWIRSZCYNSKA: MALI RAKEC (prev. Jana Unuk) 

19. RUSKA PRAVLJICA: O VELIKI REPI (prev. Kristina Brenkova) 

20. RUSKA PRAVLJICA: BABICA ZIMA (prev. Kristina Brenkova) 

21. KOROŠKA PRIPOVEDKA: MOJCA POKRAJCULJA 

22. KOROŠKA PRIPOVEDKA: HVALEŽNI MEDVED 

23. SLOVENSKA NARODNA: BELA KAČA S KRONICO 

24. FRAN LEVSTIK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

25. ANICA ČERNEJ: RAK 

26. TATJANA PREGL: MIŠKA IN ZOBKI 

27. IGO GRUDEN: PESMICA O ČRIČKU 



17 

 

28. POLONCA KOVAČ: PET KUŽKOV IŠČE PRAVEGA 

29. RENE GUILLOT: KROKODIL TAKUMAN (prev. Marjana Kobe) 

ŠVIGAZAJEC, KUŽA PIKI – Z NJIMA PLUJE – MAČEK MIKI 

30. NAGAJIVE LJUDSKE PESMICE 

31. PRIMOŽ SUHODOLČAN: MEDVED STROJEVODJA 

32. RUSKA PRAVLJICA: MEDVED IŠČE PESTUNJO (prev. Marjana Kobe) 

33. LETONSKA PRAVLJICA: MEDVED IN MIŠKA (prev. Kristina Brenkova) 

34. SLOVENSKA NARODNA: MIŠ ZGRIZLA POGODBO 

35. SLOVENSKA NARODNA: POLŽ ZMAGAL V TEKU Z LISICO 

36. JOSIP RIBIČIČ: PRVI IZLET 

37. OTON ŽUPANČIČ: VRABCI IN STRAŠILO 

38. OTON ŽUPANČIČ: RAC, RAC, RACMAN 

39. MIROSLAV KOŠUTA: ZGODBICA O RAČKAH 

40. RUSKA PRAVLJICA: ZAJČEK IN REPA (prev. Kristina Brenkova) 

41. ELENA ČEPČEKOVA: ČEBELIČINI ŠKORENJČKI IN CVRČEK (prev. Severin 

Šali) 

42. SVETLANA MAKAROVIČ: ZAJČEK GRE NA LUNO 

43. GIANNI RODARI: MIŠKA IZ STRIPOV (prev. Evelina Umek) 

44. GRIGOR VITEZ: ZRCALCE 

TJA V DEŽELO ČAROVNIJO, KJER ŠE HIŠICE LETIJO 

45. ELA PEROCI: MUCA COPATARICA 

46. BRATA GRIMM: VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV (prev. Fran Albreht) 

47. BRATA GRIMM: RDEČA KAPICA (prev. Fran Albreht) 

48. BRATA GRIMM: SNEGULJČICA (prev. Fran Albreht) 

49. DANE ZAJC: LETEČA HIŠICA 

50. SIMONA ČUFER: O PRAVLJICI, KI SE JE IZGUBILA 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 10 

Dela s prevladujočim deškim likom: 4 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 6 

 



18 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 3 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 2 

 

5. 1. 4 MOJE PRVO BERILO (berilo za 1. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

PRIPOVEDUJEM, UGANJUJEM, IGRAM SE 

1. ANDREJ ROZMAN ROZA: IGRANJE 

2. NATAŠA HRASTNIK: DESET PRSTKOV 

3. SVETLANA MAKAROVIČ: ČRNI MUC, KAJ DELAŠ? 

4. ANDREJ ADAMEK: OČE ŠKRAT 

5. SLOVENSKA LJUDSKA: PETELINČEK PELJE ŽITO 

6. KSENIJA ŠOSTER OLMER: LEVA, DESNA 

7. SLOVENSKA LJUDSKA: MIŠKA KAŠKO KUHALA 

8. MIRA VOGLAR: MIŠKA IN KRT 

9. AMERIŠKA LJUDSKA: AVTO 

10. MIRA VOGLAR: ČIČIPHU 

11. ELA PEROCI: TELEFON 

12. MARIČKA CILENŠEK: PET GOSENIC 

13. AMERIŠKA LJUDSKA: GOSENICA 

14. JELKA GODEC SCHMIDT: ZAJČKOVO POPOLDNE 

15. KAJETAN KOVIČ: MAČJA PREŠTEVANKA 

16. MARJAN MANČEK: CUFEK 

17. SLAVICA REMŠKAR: BABICA ZIMA IN DEKLICA POMLAD 
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18. JELENA SITAR: PTIČKI V GNEZDU 

19. KATARINA SOKAČ: KROKI V BOLNIŠNICI 

20. KATARINA SOKAČ: ČAROVNICA ROZI IN GUGALNICA 

21. VOJAN TIHOMIR ARHAR: TOMBOLA 

22. MANICA KOMANOVA: UGANKI 

23. MIRA VOGLAR: UGANKI 

24. VALENTIN VODNIK: UGANKA 

25. VOJAN TIHOMIR ARHAR: UGANKA 

26. KATARINA SOKAČ: LETNI ČASI 

27. SAŠA VEGRI: VSEVEDA SOSEDA 

POSLUŠAM 

28. ANDREJ ROZMAN ROZA: POSLUŠANJE 

29. TONE PAVČEK: POGUMNA LENKA 

30. JAKOB IN WILHELM GRIMM: RDEČA KAPICA 

31. KRISTINA BRENKOVA: ZAJČEK SE JE IZGUBIL 

32. BELOKRANJSKA LJUDSKA: PSIČEK IN ZAJČEK 

33. JAKOB IN WILHELM GRIMM: VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV 

34. LUTKOVNI PRIZORI PO KOROŠKI LJUDSKI: MOJCA POKRAJCULJA 

35. JOŽE ŠMIT: MRAVLJIŠČE 

36. IGO GRUDEN: PESMICA O ČRIČKU 

37. OTON ŽUPANČIČ: RAC, RAC, RACMAN 

38. ANDREJ ROZMAN ROZA: ŽUŽELČJI ŽUR 

39. SVETLANA MAKAROVIČ: HRČKOVA HRUŠKA 

40. FRAN LEVSTIK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

41. LUTKOVNI PRIZORI PO ELI PEROCI: MUCA COPATARICA 

42. LEOPOLD SUHODOLČAN: PIKO DINOZAVER 

43. POLONCA KOVAČ: P-ZGODBA 

44. ANDREJ ROZMAN ROZA: KLOVNA 

45. VIDA BREST: PRODAJAMO ZA GUMBE 

46. MARUŠA GUČEK: ŠOPEK 

47. LILI NOVY: PIKA-POKA 

48. ANICA ČERNEJ: TRI PTIČICE 

49. ANICA ČERNEJ: BELE SNEŽINKE 

50. MARUŠA GUČEK: NOVOLETNA JELKA 
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51. NIKO GRAFENAUER: SAM 

52. FRAN LEVSTIK: CVILIMOŽ 

53. DANE ZAJC: LETEČA HIŠICA 

54. JAROMIR KAREL ERBEN: LONČEK, KUHAJ 

55. KAJETAN KOVIČ: MAČEK MURI 

56. OTON ŽUPANČIČ: ZVONOVI 

57. OTON ŽUPANČIČ: PISMO 

58. TATJANA PREGL: USPAVANKA 

59. VIDA JERAJ: USPAVANKA 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 7 

Dela s prevladujočim deškim likom: 1 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 6 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 
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5. 1. 5 KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? (berilo za 1. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

1. MIRA VOGLAR: BIBA LEZE 

2. LJUDSKE: RAJALNE IGRE 

3. LJUDSKE: ČRKE RAZIGRANKE 

4. LJUDSKE: CIBCIBIRIBCIBLONIKA 

5. GRIGOR VITEZ: KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK 

6. LJUDSKA: MUREN POJE 

7. MIRA VOGLAR: KAJ JE TO? 

8. LILI NOVY: PIKA-POKA 

9. ANICA ČERNEJ: RAK 

10. IGO FRUDEN: PESEM O ČRIČKU 

11. OTON ŽUPANČIČ: KADAR SE CICIBAN JOČE 

12. OTON ŽUPANČIČ: UGANKE 

13. MARJAN MANČEK: MODRI MEDVEDEK 

14. OTON ŽUPANČIČ: ZVONOVI 

15. JACOB IN WILHELM GRIMM: RDEČA KAPICA 

16. JACOB IN WILHELM GRIMM: SNEGULJČICA 

17. FRANCE BEVK: PETER KLEPEC 

18. ANICA ČERNEJ: BELE SNEŽINKE 

19. LEOPOLD SUHODOLČAN: KUŽA LUŽA 

20. LJUDSKA: O POVODNEM MOŽU 

21. ANJA ŠTEFAN/JELKA REICHMAN: ČUDEŽNI LEŠNIKI 

22. SVETLANA MAKAROVIČ/ANA ZAVADLAV: ČRNI MUC, KAJ DELAŠ? 

23. ELA PEROCI: MUCA COPATARICA 

24. LJUDSKA: JANČEK JEŽEK 

25. DANE ZAJC: LETEČA HIŠICA 

26. V KNJIŽNICI 

27. LJUDSKA: HVALEŽNI MEDVED 

28. FRAN LEVSTIK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

29. FRAN LEVSTIK: CVILIMOŽ 

30. LEOPOLD SUHODOLČAN: CEPECEPETAVČEK 
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31. KAJETAN KOVIČ: MAČEK MURI 

32. KRISTINA BRENKOVA: BOLNA MIŠKA 

33. KAJETAN KOVIČ: ZMAJ DIRENDAJ 

34. MAX VELTHUIJS: ŽABEC IN TUJEC 

35. PIOTR WILKÓN: MUCA ROZALINDA 

36. TATJANA PREGL: USPAVANKA 

37. VIDA JERAJ: USPAVANKA 

38. VIDA BREST: PRODAJAMO ZA GUMBE 

39. TONE PAVČEK: JURI MURI V AFRIKI 

40. NATAŠA KONC LORENZUTTI: RAVNO PRAV VELIK 

41. ANDREJ ROZMAN ROZA: MIHEC GRE PRVIČ OKROG SVETA 

42. LILA PRAP: MEDNARODNI ŽIVALSKI SLOVAR 

43. MOLDAVSKA LJUDSKA: ZAJČEK SIVI NAGAJIVI 

44. RUSKA LJUDSKA: IMELI SMO KOZLIČKA 

45. SLOVAŠKA LJUDSKA: MIŠKA JE KUHALA KAŠICO 

46. NEMŠKA LJUDSKA: VSE MOJE BELE RAČKE 

47. SEVERNOAMERIŠKA INDIJANSKA USPAVANKA: SONCE ZA GORO ZASPI 

48. ROMKA DEMETER: POJTE, ROMI! 

49. LJUDSKA: MOJCA POKRAJCULJA 

50. JACOB IN WILHELM GRIMM: VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV 

51. V GLEDALIŠČU 

52. IGRAČE NASTOPAJO 

53. PREDMETI OŽIVIJO 

54. LUTKOVNE IGRE 

55. TATJANA KOKALJ: KAKO SE JE MOŽILA VEVERICA 

56. JAN MALÍK: ŽOGICA NOGICA 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 9 

Dela s prevladujočim deškim likom: 5 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 4 
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Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 2 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 2 

 

5. 1. 6 NA MAVRICO PO PRAVLJICO (berilo za 2. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

1. NIKO GRAFENAUER: KJE SO PRAVLJICE DOMA? 

MAVRIČNE ČRKE 

2. NIKO GRAFENAUER: A, J, O 

3. MIROSLAV KOŠUTA: M, S, Z 

4. ENCI BENCI NA KAMENCI 

5. DUŠAN RADOVIĆ: MALIM SO VŠEČ 

6. DANE ZAJC: USTA 

7. LEO LIONNI: ABECEDNO DREVO 

8. KO PREDMETI OŽIVIJO 

9. FRANE MILČINSKI: ZVEZDICA ZASPANKA 

PEDENJPED JE DOBIL BRATA 

10. NIKO GRAFENAUER: DVOJČKA 

11. NIKO GRAFENAUER: SLADKOSNED 

12. NIKO GRAFENAUER: GLASBENIK 

13. MATEJ BOR: PALČKI – PISKALČKI 

14. BARBARA GREGORIČ: DEKLICA IN LUNA 

15. LEOPOLD SUHODOLČAN: KDO JE PETER NOS 

16. LEOPOLD SUHODOLČAN: NEKAJ, ČESAR ŠE NI BILO 
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17. PRIMOŽ SUHODOLČAN: CMOK, CMOK IN KONEC 

18. LEOPOLD SUHODOLČAN: POT SKOZI GOZD 

19. KAJETAN KOVIČ: PRI ZOBOZDRAVNIKU 

20. POLONCA KOVAČ: O ZELO TRMOGLAVEM JAZBEČARJU 

BRŽ K NAM POD DEŽNIK 

21. MIROSLAV KOŠUTA: LESTEV IN SIRČEK 

22. SVETLANA MAKAROVIČ: PISMO 

23. BRANKO RUDOLF: HUDA MRAVLJICA 

24. OTON ŽUPANČIČ: TUREK 

25. SREČKO KOSOVEL: BURJA 

26. BARBARA GREGORIČ: POTEMSKA PESEM 

27. FERI LAINŠČEK: NOVA PRAVILA 

28. ZVONIMIR BALOG: NE BOM 

29. ROGER HARGREAVES: MALA SONČICA 

30. SVETLANA MAKAROVIČ: RAZVAJENI VRABČEK 

31. SVETLANA MAKAROVIČ: SOVICA OKA 

32. SVETLANA MAKAROVIČ: POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 

KJE JE ZVONČEK? 

33. MIROSLAV KOŠUTA: VABILO 

34. ANICA ČERNEJEVA: TRAVICA 

35. DESANKA MAKSIMOVIČ: TRAVNIŠKI ZVONČEK 

36. DANILO GORINŠEK: MAJ 

37. SREČKO KOSOVEL: KJE? 

38. SREČKO KOSOVEL: VOŽNJA 

39. MANKO GOLAR: KRAGULJČKI 

40. ELA PEROCI: ČEVELJČKI 

41. ELA PEROCI: VANILIJEV SLADOLED 

42. ELA PEROCI: MUCA COPATARICA 

43. ELA PEROCI: V SREDO PREDPOLDNE 

44. JAN MALIK: ŽOGICA NOGICA 

PRAVLJICE, PRAVLJICE 

45. BRATA GRIMM: SNEGULJČICA 

46. GRIGOR VITEZ: ZRCALCE 

47. SLOVENSKA PRAVLJICA: DEKLICA VEKA 
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48. ČEŠKA PRAVLJICA: LONČEK, KUHAJ! 

49. AFRIŠKA PRAVLJICA: ZAJČKOV STRAH 

50. ALBANSKA PRAVLJICA: KDO SE JE USTRAŠIL 

51. ETIOPSKA PRAVLJICA: ALI OPICE NOSIJO KLOBUKE? 

52. RUSKA PRAVLJICA: MAŠA IN MEDVED 

53. SLOVENSKA PRAVLJICA: BELA KAČA S KRONICO 

54. SLOVENSKA PRAVLJICA: PASTIRČEK 

55. ARCADIO LOBATO: ČAROBNA KROGLA 

56. MARCUS PFISTER: MAVRIČNA RIBICA 

57. FERI LAINŠČEK: MAVRICA 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 7 

Dela s prevladujočim deškim likom: 5 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 2 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 4 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 2 
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5. 1. 7 JAZ PA BEREM 2 (berilo za 2. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

V PRVI GREDICI 

RAD BI … 

1. NEŽA MAURER: TRI LUŽE 

2. FERI LAINŠČEK: POLETNA 

3. FERI LAINŠČEK: NOVA PRAVILA 

4. FERI LAINŠČEK: VELIKA ŽLICA 

5. NIKO GRAFENAUER: DVOJČKA 

6. NIKO GRAFENAUER: SLADKOSNED 

OTROCI NEKOČ 

7. KAJ SEM PRISLUŽIL (NARODNA) 

8. KATARINA BARBARA (NARODNA) 

9. MAJHNA SEM BILA (NARODNA) 

10. IZIDOR (NARODNA) 

11. IZŠTEVANKE 

… IN DANES 

12. TONE PAVČEK: KAJ JE MAJHNO IN KAJ VELIKO 

13. BORIS A. NOVAK: ŠALICA (ALI MALA ŠALA) 

14. BORIS A. NOVAK: ZZZBUDILKA 

15. KAJETNA KOVIČ: MOJ PRIJATELJ PIKI JAKOB 

16. LEOPOLD SUHODOLČAN: 12 SLONOV 

17. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: MAJA PRINCESKA 

V DRUGI GREDICI 

18. HANS DE BEER: BELI MEDVEDEK, KAM GREŠ? 

19. BRANKO RUDOLF: HUDA MRAVLJICA 

20. KAJETAN KOVIČ: MAČJI SEJEM 

21. META RAINER: ŽABECEDA 

22. GUSTAV STRNIŠA: JEŽ 

23. DANE ZAJC: VEVERICA PEKARICA 

24. MIROSLAV KOŠUTA: LESTEV IN SIRČEK 

25. KRISTINA BRENKOVA: PRIGODE KOZE KUNIGUNDE 
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26. SVETLANA MAKAROVIČ: MIŠKA SPI 

27. SVETLANA MAKAROVIČ: POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 

28. SVETLANA MAKAROVIČ: SOVICA OKA 

29. POLONCA KOVAČ: TEŽAVE IN SPOROČILA PSIČKA PAFIJA 

30. MUNARO LEAF: ZGODBA O FERDINANDU 

V TRETJI GREDICI 

31. BRATA GRIMM: TRNULJČICA 

32. IFIGENIJA SIMONOVIČ: POLJUB ZA PRINCESKO KVAKICO 

33. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

34. JAN MALIK: ŽOGICA NOGICA 

35. FRANE MILČINSKI: ZVEZDICA ZASPANKA 

36. DRAGOTIN KETTE: ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

37. VITOMIL ZUPAN: PLAŠČEK ZA BARBARO 

38. ELA PEROCI: HIŠICA IZ KOCK 

39. LEOPOLD SUHODOLČAN: PRAVLJIČNO DREVO 

… IN ŠE NEKAJ ZA BRANJE V NADALJEVANJIH 

40. ASTRID LINDGREN: PIKA NOGAVIČKA 

41. CARLO COLLODI: OSTRŽEK 

42. SAŠA VEGRI: PRAVLJICE SE PRESAJA (OD OKTOBRA DO MAJA) 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 5 

Dela s prevladujočim deškim likom: 0 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 5 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 
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5. 1. 8 KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? (berilo za 2. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo  

1. VOJAN TIHOMIR ARHAR: POČITNICE 

2. SVETLANA MAKAROVIČ: JAZ SEM JEŽ 

3. DUŠAN RADOVIĆ: MALIM SO VŠEČ 

4. PAVLE ZIDAR: BARBARIN DEŽNIK 

5. SVETLANA MAKAROVIČ: ČUK NA PALICI 

6. SVETLANA MAKAROVIČ: PISMO 

7. BECKY BLOOM: TIHO, TUKAJ BEREMO! 

8. SVETLANA MAKAROVIČ: HRČKOVA HRUŠKA 

9. SVETLANA MAKAROVIČ: RAZVAJENI VRABČEK 

10. SVETLANA MAKAROVIČ: SOVICA OKA 

11. MIROSLAV KOŠUTA: LESTEV IN SIRČEK 

12. MUNRO LEAF: ZGODBA O FERDINANDU 

13. SLOVENSKA: KAKO JE PAVLIHA KUKCA PRODAL 

14. MATEJ BOR: SRNA 

15. GUSTAV STRNIŠA: DEDEK JEŽEK 

16. KRISTINA BRENKOVA: PRIGODE KOZE KUNIGUNDE 

17. LEOPOLD SUHODOLČAN: VRVOHODEC 

18. DANE ZAJC: VEVERICA PEKARICA 

19. NIKO GRAFENAUER: SLADKOSNED 

20. NIKO GRAFENAUER: DVOJČKA 

21. SLOVENSKA LJUDSKA: MAČEHA IN PASTORKA 

22. JAKOB IN WILHELM GRIMM: PEPELKA 

23. JAKOB IN WILHELM GRIMM: TRNULJČICA 

24. DESA MUCK: ANICA IN VELIKA SKRIVNOST 

25. MALČKIPALČKI 

26. SREČKO KOSOVEL: KJE? 

27. SREČKO KOSOVEL: BURJA 

28. DANILO GORINŠEK: MAJ 

29. MATEJ BOR: MANJA SE VRTI 

30. BRANKO RUDOLF: HUDA MRAVLJICA 
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31. SLOVENSKA LJUDSKA: ZAJEC IN PES 

