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POVZETEK 

Prvi del diplomskega dela primerja dve knjigi mladinskih avtoric Dese Muck in Christine 

Nöstlinger. Iz zbirke Dese Muck Anica sem izbrala dve deli – Anica in počitnice in Anica in 

prva ljubezen. Iz zbirke Christine Nöstlinger Franceve zgodbe pa knjigi Franceve počitniške 

zgodbe in Franceve ljubezenske zgodbe. Po zunanjosti sta si obe zbirki dokaj podobni.  

Pri obeh pisateljicah se vse dogajanje veže na glavna lika Anico iz zbirke o Anici in Franca iz 

zbirke Franceve zgodbe. V delih obeh avtoric sem zasledila veliko podobnosti. Obe glavni 

književni osebi sta povsem navadna otroka, ki v ničemer ne odstopata od večine vrstnikov. 

Obe avtorici zajemata dogodke iz resničnega življenja. Jezik ene in druge pisateljice je 

prilagojen jeziku otrok njunih del, lahko razumljiv, enostaven, včasih prepleten z 

mladostniškim načinom izražanja. 

V drugem, empiričnem delu, sem želela odgovoriti na vprašanja, ali učenci drugega triletja 

poznajo pisateljici Deso Muck in Christine Nöstlinger in katera njuna dela poznajo. 

Analize obravnavanih odlomkov iz beril za 4. razred Blazno resno popolni pisateljice Dese 

Muck in berila za 5. razred Požvižgamo se na kumaričnega kralja pisateljice Christine 

Nöstlinger dokazujejo, da učenci del predhodno niso poznali, spoznali so jih šele z obravnavo 

odlomkov, ki sem jih izvajala. 

Oba odlomka omenjenih avtoric so učenci z zanimanjem poslušali. Književne junake so 

sprejeli za svoje, znali so razpoznati književne osebe, književni čas in prostor, dogajanje, 

dojeli motiv in z mojo pomočjo ali sami razpoznali sporočilo. Učenci so z veseljem 

poustvarjali pisne in likovne izdelke na temo obeh zgodb. Primerjalno analizo v dojemanju 

učencev v posameznem razredu (4., 5., 6.) sem podala v sklepnih misli. 

 

Ključne besede: slovenska pisateljica Desa Muck, avstrijska pisateljica Christine Nöstlinger, 

zbirka Dese Muck Anica, zbirka Christine Nöstlinger Franceve zgodbe, odlomka iz beril: 

Desa Muck Blazno resno popolni in Christine Nöstlinger Požvižgamo se na kumaričnega 

kralja 
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ABSTRACT 

The first part of my thesis compares two books of youth authors, Desa Muck and Christine 

Nostlinger. From Desa's Muck collection Anica I chose two works- Anica in počitnice and 

Anica in prva ljubezen. From the collection Franceve zgodbe belonging to Christine 

Nostlinger I chose the books, Franceve počitniške zgodbe and Franceve ljubezenske zgodbe. 

On the outside both collections are similar. 

In the case of both authors all of the occurence is being tied up on the main characters, Anica 

from the collection of Anica and France from the collection Franceve zgodbe. In the literary 

works of both authors I noticed some similarities. The main characters are completely 

common children who do not stand out from their peers and both capture events from real life. 

The language of the authors is adjusted to children with similar age as the main characters. It 

is easy to understand, simple and sometimes interwines with the youthful manner of 

expressing. 

In the second, empirical part I wanted to answer the question if the pupils of the second 

trinennial are familiar with the authors, Desa Muck and Christine Nostlinger and which of 

their literary works the know. 

Analysis of the treated fagments, from the 4
th 

grade textbook Blazno resno popolni of the 

author Desa Muck and the 5
th

 grade textbook Požvižgamo se na kumaričnega kralja of 

Christine Nostlinger, show that the pupils did not know the literary work preliminary and got 

familar with them after they read the fragments. 

Key Words: 

- slovene writer Desa Muck 

- austrian writer Christine Nöstlinger 

- collection of Desa Muck: Anica 

- collection of Christine Nöstlinger: Franceve zgodbe 

- fragments from textbooks: Desa Muck Blazno resno popolni and 

Christine Nöstlinger Požvižgamo se na kumaričnega kralja 
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I. UVOD 

Desa Muck je že nekaj let zelo brana in priljubljena slovenska pisateljica. Njena dela so bila v 

začetku njenega pisanja namenjena bolj mladostnikom, kasneje pa je s serijo knjig o Anici 

pritegnila mlajše bralce, predvsem v prvih letih šolanja oziroma bralce začetnike. 

Christine Nöstlinger je priznana in priljubljena avstrijska pisateljica, znana tudi v drugih 

deželah Evrope.  

Obe pisateljici pišeta tako realistično mladinsko prozo, predvsem pri Nöstlingerjevi pa 

naletimo tudi na domišljijsko oz. fantastično pripoved. 

Obe avtorici sta poznani po seriji knjig Anica Dese Muck in Franceve zgodbe Christine 

Nöstlinger. Obe ubesedita tematiki na zanimiv način. Njuna besedila se dotaknejo mladega 

bralca kot tudi odraslega. Odločila sem se raziskati, o čem te knjige govorijo in ali jih učenci 

poznajo. S tem se mi je ponudila možnost za primerjavo obeh zbirk. 

Podrobneje sem v prvem delu diplomskega dela primerjala dve knjigi iz vsake zbirke: Anica 

in počitnice in Anica in prva ljubezen Dese Muck ter Franceve počitniške zgodbe in Franceve 

ljubezenske zgodbe Christine Nöstlinger. 

V učnem načrtu za slovenski jezik (književni pouk) sem opazila, da se odlomki iz del obeh 

avtoric pojavljajo bolj v drugem triletju osnovne šole. Obravnavala in in primerjala sem po en 

odlomek vsake avtorice v 4., 5. in 6. razredu osnovne šole iz berila za 4. razred – Blazno 

resno popolni Dese Muck, in berila za 5. razred osnovne šole – Požvižgamo se na 

kumaričnega kralja Christine Nöstlinger. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. REALISTIČNA PROZA V SODOBNI MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI 

V realistično mladinsko prozo uvrščamo besedila, v katerih se besedilna resničnost giblje v 

okviru izkustveno preverljivega sveta. Avtorji si prizadevajo čim bolj avtentično oblikovati 

vsakdanjo problematiko otrok in mladostnikov v njihovem realnem okolju. 

Z realistično mladinsko prozo so se veliko ukvarjali Marjana Kobe, Igor Saksida in Dragica 

Haramija. 

V nadaljevanju bom poskusila strniti in interpretirati nekaj njihovih misli. 

Pojem realistična mladinska proza izraža zgolj vsebinskost, torej opredeljuje dogodke, ki niso 

nujno resnični, se pa lahko zgodijo v okviru izkustveno preverljivega sveta. Nikakor pa se 

termin ne veže na literarnozgodovinsko stilno oznako realizma (Haramija 2000: 8). 

 

1.1 TRIJE MODELI REALISTIČNE PROZE V SODOBNI SLOVENSKI MLADINSKI 

KNJIŽEVNOSTI 
 

V območje realistične mladinske proze uvršča Marjana Kobe besedno produkcijo, v katerih je 

tekstualna resničnost izkustveno preverljiva. Opira se na teorijo švedskega raziskovalca 

Göeteja Klingberga, ki deli mladinsko književnost na iracionalno in realistično. 

Marjana Kobe deli realistično mladinsko prozo v svojem delu Pogledi na mladinsko 

književnost (1987) na tri kategorije oziroma modele: 

V prvi model uvrščamo besedila, v katerih nastopa otrok kot glavna literarna oseba v starosti 

do osmega, devetega leta. 

V drugi model spadajo besedila, ki so namenjena bralcem med desetim in štirinajstim letom. 

V zadnji, tretji model, se uvrščajo besedila, namenjena bralcem med petnajstim in 

osemnajstim letom. 

Za prvi model so značilna dela, kjer je glavni literarni lik sodoben mestni otrok. Pisci 

opisujejo otrokovo vsakdanje življenje v predšolski dobi in vse do devetega leta starosti. 
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Prizorišče dogajanja je ožji in širši družinski krog. Razumljivo je, da se z odraščanjem otrok 

nujno znajde tudi v drugih okoljih – najprej je to vrtec, kasneje šola. Tako se odpirajo novi 

vidiki otroškega sveta. Njegova spoznanja se bogatijo s pozitivnimi izkušnjami, žal seveda 

tudi z negativnimi srečanji. Besedila, ki opisujejo to obdobje, seveda ravno na teh izkušnjah 

gradijo zgodbe in prikazujejo psihološke vidike ob tem trku s svetom otrok in odraslih zunaj 

njihovega družinskega kroga. Liki so večinoma opisani, kot jih vidi odrasli opazovalec. Lahko 

je to (navidezno ali izkustveno) družinski član, ki je lahko tudi vpleten v dogajanje zgodbe. 

Otrokove reakcije, njegovo vedenje, vključevanje v okolje lahko ta pripovedovalec – morda 

sam oseba v zgodbi, dodatno razlaga. Lahko se tak odrasli opazovalec (ali stranski lik) 

prilagodi otrokovemu pogledu na svet. 

Za drugi model so značilne pripovedi, ki tematizirajo vsakdanjost mestne mladine. Zajeta pa 

so besedila, namenjena bralcem med desetim in dvanajstim oziroma štirinajstim letom. 

Glavna literarna oseba ali lik je lahko posameznik, lahko sta tudi dva literarna lika, prijatelja, 

ki zavzemata enakovreden položaj. Glavni lik je lahko prav tako prijateljska druščina. Prav 

prijateljska druščina je velikokrat odločujoč faktor za vedenje, dejanje otroka (osebe v 

zgodbi). Otrok teži k temu, da bi bil čim bolj podoben svojim vrstnikom, kar je lahko 

pozitivno ali, seveda, tudi zelo slabo. Pisatelji del za mladostnike tega obdobja poskušajo čim 

bolj avtentično opisati prav to vživljanje otroka v življenje večine iz njegovega kroga, 

njegovo odkrivanje okolja, ki lahko vodi tudi v konfliktne situacije in zahteva prilagajanje. 

Vse to pa je priprava na življenje pozneje – življenje odraslih. 

Besedila lahko prikazujejo tisto lepšo stran življenja odraščajočega otroka (pozneje 

mladostnika), svet otroške in mladostniške zabave, iger. 

Znotraj tega modela razlikujemo dva tipa pripovedi: 

1. Prvi tip predstavljajo besedila, ki prikazujejo neproblematično, vedro stran šolske in 

obšolske vsakdanjosti. Stilno je za tovrstno branje značilna uporaba slenga, besedila so 

humorno obarvana, jezik preprost, življenjski. Govorica oseb je medsebojna naklonjenost, 

razumevanje. Neproblematičnost se stopnjuje v tekstih z uprizarjanjem počitniških 

dogodivščin. V besedilih prevladuje tretjeosebna pripoved. 

2. V drugi tip uvrščamo besedila, v katerih se odnosi med mladimi in odraslimi zaostrijo v 

kritične in krizne situacije. Konflikt se po navadi udejanja med mladimi in šolo oziroma 
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zavodom ter mladimi in starši. Konflikti se pojavljajo tudi v odraščajočih otrocih samih; 

kažejo se kot posledica njihovega telesnega in čustvenega zorenja. Za besedila sta značilna 

pogovorni jezik in sleng. 

V tretji model so uvrščena obsežnejša besedila; glavni literarni lik je običajno iz sodobnega 

mestnega okolja. Izstopajo predvsem mladostnice. Glavna oseba prehaja v »odraslost« - 

poosnovnošolsko obdobje; čedalje bolj se sooča s svetom odraslih. Čuti potrebo po 

dokazovanju, samostojnosti, odkriva tudi samega sebe. Na tej poti v fazi odraščanja se 

problemi radi kopičijo, v šoli, v odnosih z drugimi, poraja se občutek nerazumljenosti. 