32. SLOVENSKA LJUDSKA: ZAKAJ TEČE PES ZA ZAJCEM? 

33. ASTRID LINDGREN: PIKA NOGAVIČKA 

34. OTON ŽUPANČIČ: TUREK 

35. LEV N. TOLSTOJ: BABICA IN VODA 

36. IDA MLAKAR: KAKO STA BIBI IN GUSTI PREGANJALA ŽALOST 

37. DRAGOTIN KETTE: ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

38. ELA PEROCI: HIŠICA IZ KOCK 

39. SLOVENSKA LJUDSKA: MIŠKA JE PRIŠLA K ČEVLJARJU 

40. AFRIŠKA PRAVLJICA: KAJ JE NAJBOLJŠE 

41. UKRAJINSKA PRAVLJICA: ROKAVIČKA 

42. FRANE MILČINSKI: ZVEZDICA ZASPANKA 

43. GRIGOR VITEZ: ZRCALCE 

44. FERI LAINŠČEK: REGARIJA 

45. LAWRENCE SCHIMEL: BOŠ BRAL KNJIGO Z MANO? 

46. CARLO COLLODI: OSTRŽEK 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 7 

Dela s prevladujočim deškim likom: 2 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 5 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 0 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 2 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 
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5. 1. 9 ZVEZDICE (berilo za 2. razred devetletne OŠ) 

Besedila, ki jih zajema berilo  

1. ANJA ŠTEFAN: GOZDNI MOŽIČEK IN ZVEZDA 

2. LILA PRAP: USPAVANKA Z OVČKAMI 

3. SLOVENSKA LJUDSKA: NAJKRAJŠA PRAVLJICA 

4. NEŽA MAURER: JESEN 

5. JANEZ BITENC: UGANKA 

6. VERA ALBREHT, IVAN CIMERMAN, MANICA KOMANOVA, VALENTIN 

VODNIK, HELENA BIZJAK: UGANKE 

7. BOLGARSKA LJUDSKA: ZAJČKOVA SVATBA 

8. GUSTAV STRNIŠA: DEDEK JEŽEK 

9. SREČKO KOSOVEL: BURJA 

10. PETER SVETINA: ZGODBA O JESENSKEM POPOLDNEVU 

11. ELA PEROCI: SONCE 

12. NIKO GRAFENAUER: DVOJČKA 

13. FERI  LAINŠČEK: KOTIČEK 

14. GINA RUCK – PAQUET: MALI ČAROVNIK IN SNEŽINKE 

15. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: SNEŽNI VLAK 

16. MATEJ BOR: SRNA 

17. RUSKA LJUDSKA: KAKO SO ŽIVALI PRIHAJALE K BABICI ZIMI PO TOPLO 

OBLEKO 

18. LILI NOVY: NOVO LETO 

19. JACOB IN WILHELM GRIMM: ZVEZDNI TOLARJI 

20. BELORUSKA LJUDSKA: PREPELICA 

21. SLAVKO PREGL: PAPIGA V ŠOLI 

22. KAJETAN KOVIČ: PRAZNIK 

23. ANGLEŠKA LJUDSKA: RAZBOJNIŠKA PRAVLJICA 

24. SLOVENSKA LJUDSKA: ZLATA OREHOVA VEJICA 

25. LEOPOLD SUHODOLČAN: IGRAČE 

26. BRANKA JURCA: RDEČI ŠKORENJČKI 

27. JOŽE ŠMIT: V PARKU 

28. KRISTINA BRENKOVA: ŽREBIČEK 

29. LEV N. TOLSTOJ: LESENI KONJ 
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30. SLOVENSKA LJUDSKA: BOGATA IN UBOGA SESTRA 

31. MAJDA KOREN: KDAJ JE NAJLEPŠE 

32. TONE PAVČEK: NA SVETU SI, DA GLEDAŠ SONCE 

33. JANA MILČINSKI: LUKEC DOBI SESTRICO 

34. KAJETAN KOVIČ: MOJE MESTO 

35. LATVIJSKA LJUDSKA: ZAKLAD 

36. CVETKO ZAGORSKI: ČEBELA 

37. SLOVENSKI LJUDSKI: ČEBELICA, SONCE KLIČE 

38. ZVEZDANA MAJHEN, GRIGOR VITEZ: UGANKI 

39. SLOVENSKA LJUDSKA: ČRNO ŽABO SMO ULOVILI 

40. ANDREJ ROZMAN ROZA: ŽUŽELČJI ŽUR 

41. BRANKO RUDOLF: HUDA MRAVLJICA 

42. OTON ŽUPANČIČ: VRABCI IN STRAŠILO 

43. ANICA ČERNEJEVA: NAŠE BELE ČOPKE NI 

44. UKRAJINSKA LJUDSKA: KRIČAVI PETELINČEK 

45. NEMŠKI, ŠPANSKI, FINSKI PREGOVORI: PREGOVORI 

46. DANE ZAJC: VEVERICA PEKARICA 

47. SVETLANA MAKAROVIČ: POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 

48. SVETLANA MAKAROVIČ: SOVICA OKA 

49. LOJZE BELTRAM, MIRA VOGLAR: UGANKI 

50. MIRA VOGLAR: ČOLNIČEK 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 7 

Dela s prevladujočim deškim likom: 3 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 4 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 1 
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Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 1 

 

5. 1. 10 POZDRAVLJENE BESEDE (berilo za 2. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo  

 1. zvezek 

1. STEFAN GEMMEL: NEKOČ JE BILA 

POLETIMO V PRAVLJIČNE DEŽELE 

2. LOJZE KOVAČIČ: POŠTA »BALON« 

3. MARJAN MANČEK: CUFEK 

4. ANJA ŠTEFAN: METULJI 

5. NEMŠKA LJUDSKA: TRIJE METULJI 

6. DANE ZAJC: PAPIRNATA LETALA 

7. MAJDA KOREN: V DEŽELI PAPIRNATIH ZMAJEV 

8. JANEZ BITENC: ZMAJ LAKOTAJ Z LJUBLJANSKEGA GRADU 

9. JADRANKA ČUNČIĆ: IGRE Z ZMAJI 

10. IVAN CIMERMAN: UGANKA 

11. SVETLANA MAKAROVIČ: ZAJČEK GRE NA LUNO 

12. FRANE MILČINSKI: ZVEZDICA ZASPANKA 

13. NEŽA MAURER: JESENSKI VETER 

14. NEŽA MAURER: KAPLJE 

15. SLOVENSKA LJUDSKA: VRABEC IN BURJA 

16. JURIJ KOVIČ: UGANKA 

17. JANEZ BITENC: BURJA PIHA 

18. SREČKO KOSOVEL: BURJA 

19. FRANCE BEVK: MRAK 

20. JOSIP STRITAR: UGANKA 

21. MAJDA KOREN: MICI SANJA 

22. MAJDA KOREN: MICI IN TELEVIZIJA 



33 

 

23. TONE PAVČEK: KAJ JE KDO SANJAL 

24. ANJA ŠTEFAN: ČUDEŽNI LEŠNIKI 

25. SLOVENSKA LJUDSKA: BELA KAČA S KRONICO 

26. JAKOB IN WILHELM GRIMM: TRNULJČICA 

27. GRIGOR VITEZ: ZRCALCE 

28. LOJZE BELTRAM: UGANKA 

29. JAKOB IN WILHELM GRIMM: ZVEZDNI TOLARJI 

IŠČEMO HIŠICO 

30. ANJA ŠTEFAN: IŠČEMO HIŠICO 

31. SLAVICA REMŠKAR: ŠTIRI 

32. MAJDA KOREN: PRI ČAROVNICI 

33. JAKOB IN WILHELM GRIMM: SNEGULJČICA 

34. ELA PEROCI: HIŠICA IZ KOCK 

35. ASTRID LINDGREN: PIKA SE VKRCAVA NA LADJO 

36. ELEONORA BERGER: MIŠKA IN NJENA HIŠKA 

37. SLOVENSKA LJUDSKA: V SVET KROJAČI SO ODŠLI 

38. MANICA KOMANOVA: UGANKA 

39. ANICA ČERNEJ: POLŽEK 

40. ANJA ŠTEFAN: POLŽEK 

41. JANEZ TRDINA: LENI PES 

42. IGOR CVETKO IN JELENA SITAR: LENI PES 

43. ANDREJ ROZMAN ROZA: STARI AVTO 

44. KRISTINA BRENKOVA: MAČJI DOM 

45. JELENA SITAR: TRI MAČJE 

46. SVETLANA MAKAROVIČ: POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM 

47. PAVLE ZIDAR: BARBARIN DEŽNIK 

48. BRANKO RUDOLF: UGANKA 

49. MATEJ BOR: UGANKA 

2. zvezek 

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK 

50. GRIGOR VITEZ: KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK 

51. GUSTAV STRNIŠA: DEDEK JEŽ 

52. DANE ZAJC: VEVERICA PEKARICA 

53. MATEJ BOR: SRNA 
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54. ANJA ŠTEFAN: HRUŠKE 

55. MIROSLAV KOŠUTA: LESTEV IN SIRČEK 

56. BANKO RUDOLF: HUDA MRAVLJICA 

57. SVETLANA MAKAROVIČ: JAZ SEM JEŽ 

58. SVETLANA MAKAROVIČ: ČUK NA PALICI 

59. SVETLANA MAKAROVIČ: SOVICA OKA 

60. MATE LOVRIĆ: ZAJEC IN ŽIRAFA 

61. MATE LOVRIĆ: MAČEK – STARI RIBIČ 

62. NINA GERNETOVA: KAKO SE JE MUCEK NAUČIL MIJAVKATI 

63. DANILO GORINŠEK: MAJ 

64. SREČKO KOSOVEL: KJE 

VODNJAK ŽELJA 

65. ARNOLD LOBEL: VODNJAK ŽELJA 

66. MATEJA REBA: NOVO LETO 

67. DRAGOTIN KETTE: ŠIVILJA IN ŠKARJICE 

68. ARCADIO LOBATO: ČAROBNA KROGLA 

69. KAJETAN KOVIČ: A E I O U 

70. POLONCA KOVAČ: Z-ZGODBA 

71. POLONCA KOVAČ: B-ZGODBA 

72. DANE ZAJC: RECI: MAČKA 

73. SLOVENSKA LJUDSKA: RECI LIPA, TI SI PIPA 

74. SLOVENSKA LJUDSKA: KRIŽ KRAŽ 

75. SLOVENSKA LJUDSKA: MUCA MAČKA, RAČKA GOS 

76. SLOVENSKA LJUDSKA: KRICA, KRACA, BELA RACA 

77. SLOVENSKA LJUDSKA: TA Z DREVESA HRUŠKE STRESA 

78. JELENA SITAR: TA Z DREVESA HRUŠKE STRESA 

79. ELA PEROCI: TELEFON 

80. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: LUČKA 

81. FERI LAINŠČEK: V CIRKUSU 

82. KAJETAN KOVIČ: CIRKUS 

83. NIKO GRAFENAUER: SLADKOSNED 

84. NIKO GRAFENAUER: TRD OREH 

85. NIKO GRAFENAUER: DVOJČKA 

86. KSENIJA ŠOSTER: VASJA P. 
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87. ZVONIMIR BALOG: ČEVLJI 

88. ARNOLD LOBEL: SPISEK 

89. ARNOLD LOBEL: IZGUBLJENI GUMB 

90. LEOPOLD SUHODOLČAN: ROKAVICE ZA DEKLICO 

91. VOJAN TIHOMIR ARHAR: ŠOLČEK 

92. OTON ŽUPANČIČ: LENKA 

93. KAJETAN KOVIČ: MEDVEDJA ŠOLA 

94. DUBRAVKO HORVATIĆ: KROKODILI V ŠOLI 

95. BECKY BLOOM: TIHO, TUKAJ BEREMO! 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 8 

Dela s prevladujočim deškim likom: 3 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 5 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 2 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 4 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 
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5. 1. 11 S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM (berilo za 3. razred devetletne OŠ) 
 

Besedila, ki jih zajema berilo  

IGRAM SE Z BESEDAMI 

1. SLOVENSKI LJUDSKI: IZŠTEVANKI 

2. KAJETAN KOVIČ: ZLATA LADJA 

3. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

4. SLAVKO PREGL: ENKRAT SO BILI VSI LJUDJE MAJHNI 

5. VINKO MÖDERNDORFER: O TEM, KAKO JE SMETNJAK POSTAL OBLAK 

6. IVAN CIMERMAN: UGANKA 

7. VERA ALBREHT: UGANKA 

RADA BI … RAD BI … 

8. SREČKO KOSOVEL: OTROK S SONČNICO 

9. SLAVKO JUG: MALI POTEPUH 

10. MARJAN MANČEK: SREČA NE POČIVA 

11. JOSIP VANDOT, prir. ANDREJ ROZMAN ROZA: KEKEC IN PEHTA 

12. PRIMOŽ SUHODOLČAN: POZOR, PES! 

13. ANDREJ ROZMAN ROZA: MLEČNA HRANA 

14. LOJZE KOVAČIČ: TEJKO ZIDA HIŠO 

15. ROALD DAHL: ŽIRAFA IN PELI IN JAZ 

16. KOREJSKA LJUDSKA, prir. ANJA ŠTEFAN: BISTROUMNI DEČEK 

17. FRANCE BEVK: PETER KLEPEC 

18. SLOVENSKA LJUDSKA: KRALJ MATJAŽ 

19. FRAN MILČINSKI: DESETNICA 

20. ELA PEROCI: JURČEK IN PIKA V NOVOLETNI NOČI 

21. NEŽA MAURER: PIKA IN NOGAVIČKA 

22. ASTRID LINDGREN: PIKA SE VSELI V VILO ČIRA-ČARA 

23. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: GRDI RAČEK 

24. MICHAEL ENDE: DOLGA POT V SANTA CRUZ 

25. LENE SKUMANZ – MAYER: TINO IN OBILICA POLJUBOV 

26. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEKLICE 

27. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEČKE 

28. MILAN DEKLEVA: MAGNETNI DEČEK 
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MADONCA, JE SVET FLETEN 

29. NIKO GRAFENAUER: PRAVLJICA 

30. BARBARA GREGORIČ: LENA LUNA 

31. BORIS A. NOVAK: MALA IN VELIKA LUNA 

32. SLOVENSKA LJUDSKA: SONCE IN MAVRICA 

33. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: MAVRICA 

34. FERI LAINŠČEK: MAVRICA 

35. KSENIJA ŠOSTER OLMER: METULJ 

36. IFIGENIJA ZAGORIČNIK: TUDI MUHA NI BREZ TREBUHA 

37. META RAINER: ŽABECEDA 

38. ARNOLD LOBEL: KOPANJE 

39. IVAN KALAŠ: ČIGAV JE HRAST? 

40. SVETLANA MAKAROVIČ: GLEJ GA, VRABCA! 

41. ASTRID LINDGREN: PIKA GRE NA ČAJANKO 

42. CHRISTINE NÖSTLINGER: MINI RAZREŠI KRIMINALNI PRIMER 

43. OLE LUND KIRKEGAARD: ZAČETEK NEKEGA POTOVANJA 

44. LEOPOLD SUHODOLČAN: POTOVANJE SLONA JUMBA 

45. LJUDMILA PRUNK UTVA: KAJ JE VIDEL MIŽEK FIGA 

46. DIM ZUPAN: KATEREGA SMO DANES? 

47. KAJETAN KOVIČ: ZDRAVILO 

48. KORNEJ ČUKOVSKI: DOKTOR JOJBOLI 

49. SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ 

50. ALAN ALEXANDER MILNE: MEDVED PU 

51. FRANE PUNTAR: A 

NAJLEPŠA BESEDA 

52. DUŠAN RADOVIĆ: MALIM SO VŠEČ 

53. GRIGOR POPOVSKI: ROKE 

54. POLONCA KOVAČ: KAJA IN NJENA DRUŽINA 

55. TONE PAVČEK: STARŠI 

56. SAŠA VEGRI: BABICA 

57. FRANCE FORSTNERIČ: LISTJE NA AVTU 

58. BORIS A. NOVAK: ELIPSA 

59. BORIS A. NOVAK: VOGALI BESEDE HIŠA 

60. FERI LAINŠČEK: KRIŽIŠČE 
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61. MAJDA KOREN: MOJE ŽIVALSKO ŽIVLJENJE 

62. SAŠA VEGRI: JURE KVAK KVAK 

63. MIHA MAZZINI: ČAS JE VELIKA SMETANOVA TORTA 

64. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ 

65. GIANNI RODARI: PALAČA IZ SLADOLEDA 

66. TONE PAVČEK: POŽREŠNI VOLK 

67. VITOMIL ZUPAN: PLAŠČEK ZA BARBARO 

68. KRISTINA BRENKOVA: DEKLICA DELFINA IN LISICA ZVITOREPKA 

69. ASTRID LINDGREN: PIKA NOGAVIČKA NOČE POSTATI VELIKA 

70. DENIS PONIŽ: NAJLEPŠA BESEDA 

Z BRANJEM POLETIM V ČUDEŽNE DEŽELE 

71. NIKO GRAFENAUER: GLAVA 

72. LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: ZGODBA O ČISTO PRAVI 

PRINCESKI 

73. ELA PEROCI: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

74. SLOVENSKA LJUDSKA: BELA KAČA S KRONICO 

75. OLIVER SWIFT: GULIVER MED PRITLIKAVCI 

76. BRATA GRIMM, prir. Laszló Varvasovsky: BREMENSKI MESTNI GODCI 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 20 

Dela s prevladujočim deškim likom: 11 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 9 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 3 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 7 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 5 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 4 
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Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 

 

5. 1.12 JAZ PA BEREM 3 (berilo za 3. razred devetletne OŠ) 

Besedila, ki jih zajema berilo  

ZAKAJ IMA NEBO TAKO DOLGE PLAVE LEPE LASE 

1. BORIS A. NOVAK: REKLAMA 

2. ŽARKO PETAN: PRAVLJICE ZA DEDIJA (Kako sta Jaka in Grega proslavljala 

rojstni dan) 

3. ŽARKO PETAN: PRAVLJICE ZA OČETA (Pravljica o telefonu) 

4. JOŽE SNOJ: ENKRAT, KO BO OČKA MAJHEN 

5. MIROSLAV KOŠUTA: ŠPANSKA VAS 

6. LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: RESNI LJUDJE 

PIŠEM HITRO PESEM, TAKO, KI SE ZVIJA, SKAČE ČEZ OVIRE 

7. FRANCE FORSTNERIČ: HITRA PESEM 

8. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: SMEHASTA PESEM 

9. SREČKO KOSOVEL: VEČER 

10. SREČKO KOSOVEL: ŠKRAT DOBROŠIN 

11. FERI LAINŠČEK: PESEM – KRIŽIŠČE 

12. NAŠTEVANKE – BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKE ZA DEČKE; 

LJUBEZENSKE ZA DEKLICE 

13. BORIS A. NOVAK: MALI PRODAJALCI ZIJAL 

14. TONE PAVČEK: NOVI MOŽ 

15. ERVIN FRITZ: RADIJSKI VALOVI 

ČE BI VSEM KAMNOM NA SVETU ZRASLA KRILA 

16. SLAVKO JUG: DOMIŠLJIJA 

17. KAJETAN KOVIČ: ZLATA LADJA 

18. TONE PAVČEK: KAJ JE TO ŠKODA 

19. OTON ŽUPANČIČ: O INDIJI KOROMANDIJI 

20. TONE PAVČEK: KAJ JE ČENČARIJA 

MIZICA, POGRNI SE 

21. JAKOB IN WILHELM GRIMM: MIZICA, POGRNI SE 

22. JAKOB IN WILHELM GRIMM: PEPELKA 
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23. ZLATA PTICA (SLOVENSKA PRAVLJICA) 

24. GERDA MARIE SCHEIDL: SNEŽENI MOŽ 

25. JAKOB IN WILHELM GRIMM: JANKO IN METKA 

26. PUNČKA V TRAVI (ANGLEŠKA PRAVLJICA) 

27. DANE ZAJC: KRALJ MATJAŽ IN ALENČICA (RADIJSKA IGRA) 

28. OTON ŽUPANČIČ: TUREK 

29. OTON ŽUPANČIČ: PLES KRALJA MATJAŽA 

30. LEOPOLD SUHODOLČAN: KROJAČEK HLAČEK 

TISTO NOČ, KO JE MALI TROL PRIKOBACAL NA SVET 

31. MIRA LOBE: MALI TROL 

32. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA 

33. SVETLANA MAKAROVIČ: ŠKRAT KUZMA 

34. OTFRIED PREUSSLER: ZVEDAVČEK Z VELIKIM KLOBUKOM 

35. SLAVKO JUG: VEČERNI ŠKRATI 

36. NIKO GRAFENAUER: PRAVLJICA 

MIŠKA JE SKLENILA: »SKOVALA SI BOM SREČO …« 

37. SVETLANA MAKAROVIČ: MIŠKA SI KUJE SREČO 

38. NIKO GRAFENAUER: KOKOSENZACIJA 

39. NIKO GRAFENAUER: SLON 

40. META BRULEC: KROKI, VELIKI KROKODIL 

41. LOJZE KOVAČIČ: ZGODBA O LEVIH IN LEVČKU 

42. MARIA BLAZEJOVSKY: EMA PIPIFILIPI 

43. BORIS A. NOVAK: STOTISOČNOGA 

NEKEGA SIVEGA JUTRA JE V MUMINDOLU ZAPADEL PRVI SNEG 

44. TOVE JANSSON: ČARODEJEV KLOBUK 

45. ASTRID LINDGREN: KLJUKEC S STREHE 

46. OTFRIED PREUSSLER: MALI POVODNI MOŽ 

47. ALAN ALEXANDER MILNE: MEDVED PU 

48. KORNEJ IVANOVIČ ČUKOVSKI: DOKTOR JOJBOLI 

49. PAMELA LYNDON TRAVERS: MARY POPPINS 
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Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 3 

Dela s prevladujočim deškim likom: 2 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 1 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 

 

5. 1. 13 KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? (berilo za 3. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

1. KAJETAN KOVIČ: ZLATA LADJA 

2. SLOVENSKI LJUDSKI: IZŠTEVANKI 

3. META RAINER: ŽABECEDA 

4. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: CESARJEVA NOVA OBLAČILA 

5. MARKO KRAVOS: MOŠKE IGRE IN ČEŠPE S HRASTA 

6. SVETLANA MAKAROVIČ: KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI (branje v 

nadaljevanjih) 

7. VINKO MÖDERNDORFER: O TEM, KAKO JE SMETNJAK POSTAL OBLAK 

8. IVAN CIMERMAN: UGANKA 

9. VERA ALBREHT: UGANKA 

10.  SREČKO KOSOVEL: OTROK S SONČNICO 

11. NIKO GRAFENAUER: KOKOSENZACIJA 

12. SLOVENSKA LJUDSKA: KAJ SEM PRISLUŽIL 
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13. MARJAN MANČEK: SREČA NE POČIVA 

14. JOSIP VANDOT, prir. ANDREJ ROZMAN ROZA: KEKEC IN PEHTA 

15. FRAN MILČINSKI: KEKČEVA PESEM 

16. LOJZE KOVAČIČ: TEJKO ZIDA HIŠO 

17. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ 

18. KOREJSKA LJUDSKA, prir. ANJA ŠTEFAN: BISTROUMNI DEČEK 

19. SLOVENSKA LJUDSKA: TRI BOTRE LISIČICE 

20. SLOVENSKA LJUDSKA: KRALJ MATJAŽ 

21. REZIJSKA LJUDSKA: DVANAJST UJCEV 

22. ELA PEROCI: JURČEK IN PIKA V NOVOLETNI NOČI 

23. ASTRID LINDGREN: BRATEC IN KLJUKEC S STREHE (branje v 

nadaljevanjih) 

24. MAJDA KOREN: TRIJE KUPČKI RAČUNOV 

25. TONE PAVČEK: PRETEPAČ 

26. SAŠA VEGRI: KJE LAHKO IMAJO OTROCI LUKNJE 

27. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA 

28. LOJZE KOVAČIČ: NAJMOČNEJŠI FANTEK NA SVETU 

29. PRIMOŽ SUHODOLČAN: MOBI ZAJEC 

30. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEKLICE 

31. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEČKE 

32. MILAN DEKLEVA: MAGNETNI DEČEK 

33. VINKO MÖDERNDORFER. MADONCA, JE SVET FLETEN 

34. NEŽA MAURER: ZLATI COPATI 

35. NEŽA MAURER: TRI LUŽE 

36. SREČKO KOSOVEL: SONČEK BOŽA TAČICE 

37. MIKLAVŽ KOMELJ: NENAVADNO SREČANJE 

38. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: OPRAVIČILO 

39. ANJA ŠTEFAN: MANDARINE 

40. NIKO GRAFENAUER: PRAVLJICA 

41. JOSIP STRITAR: ŽABJA SVATBA 

42. SLOVENSKA LJUDSKA: SONCE IN MAVRICA 

43. IVAN KALAŠ: ČIGAV JE HRAST? 

44. CHRISTINE NÖSTLINGER: MINI RAZREŠI KRIMINALNI PRIMER 

45. LJUDMILA PRUNK UTVA: KAJ JE VIDEL MIŽEK FIGA 
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46. DIM ZUPAN: KATEREGA SMO DANES? 

47. KAJETAN KOVIČ: ZDRAVILO 

48. KORNEJ ČUKOVSKI: DOKTOR JOJBOLI (branje v nadaljevanjih) 

49. SAŠA VEGRI: JURE KVAK KVAK 

50. SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ (branje v nadaljevanjih) 

51. ALAN ALEXANDER MILNE: MEDVED PU 

52. DENIS PONIŽ: NAJLEPŠA BESEDA 

53. GRIGOR POPOVSKI: ROKE 

54. POLONCA KOVAČ: KAJA IN NJENA DRUŽINA 

55. BORIS A. NOVAK: ELIPSA 

56. BORIS A. NOVAK: VOGALI BESEDE HIŠA 

57. FERI LAINŠČEK: PESEM – KRIŽIŠČE 

58. ANDREJ ROZMAN ROZA: KAMEN MODROSTI 

59. PETER SVETINA: KDO JE NA VRSTI? 

60. DESA MUCK: KO SE ŽELVA IZGUBI 

61. LOJZE KOVAČIČ: MOŽIČEK MED DIMNIKI 

62. KAJETAN KOVIČ: PAJACEK IN PUNČKA 

63. GREGOR STRNIŠA: JEDCA MESCA 

64. TONE PAVČEK: POŽREŠNI VOLK 

65. SMILJAN ROZMAN: ŠOLA 

66. VITOMIL ZUPAN: PLAŠČEK ZA BARBARO 

67. BORIS A. NOVAK: MALA IN VELIKA LUNA 

68. KRISTINA BRENKOVA: DEKLICA DELFINA IN LISICA ZVITOREPKA 

69. JAMES M. BARRIE: PETER PAN (branje v nadaljevanjih) 

KRIŽEMKRAŽEM PO EVROPI 

70. FRANCIJA: AU PRINTEMPS/SPOMLADI DIŠI 

71. ŠPANIJA. CURA SANA/OZDRAVI 

72. VELIKA BRITANIJA: TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR/BLEŠČEČA, 

BLEŠČEČA ZVEZDICA 

73. MAKEDONIJA: POДEHДEH/ROJSTNI DAN 

74. ČEŠKA: POVIDANI O PEJSKOVI A KOČIČCE … /KAKO STA PSIČEK IN 

MUCA PORIBALA HIŠO 

75. ELA PEROCI: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

76. NIKO GRAFENAUER: GLAVA 
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77. FRANE PUNTAR: A 

78. SLOVENSKA LJUDSKA: BELA KAČA S KRONICO 

79. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: GRDI RAČEK 

80. LOJZE KOVAČIČ: ZGODBE O LEVIH IN LEVČKU 

81. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

82. LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: ZGODBE O ČISTO PRAVI 

PRINCESKI 

83. FRANČEK RUDOLF: MARSOVČKI HOČEJO NA ZEMLJO 

84. OLIVER SWIFT: GULIVER MED PRITLIKAVCI 

85. BRATA GRIMM, prir. LASZLÓ VARVASOVSKY: BREMENSKI MESTNI 

GODCI 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 15 

Dela s prevladujočim deškim likom: 12 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 3 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 3 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 8 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 
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5. 1. 14 KAKO RASTE SVET (berilo za 3. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo  

1. zvezek 

1. TONE PAVČEK: ZAKAJ SI NA SVETU 

KAKO RASTEJO DNEVI? 

2. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: KAKO RASTEJO DNEVI 

3. DANE ZAJC: DAN 

4. SLOVENSKA LJUDSKA: KAKO JE GOSPOD GROF PODALJŠAL DAN 

5. SLOVENSKA LJUDSKA: KAJ SEM PRISLUŽIL 

6. SLOVENSKA LJUDSKA: PRVO LETO SLUŽIM 

7. VOJAN TIHOMIR ARHAR: ZASPANČEK 

8. VOJAN TIHOMIR ARHAR: BUDILČEK 

9. MAJDA KOREN: MICI POPRAVLJA URO 

10. MIRA VOGLAR: UGANKA IZ ČASOVNE DELAVNICE 

11. FRANJO FRANČIČ: PRAVLJICA O TOVARNARJU SANJ 

12. ANJA ŠTEFAN: UGANKI 

13. JOŽE SNOJ: ENKRAT, KO BO OČKA MAJHEN 

14. MARJAN MANČEK: BRUNDO RJAVČEK 

15. BORIS A. NOVAK: MALA IN VELIKA LUNA 

16. BORIS A. NOVAK: V OZVEZDJU POSTELJE 

17. FRANČEK RUDOLF: MARSOVČKI HOČEJO NA ZEMLJO 

SEDIMO NA ZLATO BARKO 

18. KAJETAN KOVIČ: ZLATA LADJA 

19. SLOVENSKA LJUDSKA: V KRANJ, KRANJ PO KOSTANJ 

20. LJUDMILA PRUNK UTVA: KAJ JE VIDEL MIŽEK FIGA 

21. TONE PAVČEK: POŽREŠNI VOLK 

22. BRANKO ČOPIČ: RUMENKO V PRAVLJIČNI DEŽELI 

23. EDI MAJARON IN DORA GOBEC: RDEČA KAPICA DRUGAČE 

24. BRANKA JURCA: MODRA KAPICA IN ZAČARANI VOLK 

25. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PRINCESA NA ZRNU GRAHA 

26. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: GRDI RAČEK 

27. ASTRID LINDGREN: PIKA NOGAVIČKA 
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28. ASTRID LINDGREN: KLJUKEC S STREHE 

29. LOJZE KOVAČIČ: MOŽIČEK MED DIMNIKI 

30. SLOVENSKA LJUDSKA: SOVA MI SEDI NA ŠTORU 

31. LOJZE KOVAČIČ: DVA ZMERJALCA 

32. KRISTINA BRENKOVA: PRI MUCI COPATARICI 

33. ELA PEROCI: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

34. SLOVENSKA LJUDSKA: ŠIP, ŠAP 

35. VITOMIL ZUPAN: PLAŠČEK ZA BARBARO 

36. SAŠA VEGRI: JURE KVAK KVAK 

37. ANJA ŠTEFAN: UGANKI 

38. SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ 

39. SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ (DRAMATIZACIJA) 

40. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ 

41. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: PISMONOŠA HUBERT 

42. ANNETTE LANGEN: DRAGA METKA IN FELIKS! 

43. PAVLE ZIDAR: PISMO 

44. RENÉ GOSCINNY: ŠAH 

45. FRAN MILČINSKI – JEŽEK: KEKČEVA PESEM 

2. zvezek 

PRI ČAROVNIKOVIH PTICAH, PRI ZAJCIH IN LISICAH 

46. BOLGARSKA LJUDSKA: ČAROVNIKOVE PTICE 

47. NEŽA MAURER: JESEN 

48. NEŽA MAURER: TRI LUŽE 

49. MIRA VOGLAR: UGANKI IZ VREMENSKE HIŠICE 

50. INDIJANSKA LJUDSKA: ZGODBA O TOPLEM VREMENU 

51. GUSTAV KRKLEC: PRVI SNEG 

52. JANEZ BITENC: UGANKA 

53. FRANC ANKERST: UGANKE 

54. FERI LAINŠČEK: ZAKAJ JE ZIMA VESELA 

55. ALOJZ GRADNIK: UGANKA 

56. VOJAN TIHOMIR ARHAR: UGANKA 

57. ARNOLD LOBEL: POMLAD 

58. BARBARA GREGORIČ: ŽABICA NA GUGALNICI 
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59. RAHIL BAUMVOL: POLŽEK 

60. MARIA BLAZEJOVSKY: EMA PIPIFILIPI 

61. IVAN GANTSCHEV IN DIMITER INKIOV: DREVO KRIŠTOF 

62. SLOVENSKA LJUDSKA: TRI BOTRE LISIČICE 

63. SERGEJ MIHALKOV: ZAJEC – LAŽNI BOLNIK 

64. ANJA ŠTEFAN: UGANKE 

65. SLOVENSKA LJUDSKA: KMETOVANJE 

66. UKRAJINSKA LJUDSKA: KRIČAVI PETELINČEK 

67. ZDENEK FLORIAN: TOBIJA 

68. MAX VELTHUIJS: ŽABEC IN TUJEC 

69. KAJETAN KOVIČ: ZDRAVILO 

70. JOSIP STRITAR: ŽABJA SVATBA 

71. OTON ŽUPANČIČ: ŽABE 

72. NIKO GRAFENAUER: KOKOSENZACIJA 

73. ANDREJ ROZMAN ROZA: ŽUŽELČJI ŽUR 

74. VOJAN TIHOMIL ARHAR: UGANKA 

75. VERA ALBREHT: UGANKE 

76. OTON ŽUPANČIČ: UGANKA 

77. MARJAN MANČEK: CUFEK 

78. SREČKO KOSOVEL: SONČEK BOŽA TAČICE 

79. SREČKO KOSOVEL:  OTROK S SONČNICO 

KAKO RASTEJO BESEDE? 

80. MARJAN MANČEK: CUFEK 

81. BORIS A. NOVAK: ŠALICA 

82. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEČKE 

83. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEKLICE 

84. DENIS PONIŽ: NAJLEPŠA BESEDA 

85. BERTA GOLOB: BESEDE V BESEDI 

86. BERTA GOLOB: SKRITI POMENI 

87. VOJAN TIHOMIR ARHAR: UGANKA 

88. HELENA BIZJAK: UGANKA 

89. META RAINER: ŽABECEDA 

90. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: ŠKRAT NAD ŠKRATI, ČRKOSNED 

91. FERI LAINŠČEK: PESEM – KRIŽIŠČE 
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92. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: RIME, RIME 

93. FRANE PUNTAR: A 

94. POLONCA KOVAČ: Z–Ž-ZGODBA 

95. POLONCA KOVAČ: S–Š-ZGODBA 

96. ANA PORENTA: DOGODIVŠČINE STONOGE GOGE IN NJENIH PRIJATELJEV 

97. PRIMOŽ SUHODOLČAN: PETER NOS JE VSEMU KOS 

98. ARNOLD LOBEL: ZGODBA 

99. ZVEZDANA MAJHEN: PRAVLJICA 

100. BARBARA GREGORIČ: ENO PRAVLJICO MI NABERI 

101. REZIJSKA LJUDSKA: RUSICA PREGNALA GRDINICO IZ LISIČJE 

HIŠICE 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 4 

Dela s prevladujočim deškim likom: 2 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 2 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 0 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 
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5. 1. 15 MOJE BRANJE – SVET IN SANJE (berilo za 3. razred devetletne OŠ) 

 

Besedila, ki jih zajema berilo 

BINA ŠTAMPE ŽMAVC: BRANJE JE JADRO ZA SANJE 

1. DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA 

1. FRANE MILČINSKI – JEŽEK: KEKČEVA PESEM 

2. NEŽA MAURER: MOJ PES 

3. NEŽA MAURER: RAČUNALNIK – MOJA PRVA POMOČ 

4. TONE PAVČEK: PRETEPAČ 

5. ANDREJ ROZMAN ROZA: ČISTUNI 

6. BARBARA GREGORIČ: STRELOVOD ZA JEZO 

7. NEŽA MAURER: RIŠEM OČETA 

8. TONE PAVČEK: MAMA JE ENA SAMA 

9. BARBARA GREGORIČ: DEŽEVNA 

10. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEKLICE 

11. BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEČKE 

12. BORIS A. NOVAK: VODOMET 

13. FERI LAINŠČEK: KAKEC ZA OMARO 

NEKOČ JE ŽIVEL … 

14. ZVONIMIR BALOG: DEŽELA SMEJALKA 

15. LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: O ČLOVEKU, KI JE BULJIL V 

TELEVIZIJO 

16. LITAVSKA PRIPOVEDKA: PODALJŠANI DAN 

17. JOSIP VANDOT: KEKEC IN BEDANEC 

18. LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ: DEDEK IN VNUČEK 

19. JAPONSKA PRAVLJICA: OŠAO 

20. FRANZ HUBNER, KIRSTEN HOCKER: STARA MAMA 

21. ELA PEROCI: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

22. SAŠA VEGRI: JURE KVAK KVAK 

23. ASTRID LINDGREN: SILVESTROV VEČER V VILI ČIRA-ČARA 

24. ASTRID LINDGREN: NA OTOKU TAKA-TUKA 

25. FRANE PUNTAR: A 

26. DENIS PONIŽ: NAJLEPŠA BESEDA 



50 

 

2. ČAROVNIJA + DOMIŠLJIJA = ČENČARIJA 

27. TONE PAVČEK: KAJ JE ČENČARIJA 

28. FERI LAINŠČEK: PESEM – KRIŽIŠČE 

29. META RAINER: ŽABECEDA 

30. JOSIP STRITAR: ŽABJA SVATBA 

31. SVETLANA MAKAROVIČ: JAZ SEM JEŽ 

32. NIKO GRAFENAUER: KOKOSENZACIJA 

33. DUŠAN RADOVIĆ: LEV 

34. KAJETAN KOVIČ: ZDRAVILO 

35. ANDREJ ROZMAN ROZA: MLEKO 

DOBRE STARE PRAVLJICE 

36. SLOVENSKA LJUDSKA: MIŠKA JE ŠLA K ČEVLJARJU 

37. SLOVENSKA LJUDSKA: RUSICA PREGNALA GRDINICO IZ LISIČJE HIŠICE 

38. KRISTINA BRENKOVA: DEKLICA DELFINA IN LISICA ZVITOREPKA 

39. HANS CHRISTIAN ANDERSEN: GRDI RAČEK 

40. SVETLANA MAKAROVIČ: VEVERIČEK POSEBNE SORTE 

41. CARLO COLLODI: OSTRŽEK 

42. SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ 

43. POLONCA KOVAČ: TEŽAVE IN SPOROČILA PSIČKA PAFIJA 

44. VALERIE THOMAS: ČAROVNICA VILMA 

45. ZDENEK FLORIAN: TOBIJA 

46. FRANČEK RUDOLF: MARSOVČKI HOČEJO NA ZEMLJO 

47. VINKO MÖDERNDORFER: O TEM, KAKO JE SMETNJAK POSTAL OBLAK 

3. ŠAMPON OBLAKOV, FEN SONCA 

48. BORIS A. NOVAK: REKLAMA 

49. SREČKO KOSOVEL: OTROK S SONČNICO 

50. GUSTAV KRKLEC: PRVI SNEG 

51. KAJETAN KOVIČ: USPAVANKA 

52. NIKO GRAFENAUER: PRAVLJICA 

53. STOJAN TARAPUZA: SVITANJE 

54. MIROSLAV KOŠUTA: OB MORJU 

55. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: TIHI OCEAN 

56. ZVONIMIR BALOG: NAJPREJ 

PRAVLJICE IZ STAREGA MESTA IN ŠEPETAJOČEGA GOZDA 
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57. LOJZE KOVAČIČ: MOŽIČEK MED DIMNIKI 

58. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ 

59. BINA ŠTAMPE ŽMAVC: MUC MEHKOŠAPEK 

60. ZLATA PIRNAT: ČRIČEK 

61. IVAN ROB: SONCE ME JE POLJUBILO 

62. ELA PEROCI: BABICA IN NINA NA SPOMLADANSKEM BALKONU 

63. BORIS A. NOVAK: NEBESNO GLEDALIŠČE 

64. TONE PAVČEK: BRANJE 

 

Število del s prevladujočimi deškimi/dekliškimi liki: 6 

Dela s prevladujočim deškim likom: 3 

Dela s prevladujočim dekliškim likom: 3 

 

Število del s prevladujočim dekliškim/deškim likom glede na spol avtorja 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisale avtorice: 0 

Število del s prevladujočim deškim likom, ki so jih napisali avtorji: 2 

Število del s prevladujočim deškim likom, katerih avtor ni znan: 1 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisale avtorice: 3 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, ki so jih napisali avtorji: 0 

Število del s prevladujočim dekliškim likom, katerih avtor ni znan: 0 
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5. 2 KVALITATIVNA ANALIZA 

5. 2. 1 PREKMURSKA PRAVLJICA: JANČEK JEŽEK 
Obnova dela 

Ko mati mesi kruh, mali Janček nenehno sili k njej, saj hoče tudi on mesiti. Zato mu mati 

reče: »Beži no, ježek.« In deček se spremeni v ježka, in ker ježek ne more živeti v hiši, odide 

v gozd, za katerim stoji grofovski grad. Tam si pod hruško izkoplje jamo in v njej prebiva 7 

let. Ko gre nekoč grof na lov in se izgubi v gozdu, sede pod ježevo hruško. Ježek Janček si 

začne žvižgati. Grof ga vpraša, zakaj je tako vesel, in ježek mu odgovori, da zato, ker ve, da 

grof brez njegove pomoči nikoli ne bo prišel iz gozda. Ježek ga pospremi iz gozda, v zameno 

pa dobi grofovo hčerko. 

Analiza izbrane književne osebe 

Najbolj stereotipno predstavljen lik v besedilu je mati. Predstavljena je kot gospodinja, ki 

mesi kruh.  

5. 2. 2 REZIJSKA PRAVLJICA: BOGATA IN UBOGA SESTRA 
Obnova dela 

Nekoč sta živeli dve sestri, bogata in uboga. Prva je imela velik mlin, druga pa dvanajst lačnih 

otrok. Uboga sestra je nekoč šla pomagat mlet k bogati sestri, zvečer pa jo je prosila za 

peščico moke. Bogata sestra ji je rekla, da ima dovolj moke na sebi. Ko je prišla uboga sestra 

domov, je stresla moko s sebe in te je bilo vedno več. Z njo je obogatela, bogata sestra pa je 

obubožala. 

Analiza izbrane književne osebe 

Uboga sestra ni stereotipno ženski lik, saj hodi na delo, da bi nahranila svoje otroke.  