Konflikti z vrstniki, še bolj pa z odraslimi, so pogosti in boleči. Pojavljajo se prve resnejše 

zaljubljenosti. Mladostnik je občutljiv na svoj socialni status. Običajno je to pogojeno z 

občutki manjvrednosti, lahko tudi z občutkom večvrednosti. Porajajo se stiske ob občutkih 

premajhnih sposobnosti (učenje, šport, zunanji videz… - ter več stvari, ki odločajo o stopnji 

njegove samopodobe). Zgodijo se prve ljubezenske izkušnje. Nekatere mladostnike vsa ta 

občutljiva doživetja, čustva vodijo v deviantna obnašanja – alkoholizem, droge, pobegi od 

doma… Za pisatelje je tem za pisanje še preveč. Potek dogajanj in kronološko zaporedje 

dogajanja preteklosti, polpreteklosti, sedanjosti se naglo menjujejo in prepletajo. Veliko 

uporabljajo kot pripovedno tehniko notranji monolog. Značilen je pogovorni jezik z veliko 

slenga. 

Pisatelji velikokrat iščejo nove poti za izražanje, tako Dragica Haramija deli mladinsko 

realistično prozo glede na vrstne in žanrske oznake na kratko realistično prozo, na realistično 

pripoved in realističen mladinski roman. 

 

2. SLOVENSKA REALISTIČNA AVANTURISTIČNA MLADINSKA 

PROZA 

Osnovna opredelitev pojma avanturistična mladinska proza: ta literarna zvrst je razdeljena na 

fantastično in realistično mladinsko prozo. Dragica Haramija (2000) v svoji študiji obravnava 

slednjo in jo opiše: »Pojem realistična mladinska proza izraža zgolj vsebinskost, torej 

opredeljuje dogodke, ki niso nujno resnični, se pa lahko zgodijo v okvirih izkustveno 

preverljivega sveta« (Haramija 2000: 8). V metodološkem pogledu je avtorica v svojem delu 

sledila literarnozgodovinskemu in literarnoteoretičnemu kriteriju. 
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Pri domačih pisateljih je Dragica Haramija zasledila pot od kolektivnega duha, ki ga npr. 

srečamo pri Seliškarjevem delu Bratovščina Sinjega galeba, do vedno večjega poudarjanja 

posameznika in njegovega uspeha pri kasnejših avtorjih. Protagonist zgodbe je junak, ki ima 

aktivno pozitivno vlogo, ob njem obstaja antijunak, negativec, medtem ko so ostali književni 

liki v pasivni vlogi. Junak se znajde v konfliktnih situacijah, ki jih mora reševati s svojim 

pogumom in iznajdljivostjo. Temu ustrezno avtorji zavirajo dogajalni proces ali ga 

pospešujejo, kar naredi zgodbo napeto ali jo ustrezno pomirita. To prispeva h kakovosti 

strukture besedila in pri bralcu omogoča intenzivnejše vživljanje v dogajanje, ki ga delo 

opisuje. Pomemben element je tudi humor. Za mlade bralce je temeljna privlačnost tovrstne 

literature napeta zgodba. 

Kot edinega raziskovalca iz Slovenije, ki globlje analizira pustolovsko prozo, avtorica omenja 

le študijo Svetlane Slapšak (Pustolovski roman potuje na vzhod: od trivialnega do 

nacionalnega. Preobrazba žanra, Ljubljana 1997, Studia Humanitatis. Apes; 7). Na tem mestu 

ne bi ponavljala povzetka Dragice Haramija iz dela Slapšakove. Omeniti je še treba Matjaža 

Kmecla, ki se je v svojih delih občasno dotaknil tudi pustolovske proze (Haramija 2000: 

21,22).  

Že omenjena študija Svetlane Slapšak ocenjuje pustolovsko literaturo kot trivialno. Ob tem 

izrekanju ocen se kmalu pojavi težava, ker takšna ocena preveč posplošuje. Treba se je ozreti 

po posameznih delih in avtorjih. V glavnem se pustolovski prozi očita, da je preveč lahkotna 

in senzibilna (v tej oceni gre predvsem za dela, namenjena odraslim bralcem), v opisu pogosto 

drobnjakarska, polna shem in temu primerno premalo dinamična pri osnovnem zapletu 

zgodbe, in dovolj dinamična pri prehajanju med možno resničnostjo in resničnostjo. 

Kljub tej ostri kritiki pa so nekatera dela svetovne književnosti postala klasika. Med začetnike 

realistične avanturistične proze literarni zgodovinarji štejejo delo Daniela Defoeja Robinson 

Crusoe, iz leta 1719. Pred tem delom lahko v ta žanr uvrstimo tudi Cervantesovega Don 

Kihota (1605). V 19. stoletju srečamo cel kup del, danes klasika, npr. Cooperjevega 

Poslednjega Mohikanca (1811), Dickensovega Oliverja Twista (1838) in Davida Copperfielda 

(1850), Melvilleovega Mobya Dicka (1851), Twainove Prigode Toma Sawyerja (1876) in 

Prigode Huckleberryja Finna (1885) in ostala njegova dela, Stevensonov Otok zakladov 

(1883). Karla Maya in Alexandra Dumasa ni treba posebej omenjati, po določenem kriteriju 

pa se med to vrsto literature pogojno šteje tudi Tolstojeva Vojna in mir (Haramija 2000: 14). 
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Ob pregledu svetovne književnosti bi po teh kriterijih lahko zasledili elemente 

avanturističnega še v mnogih delih, npr. v Voltairevem Candidu pa celo v delih iz antike.  

V okviru slovenske književnosti srečamo prve drobce elementov, ki so v kasnejšem razvoju 

lastni predvsem mladinski realistični avanturistični prozi že pri avtorjih 19. stoletja. Morda je 

šteti za začetnika Frana Levstika, ki je leta 1880 napisal cikel pesmi z naslovom Otročje igre v 

pesencah. Več sledi realističnega avanturističnega žanra je nato možno najti pri Tonetu 

Seliškarju v 30. letih 20. stoletja. Med predhodnike te zvrsti spadajo Fran Saleški Finžgar, 

Fran Milčinski in Jan Baukart. V stilskem oziru so seveda ta dela napisana v duhu  

socialnorealistične literature. Pojavijo se elementi, ki so nato razvijejo v realistični 

avanturistični prozi, npr. tipizacija funkcij književnih oseb, izbrani in smiselno povezani 

motivi morajo prispevati k iluziji resničnosti, kar je sicer tehnika realističnih pisateljev, a je ta 

pristop pomemben korak pri nadaljnjem razvoju avtorjevega ustvarjanja realističnega 

avanturističnega besedila.  

Pri nas je prav tako kot v svetovni književnosti med klasike, ki jih mora poznati mladi bralec, 

uvrščen prenekateri pisec realistične avanturistične proze. Na začetku 20. stoletja je Fran 

Saleški Finžgar napisal zgodovinski roman Pod svobodnim soncem. Roman je ideološko 

obarvan s časom nacionalnih trenj in sporov v okviru Habsburške monarhije. Avtor pa ga je 

po lastnih besedah namenil predvsem mlademu bralcu, zato je avanturizem pomemben del 

tega literarnega dela. Fran Milčinski je leta 1917 izdal realistično pripoved Ptički brez gnezda, 

napisan s socialno in psihološko motivacijo. Prvi slovenski prevod Defojevega Robinsona 

Crusoeja  je uvrščen v leto 1876. To delo je navdihnilo Jana Baukarta, da je leta 1919 izdal 

njegovo priredbo z naslovom: Marko Senjanin - slovenski Robinzon. Zgodba je umeščena v 

17. stoletje. Junak Marko se je rodil v Trstu in nato odšel v Senj, od tod njegov vzdevek. Nato 

je odplul v Brazilijo, doživel brodolom in živel na neobljudenem otoku, srečal Petka ter se 

kasneje srečno vrnil domov. V temeljnih potezah so te zgodbe končajo s srečnim koncem, kar 

očitno mora pri bralcu vzbujati optimizem, junak premaga vse ovire, vendar se razplet odigra 

v okviru mogočega in verjetnega brez posega fantastičnih rešitev.  

Literarno snovanje Toneta Seliškarja je dalo poseben pečat razvoju mladinske literature pri 

nas. Njegova Bratovščina Sinjega galeba (1936) ima poudarjeno socialno tematiko, močno 

poučno in razvito psihološko plat zgodbe. Med odlike tega dela je šteti tudi lepe lirične opise 

narave otoka (avtorja je navdihnil otok Brač), na katerem se zgodba dogaja, ter Jadranskega 
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morja. Struktura te avanturistične pripovedi je dvostranska, v sintetično je umestno vpletena 

retrospektivna zgodba (pripoved o očetu glavnega junaka Iva, imenovanega Brazilec). 

Mladinska realistična avanturistična književnost je namenjena bralcem v starosti med 8. in 18 

letom (Marjana Kobe). Haramija (2000: 10) ta leta, glede na teoretike, na katere se sklicuje, 

omeji med 9. in 13. letom. Otroci v tej dobi bralnega razvoja iščejo predvsem like, s katerimi 

se lahko identificirajo. Od tod popularnost junakov, ki morajo biti umeščeni v izkustveno 

preverljivo dogajanje, ki ga otrok v tej dobi odraščanja lahko sprejema. Fantastičnih 

elementov, ki so lastnost pravljic, v tej vrsti literature vsaj načeloma ni. Kljub temu pogosto 

spominja na pravljice (nenavadni dogodki, poudarjanje posebnih sposobnosti književnih 

oseb), kar omogoča, da realistično avanturistično zgodbo mladi bralec sprejme. Dogodivščine 

ali pustolovščine so temeljni okvir dogajanja, zato je občasno ta zvrst poimenovana 

pustolovska literatura. Sistem vrednost, ki jih ponuja tovrstna literatura, je pisan na kožo 

mlademu bralcu. V lik junaka, ta je po navadi brez doma in družinskih vezi, se mladi bralec z 

lahkoto vživi, njegove nevarnosti in pustolovščine ga pri branju zabavajo. Literarni kritiki so 

ponudili več tipologij avanturističnega žanra. Če povzamemo, je teh tipov, kolikor je vrst 

junakov. Omenjajo se: morjeplovci, kavboji, lovci, gusarji, brodolomci, partizani, detektivi, 

policisti, vojaki, raziskovalci, vesoljski potniki (blizu fantastičnemu, čudežnemu, a z 

racionalno razlago tehničnega razvoja) in drugi liki. Mlademu slovenskemu bralcu so na voljo 

prevodi vseh vidnejših del tega žanra. Prav tako mu je na voljo bogata bera domače literature. 

Specifičnost zgodovinskih okoliščin je zaznamovala tudi to vrsto literarne ustvarjalnosti na 

Slovenskem. Ta dela so namenjena mladini med devetim in petnajstim letom starosti. 

Fantastičnih elementov ne vsebujejo, pisana so s podobno tehniko kod drugod (pospeševanje 

dogajanja, zaviranje, verjetnostna ali realistična motivacija, ki ustvarjata iluzijo mogočega in 

možnega dogajanja; sintetična zgradba, ki otroku omogoča lažje dojemanje; junaki, v katere 

se mladi bralec vživlja; pripoved v tretji osebi). Razvilo se je šest tipov, ki imajo dokaj 

klišejsko zgradbo. 

Pomorska avanturistična proza 
 

Dogajanje je pogosto umeščeno na Jadransko morje, motivi so morjeplovstvo, iskanje in 

odkrivanje zakladov, brodolomci. V teh zgodbah je v ospredju visoka morala, ki je potrebna 

za preživetje v krutih okoliščinah. Te morale so sposobni samo tisti, ki imajo čut za poštenost 
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in pomoč soljudem, tovarištvo, kar je projekcija rešitve iz težavnih družbenih razmer, v 

katerih junaki drugače živijo.  