5. 2. 3 PREKMURSKA PRAVLJICA: O POVODNEM MOŽU 
Obnova dela 

Živel je deček, ki se je rad kopal, in tako je nekega dne šel k narasli vodi, čeprav sta mu oče in 

mati zelo branila. Ko je skočil v vodo, ga je ta odnesla, zato je začel tako kričati, da ga je 

slišal povodni mož, ki sicer ni maral, da je prišel kdo v njegovo kraljestvo, in je vsakogar, ki 

je padel v vodo, utopil. Ta deček pa mu je bil zelo všeč, zato ga je rešil, da bi mu delal 

družbo, saj je bil povodni mož osamljen. Odnesel ga je v svoj grad in položil na posteljo ter 
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čakal, da se zbudi. Ko se je deček prebudil, sta ga prevzela lepota in blesk, vzel je steklene 

igračke in se igral. A ko se je spomnil na dom, je zajokal.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik dečka, saj je izražena njegova čustvenost, kar pogosteje povezujemo 

z deklicami. Deček je pogumen, gre se kopat, čeprav je voda narasla in mu starši branijo. Ko 

se spomni na dom, zajoka. 

5. 2. 4 BRANKA JURCA: ANČA POMARANČA; NE NE, STRAH ME JE 
Obnova dela 

Anča je poznala pravljico o Rdeči kapici. Ko je nekoč spet listala po slikanici, si je zaželela, 

da bi jo prebrala skupaj z očetom. Skočila mu je v naročje in oče je položil slikanico, odprto 

na strani, ki je bila Anči najskrivnostnejša, na mizo. Videla je hišico, v kateri je živela babica 

Rdeče kapice, pri priprtih vratih pa je prisluškoval lovec. Anča je vprašala očeta, ali lovec 

posluša in kako to, da ona nič ne sliši. Oče ji je predlagal, naj gre poslušat k vratom, on pa je 

med tem časom slikanico zaprl in jo odprl na zadnji strani, kjer se pravljica srečno konča. 

Analiza izbrane književne osebe 

Glavna junakinja v delu je Anča, ki je predstavljena kot strahopetna deklica.  

5. 2. 5 LOJZE KOVAČIČ: ZGODBE IZ MESTA RIČ-RAČ; PST, VOLK JE V SOBI 
Obnova dela 

Ko se je Rokec zjutraj prebudil, je bila še tema. Na svoji postelji je zagledal nekaj črnega in 

dolgega, podobnega živalskemu repu. Prestrašil se je, prepričan, da sedi zraven njegove 

postelje volk, ter zlezel pod odejo in poslušal, vendar ni ničesar slišal. Ko je pogledal izpod 

odeje, je na njej ležala samo naramnica njegovih hlač, in ves strah ga je minil. Potem je vstal 

in na velik papir napisal: »V tej sobi nikoli ni bilo volka in ga nikoli tudi ne bo. To pa sem 

napisal zato, če bi me bilo še kdaj strah.« Papir je obesil na steno. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Rokec, ki ima nestereotipno moško lastnost – je strahopeten. 
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5. 2. 6 FRANCE BEVK: PETER KLEPEC 
Obnova dela 

V starih časih je živela uboga vdova. Edino, kar je imela, je bil sin, ki so ga klicali Peter 

Klepec. Da sta lahko preživela, je hodila na dnino, Peter Klepec pa je pasel kozo. Bil je šibak 

in droben deček. Rad je imel mamo in jo ubogal. Tudi koza je bila pridna, tako da se je lahko 

Peter Klepec brez skrbi igral, kadar jo je pasel. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik matere, ki ni običajna gospodinja (ta je doma), ampak hodi na 

dnino, da lahko preživi sebe in svojega sina, medtem ko je sin pastir. Kaže se očitna delitev 

dela po spolu. Izražena je tudi ljubezen sina do matere.  

5. 2. 7 LOJZE KOVAČIČ: ZGODBE IZ MESTA RIČ-RAČ; NAJMOČNEJŠI 
FANTEK NA SVETU 
Obnova dela 

Jani je bil star pet let in je bil najmočnejši fantek na svetu. Nekoč je hotel vsem pokazati svojo 

moč, zato se je postavil na sredo ceste in ni pustil nikogar naprej. Če se je kak avtobus upal 

približati, ga je Jani samo s prstom porinil nazaj in avtobus se je ustavil šele daleč zunaj 

mesta. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednja oseba v besedilu je deček Jani, ki želi pokazati svojo moč, je krepak, pogumen, 

nihče mu ni kos – ima stereotipno moške lastnosti. 

5. 2. 8 BARBARA GREGORIČ: JAKEC – BRAT 
Obnova dela 

Jakec noče deliti mamice s sestrico. Odkar je mama prinesla domov dojenčka, je vse narobe. 

Ni prinesla deklice, s katero bi se lahko igral, ampak plešasto sitnico, ki bi samo jedla in 

spala. Poleg tega ga nihče ni vprašal, ali si jo želi, kar naenkrat je moral postati njen brat.  
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Analiza izbrane književne osebe 

Osrednja oseba v besedilu je deček Jakec, ki si lasti svojo mamo, noče je deliti s sestrico. To 

se pogosto dogaja ob prihodu novega člana v družino. Jakec ni več edini in glavni, starši se ne 

ukvarjajo več samo z njim in s tem se ne more sprijazniti.  

5. 2. 9  FRAN LEVSTIK: KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 
Obnova dela 

Živela je uboga vdova, ki je imela sedem otrok. Le ob dolgih zimskih večerih je imela toliko 

časa, da je sešila otrokom srajčice, da ne bi hodili goli okrog. Vsak je imel po eno srajčico, in 

ko je bila starejšemu pretesna, jo je dobil mlajši. Zato je najmlajši otrok Videk, ki je imel zelo 

rad živali in cvetlice, vedno nosil zelo tanke srajčice. Nekoč se mu je srajčica tako stanjšala, 

da mu je padla z ramena. Ker pa je bilo poletje, mu mati ni utegnila sešiti druge. Ko je nekega 

dne šel v gozd nabirat jagode, je srečal jagnje, kateremu se je zasmilil, zato mu je dalo nekaj 

svoje volne. Ko je šel Videk z volno mimo trnovega grma, mu je ta rekel, naj mu jo da, da jo 

sprede. Pajek mu je volno osmukal in stkal, rak mu je prikrojil srajčko, ptiček pa mu jo je 

sešil. Videk jo je ves navdušen takoj oblekel in komaj čakal, da pride domov. Bratci in 

sestrice so se čudili lepi srajčki, saj tako mehke in bele še nobeden izmed njih ni niti videl, kaj 

šele imel.  

Analiza izbrane književne osebe 

Mati je prikazana kot stereotipna ženska. Je gospodinja, ki skrbi za hrano in oblačila otrok. 

Deček Videk ima zelo pozitiven odnos do živali in rastlin.  

5. 2. 10 BARBARA ANDREWS: ŽALOSTNI PRINC (prev. Katarina Minatti) 
Obnova dela 

Kralj je imel sina, ki je imel polno igrač in celo modre može, ki so si ves čas izmišljali nove 

igre zanj. Kljub vsemu pa je bil princ zelo žalosten. Kralja je skrbelo zanj in sklical je modre 

može, da skupaj razmislijo, kaj bi otroka razvedrilo. Eden izmed njih je svetoval majhno žival 

(tudi njega je v otroštvu razveseljevala), in kralj je bil prepričan, da bo sina to osrečilo. Po 

vsem kraljestvu je razglasil, da bo tisti, ki bo prinesel živalco, s katero bo osrečil princa, v 

zameno dobil vrečo zlata. Prišel je dan, ko si je moral princ izbrati ljubljenčka, vendar se 

nobene živalce ni razveselil. Njegovo pozornost je vzbudil deček, ki je sedel na drugi strani 

okna in v rokah držal psička. Zaklical je, da je to tisto, kar bi rad, in kralj je služabniku 

ukazal, naj ju pripelje. Dečku je rekel, naj jim proda svojega psa in dobil bo vrečo zlata, ki jo 
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bo odnesel očetu in mami. Deček je odgovoril, da nima ne očeta ne matere in da je psiček 

njegov najboljši prijatelj. Nato je kralj povabil dečka, naj živi s svojim psičkom v palači s 

princem. Princ je zaradi psička postal najsrečnejši deček na svetu. Imel pa je tudi nekaj, kar ga 

je še bolj osrečevalo kot psiček – prijateljstvo. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednja oseba v besedilu je žalostni princ, ki je nesrečen, razvajen in osamljen.  

5. 2. 11 LEOPOLD SUHODOLČAN: CEPECEPETAVČEK 
Obnova dela 

Mama je vsako jutro odpeljala Polonco k sosedi. Ta ji je dala igrače in ji rekla, naj se lepo 

igra. A nekega dne, ko je odšla v kuhinjo, je Polonca tiho smuknila na vrt. V travi je zagledala 

nekaj nenavadnega – lesenega možiclja. Ko je soseda videla, s čim se Polonca igra, ji je hotela 

igračo vreči v peč, saj je imela ogromno lepših igrač. A Polonca jo je odnesla domov in 

Cepecepetavčka takoj skrila pod blazino v svoji postelji. Popoldne je stekla z njim v muzej. 

Ko je paznik zaklical, da zapirajo, mu je rekla, da jo bo Cepecepetavček počakal v muzeju. 

Ponoči je sanjala o njem. Drugi dan je pojedla le malo kosila in že zdirjala do muzeja, a na 

vratih je pisalo, da je zaprt. Na dvoriščni strani je našla manjša vrata in nato še sobo, v kateri 

so bile razstavljene stare igrače. Tekala je od police do police, dokler ni našla 

Cepecepetavčka. Ko je hotela z njim iz muzeja, so bila vrata zaklenjena. Začela je klicati, naj 

ji odprejo, in utrujena zaspala. Zjutraj jo je našel paznik in ji povedal, da so jo vso noč iskali. 

Odgovorila mu je, da je šla po Cepecepetavčka, in paznik ji je rekel, da bi najraje povabil 

otroke, naj pridejo še po druge igrače.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deklice Polonce, ki je pogumna, samostojna, iznajdljiva deklica.  
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5. 2. 12 BRANKA JURCA: NAGAJIVI ŠKRAT 
Obnova dela 

Oče je Anči po poti z Gore pripovedoval o škratih. Vprašala ga je, kako jih bo spoznala. Oče 

ji je rekel, da dobri škrat pomaga človeku. So pa v gozdu tudi nagajivi škratje, za katere nikoli 

ne veš, kakšno ti bodo zagodli. Naenkrat je oče zajavkal od bolečine in občepel na mestu. 

Mama ga je vprašala, kaj mu je. Odgovoril ji je, da mu je zagodel nagajivi škrat. Anča je 

pogledala po gozdu in za hip zagledala škrata, ki je hitel čez previs, ter ga slišala, kako se je 

hihital. Očetu je povedala, da je videla porednega škrata, ki mu je nastavil kamen. 

Analiza izbrane književne osebe 

V družini se otroci od  staršev vedno kaj naučijo in tako v tem delu oče Anči po poti z Gore 

pripoveduje o škratih. V besedilu ima mama stereotipno ženske lastnosti. Je skrbna in očetu 

takoj ponudi pomoč. 

5. 2. 13 PRIMOŽ SUHODOLČAN: VIDIM – NE VIDIM! 
Obnova dela 

Peter se je odločil, da ne bo zaspal. Mamo je prosil, naj pusti prižgano luč, da ga ne bo strah. 

V resnici ga sploh ni bilo strah, ampak je hotel narisati slona. Ko ga je narisal, je poklical 

mamo, naj ugasne luč, saj je preveč svetlo. Mama je ugasnila luč in mu zaželela lepe sanje. 

Toda njemu še ni bilo do spanja, zato jo je spet poklical. »Kaj je spet narobe?« ga je vprašala. 

Odgovoril je, da je zdaj tako temno, da ne vidi spat, in hitro za tem zaspal.  

Analiza izbrane književne osebe 

Zanimiv je lik mame z lastnostmi, ki jih pripisujemo ženskam – zelo ustrežljiva, potrpežljiva 

in prijazna.  

5. 2. 14 LENE SKUMANZ – MAYER: TINO IN MAVRICA (prev. Alenka Beg – 
Lauko) 
Obnova dela 

Tino je nad travnikom zagledal mavrico in zaželel si je, da bi bil pod njo. Stekel je čez 

travnik, a mavrica je ves čas bežala pred njim, da je ni mogel nikoli ujeti. Odšel je domov in 

narisal travnik in dečka, ki stoji sredi travnika, ter mavrico, ki žari nad travnikom in dečkom. 

»Tako,« je rekel, »zdaj je Tino pod mavrico.« 
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Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je Tino – naiven otrok, ki misli, da mu je vse dosegljivo.  

5. 2. 15 CVETKO ZAGORSKI: PIKA IN KUŽA 
Obnova dela 

Pika je na poti v šolo srečala potepuškega psa, ki je iskal v smeteh hrano. Zasmilil se ji je. Da 

bi lažje zavohal hrano, mu je na vsakem smetnjaku dvignila pokrov, tako da je še komaj ujela 

pouk. Ko jo je pes naslednje jutro spet zagledal, jo je vesel ovohaval, tretje jutro pa sta bila že 

stara znanca. Ker se ji je mudilo v šolo, mu je dala pol svoje malice. Pes jo je spremljal do 

šole. Rekla mu je, naj jo počaka do konca pouka, in kuža jo je res čakal. Skupaj sta stekla 

domov. Mama je Piko pohvalila, da se je hitro vrnila iz šole, in ji dovolila, da je kužku nalila 

skledo mleka. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deklica Pika, ki ima pozitiven odnos do živali, je skrbna, čuteča, 

prijazna, s psom deli svojo malico.  

5. 2. 16 KOROŠKA PRIPOVEDKA: MOJCA POKRAJCULJA 
Obnova dela 

Mojca Pokrajculja je med pometanjem našla krajcar in si zanj kupila piskrček. Zvečer je legla 

vanj in zaspala. Zbudilo jo je trkanje na vrata hišice. Bila je šivilja lisica, ki jo je prosila, naj 

jo vzame k sebi, in Mojca jo je spustila v piskrček. Spet je nekdo potrkal na vrata. Bil je volk, 

izučen mesar. Nato je potrkal medved – čevljar, za njim še zajček – krojač in nato srnjak – 

izučen drvar. Mojca je vse spustila v piskrček. Zjutraj je vse živali poslala na delo. Volk je 

poskrbel za večerjo. Prinesel je več panjev čebel in med  spravil v lonec. Ko so se najedli, so 

legli k počitku. Ponoči je lisica zastokala, da jo boli trebuh, in Mojca Pokrajculja ji je rekla, 

naj si v kuhinji skuha kamilice. Lisica je tako šla trikrat v kuhinjo kuhat čaj, čeprav je ni  

ščipalo v trebuhu. Vedela je, kam je Mojca Pokrajculja pospravila med, in ga vsega polizala. 

Zjutraj je Mojca Pokrajculja dala vsem delo, lisici pa je rekla, naj počiva, saj ponoči ni mogla 

spati. V kuhinji je nastal hrup in prepir, kdo je polizal ves med. Volk je svetoval, naj vsi 

ležejo na hrbet, odprejo usta in se sončijo, in kdor je pojedel med, tistemu bo ta tekel iz ust. 

Vsi so legli in zaspali, le lisica je imela slabo vest in je bedela. In res ji je začel iz ust teči 

med. Obrisala se je in ga namazala zajcu okrog ust ter brez skrbi zaspala. Ostali so se med 

tem zbudili in opazili, da zajčku teče med iz ust. Začeli so ga poditi. 
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Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu predstavlja Mojca Pokrajculja, ki opravlja tipično žensko delo – 

pometanje. Ima tudi lastnosti, ki so stereotipno ženske – je radodarna, skrbna, dobrosrčna, 

prijazna, sočutna. 

5. 2. 17 KOROŠKA PRIPOVEDKA: HVALEŽNI MEDVED 
Obnova dela 

Visoko v hribih je na robu gozda stala bajtica. Mladi gospodar je drvaril in oglaril, mati je 

doma kuhala, pospravljala in negovala sina. Nekega jesenskega popoldneva je mati postavila 

zibelko na trato pred bajto, jo poganjala z nogo, zraven pa šivala in pela, da bi dete uspavala. 

Naenkrat je zašumelo in skozi grmovje se je kobacal velik rjav medved. Mati je otroka stisnila 

k sebi, medved pa je stopal proti njej. Ko je prišel do zibelke, je počasi dvignil sprednjo levo 

šapo, iz katere je kapljala kri, saj se mu je vanjo zaril velik trn. Ko je mati to videla, je 

položila sinka v zibelko, vzela veliko šivanko in previdno prijela ranjeno šapo ter mu izdrla 

trn. Nato je medved stopil k zibelki in jo zazibal. Mati je vzela sinčka v naročje, medved pa je 

vzel zibelko in odšel z njo v gozd. Čez nekaj časa se je spet prikazal, z zibelko, polno rumenih 

hrušk.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik oče, gospodar, ki je odsoten. Gre za delitev dela po spolih. 

Gospodar drvari, oglari, medtem ko je mati doma in kuha, pospravlja, neguje sina, šiva. Mati 

je čuteča tudi do živali. 

5. 2. 18 BRATA GRIMM: RDEČA KAPICA (prev. Fran Albreht) 
Obnova dela 

Nekoč je živela majhna deklica. Najraje jo je imela babica, ki ji je podarila kapico iz rdečega 

žameta. Ker ji je kapica ljubko pristajala, so jo klicali Rdeča kapica. Nekega dne ji je mama 

naročila, naj nese babici kos pogače in steklenico vina. Ko je prišla v gozd, je srečala volka, ki 

jo je vprašal, kam je namenjena. Povedala mu je, da gre k babici, volk pa ji je svetoval, naj si 

med potjo ogleda cvetlice in prisluhne pticam. Deklica je pomislila, da bo s šopkom prav 

gotovo razveselila babico, zato je stekla s poti v gozd, začela trgati cvetice in se izgubila. 

Volk je med tem odšel proti babičini hiši in potrkal na vrata. Šel je naravnost k postelji in 

požrl babico. Nato si je oblekel njeno obleko, si posadil njeno čepico na glavo in legel v njeno 

posteljo. Ko je Rdeča kapica nabrala dovolj cvetlic, se je odpravila k babici. Stopila je k 
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postelji in babica se ji je zdela čudna. Vprašala jo je, zakaj ima tako velika ušesa, oči, roke, 

usta. Volk ji je odgovarjal in nazadnje rekel, da ima tako velika usta zato, da jo lažje požre –  

in požrl Rdečo kapico. Potem je zopet legel v posteljo. Mimo je prišel lovec, ki je slišal 

smrčanje in šel pogledat, ali se je babici kaj zgodilo. Ko je prišel do postelje, je videl, da leži v 

njej volk. Pomislil je, da je volk morda požrl babico, zato ga ni ustrelil, ampak je spečemu 

prerezal trebuh. V njem je zagledal Rdečo kapico, nato je prišla iz njega še babica. Rdeča 

kapica je prinesla nekaj kamnov, ki so jih stlačili volku v trebuh, in ko se je ta prebudil, je 

zaradi teže padel na tla in umrl. Lovec mu je odrl kožo in odšel z njo domov, babica pa je 

pojedla dobrote in si opomogla. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednja oseba Rdeča kapica, predstavljena kot gospodinja, ki nese babici 

pogače in vino. 

5. 2. 19 SAŠA VEGRI: VSEVEDA SOSEDA 
Obnova dela 

Soseda, ki je zelo radovedna, ti lahko začne presedati, če kar naprej stoji med vrati in te 

opazuje. Ona vse ve: kdo koga pozdravi, kdo hodi po travi … 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimivo predstavljen lik ženske, ki je radovedna in je ljudje nimajo radi. 

5. 2. 20 TONE PAVČEK: POGUMNA LENKA 
Obnova dela 

Lenka je šla prvič sama k babici. Šla je preko glavnega trga, mimo stojnic, trgovcev in pri tem 

štela avtobuse, trolejbuse, tovornjake, vlake, tramvaje, policiste in ljudi.  

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deklica Lenka, ki je pogumna.  
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5. 2. 21 MARUŠA GUČEK: ŠOPEK 
Obnova dela 

Tina je šla na travnik in prepevala pesem Jaz pa grem na zeleno trav'co. Prepričana je bila, da 

bo na travniku nabrala bele marjetice, vendar ni bilo niti enega cveta. Potem je zapela, da gre 

trgat lepe modre vijolice, a tudi teh ni našla, nato, da gre nabirat modre spominčice, a brez 

uspeha. Zato je nabrala zlatice, rdeče in bele deteljice, zvončice in solzice in s šopkom 

pohitela k mami. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deklica Tina, ki je običajen dekliški lik, rada nabira rože in z njimi 

razveseli mamo, kot to rade počnejo tudi druge deklice. Ni važno, kakšne so te rože, mama se 

vsakih razveseli. Gre za izkazovanje ljubezni do mame. 