 

Potopisna avanturistična proza 
 

Deloma izmišljena zgodba, podkrepljena z resničnimi zgodovinskimi in geografskimi podatki, 

v katerih so opisane nenavadne pokrajine, težke okoliščine za preživetje, pogum, potreben za 

preživetje… Protagonisti so otroci, ki morajo najti odrešilno pot domov. Vznemirjajoča 

eksotika okoliščin dela zgodbo zanimivo s svojimi podrobnostmi in novitetami, Slovenija ob 

tem deluje kot miren dom. 

 

Športna avanturistična proza 
 

Obstajata dve podzvrsti: športna utopija in realistična športna pustolovščina. Gre za mlajšo 

podzvrst, ki vsebuje tudi elemente detektivskega raziskovanja in reševanja zapletov. Po 

zgradbi ta dela sodijo v realistično avanturistično prozo. 

 

Taborniška avanturistična proza 
 

V teh zgodbah so glavni junaki taborniki na počitniškem taborjenju, kjer pride do raznih 

zapletov in pustolovščin,  ki jih lahko premagajo le z visoko moralo, občutkom za skupnost in 

s tovarištvom. Ob tem se veliko naučijo: razvijejo svoj odnos do narave, ki jo spoštujejo, ter 

do kolektiva, v katerem morajo sprejeti odgovorno vlogo, da bi se posameznik lahko najbolje 

uprl nevarnostim. Ob uspehu žanjejo pohvalo in občudovanje. 

 

Otroška detektivka 
 

Glavne književne osebe so otroci, ki razkrivajo razna nezakonita dejanja. Ta tip je precej 

podvržen klišejem. Pisatelji se poslužujejo zaviralnega momenta, da se zgodba ne bi preveč 

hitro odvijala. 

 

Vsakdanje dogodivščine 
 

Pogosti motiv je beg od doma. To je pomeni simbol samostojnosti, vendar je to v bistvu 

metafora za odraščanje. Junak, ki zbeži zaradi težav v šoli ali spora s starši, se znajde v 

težavnih okoliščinah, iz katerih pa mu pomaga kakšna razumevajoča odrasla oseba, starši pa 
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na koncu spoznajo svojo napako in prisluhnejo svojemu otroku. Poleg tega srečamo še druge 

motive: zgodba o kraji iz objestnosti, kjer junak spozna svojo zmoto in v kateri nastopajo 

razumevajoče odrasle osebe, ki mladega junaka poučijo o napaki; ugrabitev: otroka ugrabi 

negativna odrasla oseba, nato pa ga rešijo dobri ljudje; socialna in zgodovinska pustolovščina: 

predstavljene so neugodne socialne razmere, ki pa jih vsemu prilagodljivi otroci premagajo na 

svoj način (ustvarijo izmišljeni svet); boji med mladimi. 
 

Glavne osebe v slovenski mladinski realistični avanturistični prozi so junaške. Odnosi v njih 

so posledica funkcije narave v avanturističnih besedilih. Vzrok in posledica morata biti 

povezana, da sta tako mlademu bralcu vidna in razumljiva. To je bistvo opisovanj ter 

strukturna podloga avanturističnega besedila. Po skromnem številu funkcij in velikem številu 

književnih oseb se realistična avanturistična proza približuje pravljici in je v bistvu 

nadgradnja branja pravljic. V pravljicah je osnovnega pomena, kaj počno junaki, medtem ko 

se temu dejstvu v mladinski realistični avanturistični pripovedi pridruži tudi način, kako to 

delajo. Mnogo je podobnosti (črno belo slikanje oseb, podobna tehnika pripovedovanja) med 

pravljico in mladinsko realistično avanturistično prozo. Razlika je v glavnem v tem, da je 

pravljica v celoti postavljena v fantastični svet, medtem ko realistična avanturistična besedila 

opisujejo zgodbo čim bolj realno. Funkcije književnih oseb v mladinski realistični 

avanturistični prozi so opredeljene po naslednjem: 

- oddaljitev: književna oseba gre od doma, v kraj, ki je poimenovan s konkretnim 

geografskim imenom; 

- prepoved: junaku zgodbe se izreče prepoved, čemur sledi nesreča; 

- kršenje: ta funkcija je smiselno povezana s prvo (oddaljitev), pride do avanture, ki v 

zgodbo uvede tudi negativca; 

- poizvedovanje: negativni lik poizveduje po junaku; 

- izdaja: nasprotnik dobi informacije o junaku; 

- prevara: nato skuša prevarati junaka; 

- sokrivda: izhaja iz neprevidnosti glavnega junaka, ki dopusti, da ga negativni 

književni lik prevara; 

- povzročitev škode: ta nastane zaradi delovanja negativnega lika ali krutih okoliščin. 

To je ključen trenutek v pripovedi, saj se od tukaj naprej začne razplet zgodbe; 

- posredovanje: junak mora posredovati v svojo korist ali v korist prijateljev; 
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- začetek reševanja: junak mora najti pot iz nerešljive situacije in se ne sme vdati v 

usodo; 

- prva pomočnikova funkcija: pozitiven stranski lik pomaga glavnemu junaku, ko je ta v 

težavah; 

- junakova reakcija: ta sprejme nasvete in pomoč stranskega pozitivnega lika; 

- borba: boj med pozitivnim in negativnim likom ali okoliščino; 

- zmaga: nasprotnik je premagan; 

- vrnitev: glavni lik se vrne domov; 

- kaznovanje: negativec je kaznovan; 

- nagrada: vrnitev domov ali moralno zadoščenje, pohvala, denarna nagrada in podobno. 
 

V funkcijskem smislu v mladinskih realističnih avanturističnih besedilih nastopajo aktivne in 

pasivne osebe. Med prve spadajo junaki in negativci, med druge pa stranske osebe (npr. 

starši). Zgoraj opisana funkcijska vloga književnih oseb v 17 likih je tipična za slovensko 

mladinsko realistično avanturistično prozo (Haramija 2000: 106-113).  

Privlačen element mladinskih avanturističnih besedil je komika, ki mora biti prilagojena 

mlademu bralcu. Komičnemu botrujejo nenavadne situacije, presenečenja, zmešnjave, 

zamenjave (situacijska komika), naivnost in nenavadno vedenje (karakterna komika), 

neskladja, jezikovne posebnosti (besedna komika) ter druge neobičajnosti. Slovenski pisatelji 

posegajo po različnih sredstvih, ki vzbujajo smeh in naredijo besedilo vedrejše. Likom lahko 

določijo slab jezikovni slog, slabo in neustrezno izražanje, ponavljanje delov besedila. Ob tem 

jim je v pomoč cel kup v literaturi že uveljavljenih stilističnih elementov, od glasovnih figur 

do tropov. Karakterni komični elementi so vidni že pri poimenovanju oseb. Pogosto 

nepomembni dogodki postanejo vzrok zapleta in paradoksalnih situacij.  

Po Dragici Haramija (2000: 122) povzemam značilnosti tistih književnih del, ki sodijo v 

mladinsko realistično avanturistično prozo: 

- v tovrstni prozi so glavni snovni element (nenačrtovane) pustolovščine, 

- glavne književne osebe premagajo vse ovire, zato je konec vedno srečen, 

- glavne književne osebnosti imajo apriorno pozitivne lastnosti, 

- negativne književne osebnosti imajo poudarjeno slabe lastnosti, 

- glavne književne osebe so praviloma otroci, negativne književne osebe pa odrasli, 
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- književni čas je navadno umeščen v čas počitnic, ko otroci nimajo šolskih in drugih 

obveznosti, 

- dogodki so najpogosteje nanizani sintetično, 

- pospešitev in zaviranje zgodbe sledita v enakomernih intervalih, 

- motivacija književnega dela je najpogosteje verjetnostna (realistična), 

- zgodbo pripoveduje tretjeosebni pripovedovalec, 

- perspektiva književnega dela je scenična, 

- prevladujejo mogoči dogodki, osebe, resnična književni prostor in čas, ki poskušajo 

ustvariti podobo realne, objektivne dogodivščine, 

- najpomembnejši element tovrstne proze je nerešljivo – rešljiv problem, ki se izteče v 

srečen konec. 
 

Glede na delitev mladinske proze uvršča Dragica Haramija serijo Anica, pisateljice Dese 

Muck, med pripovedi ali povesti. 

Realistična pripoved je vrsta pripovedne proze, v kateri prevladujejo realistične in stvarne, 

izkušenjske pripovedne prvine:  književne osebe, čas, prostor in dogajanje (Blažič 2003: 664). 

Igor Saksida deli mladinsko prozo na podlagi njihove pravljičnosti na resničnostno in 

iracionalno prozo. 

Realno oz. resničnostno prozo deli Igor Saksida na: 

 pripoved s človeškimi osebami; 

 živalsko zgodbo; 

 avtobiografsko zgodbo; 

 zabavno oz. trivialno pripoved. (Saksida  2001: 426) 

V prvo skupino sodi pripoved s človeškimi osebami, živalska zgodba, avtobiografska 

pripoved, zabavna oz. trivialna pripoved. V drugo skupino pa sodi klasična umetna pravljica 

in pripovedka, živalska pravljica, nesmiselnica, sodobna pravljica in fantastična pripoved 

(Saksida 2001). 
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3. FANTASTIČNA PRIPOVED 

Fantastična pripoved je sodobna obsežna pravljica, v kateri se dogajajo čudeži. 

V fantastični pripovedi gre za vdor fantastike v svet realnosti. 

 

3.1 ORIS TEORETIČNIH PREUČEVANJ V ZAHODNI EVROPI  
 

Fantastična pripoved, ki se uveljavi kot novi žanr v obdobju po drugi svetovni vojni in ima 

lastnosti oziroma je ustvarjalni korak naprej od ljudskih pravljic, pred tem obdobjem predmet 

nekaterih literarnih obravnav. Besedila, ki so temeljila na modelu ljudske pravljice, so bila 

ustvarjalno stagnirajoča, zato se pojavi potreba po atraktivnejših besedilih. Ta prazni prostor 

si osvojijo nova besedila, ki žanjejo velik uspeh. Naj omenim le nekaj naslovov: Pika 

Nogavička (Astrid Lindgren), Mary Poppins (Pamele L. Travers), Čarodejev klobuk (Tove 

Jansson), Babica v jablani (Mira Lobe). Ta besedila so, če tukaj orišemo ta žanr le v osnovnih 

potezah, ustvarjalno izjemno vitalna, bogata v različicah in motivih, polna oblikovnih in 

kompozicijskih posebnosti. 

Novi žanr je s svojo bogato produkcijo kmalu pritegnil nase pozornost literarnih kritikov. 

Sprva je bodla v oči očitna razlika te literarne zvrsti od ljudske in umetne pravljice (Anna 

Krüger, 1952). Prvi rezultat je bilo spoznanje o drugačni strukturi med ljudsko pravljico, ki se 

odvija v svetu čudežev, medtem ko nova besedila poznajo svet resničnosti in svet fantastike, 

imajo potemtakem nekakšno dualistično raven dogajanja. Kmalu se je pojavil tudi problem 

terminologije poimenovanja nove literarne zvrsti. V 70. letih 20. stoletja se je nato uveljavil 

izraz fantastična pripoved (Phantastische Erzaelung, Fantastic Tale, conte phantastique).  

Poleg teh osnovnih znanstvenih vprašanj nove specifične mladinske pripovedne proze so 

teoretiki skušali tudi odkriti začetke fantastične pripovedi in njene izvire. Raziskovalna pot jih 

je vodila v 18. in predvsem v 19. stoletje. V navedenem obdobju je nastalo kar nekaj del, ki 

jih preučevalci povezujejo s fantastiko oziroma jim pripisujejo fantastične prvine. Med 

znanimi naslovi izstopa roman Jonathana Swifta Gulliverjeva potovanja (1726). Nekaj 

avtorjev je najti tudi drugod po Evropi (Hans Christian Andersen), vendar je kmalu postalo 

očitno, da je prava domovina fantastične pripovedi Anglija. Kot rojstvo te zvrsti se je pri 

večini uveljavilo delo Alica v čudežni deželi (1865, Lewis Carroll). Temu sledijo druga 

zveneča imena: Peter Pan (James M. Barrie), Dr. Dolittle (Hugh Lofting), Medved Pu (Alan 

Alexander Milne), Hobit (John. R. R. Tolkien). Vpliv teh del se nato širi na celino (tam sicer 
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že leta 1883 srečamo Collodijevega Ostržka). Pri nemških raziskovalcih se pogosto pojavi 

ime avtorja E. T. A. Hoffmanna. Očiten preboj pa pomeni Pika Nogavička.  

Pri nas se izraz fantastična pripoved pojavi leta 1965 (Metka Simončič). Prva dela so nastala v 

50. in na začetku 60. let 20. stoletja (Vitomil Zupan, Potovanja v tisočera mesta (1956); Vid 

Pečjak, Drejček in trije marsovčki (1961).  

Kot temeljno prelomnico pri nastajanju in razmahu te literarne zvrsti je treba poudariti za to 

ugodne pogoje, ki so nastali z novim dojemanjem otrok (psihologija, pedagogika, sociologija 

itd.). Specifičnost otroškega razmišljanja, dojemanja in doživljanja je postala zanimiva tudi 

svetu odraslih ter literatom razgrnila nove ustvarjalne možnosti pri pridobivanju mladega 

bralca. Pri tem so morali pisatelji te literarne zvrsti razviti nova sredstva in metode 

pripovedovanja, prilagojene doživljanju mladostnikov in otrok. Fantastično pripoved odlikuje 

načelo otroškega zornega kota. Mladega bralca nekako vabi ali bolje rečeno izziva k njegovi 

potrebi po igri, željah, nato to v pripovedi skuša nahraniti, kar pri mladem bralcu gotovo 

povzroča ugoden občutek podoživljanja prebranega in verjetno nadalje razvija domišljijsko-

fantazijsko dejavnost. 

Kot je omenjeno že prej, je svet fantastične pripovedi dualistično strukturiran na resnično in 

fantastično raven dogajanja. To je temeljna razlika z ljudsko pravljico, kjer gre za dogajanje 

na eni ravni (enodimenzialnost resničnega in fantastičnega dogajanja kot posledica magičnega 

načina dojemanja pri poslušalcu/bralcu). K razlikam je še treba našteti: čas in kraj (pri ljudski 

pravljici nista določena; pri fantastični pripovedi po navadi pisateljev čas); osebe v ljudski 

pravljici so tipi, v fantastični pripovedi so točno določeni posamezniki s svojimi specifičnimi 

lastnostmi in osebnostjo; oblika: ljudska pravljica je krajša, fantastična pripoved je 

obsežnejša. Če dodamo še razliko med fantastično pripovedjo in umetno pravljico, je slednji 

treba očitati izgubo ustvarjalne moči ter tradicionalizem ter temu ustrezno izgubo mladega 

bralca.  

Literarna teorija (delitev po Anni Krüger) deli fantastično pripoved na tri različice – glede na 

način uvajanja fantastičnega sveta v realno podstat dogajanja: 

- fantastične pripovedi kot zrcalne slike otroškega duševnega življenja, 

- fantastične pustolovščine z dobronamernimi živalmi, 

- fantastični doživljaji v nekem novem okolju z drugačnimi življenjskimi razmerami. 
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Druge delitve, npr. Lucia Binder: pripovedi v katerih v povsem realnih okoliščinah nastopajo 

neobičajne, fantastične osebe; v katerih oživijo nežive stvari in predmeti; ki se dogajajo na 

dveh ravneh, v celoti v fantastičnem svetu.  

Igranje s svetom fantastike in z resničnim svetom omogoča nekatere nove kakovostne 

podrobnosti/posebnosti pri oblikovanju besedil. Pisec lahko s prehajanjem iz realne podstati v 

fantastični svet, ki se ga protagonist zgodbe morda ali pa pogosteje tudi ne zaveda, bralec pa 

gotovo (vsaj pri pravilnem dojemanju besedila), prikaže komično, satirično in ironično (npr. 

igre besed, nonsense, ki ima sicer zagovornike in nasprotnike (Gote Klingberg) itd.). 

Fantastična pripoved pa lahko zbuja tudi občutek tesnobnosti in skrivnosti, kar doprinese k 

njeni kakovosti doživljanja pri bralcu besedila. Moralni nauk, ki je značilen za ljudsko 

pravljico, v fantastični pripovedi ni nujen. Namesto tega je fantastična pripoved podprta z bolj 

filozofsko poglobljenimi vprašanji človeškega obstoja. 

Kot nasprotnika ali kritika navedenim teoretskim izsledkom je omeniti Gotea Klingberga, ki 

daje napotke oziroma kritizira nekatere prijeme pisateljev. Prav tako dopolnjuje nekatere 

svoje ali polemizira s teoretskimi prikazi fantastične pripovedi nekaterih svojih predhodnikov. 

Uvede termin »mitična pripoved«. Zahajanje v podrobnosti tega literarnokritične razprave bi 

nas zapletlo v preveč podrobnosti, zato bom na kratko predstavila le njegove izsledke. Tipični 

motivi v fantastičnih pripovedi so naslednji: 

- oživljene igrače nastopajo v vsakdanjem svetu, 

- tuji, nenavadni otroci, to so otroci iz nekega tujega sveta, nastopajo v vsakdanjem 

svetu, 

- tuje družbe obstajajo v vsakdanjem svetu in poleg njega, 

- nadnaravna dobronamerna živalska bitja nastopajo v vsakdanjem svetu, 

- liki iz tujih, oddaljenih svetov (resničnih ali magično-mitičnih) nastopajo v 

vsakodnevni sedanjosti, 

- osebe iz vsakdanjega življenja so prestavljene v magično-mitični svet, 

- osebe iz vsakdanjega sveta so prestavljene v drug realističen svet, ki pa je časovno in 

krajevno oddaljen;  

- izbojevan je boj med Dobrim in Zlim (v mitičnem svetu ali z mitičnimi liki, ki 

nastopajo v vsakdanjem svetu; 

- kot slednjega teoretika omenjam Helmuta Müllerja. Leta 1979 je definiral fantastično 

pripoved v treh različicah: 
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- realni in fantastični svet obstajata v pripovedi drug ob drugem (Alica v čudežni 

deželi); 

- pripoved se v celoti dogaja v realnem svetu (Pika Nogavička, Marry Poppins, 

Ostržek); 

- pripoved se v celoti dogaja v fantastičnem svetu (Hobit). 

 

 

4. DESA MUCK 

4.1 BIOGRAFIJA 
 

Desa Muck se je rodila v Ljubljani, 29. 8. 1955. Po 

nedokončani srednji šoli se je zaposlila kot varuška 

predšolskih otrok v Vrtcu Poljane. Med drugim se je 

preizkusila kot tehnična risarka v gradbenem podjetju. 

Zahotelo se ji je potovati po svetu, zato je odšla s 

prijateljico v Turčijo in nato še v Grčijo. Po vrnitvi se 

je ponovno zaposlila v vrtcu, tokrat kot negovalka 

otrok z motnjami v razvoju. 

Njena igralska pot se je najprej začela z nastopanjem v 

reklamah, kasneje pa v filmih. Nekaj časa je bila zelo 

uspešna, saj je nastopala v vlogi igralke na televiziji, v številnih filmih, gledaliških 

predstavah, vodila je tudi svojo oddajo na televiziji.  

Napisala je okrog sto ljubezenskih zgodb za revijo Antena in sodelovala s Pisanim listom, je 

urednica najstniške revije Firbec, nastopala je v oddaji Zoom. Ustvarja kot svobodna 

umetnica. 

Danes jo poznamo kot priznano slovensko pisateljico, igralko, televizijsko voditeljico, 

kolumnistko v mladinskih časopisih in časopisih za odrasle. Piše tudi različne vrste besedil, 

od stripov, radijskih iger, podlistkov, scenarijev in oglasov.  

Slika 1: Desa Muck 
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Pisala je kolumne za reviji Ona in Jana. Kot avtorica je napisala preko 60 monografskih 

publikacij. Piše knjige, namenjene bralcem mladih in odraslih. 

Mladinsko književnost je začela objavljati v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja in 

velja danes za zelo priljubljeno pisateljico med mladimi bralci. 

Njena mladinska dela so bila na začetku njenega ustvarjanja v literarnem svetu namenjena 

mladostnikom, kasneje pa s serijo Anica( 2002-2006) bralcem začetnikom.  

Leta 2008 je bila na Televiziji Slovenija predvajana nanizanka, posneta po uspešni knjižni 

seriji Anica. 

V svojih zapisih obravnava preproste in splošne človeške izkušnje ter izkušnje posameznih  

otrok. 

Spretno povezuje probleme odraščanja, humor, ki se pojavlja v odnosu do odraslih. 

Tematiko podaja na duhovit in šaljiv način. 

Piše pa tudi literaturo za odrasle. Napisala je dva romana za odrasle Panika in Peskovnik 

Boga otroka. 

Za svoje ustvarjalno delo je prejela številne nagrade in priznanja. 

 

PRIZNANJA IN NAGRADE: 

1988, literarna nagrada za mladinsko radijsko igro Kdo je ubil zmaja. 

1992, nagrada za mladinsko radijsko igro Radijski škrat Lojze. 

1998, nagrada za knjigo Lažniva Suzi (1997), večernico za najboljšo slovensko mladinsko 

literarno delo v letu 1997.  

2002, Levstikova nagrada za serijo Anica. 

2003, 2004, 2005, 2006, Zbirka Anica – Moja najljubša slovenska knjiga po izboru mladih 

bralcev. 

2007, Vesna, za najboljšo stransko vlogo v filmu Instalacija ljubezni. 
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4.2 BIBLIOGRAFIJA 
 

Desa Muck piše: od komercialne literature, scenarijev, stripov, novel, podlistkov, romanov, 

priročnikov za otroke, radijskih iger, reklamnih oglasov do znanstvene fantastike.  

-    Desa Muck (1992): Tistega lepega dne. Celovec: Mohorjeva družba. 

-    Desa Muck (1992): Prvi koraki v ekologijo, 1. natis. Ljubljana: Gembala & Rokus. 

-    Desa Muck (1993): Blazno resno o seksu. Ljubljana. Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck (1993): Pod milim nebom. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba. 

-    Desa Muck (1994): Prvi koraki v ekologijo, 2. natis. Ljubljana: Rokus. 

-    Desa Muck ( 1995): Blazno resno popolni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck (1995): Hči lune. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck (1996): Blazno resno zadeti. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck (1996): Kremplin. Celovec, Ljubljana, Dunaj: Mohorjeva družba. 

-    Desa Muck ( 1997): Lažniva Suzi. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

-    Desa Muck (1998): Blazno resno slavni. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck (1998): Fonton. Ljubljana: Telekom. 

-    Desa Muck (1999): Dojenje in materinstvo iz srca. Ljubljana: Vale – Novak. 

-    Desa Novak (2000): Blazno resno o šoli. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck (2001): Anica in grozovitež. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2001): Anica in materinski dan.Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2001): Anica in zajček. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2001): Čudež v operi. 1. natis. Ljubljana: Rokus. 

-    Desa Muck(2001): Sama doma. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2002): Anica in športni dan.Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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-    Desa Muck(2002): Anica in Jakob. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2002): Kakšne barve je svet. Celovec. Mohorjeva družba. 