5. 2. 22 MARUŠA GUČEK: NOVOLETNA JELKA 
Obnova dela 

Zadnji dan v letu so otroci pred vhodom v blok našli jelko. Miha jo je zasadil v kup snega, 

Tina pa je predlagala, da bi jo okrasili. Pobrskali so po žepih. Mojca je našla velik rdeč gumb, 

Miha moder vžigalnik brez plina, Andrej ključ, ki ga je pobral v snegu pred vhodom, Grega  

zavitek papirnatih robčkov. Meta ni imela ničesar, zato si je iz las snela lasnico in jo pripela 

na najvišjo vejo. Katka pa je stekla domov in na risalni list napisala Srečno in veselo novo leto 

želimo vsem stanovalcem našega bloka! ter ga položila med veje. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu so na zanimiv način predstavljene deklice. Imajo smisel za estetiko, vse mora biti 

lepo in imajo ideje, kako bi okrasile drevo. Fantje bi bili zadovoljni z jelko brez okraskov, 

zasajeno v kup snega. 
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5. 2. 23 JAROMIR KAREL ERBEN: LONČEK, KUHAJ 
Obnova dela 

V neki vasi je živela revna vdova, ki je imela hčerko. Preživljali sta se tako, da je mati hodila 

pozimi v gozd po drva, poleti je nabirala jagode, jeseni pomagala na polju, hčerka pa je hodila 

v mesto prodajat jajca. Ko je mama zbolela, je hčerka  morala sama v gozd po jagode. Srečala 

je staro ženo, ki je v roki držala lonček. Rekla je, da je lačna, in deklica ji je dala ves svoj 

kruh. Ker je bila tako dobra, ji je stara žena dala lonček, ki ti nakuha, kolikor hočeš, samo 

pozabiti ne smeš, kaj moraš reči. Ko je deklica prišla domov, je lonček postavila na mizo in 

rekla: »Lonček, kuhaj!« In že je začela v lončku vreti kaša. Nato je rekla: »Lonček, stoj!« In 

lonček je nehal kuhati. Ko sta se z mamo najedli, je hčerka šla v mesto prodajat jajca. Mati je 

ni mogla počakati, saj je bila že lačna, zato je vzela lonček in rekla: »Lonček, kuhaj!« In spet 

je začela v lončku vreti kaša, a pozabila je, kaj bi morala reči, da bi lonček nehal kuhati. Kaše 

je bilo zmeraj več in kdo ve, kako bi se končalo, če se deklica ne bi vrnila in rekla: »Lonček, 

stoj!«  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik hčerke, ki zaradi mamine bolezni prevzame njeno vlogo. 

5. 2. 24 LEOPOLD SUHODOLČAN: KDO JE PETER NOS 
Obnova dela 

Peter Nos se je zelo izkazal. Nevenka je namreč izgubila svojo sponko za lase, ki jo je dobila 

za rojstni dan. Vsi so jo iskali, a zaman. Potem pa je Peter Nos pripeljal na dvorišče svoje 

poni kolo in nanj z vrvico privezal velik magnet, s katerim je našel sponko. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je Peter Nos, junak, ki opravi dobro delo in nesebično pomaga deklici 

Nevenki. 
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5. 2. 25 LEOPOLD SUHODOLČAN: NEKAJ, ČESAR ŠE NI BILO 
Obnova dela  

Peter Nos se je spomnil nečesa, česar še ni bilo. Prijatelje je popeljal do betonskih stebrov, ki 

so kot vojaki stali v vrsti in zapirali voznikom pot na dvorišče. Predlagal je, da bi puste stebre 

oblekli v obleke, ki so jih doma že spravili na podstrešje. Vsi so poskakovali od veselja in se 

zapodili v hiše. Vrnili so se z oblekami. Stebre so odeli v obleko železničarja, peka, gasilca 

ipd., nato so se poskrili. Ljudje, ki so prihajali mimo, so se začudeno ustavljali, se nasmehnili 

in odšli dalje. Med njimi pa je bil kratkovidnež, ki se je ustavil pri železničarju in ga vprašal, 

zakaj ni na vožnji. Mož, ki je bil še kratkovidnejši, je nagovoril peka. Najkratkovidnejši pa se 

je priklonil stari dami in jo vprašal, če jo lahko končno povabi na sladoled.  

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je Peter Nos, ki si izmisli nekaj novega, nad čimer so vsi navdušeni.  

5. 2. 26 PRIMOŽ SUHODOLČAN: CMOK, CMOK IN KONEC 
Obnova dela 

Peter Nos se je zaljubil. S Tino sta sedela pod drevesom in zaljubljeno vzdihovala. Nenadoma 

pa je Peter Nos vstal in rekel, da nima več časa biti zaljubljen, saj mora na nogometno tekmo.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednji lik deček Peter Nos, ki se ukvarja s športom. In ta mu je pomembnejši 

od ljubezni.  

5. 2. 27 LEOPOLD SUHODOLČAN: POT SKOZI GOZD 
Obnova dela 

Borko, Bine in Breda si niso upali v gozd. Govorili so, da v njem živi črni strah. Krojaček 

Hlaček pa jim ni verjel in je odšel v gozd. V žepe si je dal nekaj gumbov, za ovratnik si je 

zataknil šivanke, okrog pasu pa si je ovil sukanec. Na poti je srečal starega pajka, ki mu je 

veter raztrgal mrežo. Krojaček Hlaček mu jo je zašil. Ko je odšel dalje, je zaslišal, kako na 

drevesu žalostno žvižga kos. Nekdo mu je razdrl gnezdo. Krojaček Hlaček mu ga je popravil 

in mu pustil še nekaj svetlih gumbov za mladiče. Ko je stopal dalje, je na robu gozda zagledal 

Borka, Bineta in Bredo. Čakali so ga in niso mogli verjeti, da ga še vidijo živega.  
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Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednja oseba krojaček Hlaček, ki je pravi junak, upa si iti v gozd, čeprav mu 

prijatelji govorijo, da v njem živi črni strah. Rad ima živali in jim pomaga.  

5. 2. 28 ELA PEROCI: V SREDO PREDPOLDNE 
Obnova dela 

Učiteljica je učencem pripovedovala pravljice in jih spraševala uganke. Sredi pravljice je 

Tonček vprašal na glas, tako da so ga vsi slišali, zakaj ni nobene pravljice o njem. Mojca ga je 

vprašala, kaj bi lahko pravljica povedala o njem. Tonček ji je odgovoril, da bi pravljica o njem 

lahko povedala, da je nekoč živel Tonček, ki ni bil čisto srečen. Učiteljica ga je vprašala, 

zakaj ni čisto srečen. Tonček ji je odgovoril, da zato, ker mu je ime Tonček, a bi bil rajši 

Andrej, ker je Andrej najboljši nogometaš v šoli. Učiteljica mu je uresničila željo in povedala 

pravljico o Tončku, ki je bil najboljši nogometaš v šoli. In Tonček je bil zelo srečen. Potem so 

začeli tudi ostali otroci spraševati, ali bi pravljica lahko pripovedovala tudi o njih. Ko so 

nekoliko potihnili, jim je rekla: »Bilo je nekoč, v sredo predpoldne. Otroci v razredu so si 

zaželeli vsak svojo pravljico. Ker so se imeli radi, so si jih pričeli pripovedovati. Tonček je 

povedal pravljico o Mojci in Mojca je povedala pravljico o Vlasti, Vlasta pa je povedala 

pravljico o Juretu. V vseh teh pravljicah je bilo veliko želja in vse so se jim kmalu uresničile.« 

Analiza izbrane književne osebe 

Zanimiv lik v besedilu je deček Tonček, ki želi biti najboljši nogometaš v šoli. Potem bi bil 

zelo srečen.  

5. 2. 29 SLOVENSKA PRAVLJICA: DEKLICA VEKA 
Obnova dela 

Deklica je pometala in našla krajcar. Kupila je piskrček in šla nabirat jagode. Zajela jo je noč, 

zato je prekucnila piskrček in zlezla vanj, da bi prenočila. Kmalu je priletela muha in jo 

prosila, ali sme pod streho. Deklica jo je sprejela. Nato je prilezla žabica, za katero je deklica 

prav tako našla prostor, za njo pa sta prišla zajec in lisica. Ponoči je prilomastil še medved, 

zlezel v piskrček, ta je počil, deklica pa je vekala. 



65 

 

Analiza izbrane književne osebe 

Deklica je prikazana zelo stereotipno. Opravlja gospodinjsko delo – pometa. Ima tudi 

stereotipno žensko lastnost –  je čuteča. Na koncu, ko piskrček poči, deklica joka. Izražena je 

njena čustvenost. 

5. 2. 30 LEOPOLD SUHODOLČAN: 12 SLONOV 
Obnova dela  

Oče je slišal Barbaro, ki ga je klicala z dvorišča. Pohitel je na balkon in jo videl, da se obnaša 

kot majhen slon. Nato je prišla v hišo in vzkliknila: »Imejmo slona!« Oče se je začudil njeni 

želji. Malo sta poklepetala o slonih, nato je očka nadaljeval z delom. Deklica je odšla ven in v 

vsem, kar je bilo okoli nje, je videla slona. Sprehajala se je po ulici in ljudem govorila, da 

čaka slona, ter jih spraševala, ali so ga morda videli. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je na zelo zanimiv način predstavljen lik deklice Barbare, ki si zamisli, da bi imela 

slona, in ne ve, da takšne živali ni mogoče imeti doma. V svojem domišljijskem svetu vidi v 

vsaki stvari slona in išče potrditev, da ta svet zares obstaja. Takšnega otroka je zelo težko 

prepričati, tudi z enostavno razlago, saj tako močno verjame v svojo domišljijo. 

5. 2. 31 BINA ŠTAMPE ŽMAVC: MAJA PRINCESKA 
Obnova dela  

Maja si želi biti princeska, z vsem, kar spada zraven: s krono, z lepo obleko in s princem. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednja oseba deklica Maja, ki si tako kot veliko deklic želi postati princeska. 

Gre za izredno subtilno besedilo, ki govori o otroški domišljijski igri in o procesu vživljanja v 

literarne svetove in njihovega podoživljanja. 

5. 2. 32 HANS CHRISTIAN ANDERSEN: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 
Obnova dela 

Živel je kraljevič, ki se je hotel poročiti s kraljično. Potoval je po vsem svetu, da bi jo našel, a 

povsod je bilo kaj narobe. Zato se je ves potrt vrnil domov. 
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Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik kraljevič, ki je zelo neodločen in daje občutek, da še sam ne ve 

točno, kaj si želi.  

5. 2. 33 PAVLE ZIDAR: BARBARIN DEŽNIK 
Obnova dela 

Mama je nekega dne rekla Barbari, da ji bodo kupili dežnik, saj dežni plašček ni dovolj, ker 

vedno pozabi na glavo natakniti kapuco in zato pride mokra iz šole. Barbara se je strinjala, 

vendar ni želela katerega koli dežnika, ampak zložljivega in v barvah metulja. Začeli so ji 

prigovarjati, da je dežnik pač dežnik. Barbara je vprašala, zakaj se potem mama šminka, če je 

temu tako. Potem so ji le pritrdili in začeli iskati dežnik. Barbara je cepetala, da hoče takega, 

ali pa nič. 

Analiza izbrane književne osebe 

Mama je v besedilu predstavljena kot zelo skrbna, ustrežljiva. Ima stereotipno ženske 

lastnosti. Barbara je razvajena in trmasta deklica. 

5. 2. 34 SLOVENSKA: KAKO JE PAVLIHA KUKCA PRODAL 
Obnova dela 

Pavliha je živel z mamo v hišici na robu vasi. Ko je mama šla od doma, mu je rekla, naj bo 

priden in naj ne stika, saj je v peči skrit grozen kukec. V pepelu pa v resnici ni bilo kukca, 

ampak lonec denarja. V vas je prišel trgovec z lonci in Pavliha se je domislil, da mu bo prodal 

kukca. Trgovec je z veseljem vzel kukca – lonec denarja – in dal Pavlihi v zameno lonce. Ta 

si je mislil, kako bo mama vesela, saj sta se rešila strašnega kukca. Da bi že od daleč videla, 

kakšno kupčijo je naredil, je lonce obesil na vrv pred hišo. Mami je kar skozi okno veselo 

povedal, da se je za vedno znebil kukca in zanj dobil še lonce, mama pa je rekla samo: »Joj 

prejoj, sinko moj!« 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Pavliha, ki je želel narediti dobro delo in razveseliti mamo. 

Bil je premajhen, da bi vedel, da takšno bitje, kot je kukec, sploh ne obstaja, kaj šele, da bi 

pomislil, da bi to lahko bil denar, zato mu mama ni mogla ničesar očitati. V delu je zaznati 

izkazovanje ljubezni do mame. 
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5. 2. 35 JAKOB IN WILHELM GRIMM: PEPELKA 
Obnova dela 

Nekega dne je kralj priredil tridnevno praznovanje, na katerega so bile povabljene najlepše 

deklice v deželi, da bi si kraljevič izbral nevesto. Tudi Pepelka je želela iti, a ji mačeha ni 

dovolila. Zato je prosila ptico na drevesu na maminem grobu, naj ji da obleko, in dobila je 

srebrno obleko in s svilo izvezene čeveljce. Na plesu jo je kraljevič takoj opazil in hotel 

plesati z njo. Nihče je ni prepoznal in po plesu je ušla tako, da je skočila v golobnjak. 

Naslednji dan se je zgodba ponovila. Kraljeviču se je izmuznila tako, da je skočila na drevo, 

in spet je ni mogel najti. Tretji večer je dobila še lepšo obleko in zlate čeveljce. Kraljevič je 

dal že prej namazati stopnice s smolo in Pepelka je med begom izgubila zlat čeveljček.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je na drugačen, neobičajen način opisana Pepelkina mačeha, ki je hudobna ženska  

brez materinskega čuta. 

5. 2. 36 DESA MUCK: ANICA IN VELIKA SKRIVNOST 
Obnova dela 

Nekega dne je mama vzela Anico s seboj v mesto, da bi ji kupila nove škornje. Bil je božični 

čas in mesto je bilo polno lučk in raznih stojnic. Anica je obstala pred izložbo z igračami in 

razmišljala, kako lepo bi bilo stanovati v tej izložbi. Mama jo je vprašala, ali je že pisala 

Božičku, ki bi ji lahko njeno željo uresničil. Anica je odkimala in se prestrašila. Zaskrbelo jo 

je, da bo prepozna, in sklenila je, da bo pismo napisala, takoj ko prideta domov. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deklica Anica, ki še verjame v Božička in v njegovo izpolnjevanje 

želja. V njenem domišljijskem svetu je mogoče živeti v izložbi z igračami in mama pušča 

odprto pot njeni domišljiji. 
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5. 2. 37 ASTRID LINDGREN: PIKA NOGAVIČKA 

Pika se vseli v vilo Čira-Čara 

Obnova dela 

Pika Nogavička stanuje v hiši na robu majhnega mesta. Stara je devet let in stanuje sama. 

Nima ne mame ne očeta, kar se ji zdi imenitno. Nekoč ju je imela, a mama je umrla, ko je bila 

Pika še zelo majhna, in Pika verjame, da je zdaj nekje zgoraj in jo skozi špranjo v oblakih 

gleda, zato večkrat pogleda navzgor, ji pomežikne in ji reče, naj se nič ne boji za njo. Oče je 

bil kapitan, z njim je jadrala, dokler ga ni nekoč med viharjem vrglo s palube in je izginil. 

Prepričana je, da so ga vrgli valovi na otok, kjer je mnogo zamorcev, in je postal zamorski 

kralj. Ponosno rada pove, da je zelo malo otrok, ki bi imeli tako imenitnega očeta. Pika je zelo 

nenavaden otrok, nadvse nenavadna je njena moč, saj je tako strašansko močna, da na svetu ni 

policista, ki bi bil tako močan. Ima svojega konja, ki si ga je kupila, ko je prišla v vilo Čira-

Čara, in stanuje pri njej na verandi. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednja oseba Pika Nogavička, ki je zelo pozitiven lik. Verjame, da jo mama 

opazuje iz oblakov, da je oče postal zamorski kralj in da se bo nekoč vrnil. Imenitno se ji zdi, 

da živi sama, saj je nihče ne sili s hrano, ki je nima rada. Je samostojna, odločna in strašansko 

močna. Ima nestereotipne ženske lastnosti. 

Pika gre na čajanko 

Obnova dela 

Tomaževa in Aničina mama je povabila gospe na čajanko. Ker je napekla veliko peciva, je 

menila, da bi Tomaž in Anica lahko povabila tudi Piko in bi tako tudi onadva imela družbo. 

Popoldne Pika pozvoni na vratih in vse preseneti s svojim urejenim videzom. Stisne roko 

gospe Žirovnikovi in jo strese. Steče k drugim gospem in jih poljubi na lice. Potem se usede 

in se začne basati s hrano. Nato vstane in pogleda, ali je ostalo še kaj pogače. Gospe jo 

zaničljivo opazujejo in karajoče gledajo. Ona pa se jim zahvali za ljubeznivost in povabilo, saj 

še nikoli ni bila na čajanki.  
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Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednja oseba Pika Nogavička, ki je urejena kot kakšna fina gospa, a vede se še 

zdaleč ne temu primerno. Iz zgodbe se lahko naučimo, da obleka ne naredi človeka, v družbi 

šteje njegovo obnašanje. 

Pika Nogavička noče postati velika 

Obnova dela 

Pogasili so vse svečke na novoletni smreki in v kuhinji se je povsem stemnilo, le v peči je 

žarel ogenj. Tiho so posedli v krogu na tla in se prijeli za roke. Pika je dala Tomažu in Anici   

čudežno kroglico. Ko jo bodo pojedli, jim nikoli ne bo treba zrasti. Na Pikin znak so jo 

pogoltnili. Piko je skrbelo, ali bo čudežna  kroglica še delovala, in razmišljala je, kako bi bilo, 

če bi za vedno ostali otroci. Potem sta se Tomaž in Anica spomnila, da morata domov, toda 

obljubila sta, da bosta naslednji dan spet prišla. Tomaž je med umivanjem zob dejal, da če ne 

bi vedel, da imajo kroglice, ki so jih jedli, posebno moč, bi rekel, da jedo navaden grah. 

Ugotavljala sta, da je Pika na neki način zelo sama, zato bosta jutri spet šla k njej.  

Analiza izbrane književne osebe 

Pika, osrednja oseba v besedilu, je zelo prepričljiva. Tomaža in Anico prepriča, da ima 

čudežne kroglice. 

5. 2. 38 LAWRENCE SCHIMEL: BOŠ BRAL KNJIGO Z MANO? 
Obnova dela 

Tonček je znal sam brati, toda branje je hotel z nekom deliti, zato je vzel knjigo in ga šel 

iskat. Vprašal je mamo, a ta ni imela časa, zato je odšel ven. Na klopi je sedel zelo star mož, 

vendar ga Tonček ni vprašal, ali bi bral z njim, saj je vedel, da je slep. Vprašal je peka, žensko 

v trgovini s sadjem, poštarja, prodajalko v kiosku, a vsi so bili zaposleni. Potožil je in tedaj je 

zaslišal za seboj glas, ki je rekel, naj ne bo žalosten. Bil je slepi mož, ki si je želel, da bi se 

kdo pogovarjal z njim. Zelo vesel  mu je Tonček začel brati zgodbo. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Tonček, ki je vedoželjen, išče družbo, nekoga, ki bi mu lahko 

pokazal svoje znanje. 
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5. 2. 39 PETER SVETINA: ZGODBA O JESENSKEM POPOLDNEVU 
Obnova dela 

Marjanca se je odločila, da bo peljala očka na igrišče. Skrbno ga je oblekla in mu posadila na 

glavo kapico. Potem jo je moral prijeti za roko, da ga ne bi podrlo kakšno kolo. Na igrišču se 

je očka gugal, Marjanca pa je brala časopis. Ko ga je prebrala, je zaklicala: »Greva!« Očka jo 

je prosil, da bi se še malo gugal. Obljubila mu je, da se bo jutri spet. Prijel jo je za roko in 

odšla sta domov.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zelo zanimiv lik deklica Marjanca, ki z očetom menja vlogi. 

5. 2. 40 LEOPOLD SUHODOLČAN: IGRAČE 
Obnova dela 

Jure, Franček in Urška so obstali pred hišo krojačka Hlačka. Žalostno so mu potožili, da jim 

mame ne morejo kupiti takšnih igrač, kot jih imajo drugi otroci. Krojaček Hlaček jim je rekel, 

da v nobeni trgovini na svetu nimajo takšnih igrač, kot si jih znajo narediti sami. Začudili so 

se in krojaček Hlaček jim je rekel, da če ne verjamejo, naj gredo z njim. V hiši je nabral Urški 

pisane krpe in ji pomagal, da si je naredila punčko. Juretu je poiskal gumbe in naprstnike in 

Jure je v hipu naredil iz njih avtomobilček. Za Frančka je zbral sukančeva vretena in šivanke 

ter naprstnike in ta si je sestavil vlak. Potem so se otroci začeli igrati. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik krojaček Hlaček je deklici Urški pomagal narediti igračo, medtem ko sta si jo 

fanta izdelala sama. Urška si je naredila punčko, igračo, s katero se igrajo deklice, Jure in 

Franček pa avtomobilček in vlak. V besedilu je zanimiva stereotipna delitev igrač po spolu. 

5. 2. 41 JANA MILČINSKI: LUKEC DOBI SESTRICO 
Obnova dela 

Odkar je bila pri hiši sestrica, Lukcu včasih ni bilo lahko, saj sta oče in mama imela manj časa 

zanj, in če so prišli strici in tete, so vsi občudovali sestrico, Lukca pa so komaj opazili. Prej so 

vsi gledali le njega, mu nosili sladkarije in igrače. Le dedek je ostal tak kot prej. Kadar je 

prišel na obisk, ga je povprašal, kako je, in potem sta igrala Človek, ne jezi se in druge igre. 

Po igri je dedek pogledal tudi sestrico. Ko je opazoval štručko, je majal z glavo in dejal, da 
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kar ne more verjeti, da je bil tudi Lukec pred kratkim tak nebogljenček, zdaj pa je tak junak. 