-    Desa Muck(2003): Anica in velike skrbi. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2004): Anica in počitnice. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2004): Anica in velika skrivnost. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2005): Anica in prva ljubezen. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2007): Anica in skrivnostna maska. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Desa Muck(2007): Kokoš velikanka. Ivančna Gorica. Impress. 

-    Desa Muck(2009): Ko se želva izgubi. Ljubljana. Mladinska knjiga. 

 

4.3  RADIJSKE ODDAJE IN IGRE 
 

-     Desa Muck (1989): Kdo je ubil zmaja. 

-     Desa Muck (1996): Radijski škrat Lojze. 

 

4.4. GLEDALIŠKE PREDSTAVE 
 

-     Desa Muck (1983): Kako sam sistematski uništen od idiota kao turista. 

-     Desa Muck (1985): Naš človek. 

-     Desa Muck (2002): Jutri začnem … 
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5. CHRISTINE NÖSTLINGER 

5.1 BIOGRAFIJA 
 

Znana je kot ena najuspešnejših sodobnih pisateljic 

mladinskih knjig na nemškem jezikovnem področju. 

Rodila se je 13. 10. 1936 na Dunaju. Odraščala je v 

predmestju delavskega razreda na Dunaju. Sebe se spominja 

kot samovoljne, včasih kar neukrotljive deklice. Po končani 

srednji šoli se je odločila za študij grafičnega oblikovanja na 

dunajski akademiji za upodabljajočo umetnost. Več let je 

delala kot grafična oblikovalka. S pisateljevanjem se je začela 

ukvarjati pri svojih dvaintridesetih letih. Snov za knjige je črpala iz svojega otroštva. Najprej 

je začela pisati kratke prispevke v časopisih, revijah in za avstrijsko radio televizijo. Leta 

1970 je objavila prvo knjigo za otroke z naslovom Ognjenordeča Frederika, ki je kmalu 

postala uspešnica. Junaki in junakinje v njenih knjigah so večinoma otroci in mladi s svojimi 

vsakodnevnimi doživetji in težavami. 

Tematsko se loteva dogodkov iz vsakdanjega življenja, vedno spet pa se pojavlja upornost 

nasproti vsakršnim avtoritetam. 

Objavila je več kot 100 slikanic in knjig za otroke in mladino, ki so skoraj vse postale 

uspešnice. Njena dela so izšla v nemščini in so prevedena v številne jezike. Pisala je tudi za 

odrasle. Za veliko svojih knjig je pisateljica prejela literarne nagrade in priznanja v Nemčiji in 

Avstriji. Med drugim je prejela najpomembnejšo mednarodno nagrado za mladinsko 

književnost – medaljo Hansa Christiana Andersena.  

V svojih zgodbah črpa snov predvsem iz doživljanja notranjega sveta otrok, kjer prikazuje 

odraščanje in odnose med vrstniki ter odnose med otroki in njihovimi starši. Opisuje stiske 

otroka v sodobnem svetu, podrejenem medijem. Ob svojem pisanju ohranja zdrav smisel za 

humor. 

Slika 2: Christine Nöstlinger 
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Dogajanja v njenih delih se odvijajo predvsem na podeželju ali vasi, manj v mestu. Večinoma 

piše o manjši skupnosti (družina, prijatelji…). Mladinske knjige Nöstlingerjeve so sporočilo 

otrokom sveta, so kot popotne spremljevalke. 

O svojem pisanju je Christine Nöstlinger zapisala: » Otroke bi rada opozorila na protislovja. 

Otroci morajo spoznati, kaj je slabega v današnjih življenjskih razmerah. Velika večina 

namreč nekritično sprejema obstoječe razmere kot edine mogoče. Kdo pa že kaj reče? In kdo 

se brani? Prva stopnja bi torej bila otrokom izraziti svoje lastno nestrinjanje, ki ga sami niso 

sposobni povedati. Druga stopnja pa bi bila predramiti v njih hrepenenje po drugačnih 

razmerah – jim torej pomagati, da začno uporabljati svoje možgane. Le tako si bodo namreč 

lahko predstavljali, kako bi bilo življenje na tem svetu prijaznejše in bolj humano« (Internetni 

vir.) 

Prvo mladinsko knjigo je napisala leta 1970. Ognjenordeča Frederika je prinesla nove poglede 

v književnost za mlade.  

Njene knjige ponujajo vpogled v pedagoške in socialne težave, širok prostor, dovoljujejo 

domišljijo in humor. Zanima jo svet otrok, odnosi, ki jih ti ustvarjajo, in način reševanja 

problemov, ki jih imajo. Pri tem pa pisateljica v svojih zgodbah nikoli ne pozabi tudi na 

pravšnjo mero humorja in tolerance. 

Najbolj priljubljene zgodbe, prevedene v slovenščino, so: zbirka zgodb o Francu, zbirka 

zgodb o sedemletni deklici Mini, TV Karel, Fant za zamenjavo, Pes gre v širni svet, Tako in 

tako in sploh.  

Njeno priljubljenost potrjujejo številne nagrade. 

 

Nagrade: 

1972 Friedrick Bödecker – nagrada za - Otroci iz otroške kleti; 

1973 nemška nagrada za mladinsko književnost za Požvižgamo se na kumaričnega kralja; 

1974 avstrijska državna nagrada za otroško in mladinsko književnost »Pozor«; 

1979 Mildren L. Batchelder nagrada za Konrada ali Otrok iz konzerve; 

1979 avstrijska državna nagrada za mladinsko književnost Rozi Rigler, dobri duh; 
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1984 medalja Hansa Christiana Andersena za otroško književnost; 

1986 Nestroy Ring; 

1989 avstrijska nagrada za življenjsko delo; 

1993 prva nagrada za (iz)umetnostne fundacije; 

1997 štajerski Leseeule za Ponedeljek je vse zelo drugače; 

1998 častna nagrada avstrijskih knjigarn; 

2003 spominska nagrada Astrid Lindgred. 

        

5.2 BIBLIOGRAFIJA 

 

Ognjenordeča Frederika, 1970 

Trije poštni roparji, 1971 

Otroci iz otroške kleti, 1971 

Požvižgamo se na kumaričnega kralja, 1972 

Moški za mamo, 1972      

Leti, majski hrošč!, 1973       

Črni mož in velik pes, 1973 

Pozor! Vranek izgleda čisto nedolžno, 1974 

Gugerllov pes, 1974      

Ilsa je izginila, 1994  

Konrad ali otrok iz konzerve, 1975 

Dragi gospod hudič, 1975      

Urnik, 1975        

Zaljubljena potovanja, 1976 

Življenje Tomanijev, 1976     

To hoče Jenny, 1977        

Lolipop, 1977   

Zgodba o zgodbi pingvina, 1978  

Luki Live, 1978       

Rosa Riedl, dobri duh, 1979     
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Nekdo, 1980        

Mislec posreduje, 1981 

Metka Sackmeier, 1981       

Otrok za zamenjavo, 1982      

Debela Didi, debeli Felix, 1982     

Maček ni vzglavnik, 1982 

Jokel, Jula in Jericho, 1983      

Metka ima piščančka, 1983    

V ponedeljek je vse zelo drugače, 1983 

Draga Suzi! Dragi Paul!, 1984     

Nadgospodar in Ojdip, 1984 

Zelena bradavičasta nevesta, 1984 

Princ Prstan, 1984       

Draga babica, tvoja Susi, 1985  

Zgodbe za otroke v najboljših letih, 1986   

Imenujejo me Mravljinčar, 1986     

Suzin skrivnostni dnevnik, 1986       

Fižolček Jim, 1986 

Pes prihaja, 1987      

Resnična Suzi, 1988       

Novi Ostržek, 1988  

Metka, moja deklica, 1989      

Eno žličko za očeta, 1989 

Palček v glavi, 1989      

Ana in jeza, 1990      

Zamrznjen princ, 1990      

Moj dnevnik, 1990      

Tako in tako in sploh, 1991     

Pribij puding na steno, 1991    

Kot jajce jajcu, 1991      

Eden in vse, 1992       

Sosedov otrok, 1992 

Pozdrav za mamo, 1992       
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Tudi očeta imam, 1993     

Mamin menedžment, 1994         

TV-Karl, 1995  

Mama mia, 1995       

O belem slonu in rdečem balonu, 1995  

Vila Henrietta, 1996       

Moje nasprotje, 1996    

Bonsai, 1997     

Franceve zgodbe (zbirka) 

Mini (zbirka)          

Dani Dachs (zbirka)    

    

5.3 FILM 
 

1974: Požvižgamo se na kumaričnega kralja   

1976: Ilsa je izginila     

1982: Konrad ali otrok iz konzerve   

1987: Dragi gospod hudič     

1991: Palček v glavi    

1992: Štiri ženske so preprosto preveč 

1994: Debela s pasom 

1992: Rosa, zaščitnitniški duh    

1998: Trije poštni roparji     

2004: Vila Henrietta      

* Lasten prevod 

 

Prevedena dela v slovenščino: 

-    Christine Nöstlinger (1994): Požvižgamo se na kumaričnega kralja. Ljubljana: Mladinska    

     knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1995): Pes gre v širni svet. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1995): Fant za zamenjavo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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-    Christine Nöstlinger (1996): Franceve ljubezenske zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (1996): TV Karel. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1997): Mini sreča božička. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1997): Mini in muca Maca. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1997): Mini gre v šolo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1998): Mini mora na smučanje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1998): Mini razreši kriminalni primer. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (1998): Debela Neli in zavaljeni Jani. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (1999): Franceve božične zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba. 

-    Christine Nöstlinger (2000): Franceve nove šolske zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba. 

-    Christine Nöstlinger (2000): Franceve počitniške zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2000): Franceve bolezenske zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2000): Franceve televizijske zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2002): Franceve zgodbe z dedkom. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2002): Franceve dojenčkove zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2004): Franceve nogometne zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2005): Franceve čvekaške zgodbe. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2005): Franceve zgodbe o konjih. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2006): Tako in tako in sploh. Celovec: Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2007): Mini se zaljubi. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (2007): Mini ni strahopetka. Ljubljana. Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (2007): Mini gre na morje. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
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-    Christine Nöstlinger (2008): Mini in tatvina. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

-    Christine Nöstlinger (2009): Rozi Rigler, dobri duh. Ljubljana: Družba Piano. 

-    Christine Nöstlinger (2009): Vila Henrieta. Celovec: Mohorjeva družba. 

-    Christine Nöstlinger (2010): Bavbrdav. Celovec: Mohorjeva družba. 

-    Christine Nöstlinger (2010): Mini ima talent. Ljubljana: Družba Piano. 

-    Christine Nöstlinger (2011): Franceve detektivske zgodbe. Mohorjeva družba.  

-    Christine Nöstlinger (2012): Capast Loreta. Celovec: Mohorjeva družba. 

-    Christine Nöstlinger (2012): Ognjeno rdeča Frederika. Ljubljana: Ebesede. 

 

6. PREDSTAVITEV ZBIRKE ANICA 
 

Zbirka Anica je sestavljena iz desetih knjig. Celotna serija besedil sodi med krajše realistične 

pripovedi, s človeškimi književnimi liki. Glavna literarna junaka sta Anica in Jakob. Vsaka 

izmed pripovedi je zaključena zgodba. V pripovedih nastopajo resnične osebe iz realnega 

sveta.  

Gre za tip ilustriranih knjig, saj so besedilu dodane ilustracije, ki ponazarjajo potek zgodbe. 

Oblikovno so prilagojene bralcem v začetnem bralnem obdobju (prva triada). Tekst je napisan 

z veliko in razločno pisavo, opremljen z barvnimi ilustracijami, na posamezni strani je 

primerno število vrstic, največ 17 na eni strani.  

Prva knjiga je izšla leta 2001. Avtorica piše predvsem o temah, ki naj bi se dotaknile vsakega 

otroka v začetnem obdobju šolanja. V zgodbah opisuje situacije iz vsakdanjega življenja 

osemletne deklice Anice in njene družine. 

Anico opisuje kot navihano, vztrajno, odločno in hkrati trmasto deklico, polno domislic. 

Pripravljena je pomagati svojim prijateljem, njen najboljši prijatelj je Jakob. Anica si 

pridobiva izkušnje, tako pozitivne kot negativne, z ljudmi in dogodki iz svoje okolice. 

Avtorica otrokom nazorno prikaže, kako ravnati z ljubeznijo, s strahom, z veseljem, 

ljubosumjem, dobroto, bolečino in celo z izgubo bližnjih. Avtorica v zbirki opozarja na 

težave, s katerimi se spopada junakinja. 
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Na začetku vsake knjige na kratko predstavi glavno književno junakinjo Anico, tako da 

bralcem ni treba poznati zbirke v celoti. Vsaka knjiga predstavlja samostojno delo. 

Ilustracije Anice in drugih književnih oseb je upodobila ilustratorka Ana Košir. 

6.1 PREDSTAVITEV DVEH ZGODB IZ ZBIRKE ANICA 
 

Podrobneje sem osvetlila dve knjigi iz serije Anica, in sicer Anica in počitnice (2004) in 

Anica in prva ljubezen (2005). 

 

6.1.1 Zunanja zgradba  
 

Obe knjigi imata podobno zunanjo podobo kot ostale knjige iz zbirke. Platnice so iz kartona, 

na naslovnici je ilustracija Anice z motivom, vezanim na vsebino. Obseg strani je 63 strani, 

mere so 140 x 150 milimetrov.  

Obe pripovedi sta napisani v obliki kratkih odstavkov in obe nista razdeljeni na poglavja. 

Potekata kot enoviti zgodbi. Sledijo si dogodki po kronološkem logičnem zaporedju. 

6.1.2 Notranja zgradba 
 

ANICA IN POČITNICE 

Kratek povzetek 

Anica Pivnik je stara osem let. Z očetom, mamo in s 

starejšo sestro Mojco se odpravlja na morje. Tokrat so 

povabili zraven tudi Aničinega prijatelja Jakoba. Jakob 

živi z očetom in babico, saj mu je mama umrla v 

prometni nesreči.  

Ko so prispeli na morje, se je Anica takoj odpravila v 

vodo, Jakob pa se ni hotel sleči, ker se je bal sončnih 

opeklin. Končno ga je Anica prepričala, da se je tudi on 

šel kopat. Ves dan sta se kopala in Jakob je bil nato res 

opečen, dobil je še vnetje srednjega ušesa. Obiskali so zdravnika, ki mu je dal injekcijo in 

zdravila za domov. Ves teden ni smel ven, zato se je zelo dolgočasil. Največ časa je z Jakob 

preživel z Aničino sestro Mojco, ki je na plažo hodila le zvečer, saj se ji je zdelo, da je v 

Slika 3: Desa Muck: Anica in počitnice 
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kopalkah predebela. Končno je Jakob ozdravel in zopet smel na plažo. Zadnji večer pred 

vrnitvijo domov so se odpravili v mesto, v lunapark. Anica in Jakob sta se zelo zabavala. Na 

koncu sta se izgubila. Postalo ju je strah, zato sta jokala. Mimoidoči mladi par ju je odpeljal 

na policijsko postajo, kjer je že bila Aničina družina. Odpeljali so se proti domu, kjer sta jih 

že nestrpno čakala Jakobov oče in babica. 

Glavne književne osebe 

Anica Pivnik je osemletna deklica in hodi v drugi razred osnovne šole. Živi z očetom, mamo 

in s starejšo sestro Mojco v Mlekarski ulici 9. Anica je navihana deklica, zelo odločna, a 

včasih tudi trmasta. Njen najboljši prijatelj je Jakob. 

Anica je končno dočakala počitnice. Uživa na morju, se rada potaplja in je odlična plavalka.  

Jakob je Aničin najboljši prijatelj. Živi v sosednji hiši z očkom in babico. Njegova mama je 

umrla v prometni nesreči. Jakob in Anica preživita veliko časa skupaj.  

To poletje je šel Jakob z Anico in njeno družino na morje. Zaradi svoje suhosti in majhnosti 

ima občutek manjvrednosti, zato se na morju ne upa sleči in iti v vodo. 

 

Stranske osebe 

Aničina starša, sestra Mojca, Jakobov oče in babica. 

 

Književni prostor 

Dogajanje tokrat izjemoma ni postavljeno v domače okolje, doma se le začne in tudi konča. 

Osrednji del se dogaja na morju. Zgodba se dogaja na plaži, pri zdravniku, v njihovem 

apartmaju, v lunaparku, na policijski postaji. 

 

Književni čas 

Zgodba se odvija nekega zgodnjega poletja. Osrednje dogajanje traja več kot štirinajst dni, 

začne se pred začetkom poletnih počitnic.  
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ANICA IN PRVA LJUBEZEN  

Kratek povzetek 

Anica je morala k teti Mici in stricu Marjanu na kmetijo, 

saj med počitnicami ne bi mogel nihče paziti nanjo. Bila je 

žalostna, ker Jakob ne bo šel z njo in se ne bosta mogla 

skupaj igrati. Ko so jo starši pripeljali na kmetijo, sta jo 

pričakali tudi njeni sestrični Neža in Renatka. Prvič je 

ostala sama brez staršev in bilo jo je strah. Med njimi je bil 

tudi sosedov Blaž. 

Najprej je bila žalostna, ker je pogrešala dom, nato je 

spoznala, da sta lahko delo na travniku, polju in pomoč v 

kuhinji prav zabavna. Anici se je zdelo življenje na kmetiji 

imenitno, saj so otroci samostojnejši in jim odrasli bolj zaupajo. Med Anico in Blažem se je 

razvilo pravo prijateljstvo, celo prva ljubezen. Blaž je povabil Anico na vožnjo s traktorjem, 

vendar se je nesrečno končala. Anica se je poškodovala, Blaž pa je bil kaznovan. Anica se je 

morala vrniti domov, saj se je bližal konec počitnic. Bila je žalostna, saj bo pogrešala 

sorodnike in kmetijo, najbolj pa Blaža. Veselila pa se je prijatelja Jakoba in tega, kako mu bo 

naslednji dan pripovedovala o svojih najlepših počitnicah. 

 

Književne osebe 

Anica je šla na počitnice k sorodnikom na podeželje. Prvi dan je bila zelo žalostna in je veliko 

jokala. Na kmetiji je morala pomagati pri različnih opravilih na travniku, polju in v hiši teti 

Mici v kuhinji. Hleva pa se je izogibala. Sprva ji je bilo zelo hudo, ko pa se je navadila, ji je 

bilo všeč. Anica se je tudi veliko igrala ob potoku z ostalimi otroki iz vasi. Spoznala je 

sosedovega Blaža, v katerega se je zaljubila.  

 

Stranski liki 

Aničini starši, teta Mici, stric Marjan, otroci: Neža, Renatka, sosedov Blaž, stara mama. 

 

 

Slika 4: Desa Muck: Anica in prva 

ljubezen 
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Književni prostor 

Pripoved se le na začetku in koncu pripovedi odvija doma v Aničinem domačem okolju, 

osrednje dogajanje pa na deželi, in sicer na kmetiji pri teti Mici in stricu Marjanu, na travniku, 

njivi, ob potoku, v gozdu. 

 

Književni čas 

Pripoved se odvija zadnji teden poletnih počitnic. Anica preživi en teden počitnic pri 

sorodnikih. 

 

7. PREDSTAVITEV ZBIRKE FRANCEVE ZGODBE 
 

Zbirka Franceve zgodbe je sestavljena iz dvajsetih knjig. Celotna serija besedil sodi med 

krajše realistične pripovedi s človeškimi književnimi liki. Glavna književna junaka sta Franc 

in njegova prijateljica Gabi, njegova soseda. Vsaka izmed pripovedi je zaključena zgodba. V 

pripovedih nastopajo resnične osebe, v realnem svetu. Knjige so izhajale med leti 1984 in 

2011. 

Posamezne kratke pripovedi peljejo bralca skozi eno osrednje dogajanje, katerega nosilec je 

Franc ali deček, navihan otrok, ki ima močan občutek za pravičnost in ne razume vsega, kar 

govorijo odrasli. Ima družino, ki ga podpira. Pisateljica opisuje majhne in večje težave iz 

vsakdanjega življenja, ki mu jih ob pomoči družine uspe premagovati. Knjige ponujajo 

otrokom zabavo. Na začetku vsake knjige pisateljica na kratko opiše Franca. Bralcu ni treba 

poznati oz. prebrati cele zbirke. 

V prvih knjigah iz zbirke je deček Franc star šest let in obiskuje prvi razred osnovne šole. 

Skozi dogajanja in izkušnje, ki jih doživlja v naslednjih letih izdaje knjig pa zraste v dečka, ki 

dopolni skoraj osem let. Gabi je njegova najboljša prijateljica in vrstnica, v šoli obiskuje 

sosednji razred.  

Ko je Franc jezen ali se razburi, dobi piskajoč glas; je zelo majhen, celo najmanjši v razredu. 

Ima daljše kodraste lase, zato ga vsi, ki ga ne poznajo, zamenjujejo s punčko, kar ga zelo jezi. 

Živi s starši in starejšim bratom Jožefom.  

Ilustracije je upodobil Erhard Dietl. 
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7.1 PREDSTAVITEV DVEH ZGODB IZ ZBIRKE FRANCEVE ZGODBE 

Podrobneje sem predstavila dve knjigi iz serije, in sicer Franceve počitniške zgodbe (2000) in 

Franceve ljubezenske zgodbe (1996). 

  

7.1.1 Zunanja zgradba  

Obe knjigi iz zbirke imata podobe zunanji videz. Platnice so iz kartona, na katerih je 

ilustracija Franca z motivom, povezanim z vsebino. Obseg knjige Franceve počitniške zgodbe 

je 57 strani, Franceve ljubezenske zgodbe pa 61 strani. Format je 145 x 150 milimetrov. 

Pripoved Franceve počitniške zgodbe je napisana v obliki kratkih odstavkov in je razdeljena 

na poglavja, poteka kot enovita zgodba. Dogodki si sledijo po kronološkem logičnem 

zaporedju. Pripoved Franceve ljubezenske zgodbe je napisana v obliki kratkih odstavkov. 

Razdeljena je na tri zgodbe, ki med seboj niso povezane. 

 

7.1.2 Notranja zgradba 

FRANCEVE POČITNIŠKE ZGODBE 

Kratek povzetek 

Franc je star osem let. Živi z materjo, očetom in bratom 

Jožefom. Nadvse rad ima počitnice. Takrat mu ni treba zgodaj 

vstajati in pisati domačih nalog. Franceva starša sta počitnic 

manj vesela, ker nimata toliko dopusta, kot so dolge poletne 

počitnice in nimata varstva za Franca. Letošnje počitnice bo 

Franc preživel v počitniškem domu. S tem se strinja tudi 

Franc. Bolj ko se bliža čas odhoda, bolj hudo in tesno mu je 

pri srcu. V domu si sobo deli še z Ernestom in s Tomijem, s 

katerima so postali prijatelji. Ker še nikoli ni ostal čez noč brez staršev na počitnicah, ga je 

bilo strah. Franc ni maral ustaljenega, vnaprej načrtovanega urnika: bujenje ob isti uri, zajtrk, 

kosilo, večerja…Zato se je temu z Ernestom in s Tomijem uprl. Tomi se je hotel maščevati s 

pomočjo Franca in Ernesta Mirku, ker mu je ta rekel osel. Francu ta zamisel ni bila všeč, 

Slika 5: Christine Nöstlinger: 

Franceve počitniške zgodbe 
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Mirko se mu je zasmilil. Sicer pa je Tomi že večkrat ponagajal Francu. Z Mirkom sta se 

dogovorila, da bosta skupaj prestrašila Tomija. 