Lukec se je zadovoljno nasmehnil in rekel, da bo tudi Polonca zrasla.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Lukec, ki se po eni strani počuti zapostavljenega, ko se dedek 

ukvarja le z njim, pa se mu zdi, da zapostavlja njegovo sestrico. 

5. 2. 42 LATVIJSKA LJUDSKA: ZAKLAD 
Obnova dela 

Nekoč je živel oče, ki je imel tri sinove. Bil je že zelo star in je vedel, da bo kmalu umrl, zato 

je sinove poklical k sebi in jim rekel, da jim zapušča svojo njivico, v kateri je skrit zaklad. Če 

bodo dobro kopali, ga bodo gotovo našli. Sinovi so res prekopali njivo, a v njej niso našli 

ničesar. Ko je prišla jesen, je polje obrodilo kot še nikoli. Šele tedaj so sinovi ugotovili, o 

kakšnem zakladu je govoril oče. Potem so leto za letom prekopavali svojo zemljo, pobirali 

bogate sadove in srečno živeli.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik očeta, ki želi, da bi bili njegovi sinovi delovni, da bi se lahko z 

delom sami preživljali, želi, da bi imeli stereotipno moške lastnosti – delavnost in 

neodvisnost. 

5. 2. 43 CVETKO ZAGORSKI: ČEBELA 
Obnova dela 

Alenka je nabirala na travniku marjetice. Ko je priletela čebela in zaokrožila okoli nje, je 

prestrašena poklicala mamo. Mama, ki je stala v bližini, ji je svetovala, naj stoji čisto mirno, 

pa bo čebela odletela. Ko ji je sedla na komolec, se je spet prestrašila. Na koncu je ugotovila, 

da čebela ne stori nič žalega, če si pri miru.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je deklica Alenka predstavljena stereotipno žensko. Počuti se ogroženo zaradi 

čebele. V svoji stiski kliče mamo. 
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5. 2. 44 LOJZE KOVAČIČ: POŠTA »BALON« 
Obnova dela 

Tjaž je kupil rdeč balon. Na listek je napisal: »Ta balon je Tjažev! Kdor ga najde, je bedak.« 

Pripel ga je na vrvico in ga spustil v zrak ter zadovoljen odšel spat. Ko je zjutraj vstal, je 

zagledal velik balon, ki je plaval mimo okna. Bil je njegov. Prebral je svoje sporočilo, ki mu 

naenkrat ni bilo več všeč. Vran mu je predlagal, naj na listek napiše: »Bolnemu, ki bo našel 

balon, želim, da bi ozdravel.« Balon je priplaval do zdravilišča. Na terasi je sedela bolna 

Alenka. Ujela je balon in prebrala listek. Nanj je napisala, da je bolna in da bi zelo rada hodila 

v šolo, vsakemu, ki najde ta balon, pa je zaželela, da bi bil zdrav kot riba in da bi imel v šoli 

same petice. Na nekem dvorišču sredi mesta je sedel razkuštran fant. Našel je balon, prebral 

list in zardel od sramu, nato pa napisal, da v šoli nima nobene petice, ampak pet enojk. 

Tistemu, ki najde balon, je zaželel, da bi znal tako dobro igrati nogomet in plezati po strehah 

kot on. Nato je balon izpustil. Ta je priplaval do stare hiše, kjer je živel Tonček, ki je vse dni 

presedel v sobi in bral knjige. Ni se znal žogati, in preden je priplezal na drevo, je najmanj 

šestkrat padel. Prebral je pisemce, sam pa nanj napisal, da bo naslednji dan odšel k Mirku, ki 

ga bo naučil nogometa in plezanja, in potem se bo vpisal v telovadno društvo, katerega član je 

Mirko. Tistemu, ki bo ujel balon, pa je zaželel veliko knjig, da bi lahko zvečer bral pravljice.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimivo predstavljen deček Tjaž, ki je na balon nepremišljeno napisal 

neumnost. Ko je balon s svojim napisom sam prebral, je spoznal, da nihče ni vesel, če prebere 

žaljivo sporočilo. 

5. 2. 45 JAKOB IN WILHELM GRIMM: ZVEZDNI TOLARJI 
Obnova dela 

Živela je pridna deklica, ki sta ji umrla oče in mati. Bila je zelo revna in nazadnje je imela 

samo še obleko in košček kruha, ki ji ga je dal dobrosrčen človek. A bila je dobra in 

plemenita. Odšla je po svetu in prišla na polje, kjer jo je srečal star mož in jo prosil, naj mu da 

kaj jesti, saj je zelo lačen. Deklica mu je dala svoj kos kruha in šla dalje. Naproti ji je prišel 

otrok, ki je jokal in dejal, da ga zelo zebe v glavo, ter jo prosil, naj mu da kaj, da se pokrije. 

Deklica je snela svojo čepico in mu jo dala.  
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Analiza izbrane književne osebe 

Osrednja oseba v besedilu je pridna, revna, dobra in plemenita deklica. Je zelo dobrosrčna, saj 

je še zadnje, kar je imela, odstopila tistim, ki so jo prosili za pomoč. 

5. 2. 46 ASTRID LINDGREN: PIKA SE VKRCAVA NA LADJO 
Obnova dela 

Pika je zaklenila vrata vile Čira-Čara. Z Anico in Tomažem so se odpravili proti pristanišču. 

Na poti se je Pika ozrla na prijetno vilo Čira-Čara, kajti zdaj bo stanovala v ilovnatih morskih 

kočah. Tomaž in Anica nista spregovorila niti besedice in Pika ju je vprašala, kaj je z njima. 

Rekla jima je, da je zelo nevarno molčati, saj jezik uvene, če ga dolgo ne uporabljaš, zato naj 

raje poskusita reči: »Srečno pot, ljuba Pika, in hvala za lepe dni.« Ubogala sta jo in ji zaželela 

srečno pot. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je neobičajno predstavljena deklica Pika, ki je zelo samostojna in odgovorna. 

Pogumno se odpravi na pot. Ima nestereotipne ženske lastnosti. 

5. 2. 47 DRAGOTIN KETTE: ŠIVILJA IN ŠKARJICE 
Obnova dela 

Bogdanka je bila mlada in zelo prijazna deklica, šivilja, ki je služila grajski gospe. Nekega 

dne, ko je šivala, ji je prišlo v glavo polno čudnih misli in želja, med drugim, da bi imela 

takšne škarjice, ki bi jim samo rekla, naj ji urežejo jopico, in že bi jo ubogale. Na vejo pred 

okence je priletela ptička in ji zapela, da je dobila, kar je prosila.  

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednja oseba v besedilu je deklica Bogdanka, ki je prijazna, služi grajski gospe in ji šiva. 

Naveličana je monotonega dela, zato si želi čudežni predmet, ki bi namesto nje opravljal delo.   
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5. 2. 48 KSENIJA ŠOSTER: VASJA P. 
Obnova dela 

Začelo se je pravo jesensko vreme in Vasja je sedel pri oknu ter navdušeno opazoval, kako se 

dežne kapljice zbirajo v luže. Vprašal je mamo, ali lahko gre ven. Mama mu je rekla, da bo 

čisto premočen in blaten, očka pa, da bodo kupili pelerino in škornje. Naslednji dan je Vasja 

komaj čakal, da prideta očka in mama ponj v vrtec. Ko je sezuval copate, je spraševal po 

novih škornjih, in ker jih je dobil, jih je kar obul. Mama je predlagala, da bi prej napisali na 

notranjo stran sinovo ime, da se škornji ne bodo zamenjali. Očka jih je z velikimi črkami 

označil z Vasja P. Mama se je začudila, zakaj je napisal Vasja P., Vasja pa ji je odgovoril, da 

ko bo šel zjutraj v vrtec, bo to pomenilo Vasja Potočnik, ko se bo vrnil domov z umazanimi 

škornji, pa bo Vasja pujs.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu sta zanimivo predstavljena oče in mati, saj imata enako pomembno vlogo pri 

vzgoji otroka. V besedilu ni zaznati delitve dela po spolu. 

5. 2. 49 LEOPOLD SUHODOLČAN: ROKAVICE ZA DEKLICO 
Obnova dela 

Nekega dne se je krojaček Hlaček odpravil na sprehod skozi park. Bil je mraz, zato si je 

oblekel plašč, si dal na glavo kapo in na roke rokavice. Spomnil se je, da so pozimi tudi ptice 

lačne, zato si je v žep nasul zrnja. Na poti je zagledal spomenik telovadca, ki je metal disk. 

Zdelo se mu je, da ga zebe, zato si je slekel plašč in mu ga oblekel. Srečal je tudi spomenik 

vojaka, ki je bil brez kape. Snel si je svojo kapo in mu jo posadil na glavo. Kmalu zatem se je 

ustavil še pri spomeniku deklice. Na njene roke je nataknil svoje rokavice. Ko pa je prispel že 

skoraj do konca parka, je uzrl drobno deklico brez plašča, rokavic in kape. V mrazu se je 

naslanjala na obcestno svetilko in tiho ihtela. Tedaj je krojaček Hlaček stekel k spomenikom 

in jim slekel kapo, plašč in rokavice ter jih dal deklici.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednja oseba krojaček Hlaček, ki nesebično pomaga drugim. Deklici, ki jo 

zebe, odstopi vsa svoja oblačila.  
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5. 2. 50 OTON ŽUPANČIČ: LENKA 
Obnova dela 

Ko se Lenka sprehaja, metla pometa. Ko Lenka počiva, ji igla šiva. Ko je Lenka pred vrati, se 

peč zakuri. Petelin sam skoči v ponev, in ko se speče, reče, da je že pečenka.  

Analiza izbrane književne osebe 

Na zelo zanimiv in drugačen način je v besedilu predstavljena deklica Lenka, ki je lena 

gospodinja. Medtem ko ona počiva ali se sprehaja naokrog, se dela sama opravijo. Metla 

pometa, igla šiva, peč se zakuri, hrana se skuha.  

5. 2. 51 SLAVKO PREGL: ENKRAT SO BILI VSI LJUDJE MAJHNI 
Obnova dela 

Sanja je dobila bratca in nekega dne, ko se je igrala, je v zibki zajokal. Pustila je igrače in 

začela zibati bratca, da je takoj nehal jokati. Prišla je mamica in jo pohvalila, ker ziba bratca. 

»Kaj pa je to takega?« se je začudila Sanja. »Ko sem bila jaz majhna, si pa ti zibala mene.« 

Rekla je še, da je pa babico zibala njena mama. Mamica je pokimala, bratec ni več jokal in 

Sanja se je šla zopet igrat. Nenadoma pa se je zamislila in rekla: »Saj, enkrat so bili vsi ljudje 

majhni.«  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu nastopa deklica Sanja z materinskim čutom. Za svojega bratca skrbi kot mama. 

Ima stereotipno žensko lastnost. 

5. 2. 52 JOSIP VANDOT, prir. ANDREJ ROZMAN ROZA: KEKEC IN PEHTA 
Obnova dela 

Kekec služi pri Koroščevih, ki imajo dva otroka, Rožleta in Mojco. Mojca je slepa in lepo 

poje. V gorah živi stara Pehta, ki se je ljudje bojijo. Nabira zelišča in pripravlja zdravila. 

Nekoč zvabi k sebi Mojco. S svojimi zelišči ji namerava ozdraviti oči. Toda Kekec tega ne ve 

in reši Mojco ter postane Pehtin ujetnik. Kekec pa ni samo pogumen, ampak tudi zvit. 

Udomači Pehtinega volka in ugotovi, katero Pehtino zeliščno zdravilo je za oči, ga vzame in 

se Pehti zahvali za stekleničko. Pehta vpije, naj ga volk zgrabi, a ta je ne uboga in steče za 

Kekcem. Preden sta izginila za skalnim robom, se je Kekec ozrl proti votlini, pred katero je 

stala Pehta in žalostno gledala za njima. Zavpila je, kako naj Mojci da zdravilo. Potem so ji na 

lica privrele solze, ki pa jih Kekec ni več videl. 
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Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je Kekec, junak, ki reši Mojco, ji nesebično pomaga in pri tem žrtvuje 

sebe. Obnaša se odgovorno, zaščitniško. 

5. 2. 53 PRIMOŽ SUHODOLČAN: POZOR, PES! 
Obnova dela 

Nekega dne je oče prinesel domov majhnega psička. Petru je dejal, da mora lepo skrbeti zanj. 

Peter ga je nahranil in mu postlal v drvarnici. Na vrata je obesil velik napis: POZOR, PES! 

Oče mu je rekel, da je kuža še premajhen, da bi lahko koga ugriznil. Peter Nos pa mu je 

odgovoril, da je to napisal zato, da ga ne bi kdo pohodil. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Peter, ki ima pozitiven odnos do živali, lepo skrbi za svojega 

psička.  

5. 2. 54 ANDREJ ROZMAN ROZA: MLEČNA HRANA 
Obnova dela 

Mala Mara ne mara mleka in masla, jogurt se ji gnusi in sira sploh ne poskusi. Mama ji pravi, 

da je hrana iz mleka pomembna za človeka in da bo ostala majhna, če ne bo jedla mlečnih 

izdelkov. Mara pa tolaži mamo, češ da mara mlečno hrano, le da mama pozablja, da k njej 

spada tudi mlečna čokolada.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu ima mama stereotipno ženske lastnosti, je skrbna, hčerki želi najboljše.  

5. 2. 55 LOJZE KOVAČIČ: TEJKO ZIDA HIŠO 
Obnova dela 

Nekega dne se je Tejko sprehajal po mestu. Prišel je do velikega prostora, na katerem so 

zidali novo hišo. Na plotu je bil pritrjen rumen napis: »Tukaj zida veliko stanovanjsko hišo 

gradbeno podjetje Opeka.« Šel je naprej in zagledal staro hišo, na kateri je visela deska: 

»Pozor, hiša se ruši! Pozor!« Tejko je stekel, da mu ne bi padel zid na glavo, in se zaletel v 

policaja. Ta ga je vprašal, kam tako divja. Tejko mu je odgovoril, da se ruši hiša, in pokazal 

nanjo. Policaj mu je rekel, da se tako hitro ne bo podrla. Deček je odšel dalje in zagledal 

visoko poslopje. Na stebru je bila deska z napisom: »Tukaj gradi velik dvajsetnadstropni 
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nebotičnik gradbeno podjetje Malta.« Napotil se je naprej in na travniku so stale majhne, na 

pol zgrajene hiše. Pred njimi je visela deska z napisom: »Tukaj gradi enodružinske hišice 

gradbeno podjetje Apno.« Potem je prišel do drevesa in na njem zagledal taščico, ki si je 

spletala gnezdo. Tejko je napisal na kos lepenke: »Tukaj gradi hišo taščica.« Šel je domov, 

poiskal deščico, kladivo, žeblje in barvo in začel na dvorišču zbijati hišico. Še prej pa je na 

palico obesil napis: »Tukaj zida osemnadstropno hišo Tejko.« 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deček Tejko, ki si želi biti odrasel. Tudi on bi si rad sezidal svojo 

hišo. 

5. 2. 56 KOREJSKA LJUDSKA, prir. Anja Štefan: BISTROUMNI DEČEK 
Obnova dela 

Nekoč je živel deček, ki je bil nenavadno bister. Vsi so govorili o njem. Zanj je izvedel tudi 

zemljiški gospod. Težko je verjel, da ima kmet bistrega sina, zato se je odločil, da dečka 

preizkusi. Poklical ga je k sebi in ga odpeljal do velike španske stene. Na njej je bil s 

svilenimi nitkami izvezen velikanski tiger. Dečka je vprašal, ali vidi tigra, in ta mu je pritrdil. 

Naročil mu je, naj stopi bliže in ga zveže, tako kot se zveže tigra. Deček ni stopil bliže, ampak 

je vprašal gospoda, kako naj ga zveže, če nima vrvi. Gospod je poslal hlapce po vrv. Deček jo 

je zvil v zanko in zaklical, da je pripravljen, gospodu pa je rekel, naj zapodi tigra proti njemu.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zelo zanimiv osrednji lik – deček, ki je zelo bister, kar se zdi odraslim z veliko 

izkušnjami nenavadno. 

5. 2. 57 FRAN MILČINSKI: DESETNICA 
Obnova dela 

Živela sta gospod in gospa, mlada, lepa in bogata. Imela sta devet otrok, same deklice, ki sta 

jih bila zelo vesela. Nekega dne sta se kot po navadi sprehajala po visokem gradu in gospod je 

pogledal gospe v oči ter ji rekel, naj jima bog da še desetega otroka. Gospa je dodala, da naj 

bo sin, kajti če dobita deseto hčer, ji bo po starih pismih sojeno, da mora zdoma. Toda rodila 

se jima je hčerka, Alenčica. Redila se je in rasla, a je bila šibkega telesa. Ni veliko govorila in 

rada je bila zamišljena. Gospodu in gospe se je smilila zaradi nesreče, ki ji je bila usojena, in 

imela sta jo rajši kot druge deklice. Mama se je vsakič jokala, ko ji je dajala kruh. Alenčica jo 
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je vprašala, zakaj se smeje, ko drugim daje kruh, in joče, ko ga daje njej. Mati je dolgo 

prikrivala vzrok svoje žalosti, ko pa je bila Alenčica stara štirinajst let, se je glasno razjokala 

in hčerki povedala, da ji je namenjeno, da mora zdoma. Rekla je, da je ne bo pustila po svetu, 

če pa bi že katera morala od doma, naj gre namesto nje Marjetica, saj je starejša in močnejša. 

Alenčica pa je ostala mirna in se ni ustrašila materinih besed. Rekla je, da kakor ji je usojeno, 

tako naj bo.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deklica, ki je sicer šibka, tiha in zamišljena, obenem pa pogumna. 

Mati je zelo sočutna.  

5. 2. 58 ELA PEROCI: JURČEK IN PIKA V NOVOLETNI NOČI 
Obnova dela 

Družina se je imela za novo leto zelo lepo. Vsi so bili doma, vsi so bili zdravi in dobre volje. 

V peči je gorel ogenj, dišalo je po orehovi potici in kuhanem vinu, izrezovali so zvezdice iz 

papirja, zavijali bonbone in krasili novoletno jelko. Ko so zapeli dedku Mrazu, jih je mama 

poklicala k večerji. Po mizi je nekdo od domačih razvrstil novoletna darilca. Deklica je dobila 

tople modre nogavice in Jurček je dobil avtomobil. Deklica vsako leto dobi nogavice in vedno 

jih je vesela, saj so vsakič druge barve. Prav tako tudi Jurček dobi vsako leto avtomobilček. 

Pika je dobila punčko. In še vsi drugi odrasli in otroci pri hiši so dobili darilca. Mama je 

naložila v peč, da bi jim bilo še topleje. Pika je zaspala poleg peči in mama jo je hotela 

odnesti v posteljo, a se je branila, saj je tudi ona hotela dočakati novo leto.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu ima mama stereotipno ženske lastnosti. Je gospodinja, pokliče k večerji. Je skrbna,  

naloži v peč, da bi jim bilo toplo. 

5. 2. 59 MICHAEL ENDE: DOLGA POT V SANTA CRUZ 
Obnova dela 

Nekega dne je Robi neupravičeno izostal od pouka in marsikaj doživel. Srečal je moža, ki se 

je izdajal za časovnega potnika z imenom Einstein. Robija je prepričal, da mu je ta dal svojo 

žepnino, in mu zatrdil, da se bo odpravil v preteklost in denar dobro naložil v banko. Robi ga 

je dolgo čakal, začelo ga je zebsti in odločil se je, da bo kljub vsemu odšel v šolo. Nekaj časa 

je blodil po ulicah, potem pa je odkril vhod na podzemeljsko železnico. V kotu je na 
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umazanih tleh sedel Einstein in spal. Poleg njega je stala prazna steklenica vina. Robiju je bilo 

v trenutku  jasno, da ga je možak pretental. Nato je zagledal policijsko patruljo. Hitro se je 

skril za steber in opazoval, kako sta policaja hotela Einsteina zbuditi. Prijela sta ga pod 

pazduho in odpeljala. Robi se je odločil, da bo pri priči postal drug človek, ker tak, kot je 

Einstein, pa že noče biti. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Robi, ki je lenuh. Ne zaveda se, kam vodi izostajanje od 

pouka, dokler ne sreča brezdomca in spozna njegovega življenja. 

5. 2. 60 LENE SKUMANZ – MAYER: TINO IN OBILICA POLJUBOV 
Obnova dela 

Tino ni maral rojstnega dne svoje prababice, ker so prišli na praznovanje gostje iz treh dežel 

in s skoraj vsemi se je moral poljubiti. Na slavju je Tino srečal svojo sestrično Marjanco, ki 

mu je rekla, da pa nje ni treba poljubiti. Ko se mu je končno uspelo prebiti do prababice, ji je 

čestital, podaril risbo, ki jo je naredil zanjo, in jo poljubil na lice. Babica mu je zašepetala na 

uho, da je v kopalnici na levi strani brisača za goste, in Tino je razumel, kaj to pomeni. Šel je 

v kopalnico in pred umivalnikom je stala Marjanca. Z brisačo si je drgnila obraz. Tino je vzel 

modro brisačo in si z njo začel drgniti poljube z obraza. Marjanca ga je vprašala, ali jih je že 

vse zbrisal in ali je kaj prostora za njenega. Tino ji je dovolil, da ga poljubi. Marjanca je 

stopila na prste in pritisnila svoja usta na Tinovo levo lice. Ta večer Tino ni hotel pod tuš. 

Zlezel je v kopalno kad in mama je videla, kako si z gobo previdno umiva obraz. Ker je 

preskočil levo lice, ga je vprašala, če ga tam kaj boli. Odvrnil je, da ravno nasprotno.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Tino; je sramežljiv, ne želi pozornosti ljudi, s katerimi ne živi.   

5. 2. 61 CHRISTINE NÖSTLINGER: MINI RAZREŠI KRIMINALNI PRIMER 
Obnova dela 

Mini je bila stara 7 let. Njej brat Marko ji je ves čas nagajal. Sklenila je, da ne bo spregovorila 

z njim niti besede. Tri ure kasneje je prišla Eva in ji povedala, da je njen brat pri ravnateljici. 

Mini je odšla pred vrata in poslušala. Potem je zazvonil zvonec in stekla je v njegov razred. 

Na hodniku sta stala deček in deklica in rekla, da je Marko tat, ker je ukradel denarnico. 

Doma je Mini sedla k Marku na posteljo. Ko je premišljevala, kako mu naj pove, kaj o njem 
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govorijo, je pogledala k Markovi mizi. Zagledala je Markov jopič in opazila, da je desni rokav 

strgan in da na hrbtni strani tudi ni rdeče packe črnila, ki je bila na njegovem jopiču. Vprašala 

ga je, ali je bil oblečen v ta jopič, ko je šel k zobozdravniku, ali ga je tam slekel in ali je bil v 

čakalnici še kateri deček. Marko se je spomnil majhnega debelega dečka, vendar ni vedel, ali 

je tudi on obesil svoj jopič na obešalnik. Tedaj je sestra ugotovila, da je jopič Škerlov – on je 

oblekel Markovega, ko je odšel, Marko pa je vzel njegovega, skupaj z denarnico. Marko je bil 

zelo vesel, da je razrešila problem, poljubil jo je na lice in ji rekel, da je sijajna sestra.  

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deklica Mini, ki je bistra in sočutna. Pomaga svojemu bratu, ko je ta 

v težavah, čeprav je zatrdila, da ne bo z njim spregovorila niti besedice, ker ji nagaja. Svojega 

brata zagovarja in razreši prepir zaradi denarnice, ki jo je brat po pomoti, skupaj z napačnim 

jopičem, odnesel od zobozdravnika. 

5. 2. 62 OLE LUND KIRKEGAARD: ZAČETEK NEKEGA POTOVANJA 
Obnova dela 

Nekega dne se je Albert z ribiško palico namesto v šolo odpravil k potoku. Splezal je na vrbo 

in zagnal vrvico v vodo. Opazil je, da proti njemu plava prazen sod. Pomislil je, da bi se tak 

sod dalo imenitno porabiti. Lahko bi sedel vanj, odplul po potoku in kaj doživel. Zavrtel je 

trnek proti sodu, kavelj se je zataknil za zgornji rob in Albert je sod potegnil k vrbovim 

koreninam. Skočil je vanj, se odrinil od brega in spet vrgel trnek v vodo ter začel prepevati 

svojo cvetlično pesem. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik Albert, ki se rajši zabava, kot da bi šel v šolo. Je brezskrben in se ne 

zaveda posledic svojega obnašanja. 

5. 2. 63 GRIGOR POPOVSKI: ROKE 
Obnova dela 

Malinka in Zlatko sta opazovala strica, ki je prišel popravit vodovodno pipo. Ko je končal 

svoje delo, je sedel na dvorišču na stol in si z robcem otrl znoj s čela. Opazoval je okolico in 

rekel, da imajo veliko lepega cvetja. Ko je prekrižal roke, sta opazila, da so velike, črne in 

razpokane, in Malinka je šepnila Zlatku, kako da se jih stric ne sramuje. Stric, ki je to slišal, 

jima je rekel, da njegov sin pravi, da ima najlepše roke in da je vesel, kadar ga poboža z njimi. 
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Povedal jima je tudi, da njegov sin ve, da ga te roke s poštenim delom vzdržujejo in hranijo. 

Malinki je bilo nerodno in je želela stricu nekaj reči, vendar ni vedela, kaj. Potem je stekla v 

hišo in prinesla škarje. Odrezala je dva cvetova, belega in rdečega, in ju ponudila stricu. Rekla 

mu je, naj pozdravi Vanča, z belim cvetom od nje in z rdečim od Zlatka. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je stric predstavljen stereotipno moško. Opravlja tipična moška dela. 

5. 2. 64 POLONCA KOVAČ: KAJA IN NJENA DRUŽINA 
Obnova dela 

Kajina mama in očka sta se ločila, zato sta Kaja in mlajši bratec živela pri mami. Kaja je z 

očkom preživljala le torkove popoldneve. Nekega torka se je zgodaj zbudila, zato je lahko 

oblekla svojo Barbiko v njeno novo oblekico. Potem je oblekla še brata Matička. Mama se je 

zelo razveselila, ko je videla, da je Matiček oblečen, in vsi trije so veseli odšli od doma. V šoli 

ji je šlo vse dobro od rok. Pri telovadbi so tekmovali v teku in Kaja je prva pritekla v cilj. Ko 

sta se z očkom iz šole peljala mimo tržnice, sta šla kupit hruške in trčila naravnost v mamo. 

Očka je predlagal, da bi šli skupaj na tortice. Zvečer je Kaja vse to šepetala kamnu, ki je kot 

po navadi ležal pod njeno blazino. Pomislila je, da bosta mogoče očka in mama spet živela 

skupaj, če bo ona tako pridna in povsod prva.  

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deklica Kaja, ki je skrbna in ima materinski čut – oblekla je tudi 

svojega mlajšega bratca.  

5. 2. 65 ŽARKO PETAN: PRAVLJICE ZA DEDIJA (Kako sta Jaka in Grega 
proslavljala rojstni dan) 
Obnova dela 

Dedek je sam pri sebi razmišljal, kako hitro mineva čas. Njegova vnučka Jaka in Grega sta 

praznovala že šesti rojstni dan. Naenkrat sta planila v dedkovo sobo in mu voščila za rojstni 

dan. Ganjen se jima je zahvalil in rekel, da danes ne praznuje on, temveč onadva, ter ju 

vprašal, zakaj sta prišla čestitat njemu. Rekla sta, da zato, da ne bo žalosten, ker ne bo mogel 

upihniti svečk na torti – hotela sta namreč, da so na njun rojstni dan vsi veseli, tudi dedek, 

čeprav nima rojstnega dneva. 
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Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu sta zelo zanimiva lika dečka, ki sta pozorna, želita, da so na njun rojstni dan srečni 

tudi drugi. 

5. 2. 66 PAMELA LYNDON TRAVERS: MARY POPPINS 
Obnova dela 

Gospod Banks je rekel ženi, da lahko dobi čedno udobno hišo ali štiri otroke. Ko je zadevo 

premislila, je prišla do spoznanja, da bi rajši imela otroke. Živeli so z gospo Brilovo, ki jim je 

kuhala, in Heleno, ki je pogrinjala mizo, ter Robertsonom Ayem, ki je kosil travo in čistil 

nože in čevlje. Pri njih je bila še Kati Nana, ki pa jih je zapustila. Gospa Banksova ni vedela, 

kaj naj stori, in mož ji je predlagal, da naj da oglas v časnik. Napiše naj, da Jana, Mihec, Janez 

in Barbara (da o njihovi materi sploh ne govori) iščejo najboljšo varuško na svetu za kar se da 

nizko plačilo, in sicer takoj. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv in drugačen lik gospod Banks, ki žali svojo ženo.  

5. 2. 67 HANS CHRISTIAN ANDERSEN: CESARJEVA NOVA OBLAČILA 
Obnova dela 

Živel je cesar, ki je oboževal nova oblačila in ves denar porabil za razkošne obleke. V mesto, 

kjer je prebival, sta nekega dne prišla dva sleparja. Izdajala sta se za tkalca in govorila, da 

znata tkati najlepše blago. Za oblačila, ki sta jih šivala iz tega blaga, je bilo značilno, da so 

bila nevidna za vsakogar, ki ni bil sposoben za opravljanje svoje službe ali pa je bil neumen. 

Blago si je želel ogledati tudi cesar. S skupino izobraženih mož je šel k sleparjema. Uradnika 

sta dejala, da je blago sijajno, kajti prepričana sta bila, da ga tudi drugi vidijo. Cesar pa je 

pomislil, da je morda neumen ali nesposoben za cesarja, saj ni ničesar videl, a je kljub temu 

pritrdil, da je res lepo. Vsi so mu svetovali, naj si prvič nadene oblačila, sešita iz tega blaga, 

za skorajšnji sprevod. Na dan sprevoda se je v novih oblačilih zavrtel pred ogledalom in želel 

narediti vtis, da si ogleduje svojo opravo. Komorniki, ki naj bi nosili vlečko, so po tleh tipali z 

rokami, kot da bi jo dvigovali, saj niso upali pokazati, da ničesar ne vidijo. Ljudje na cesti so 

govorili, da so cesarjeva nova oblačila brez primere, saj nihče ni hotel priznati, da ničesar ne 

vidi, ker bi to pomenilo, da je nesposoben za svojo službo ali neumen. Ko pa je majhen otrok 

začel vpiti, da cesar nima ničesar na sebi, je začelo vse ljudstvo vzklikati, da je cesar brez 
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obleke. Ta se je zdrznil, kajti zdelo se mu je, da imajo prav, vendar je menil, da mora zdržati 

do konca sprevoda. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednji lik cesar, ki je domišljav, naiven. Misli, da lahko z denarjem kupi vse. 

To izkoristita sleparja.  

5. 2. 68 MAJDA KOREN: TRIJE KUPČKI RAČUNOV 
Obnova dela 

Eva hodi v drugi razred in živi z mamo, ker so se starši ločili, zato je včasih žalostna in ji je 

doma dolgčas. Ima modrega kozla, ki ji dela družbo in ji pomaga pri njenih opravilih. 

Posebno ji je všeč, da se lahko z njim vse pogovori. Če je mama doma, skriva kozla pod 

posteljo, da ga ne bi videla.  

Učiteljica je učencem dala za nalogo tri kupčke računov. Eva razmišlja, da je najbolje, da 

napiše nalogo, preden pride mama iz službe, sicer se bo jezila. Med računanjem jo butne 

kozel in reče, da je lačen. Ko vse pohrusta, kar mu da, jo vpraša, ali ima kaj fižolčkov, da bi z 

njimi računala. Eva strese na tla vrečko fižola, kozel dela s parkeljci kupčke, Eva dodaja in 

odvzema fižolčke in piše rešitve. Potem pospravi fižolčke in zasliši, da je prišla mama. Kozlu 

zašepeta, naj hitro zbeži pod posteljo. Mama jo vpraša, ali je naredila nalogo, ali je lačna in 

kaj dela fižol pod mizo. Eva hitro stopi do predala in vzame žlico ter začne jesti jogurt. S 

polnimi ustni ji namreč ni treba odgovarjati na mamina vprašanja.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednji lik deklica Eva, ki je iznajdljiva. Rajši rešuje račune doma, saj si lahko 

pomaga s fižolčki. 

5. 2. 69 ANDREJ ROZMAN ROZA: KAMEN MODROSTI 
Obnova dela 

Oskar je pričakoval, da se bo v šoli učil stvari, ki ga zanimajo. Želel si je namreč postati 

detektiv. V šoli pa niso obravnavali nič takega in še zatikalo se mu je pri branju, zato je 

žalostno ugotovil, da ni dovolj pameten. Ko je izvedel, da obstaja kamen modrosti, je odšel 

ponj v zlatarno, toda zlatar se je norčeval iz njega, zato se je počutil bedno. Naenkrat je zlatar 

pogledal proti vratom in obmolknil. Neznani glas je zakričal: »Roke gor! To je rop!« Zlatar je 

dvignil roke. Ropar ni vedel, da je še nekdo za pultom, in Oskar je pritisnil rdeči gumb. Na 
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ulici je začela zavijati sirena. Zlatar je priznal Oskarju, da ga je imel za norca, sedaj pa se je 

Oskar izkazal za pametnejšega od njega. Oskar je bil zdaj prepričan, da ne more biti tako zelo 

neumen, če se je znal sam odločiti in če je s pritiskom na gumb preprečil rop zlatarne. Zazdelo 

se mu je, da se je v tistem trenutku začela njegova detektivska pot. Resno in odločno je 

pogledal zlatarja in mu rekel, naj mu po pravici pove, ali obstaja kamen modrosti.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednji lik deček Oskar, ki je naiven. Kljub temu da se zlatar norčuje iz njega, 

ko ga ta sprašuje po kamnu modrosti, vprašanje, potem ko zlatarja reši pred ropom, še enkrat 

ponovi. 

5. 2. 70 PETER SVETINA: KDO JE NA VRSTI? 
Obnova dela 

Mojstra Pipa je že ves teden bolel zob, zato je moral k zobozdravniku. V čakalnici je zraven 

mame sedela deklica. Sestra je vprašala, kdo je na vrsti, in mojster Pip bi najraje spustil 

deklico naprej. Ko je prišel iz ordinacije, deklice in njene mame ni bilo, zato ju je mojster Pip 

odšel iskat. Na pamet mu je padlo, da so ju ugrabili. Iz suknjiča je potegnil povečevalno 

steklo in iskal sledi. Tekel je po ulici in sledil majhnim stopalom. Ko je opazoval, v katero od 

ulic naj zavije, je zagledal na nasprotni strani trga rdeč dekličin škorenjček, ki je vstopil v 

mestni avtobus. Mojster Pip se je zapodil v sosednjo ulico in pridrvel na glavno ulico, ko sta 

iz avtobusa izstopili ugrabljeni deklica in mama. Šofer avtobusa ga je vprašal, kaj bi rad, in 

povedal mu je, da so deklico in mamo ugrabili pri zobozdravniku. Deklica je rekla mami, da 

bi morala zobek, ki ji je v čakalnici padel iz ust, pustiti pri zobozdravniku, saj so ji v šoli 

rekli, da jih on zbira. Mojstru Pipu je postalo jasno, da ga je polomil.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je izredno zanimiv lik mojster Pip, zelo bojazljiv in strahopeten deček, ki si 

postavi detektivsko nalogo in želi sam sebi dokazati, da je junak.  
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5. 2. 71 DESA MUCK: KO SE ŽELVA IZGUBI 
Obnova dela 

Mavricij je bil zelo rad pri babici, saj je imel tam svojo domačo žival, želvo Cvetko, ki mu je 

starši niso dovolili. Zelo rad jo je s prstkom nežno božal po glavici. Večkrat jo je nesel ven, 

da se je lahko namakala v umivalniku ali jedla travo. Pazil je nanjo, da ne bi kam zašla ali se 

izgubila. Nekega dne je na tovornjak zlagal kamenčke, in ko je končal, je opazil, da Cvetke ni 

več pod grmom pri ograji, kjer se je malo prej pasla. Pregledal je vsak grm in nato obupan 

poklical babico. Tudi ona je ni našla. Mavricij je glasno zajokal. Babica mu je obrisala nos in 

mu rekla, da se bliža jesen in da se je Cvetka najbrž izmuznila pod ograjo ter se zakopala na 

travniku. Spomladi se bo zbudila in se vrnila. Mavricij je rekel, da nikoli ne bo našla domov 

in da se bo izgubila. Do večera se je pomiril, a ko je prišel naslednjič k babici, sta po travniku 

ropotala dva velika buldožerja. Prestrašil se je, da bosta odkopala in zmečkala Cvetko. Babica 

pa mu je rekla, da ne verjame, da je prišla tako daleč, saj so želve zelo počasne in tudi 

zakopljejo se zelo globoko, tako da niti buldožer ne more do njih. Mavricij ji ni čisto verjel, 

saj ne bi bilo prvič, da bi se mu odrasli zlagali, in odločil se je, da bo sam prekopal ves travnik 

in rešil želvo. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je deček Mavricij prikazan nestereotipno. Je nežen, ima zelo rad svojo želvico. Ko 

se ta izgubi, zajoče, pokaže svoja čustva. 

5. 2. 72 SMILJAN ROZMAN: ŠOLA 
Obnova dela 

Janko je vedel, kje stoji šola, še preden je postal šolar. Mama mu jo je pokazala in mu 

povedala, da se bo v njej učil. Ob teh besedah je začutil v sebi strah. Šola se mu je zdela 

ogromna, mnogo prevelika zanj. Mislil je, da ko bo stopil vanjo, nikoli več ne bo našel poti iz 

nje. In zdela se mu je strašno mirna. Nekoč je prav takrat, ko je šel mimo šole, zazvonilo. 

Vztrepetal je od strahu in za velikimi mrtvimi okni je nenadoma zaživelo. Šolska vrata so se 

na stežaj odprla in iz nje so se vsuli otroci. Nato je nekega dne Janko postal učenec prvega 

razreda. Spoznal je, da je šola polna življenja. Iz dneva v dan mu je postajala bližja in strah je 

pojemal. Čez mesec dni je že poznal imena vseh sošolcev, čez nekaj mesecev je že komaj 

čakal, da pride v razred. Do takrat se je že naučil vse črke abecede in tudi napisal prvo pismo 

svojemu bratrancu. Ko je pismo popravil in zložil v kuverto, se je počutil kot pravi šolar.  
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Ker so šolska vrata zelo velika in težka, se mora Janko vsak dan s vso težo obesiti na kljuko, 

da jih lahko odpre, in tedaj mora priznati, da je še zelo majhen. Toda ko bo v tretjem 

nadstropju, kjer sta osma razreda, bo tudi vrata odpiral z eno samo roko. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik, Janko, je v besedilu neobičajen moški lik. Je strahopeten, boji se šole. Je majhen 

in šibak deček. 

5. 2. 73 SLOVENSKA LJUDSKA: KAKO JE GOSPOD GROF PODALJŠAL DAN 
Obnova dela 

Grof je stal na polju in gledal, kako tlačani pridno delajo, a po njegovem še vedno premalo 

naredijo. Premišljeval je, kaj naj stori. Poklical je tlačane k sebi in jim rekel, da je dan kratek 

in da premalo naredijo v enem dnevu, zato ga bo treba podaljšati. Komur se bo to posrečilo, 

bo dobil cekin. Oglasil se je mladenič in rekel, da bo svojo zamisel pokazal naslednje jutro. 

Naslednje jutro je grof pogledal mladeničev izum – kolo velikega voza in ročaj, ter ga vprašal, 

kako bo s tem podaljšal dan. Mladenič mu je odgovoril, da mora grof ta stroj vrteti od jutra do 

večera in dan se bo tako podaljšal. A grof je kmalu začel tarnati, kako je utrujen, in 

ugotavljati, da dneva noče in noče biti konec. Zvečer ga je mladenič vprašal, ali je bil dan kaj 

daljši. Grof mu je odgovoril, da je mislil, da ga nikoli ne bo konec. Želel si je, da bi kdo drug 

vrtel stroj namesto njega. Mladenič pa mu je odgovoril, da bi ga sicer lahko vrtel kdo drug, 

vendar se dan potem ne bi podaljšal. Grof se je nato odločil, naj dan raje ostane tako kratek, 

kot je bil. Mladenič pa se je veselil, saj je dobil cekin. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik mladeniča, ki je zelo bister in iznajdljiv.  

5. 2. 74 BORIS A. NOVAK: V OZVEZDJU POSTELJE 
Obnova dela 

Mama je vprašala Ano, ali že spi. Ana ji je odgovorila, da bo takoj, samo Dano, Dino in Dono 

mora uspavati. Mama je rekla, naj ji bo, potem bo pa ona njo uspavala, sicer se bo še celo noč 

igrala. Nato je Ana zagledala zvezdico, ki se je utrnila in padla na zaveso. Mami je rekla, da 

bi jo lahko šli pobrat in se igrat z njo. Mama pa je dejala, da so zvezde, ki jih vidi na nebu in 

ki se ji zdijo tako blizu, v resnici neskončno daleč. Lahko si pa kaj zaželi, saj pravijo, da 

padajoče zvezde izpolnjujejo želje. Potem je Ana vprašala mamo, ali bi se izpolnile vse njene 
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želje, če bi se utrnile vse zvezde. Mama ji je razložila, da če se nam nobena želja ne bi 

izpolnila in bi bili nesrečni, bi bilo nebo polno zvezd, ki bi nas tolažile. Če bi se nam pa vse 

želje izpolnile in bi bili srečni, bi bilo nebo prazno in ne bi bilo nikogar, ki bi z nami delil 

našo srečo. Na koncu ji je rekla, da je že skrajni čas, da zaspi. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik mame, ki se pojavi v vlogi učiteljice in je prijazna do svoje hčerke.  

5. 2. 75 ASTRID LINDGREN: PIKA NOGAVIČKA 
Obnova dela 

Tomaža in Anice ni bilo doma, ko se je Pika Nogavička vselila v sosednjo vilo Čira-Čara. Ko 

sta prvi dan po vrnitvi razmišljala, kaj naj bi počela, je iz vile stopila Pika Nogavička. Njeni 

lasje so bili iste barve kot korenček in spleteni v dve kiti. Njen nos je bil ves posut s pegami, 

imela je široka usta in bele zobe. Sama si je sešila rumeno obleko, izpod nje pa so kukale 

modre hlače z belimi pikami. Imela je dve različni nogavici in čevlje, ki so bili enkrat večji od 

njenih nog. Na njeni rami je sedela opica. Po cesti je hodila tako, da je bila z eno nogo na 

pločniku, z drugo pa v jarku. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednji lik Pika Nogavička, ki je posebna deklica. Je samostojna, sama skrbi 

zase.  