Književne osebe 

Franc je osemletni deček in živi s svojimi starši in z bratom Jožefom. Ima tudi babico, ki biva 

v domu za ostarele. Franc je zelo majhen, ima skodrane lase in ga skoraj vsi neznanci 

zamenjujejo s punčko, kar mu ni všeč. Tudi z glasom ima težave, kadar se razburi, je jezen ali 

žalosten, dobi piskajoč glas. Njegova najboljša prijateljica je Gabi. Ima tudi prijatelja, sošolca 

Ernesta. Kot vsak otrok se veseli počitnic. V počitniškem domu je spoznal nove prijatelje. 

Veseli se novih dogodivščin.  

 

Stranske osebe 

Francevi starši, Ernest, Tomi, Mirko, teta Olga. 

 

Književni prostor 

Na vlaku, v počitniškem domu, ob jezeru. 

 

Književni čas 

Dogajanje je umeščeno v čas poletnih počitnic, natančneje zadnje tri tedne počitnic. 

 

FRANCEVE LJUBEZENSKE ZGODBE 

Kratek povzetek 

Franc ima rad veliko ljudi, predvsem svojo družino, babico, 

prijateljico Gabi, najljubšega prijatelja Ernesta in svoje tri 

tete. Jožefov brat se je nesrečno zaljubil v Ano-Lizo. Ana-

Liza se zanj ni niti zmenila. Francu se je Jožef zasmilil, zato 

je sklenil, da mu bo pomagal. Odnesel je krompir gospe 

Leidlich, da bi lahko srečal Ano-Lizo. Ana-Liza je ravno 

vadila klavir. Tudi Franc je poskusil zaigrati na klavir, čeprav 

ni poznal not. Gospa Leidlich je bila navdušena. Zazvonil je 
Slika 6: Christine Nöstlinger: 

Franceve ljubezenske zgodbe 
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telefon in končno sta Franc in Ana-Liza ostala sama. Franc ji je pripovedoval o bratu Jožefu, 

kako je močan, pogumen in pameten. Ana-Liza ga je po tem želela spoznati, vendar se je 

Jožef na nogometni tekmi že zaljubil v drugo dekle. 

Gabi si je našla novo prijateljico Sandro. V šolskih odmorih se je družila samo še z njo. 

Sandra je vsak dan prihajala domov h Gabi. Vse dneve sta prebili skupaj. Franc se je ob njiju 

počutil odveč. Gabi je nanj čisto pozabila in zanj sploh ni imela časa. Franc je postal 

ljubosumen na Sandro in jezen na Gabi. K Francu je prišla Gabina mama in mu povedala, da 

ga ima Gabi še vedno zelo rada. Franc se je domislil, kako se bo Gabi maščeval. Očaral je 

Sandro in postala sta prijatelja, Gabi pa se je izmikal. Gabi je to opazila in se mu opravičila, 

ker je bila zadnje čase nepozorna do njega. Povedala mu je, da ima njega desetkrat rajši kot 

Sandro. Od takrat so bili vsi trije prijatelji. 

Franc je šel večkrat za nekaj dni na obisk k trem tetam, v resnici so to prijateljice iz mamine 

mladosti. Nobena od njih ni poročena in nima svojih otrok, vendar imajo vse tri otroke zelo 

rade. Franc je v sosednjem vrtu spoznal deklico Zalo, ki mu je predlagala, da bi se skupaj 

igrala prepovedano igro samopostrežba. Francu je naročila, naj vstopi v trgovino in ukrade 

žvečilni gumi. Spomnil se je, da ima v zadnjem hlačnem žepu še cel zavoj žvečilnih gumijev 

in jih je dal Zali. Ta ga je zelo občudovala, vendar je kmalu ugotovila, da Franc v resnici ni 

ukradel žvečilnih gumijev. Franc je bil žalosten in razočaran nad Zalo. Napisal je pismo 

prijateljici Gabi, da se ima pri tetah lepo in da jo pogreša, ker v bližini ni otrok, s katerimi bi 

se lahko igral.  

 

Književne osebe 

Franc ima rad veliko ljudi. Ljubezen si razlaga tako, da se imata dva zares rada in sta drug z 

drugim srečna. Do zdaj pozna samo srečno ljubezen. Je prijazen, pošten fant, ki je vedno 

pripravljen pomagati ljudem, ko so v stiski. Pomagal je tudi bratu Jožefu pri ljubezenskih 

težavah. 

Kadar se mu zgodi krivica, je zelo občutljiv. Bil je zelo prizadet, ker Gabi ni imela več časa 

zanj. Spoznamo ga kot poštenega dečka, ki ne krade. Zna biti dober prijatelj.  

Gabi je Franceva najboljša prijateljica. Stara je osem let in obiskuje Francev vzporedni 

razred. V šoli se je spoprijateljila s Sandro. Cele dneve se je družila in ukvarjala samo še z 

njo. Na Franca je čisto pozabila. Do njega se je vedla grdo in bila celo nesramna. Skratka zanj 
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ni imela več časa. Čez čas je Gabi spoznala, da je Francu delala krivico. Bilo ji je žal in 

spoznala je, da je Franc še vedno njen najboljši prijatelj. Za svoje neprimerno obnašanje se 

mu je opravičila. 

 

Stranske osebe 

Francevi starši, brat Jožef, Ana-Liza, gospa Leidlich, Gabi, Gabiina mama, Sandra, tete Kiti, 

Kati in Koko, Zala. 

 

Književni prostor 

Stanovanje, sosednji vrt za hišo tet Kiti, Kati in Koko, trgovina. 

 

Književni čas 

Čas dogajanja je zaslediti v zgodbi o Zali, ki se odvija v času velikonočnh počitnic, v zgodnji 

pomladi. 

 

7.2 PRIMERJAVA KNJIŽEVNIH DEL IZ OBEH ZBIRK 

Poudarek je bil na naslednjih zgodbah: Anica in počitnice, Anica in prva ljubezen, pisateljice 

Dese Muck in pisateljice Christine Nöstlinger Franceve počitniške zgodbe in Franceve 

ljubezenske zgodbe. 

 

Podobnosti 

Ob branju knjig sem zasledila veliko podobnosti v delih ene in druge pisateljice.  

Zbirki Anica Dese Muck in Franceve zgodbe Christine Nöstlinger sta že po zunanjem videzu  

podobni. Pri obeh zbirkah gre za klišejski prikaz platnic, na katerih so ilustracije glavnega 

književnega junaka vezane na vsebino osrednjega dogodka. Pri Desi Muck je to deklica 

Anica, pri Christine Nöstlinger je deček Franc. 

Velikost formata knjig je približno enaka, knjige o Anici imajo 140 x 150 milimetrov, 

Franceve zgodbe pa 145 x 150 milimetrov velik format. Obseg strani je približno enak. 

Besedilo zajema od 57 do 63 strani. 
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Obe pišeta realistično in opisujeta književnega junaka z naslovnice.  

 

Razlike 

Najbolj so vidne že po tem, da potekajo pripovedi Dese Muck kot enotne zgodbe, s samo 

enim naslovom. Pri Christine Nöstlinger pa so, kot sem že omenila, knjige iz zbirke Franceve 

zgodbe členjene na posebej podnaslovljena poglavja. 

 

Sklepne misli 

Pri obeh pisateljicah sem zasledila željo ugoditi bralni zahtevnosti mlajših bralcev. Dogodki 

so tipični za leta njunih glavnih književnih likov. Povezani so z okolji teh let – družina, šola, 

vrstniki – in z vsem, kar ta okolja predstavljajo in prinašajo, prijetnosti in neprijetnosti z 

vrstniki v šoli in drugod, druženje s sovrstniki zunaj šole, z najboljšo prijateljico, prijatelji. Ob 

vsem tem se nujno dogajajo male drame in male komedije. Ugotovila sem, da so otroci o 

katerih pišeta pisateljici, doma v podobnih družinah, da živijo v podobnem okolju (mestnem). 

Obe pišeta o življenju v šoli, domovih svojih junakov in v počitniškem času. Glavna lika v 

zbirkah obeh pisateljic doživljata otroške stiske, strahove, prve ljubezni in drobna veselja. Pri 

obeh avtoricah sem zasledila težnjo po nevsiljivi vzgojnosti, ki se ponuja sama. Tudi 

jezikovno in stilno sta pisateljici želeli ustreči razumevanju otrok. Njun jezik je dinamičen, 

otroškim ušesom in srcu blizu. 
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III.  EMPIRIČNI DEL 

8.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Opazila sem, da se pri mladinski književnosti – pri pouku branja v berilih - vseh treh triad 

pojavljajo zgodbe ali odlomki iz zgodb dveh pisateljic. To sta slovenska pisateljica (igralka, 

znana televizijska humoristka …) Desa Muck in evropsko priznana otroška in mladinska (piše 

tudi za odrasle) pisateljica avstrijskega porekla Christina Nöstlinger.  

Pri kolegicah sem izvedela, da otroci njunim zgodbam radi prisluhnejo, saj obe podajata 

resnično življenje otrok v teh letih.  

Zanimalo me je, koliko njunih del poznajo otroci še iz drugih knjig in katere razlike so opazne 

med pisanjem naše in avstrijske pisateljice. 

 

9. CILJI RAZISKAVE 
 

V svojem diplomskem delu predstavljam življenjepisa in bibliografiji obeh avtoric: Dese 

Muck in Christine Nöstlinger. 

Z učenci sem obravnavala po eno delo obeh pisateljic iz beril za osnovno šolo. Za obravnavan 

posamezni odlomek obeh avtoric sem imela na voljo po tri ure književnega pouka. Dela smo 

brali, analizirali, poustvarjali. Na tematiko obeh so učenci narisali ilustracije o dogodku, 

osebah, razpletu …, o vsem, kar je otroke v zgodbi posebej pritegnilo. 

 

10.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA OZIROMA HIPOTEZE 
 

V diplomskem delu želim odgovoriti na naslednja vprašanja, ki me bodo vodila in usmerjala 

pri raziskovanju: 

- Ali učenci poznajo obe avtorici ali vsaj eno od njiju. 

- Katera njuna dela poznajo. 

- Kaj bodo učenci doživljali, predvsem na čustvenem področju, ob osebah in njihovih 

doživetjih v omenjenih delih. 

- V kolikšni meri najdejo v likih sebe. 
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HIPOTEZE: 

- Predvidevam, da učenci poznajo vsaj eno od avtoric. 

- Predvidevam, da so nekatere zgodbe ali dele zgodb spoznali pri branju; pisateljico Deso 

Muck z delom Anica pa na televiziji ( kot humoristko na TV pa prav gotovo ). S pisateljico 

Christino Nöstlinger so se morda srečali pri branju v šoli. Z nekaterimi njenimi deli pa so se 

lahko seznanili z izposojo v knjižnici, mišljene so predvsem Franceve zgodbe. 

- Predvidevam, da večine zgodb Christine Nöstlinger ne poznajo, predvsem pa ne vedo, kako 

znana in priznana pisateljica je v mnogih evropskih državah. 

- Predvidevam, da jih bo branje zgodb obeh avtoric motiviralo k lastni ustvarjalnosti, 

predvsem pri pisanju. 

 

11.  RAZISKOVALNA METODA 
 

V raziskovalnem delu diplomske naloge je prevladovala deskriptivna metoda, s katero sem iz 

zgodb obeh avtoric lahko opredelila značilnosti njunega pisanja.  

Posluževala sem se tudi analize in sinteze ob razčlenjevanju posameznih besedil in 

združevanju posameznih značilnosti v nove celote. 

Metoda primerjanja – komparacije je vidna v diplomski nalogi, v kateri sem primerjala način 

in značilnosti pisanja obeh avtoric. 