5. 2. 76 JOSIP VANDOT: KEKEC IN BEDANEC 
Obnova dela 

Bedanec je ujel Kekca in ga privezal na pograd. Kekec ni mogel zaspati. Pričel je oponašati 

sovo. Bedanec je skočil s pograda, prestrašen strmel proti vratom in se tresel po vsem telesu. 

Zastokal je, saj se je spet pojavila sova, in rekel Kekcu, naj se vsaj oglasi, da ga ne bo tako 

strah. Kekec je spet zaskovikal, Bedanec pa ga je stresel za ramo in ga prosil, naj vstane in ga 

reši sove. Potem ga naslednjega dne ne bo več privezal k drevesu, ampak le okoli pasu, in 

prinesel mu bo jesti in piti, samo reši naj ga. Kekec se je zasmejal v pest. Še enkrat je tiho 

zaskovikal, potem pa je s pestjo potolkel po steni in ukazal sovi, naj gre proč, saj Bedanec ne 

more spati. Kočo je spet napolnila tišina in Bedanec se je vrnil na pograd.  
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Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiva oseba Bedanec, ki se dela pogumnega, a ko zasliši sovo, se začne od 

strahu tresti po vsem telesu.  

5. 2. 77 JAPONSKA PRAVLJICA: OŠAO 
Obnova dela 

Ošao je bil sin marljivih ribičev. Tudi sam je ribaril in pomagal staršem pri delu, kadar je le 

mogel. Varoval jih je pred pomanjkanjem in lakoto, in ker je bil prijazen, so ljudje pri njem 

radi kupovali ribe. Ko si je pridobil premoženje, si je v hribih kupil ribnik s krapi. Neko zimo 

je zbolela njegova mati. Moral se je potruditi, da je za bolno mater priskrbel ribe in zelenjavo. 

Na morju je divjal vihar in nihče ni mogel na lov. Mati je nekega dne rekla sinu, da bo umrla, 

ve pa, da bi ozdravela, če bi pojedla meso vsaj enega krapa iz njegovega ribnika. Ošao ji je 

obljubil, da ji bo prinesel ribo. Mati se je razveselila. Ko je prišel do ribnika, se je vrgel na led 

in z razgaljenimi prsi, s toploto golega telesa talil ledeno skorjo. Nato je nekajkrat zamahnil s 

sekiro, prebil skorjo in iz vode potegnil največjega in najboljšega krapa. Ko se je vrnil domov, 

je materi skuhal ribo. Ko je poskusila ribje meso, se je počutila spet zdravo in krepko, kot bi 

zaužila čudežno zdravilo.  

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je osrednji lik Ošao, ki je prijazen, ljudje ga imajo radi. Kaže ljubezen do matere, 

vse bi naredil zanjo. 

5. 2. 78 FRANZ HUBNER, KIRSTEN HOCKER: STARA MAMA 
Obnova dela 

Nekega večera je stara mama povedala Tomažu, da bo kmalu odšla na dolgo pot. Tomaž jo je 

vprašal, ali lahko gre z njo. Odgovorila mu je, da je predaleč. Vprašal jo je, ali je ne bo strah, 

če bo šla kar sama. Rekla mu je, da ne bo čisto sama, da bo z njo veliko rožic. Tomaž je tiho 

smrkal, objel staro mamo in ji zašepetal, da je ne da, da jo ima rad. Vprašal jo je, ali bo šla že 

naslednji dan. Odgovorila je, da še ne, ko pa bo prišla jesen in na vrtu ne bo več bele cvetice, 

tudi nje ne bo več, saj bo umrla. Tomaž si je mislil, da mora paziti na cvetico, da ne bo 

ovenela, kajti potem tudi stare mame ne bo več. Zgradil je ograjo iz kartona, da cvetlice ne bi 

pojedel ježek. Ko je nekega dne deževalo, je dež zmočil karton in ograja se je podrla. Ker je 

ponoči spet deževalo in grmelo, je Tomaž držal dežnik nad cvetico. Ko je oče kosil, je Tomaž 

okoli rože postavil stole, da je ne bi pokosil. A ko je zapadel sneg, je roža ovenela in z njo je 
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umrla tudi stara mama. Tomaž je bil zelo žalosten. Šel je do zajčka in mu povedal zgodbo o 

stari mami in cvetici. Prišla je pomlad in iz zemlje je kukala kopica majhnih belih rož. Tomaž 

je zavriskal od veselja in povedal novico svojemu zajčku. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik deček Tomaž, ki je zelo nežen in čustven. Ljubezen do babice 

izkazuje tako, da zelo pazi na svojo belo cvetico. Prikazan je nestereotipno.  

5. 2. 79 ASTRID LINDGREN: SILVESTROV VEČER V VILI ČIRA-ČARA 
Obnova dela 

Tomaž in Anica sta se napotila k Piki. V kuhinji je stalo novoletno drevo. Na mizi je bilo 

polno hrane, v peči je prasketal ogenj. Zraven lesenega zaboja je stal konj, Ficko pa je skakal 

po drevescu. Anica se je čudila, kako je Pika vse lepo pripravila. Potem so sedli za mizo in 

jedli. Anica je kmalu ugotovila, da ni silvestrovo, Pika pa je pripomnila, da koledar vile Čira-

Čara malo zaostaja. Povedala je tudi, da jima je skrila novoletna darila in da jih morata sama 

najti. Poskočila sta in začela iskati. Tomaž  je našel v lesenem zaboju velik zavoj, lepo škatlo 

z barvami. Anica je našla pod mizo  zavoj s svojim imenom in v njem je bil rdeč sončnik. Nad 

pečjo sta visela še dva zaboja. V enem je bil majhen džip za Tomaža, v drugem punčkina 

oprema za Anico. Majhen zavoj je visel konju na repu in v njem je bila ura, ki naj bi jo imela 

Tomaž in Anica v otroški sobi. Ko sta našla vsa darila, sta objela Piko. Stala je ob oknu in 

gledala na zasnežen vrt. Rekla je, da bodo naslednji dan zgradili veliko sneženo hišo in vanjo 

postavili svetilko, ki bo zvečer gorela.  

Analiza izbrane književne osebe 

V delu je osrednji lik Pika, ki je zelo radodarna. Anici in Tomažu pripravi presenečenje. Želi  

biti priljubljena. 

5. 2. 80 ASTRID LINDGREN: NA OTOKU TAKA-TUKA 
Obnova dela 

Otroci Taka-Tuka so se zelo radi igrali v skalnatih votlinah, ki so jih izdolbli valovi. Toda 

vedno je moral biti kdo na straži in opozoriti druge, če bi se pokazala plavut morskega psa. 

Anica se je močno branila, ko ji je Tomaž rekel, naj spleza po gorski steni v veliko votlino. 

Hotel ji je pokazati, kaj mora narediti, in padel v morje. Anica je pričela kričati in tudi otroci 

so se prestrašili. Iz vode je namreč štrlela plavut, ki je naglo hitela proti Tomažu. Pika je 
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skočila v vodo. Tomaž je na stegnu že začutil ostre zobe morskega psa, a prav tedaj je Pika z 

obema rokama zgrabila pošast in jo dvignila nad vodno gladino. Morskemu psu je rekla, naj 

ga bo sram in naj ji obljubi, da nikoli več ne bo naredil tega, potem ga bo izpustila. Medtem je 

Tomaž splezal na majhno ploščad in tam obsedel s krvavečo nogo. Ko je prišla Pika, ga je 

najprej dvignila visoko v zrak in nato tako močno stisnila, da je komaj še dihal. Potem ga je 

spustila in sedla počez. Jokala je. Rekla je, da joče, ker lačni morski pes danes ni dobil 

zajtrka.  

Analiza izbrane književne osebe 

V delu je deklica Pika posebna deklica, prikazana nestereotipno. Je junakinja, ki dečka 

Tomaža reši pred morskim psom. 

5. 2. 81 BINA ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ 
Obnova dela 

V parku Velikega mesta je dedek odprl popravljalnico igrač. Špela ga je občudujoče gledala 

in mu rekla, da je zagotovo čarovniški dedek. Dedek ji je odgovoril, da če delaš z ljubeznijo, 

je zmeraj ob tebi tudi dobra čarovnija. Vid je menil, da dedek ne more delati zastonj, Daša pa 

ga je vprašala, koliko mu dolgujejo. Dedek je odgovoril, da tega, kar dela on, ne moreš delati 

za denar, lahko pa ga kako drugače razveselijo. Rekel, je da bi mu lahko pomagali zalivati 

drevesca na oknih, pa tudi za drevesa v parku je treba skrbeti in jih imeti rad. Otroci so 

razmišljali, da mame in očetje vedno govorijo o denarju, ko je treba kaj plačati, dedek pa si je 

zaželel tako neobičajno plačilo. Potem so večji del svojega prostega časa preživeli v parku. 

Dedek je popravljal igrače, otroci pa so zalivali drevesca. 

Analiza izbrane književne osebe 

V besedilu je zanimiv lik dedek, ki je zelo prijazen. Otrokom popravlja igrače in v zameno ne 

želi plačila v obliki denarja, ampak mu otroci pomagajo. 

5. 2. 82 ELA PEROCI: BABICA IN NINA NA SPOMLADANSKEM BALKONU 
Obnova dela 

Babica je govorila Nini, kako rada sedi na balkonu, kjer premišljuje, kaj delajo sosedi, in od 

koder vidi vse, kar ima najrajši. Nina jo je vprašala, kako vidi pomlad v mestu. Babica ji je 

odgovorila, da je v mestu pomlad svetla, hiše so čisto drugačne, kot so bile lani. Nina se je 

čudila, kako so čisto drugačne kot lani, saj se niso nič spremenile. Babica pa ji je rekla, da 
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imajo obraz kot ljudje in da se včasih nasmehnejo z enim oknom, včasih pa z vsemi. Potem jo 

je Nina vprašala, ali se je tudi ona spremenila. Odgovorila ji je, da sta oba z Ivom zrasla. 

Včasih je Ivo rad sedel z njima na balkonu in jima je kaj pripovedovala, zdaj pa ne utegne 

več.  

Analiza izbrane književne osebe 

Zelo zanimiv lik v besedilu je babica, ki je pozornejša na dogajanje okoli sebe kot njena 

vnukinja, ki se ji babičine podrobnosti zdijo nepomembne. 

5. 2. 83 NATAŠA KONC LORENZUTTI: RAVNO PRAV VELIK 
Obnova dela 

Ko je bil Tin star malo manj kot tri leta, je njegov bratec Ton šel v prvi razred. Tin mu je 

zavidal, saj bi tudi on rad bil velik. Želel si je torbico in zvezke kakor bratec in hotel se je 

voziti s kombijem in jesti šolsko malico. Tin je imel tudi mlajšo sestrico Lučko, ki jo je 

mamica pogosto pestovala, in pestovanja si je želel tudi Tin. Torej bi rad bil malo velik in 

malo majhen. Mama je menila, da je Tin ravno prav velik, da lahko gre v vrtec. Najprej mu je 

tam bilo všeč, ob maminem odhodu pa se je oklenil njene roke in zajokal. Mama ga je vzela 

domov in dovolili so mu, da je bil spet čisto majhen. Bil je zadovoljen. Za njegov tretji rojstni 

dan mu je babica prinesla mehkega plišastega oslička. Ko je odhajala, se je spomnila, da je 

prinesla tudi majčko, za katero pa še ne ve, kateremu otrok bo prav. Tinu je bila zelo všeč. Bil 

je ravno prav velik zanjo. Naslednje jutro si jo je oblekel in odšel v vrtec. 

Analiza izbrane književne osebe 

Osrednji lik v besedilu je deček Tin, primer otroka, ki dobi mlajšega brata ali sestro. Ima ga/jo 

rad, pogreša pa več mamine pozornosti.  
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5. 3 SKUPNA ANALIZA DEŠKIH IN DEKLIŠKIH LIKOV 

V berilih se ženska največkrat pojavlja kot gospodinja, mati in žena. Skrbi za otroke, kuha, 

pometa, šiva. Pripisujejo se ji stereotipne lastnosti, kot so: pridnost, dobrotljivost, milost, 

potrpežljivost, občutljivost, ljubeznivost, skrbnost ... Označujejo jo predmeti, kot so: metla, 

lonec, igla …  

Moški v primerjavi z žensko opravlja fizično zahtevnejša dela. Je glava družine, služi denar in 

upravlja z njim, pogosto je odsoten. Prikazan je kot delaven, pogumen, močan, inteligenten  

… Označujejo ga predmeti, kot je npr. sekira. 

Dela otrok se prav tako delijo po spolu. Deklice pomagajo materam gospodinjiti, dečki pasejo 

živino. Deklice sprejemajo lastnosti in dela po materi, dečki po očetu. 

Tudi babica in dedek sta označena stereotipno. Dedek se igra z vnuki, babica je povezana z 

gospodinjenjem. 

Pojavijo se tudi besedila o lenih deklicah – deklica Lenka, in pogumnih deklicah – Pika 

Nogavička. Zasledila sem tudi zle ženske, npr. Pepelkina mačeha, vseveda soseda. Pojavi se  

lik uboge, revne deklice – primer je besedilo Zvezdni tolarji. 

Čustvi, ki se najpogosteje pojavljata, sta strah in ljubezen. Zaznamo ju pri deklicah in dečkih. 

Primer dečka, ki je čustven in izkazuje ljubezen do stare mame, je Tomaž. Tudi deček 

Mavricij ima zelo rad svojo želvico; ko se ta izgubi, zajoče. 

Moški/dečki so pogosto junaki, kralji oz. vladarji. Srečamo jih v odnosu z živalmi. Deklice se 

pojavijo redkeje. Primer sta besedili Mojca Pokrajculja ter Pika in kuža.  

Pogosto so moški/dečki tisti, ki nesebično priskočijo na pomoč, rešijo koga, mu pomagajo, se 

za koga žrtvujejo.  

Igra je bolj zastopana s strani dečkov kot deklic. Tako deške kot dekliške igre pa so izrazito 

stereotipne in deljene po spolu. Dečki se igrajo z avtomobilčki, vlaki, deklice pa s punčkami. 

Tudi športne dejavnosti so značilne za deške like. Večkrat se pojavi nogomet. Dečki si pri 

športnih dejavnostih pogosto želijo, da bi bili najboljši.  
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Iz zgoraj naštetega je torej več kot očitno, da je v berilih prisoten seksizem, zato se mi zdi 

zelo pomembno, da učitelji z načinom obravnave besedil njegovo prisotnost omilijo, kolikor 

je to mogoče. Z učenci naj se pogovarjajo o stereotipnih lastnostih, ki so prisotne v besedilih, 

in naj jih pripeljejo do tega, da bodo o teh lastnostih razmišljali kot o lastnostih, ki jih lahko 

povezujemo z obema spoloma. Učiti jih morajo, da smo tudi predstavniki istega spola med 

seboj različni, da niso npr. vsi dečki pogumni in vse deklice jokave, kot je predstavljeno v 

besedilih, in da je potrebno vsakogar spoštovati in sprejemati njegove lastnosti. 
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6 SPECIALNODIDAKTIČNI DEL 

6. 1 UČNA PRIRAVA 

 
UČNA PRIPRAVA 

 
Študentka: Jana Habjanič 
Razred: 3.  Predmet: 

      SLO 

Tema: Kako preboleti izgubo? 

Enota: F. Hubner, K. Hocker: STARA MAMA 

 

Cilji 

Učenci: 

- vstopajo v ustvarjalni dialog z umetnostnim besedilom; 

- razvijajo razumevanje vzročno-posledičnega zaporedja literarnih motivov 

(dogajanje); 

- prepoznajo nestereotipne lastnosti v besedilu; 

- tvorijo novo besedilo, v katerem naštejejo stereotipne/nestereotipne dejavnosti 

oseb. 

 
Metode: razlaga, razgovor, pogovor, delo z besedilom, grafična in pisna dela 

Oblike dela: frontalna, individualna 

Učna sredstva: Berilo: Moje branje – svet in sanje, str. 32, 33 

Literatura: Priročnik za učitelje: Moje branje – svet in sanje, str. 70 
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Potek učne ure 

I. Uvodna motivacija 

• Na eno stran table napišem DEČEK in na drugo DEKLICA. 

• Učenci hodijo k tabli in napišejo asociacije k besedama. 

• Pogovorimo se o zapisanem.  

 

II. Delo z besedilom 

• Preberimo zgodbo in izvedeli bomo, kakšen je deček v prebrani zgodbi. Počakam trenutek, 

da učenci zgodbo podoživijo. 

• Vprašanja za razvijanje razumevanja besedila: O čem sta se nekega večera pogovarjala 

stara mama in Tomaž? Kaj vse je naredil Tomaž, da cvetica ni ovenela? Kaj se je zgodilo, 

ko je zapadel prvi sneg? Komu je Tomaž razkril svojo žalost? H komu pa greš ti, ko ti je 

zelo hudo? Ali ti je katera igrača takrat še prav posebej pri srcu?  

• Ponovno branje. Tokrat učenci preberejo zgodbo tiho vsak zase. 

• Pogovorimo se o tem, ali ima tudi deček v zgodbi takšne lastnosti, kot smo jih zapisali v 

začetku ure na tablo. Učence vprašam, ali po prebrani zgodbi še vedno mislijo, da npr. 

dečki ne morejo biti po svojem obnašanju podobni deklicam. Je po vašem mnenju tudi 

fantom dovoljeno, da so žalostni, nežni? Se vam zdi, da imajo vsi dečki v našem razredu 

lastnosti, ki ste jih napisali za dečke?  

 

III. Nove naloge  

• Učenci napišejo v svoje zvezke, kako si pri njih delijo delo v družini. Kaj počne mama, 

babica in kaj oče ali dedek. Kdor želi, na koncu ure prebere zapisano. 
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7 SKLEP 

 

Po pregledu petnajstih veljavnih beril za prvo triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 

2011/2012 sem ugotovila, da se berila za isti razred med seboj razlikujejo. Nekatera dela se 

pojavljajo v več berilih, veljavnih za isti razred.  

V svoji diplomski nalogi Različnost deškega in dekliškega v veljavnih berilih za prvo triletje 

devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012 sem analizirala samo dela, v katerih 

nastopajo človeški liki. V 54 % analiziranih del je glavni lik deški, v 46 % analiziranih del pa 

dekliški. Hipotezo, da večji delež del v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne 

šole v šolskem letu 2011/2012 predstavljajo dela s prevladujočim deškim likom, lahko 

potrdim, vendar je razlika med deli, v katerih je glavni lik deški, in deli z glavnim dekliškim 

likom zelo majhna.  

Zavržem lahko hipotezo, da v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne osnovne šole v 

šolskem letu 2011/2012 ni povezanosti med spolom avtorja in prevladujočim spolom 

nastopajočih v književnem delu. Rezultati, ki sem jih dobila, so namreč naslednji: 64 % 

književnih del, v katerih je glavni lik deček/moški, so napisali avtorji. Avtorice so napisale  

45 % del, v katerih je glavni lik deklica/ženska.  

Potrdim lahko hipotezo, da so dekliški liki v veljavnih berilih za prvo triletje devetletne 

osnovne šole v šolskem letu 2011/2012 predstavljeni bolj stereotipno kot deški liki. Ženske so 

predstavljene predvsem kot matere, ki so doma, so gospodinje in skrbijo za svojo družino. 

Pogosto so predstavljene tudi kot trpeče matere ali kot sirote. Zasledila pa sem tudi nekaj 

izjem, ko so ženske tudi močne in junaške. Značilen lik, ki predstavlja takšno deklico, je Pika 

Nogavička.  

V berilih so prisotni tudi moški liki, ki imajo značilnosti, pogosto povezane z nežnejšim 

spolom. So strahopetni, jokajo, so nežni in občutljivi. Vendar so dela, v katerih imajo dečki 

takšne lastnosti, zelo redka. Menim, da bi se morala v berilih pojavljati večkrat, saj bi tako 

otroci manj stereotipno dojemali različnosti med spoloma. Največkrat se deški lik pojavlja kot 

lik dečka/moškega, ki je junak, reši druge, želi pokazati svojo moč in ki mu nihče ni kos. 

Zasledila sem tudi, da se dečki večkrat ukvarjajo s športom (pri tem želijo biti najboljši), česar 

pri deklicah nisem zasledila. Deški lik lahko povežem tudi s pozitivnim odnosom do živali.  
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V delih sem pogosto zasledila, da deček/moški pomaga živali, je skrben do nje. Dečki 

pogosto izkazujejo ljubezen do mame, za njo so pripravljeni marsikaj storiti. 

Kot sem že omenila, sem v berilih pogrešala dela, v katerih bi bili liki prikazani nestereotipno. 

Prav zaradi tega mi je v spominu ostalo delo z naslovom Stara mama, za katerega sem v 

specialnodidaktičnem delu tudi napisala učno pripravo. V besedilu namreč nastopa deček 

Tomaž, ki je nežen, joče in izkazuje ljubezen do babice, kar sem v veljavnih berilih za prvo 

triletje devetletne osnovne šole v šolskem letu 2011/2012 zelo malokrat zasledila. 
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