 

11.1. VZOREC 
 

V izbrani vzorec sem vključila 40 učencev 4. 5. in 6. razreda OŠ Cerkvenjak - Vitomarci in 

POŠ Podgorci, v šolskem letu 2011/2012. 

 

11.2 PRIPOMOČKI 
 

Pri raziskavi sem uporabila odlomka iz del obeh avtoric in berili za 4. in 5. razred OŠ. 

Poznavanje avtoric sem preverila s predtestom, ki je zajemal vprašanja, iz katerih sem dobila 

uvid v njihovo predznanje.  
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11.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

V časovnem razdobju (treh tednov) tednov sem imela na voljo tri šolske ure književnega 

pouka za vsak razred. Po predtestu in uvajalnem delu sem učencem povedala tudi naslov 

izbranega besedila. 

Branju in analizi dela je sledilo poglabljanje doživetja, poustvarjalni del pa se je dogajal v 

tretji učni uri tudi s skupinsko učno obliko dela.  

 

11.4 OPIS OBDELAVE PODATKOV 
 

Odgovore učencev sem analizirala in ocenila kvalitativno. Iz dobljenih rezultatov sem potrdila 

ali ovrgla zastavljene hipoteze. Utemeljila sem razloge, ki so potrdili ali ovrgli zastavljene 

hipoteze. 

 

11.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
 

Preden sem začela obravnavati književni besedili avtoric Dese Muck in Christine Nöstlinger, 

so v vsakem razredu učencu rešili kratek vprašalnik ali tako imenovani predtest, ki je obsegal 

vprašanja o poznavanju avtoric Dese Muck in Christine Nöstlinger in njunih del            

(priloga št. 5). 

 

ODGOVORI UČENCEV V PREDTESTU 

Na zastavljena vprašanja na predtestu sem dobila naslednje odgovore. 

 

1. Ali poznaš pisateljico Deso Muck?  

34 učencev od 40 je odgovorilo, da pisateljice ne pozna. 

6 učencev jo pozna iz televizijske oddaje Spet doma, v kateri je nastopila kot humoristka. 

 

2. Katera njena dela poznaš? 

Samo trije učenci so poznali njene knjige iz zbirke Anica, in sicer Anica in grozovitež, Anica 

in počitnice, Anica in Jakob, Anica in materinski dan. 

 

3. Kje si spoznal/a njena dela? 

Pri izposoji v šolski knjižnici, po lastni izbiri in iz seznama za bralno značko.  
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4. Ali poznaš pisateljico Christine Nöstlinger?  

Vseh 40učencev je odgovorilo, da pisateljice ne pozna.  

  

5. Katera njena dela poznaš? 

Priimek in ime avtorice sta bila vsem 40 učencem nepoznana. Šele ko sem jih vprašala, ali 

poznajo Franceve zgodbe, sta dva učenca poznala Franceve šolske zgodbe in Franceve 

nogometne zgodbe. 

 

6. Kje si spoznal/a njena dela? 

Pri izposoji knjige v šolski knjižnici. 

 

Vsako umetnostno besedilo sem obravnavala pri urah književnega pouka, in sicer po tri šolske 

ure. 

Obravnavala sem besedilo iz berila Berilo za razvedrilo za četrti razred osnovne šole in Svet 

iz besed za peti razred. Iz berila Berilo za razvedrilo sem uporabila odlomek z naslovom 

Blazno resno popolni, na strani 17, avtorice Dese Muck, iz berila Svet iz besed pa odlomek na 

strani 141, Požvižgamo se na kumaričnega kralja, avtorice Christine Nöstlinger. 

Oba odlomka sem obravnavala v četrtem, petem in šestem razredu, po tri šolske ure za vsak 

odlomek. 

 

HIPOTEZE 

Odločila sem se za naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Predvidevam, da učenci poznajo vsaj eno od avtoric. 

Pred raziskavo sem predvidevala, da učenci poznajo vsaj eno od pisateljic. Kar nekaj učencev 

je napisalo, da pozna Deso Muck, nobeden od učencev pa ni poznal Christine Nöstlinger. 

Moja hipoteza je potrjena. 
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Hipoteza 2: Predvidevam, da so nekatere zgodbe ali dele zgodb spoznali pri branju; 

pisateljico Deso Muck z delom Anica na televiziji (kot humoristko na TV pa prav 

gotovo). S pisateljico Christino Nöstlinger so se morda srečali pri branju v šoli. Z 

nekaterimi njenimi deli pa so se lahko seznanili z izposojo v knjižnici, mišljene so 

predvsem Franceve zgodbe. 

Nekaj učencev je pisateljico Deso Muck spoznalo po igralski vlogi v oddaji Spet doma in z 

izposojo knjig o Anici v šolski knjižnici, televizijske nadaljevanke pa ni gledal noben učenec. 

Imena pisateljice Christine Nöstlinger niso poznali, saj je v šoli pri bralnem pouku do sedaj 

niso obravnavali. Knjige o Francu pa sta dva učenca spoznala z izposojo v šolski knjižnici. 

Hipoteza je bila potrjena. 

 

Hipoteza 3: Predvidevam, da večine zgodb Christine Nöstlinger ne poznajo, predvsem 

pa ne vedo, kako znana in priznana pisateljica je v mnogih evropskih državah. 

Le dva učenca sta poznala knjige iz zbirke o Francu Christine Nöstlinger, Franceve šolske 

zgodbe, Franceve televizijske zgodbe, Franceve nogometne zgodbe; noben učenec pa ni 

vedel, kako znana pisateljica je. 

Ta hipoteza je bila prav tako potrjena. 

 

Hipoteza 4: Predvidevam, da jih bo branje zgodb obeh avtoric motiviralo k lastni 

ustvarjalnosti, predvsem pri pisanju. 

Učence sta obe zgodbi motivirali k lastni ustvarjalnosti;  izdelali so strip, slengovski slovarček 

in slovarček neznanih besed, napisali nadaljevanje zgodbe, ilustrirali književne like, napisali 

spis. 

Hipoteza je bila potrjena. 
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11.6 ANALIZA IN INTERPRETACIJA ODLOMKOV DESE MUCK IN CHRISTINE 

NÖSTLINGER 
 

V empiričnem delu diplomske naloge sem z učenci podrobneje obravnavala dva odlomka iz 

beril za 4. in 5. razred osnovne šole, avtoric Dese Muck in Christine Nöstlinger. Oba odlomka 

sem obravnavala z učenci 4. razreda POŠ Podgorci in z učenci 5. in 6. razreda Osnovne šole 

Cerkvenjak-Vitomarci, v časovnem obdobju treh tednov(za vse tri razrede), ob ponedeljkih in 

četrtkih.  

Iz berila za 4. razred - Berilo za razvedrilo, založba Izolit, sem obravnavala odlomek Dese 

Muck Blazno resno popolni, stran 71, v berilu za 5. razred Svet iz besed, založbe Rokus, sem 

izbrala odlomek Christine Nöstlinger Požvižgajmo se na kumaričnega kralja, stran 141. 

 

11.6.1  Analiza in interpretacija odlomka Dese Muck: Blazno resno popolni 
 

Učenci 4., 5. in 6. razreda so se najprej seznanili z vsebino odlomka, potem pa spoznali in 

določili književne osebe, književni čas in prostor, dogajanje, motiv in nato pisno in likovno 

poustvarjali. 

 

Književne osebe 

Iz odlomka Blazno resno popolni, pisateljice Dese Muck, so učenci 4. razreda dojeli, da sta 

Martin in Zala brat in sestra, ki se dobro razumeta, saj skupaj na skrivaj prebirata stripe, ob 

tem pa se sladkata s čokolado in z bomboni. Zanimalo jih je, ali sta enako prijazna kot Feliks. 

Feliksa so označili za prijaznega in lepo vzgojenega, po rasti manjšega od Zale in Martina. 

Nad odlomkom so bili navdušeni. Povedali so, da je ta odlomek poučen, saj govori o pravilih 

lepega vedenja. Bonton so spoznali že predhodno pri drugih predmeti 
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Učenci 5. razreda so označili Zalo in Martina za radovedneža, ki ju marsikaj zanima, najbolj 

ju zanimajo stripi. Prestrašena sta, ko zagledata Feliksa, ki prihaja z drugega planeta. Feliks je 

prijazen, majhen, se rad pogovarja, zato se ga nič več ne bojita. Prijaznost je pokazal s svojim 

načinom pogovarjanja. 

 

 

V šestem razredu so učenci opisali Zalo in Martina kot navihanca, ki se kot brat in sestra 

znata zabavati in imata nadvse rada stripe. Feliksa so sprejeli kot majhno bitje, ki je zelo 

Slika 7: Strip, Aljaž, 4. razred 

Slika 8: Strip, Blaž, 5. razred 
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vljudno in prihaja kot tujec s sedmega planeta. Doživeli so ga kot vzgojeno bitje, pri katerem 

se še oni lahko česa naučijo in to v življenju uporabijo. 

 

 

Književni čas 

Učenci 4. razreda so ugotovili, da se dogajanje odvija pozno ponoči, saj je ura odbila polnoč. 

Zato sta bila Zala in Martin začudena in celo malo prestrašena. 

Učenci 5. razreda so spoznali, da je čas dogajanja sredi noči, točno ob polnoči, ob tem času se 

običajno v knjigah dogaja kaj nenavadnega. 

Učenci 6. razreda so zaznali, da je čas dogajanja ob polnoči; nenadoma, sredi noči, ko vlada 

popolna tišina, se je pojavilo nenavadno bitje. To jim ni čisto novo, saj so že slišali ali prebrali 

kdaj prej, da je polnoč ura »strahov«.  

 

 

 

Slika 9: Strip, Viktorija, 6. razred 
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Književni prostor 

Učenci 4. razreda so povedali, da je književni prostor otroška soba, dogajanje se odvija tudi 

na okenski polici, na postelji, pod odejo. 

Učenci 5. razreda so skoraj enako kot učenci 4. razreda določili kot dogajalni prostor otroško 

sobo, pod odejo, okensko polico. 

Učenci 6. razreda, enako kot učenci 5. razreda so določili kot dogajalni prostor otroško sobo, 

natančneje na okenski polici, pod odejo. 

 

 

Dogajanje  

Učenci 4. razreda so kot dogajanje doživeli predvsem obisk nenavadnega bitja pri Martinu in 

Zali ob polnoči. 

Učenci 5. razreda so si v dogajanju zapomnili, kako otroka Martin in Zala na skrivaj bereta 

stripe v polnočnem času, pod odejo, in doživita srečanje z nenavadno osebo.  

Slika 10: Nadaljevanje zgodbe, Matic, 4. razred 
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Učenci 6. razreda so podoživljali trenutke Martina in Zale, ki sta pod odejo skrivaj brala 

stripe, česar jima starši ob tem poznem času ne bi dovolili. Ob srečanju z nenavadnim bitjem 

so si zapomnili, kako lepo je biti prijazen.  

 

 

Motiv 

Učenci 4. razreda so kot osnovni motiv dojeli obisk bitja z drugega planeta. 

Učencem 5. razreda je bil osnovni motiv skrivno (od staršev nedovoljeno) branje stripov 

Martina in Zale ob polnočnem času. 

Učenci 6. razreda pa so dojeli, da je osnovni motiv kratke zgodbe poučnost in vzgojnost, 

sprejeli so pravilo lepega vedenja. 

Slika 11: Nadaljevanje zgodbe, Nejc, 5. razred 
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11.6.2 Analiza in interpretacija odlomka Christine Nöstlinger: Požvižgamo se na 

kumaričnega kralja 

 

Književne osebe 

Učenci 4. razreda so opisali kralja Kumija Orija najprej kot dobrega in prijaznega, kasneje, ko 

sem jih ponovno usmerila v branje, so ga označili kot hudobnega in neprijaznega. Ukazuje 

drugim in hoče imet vedno prav. Predstavljali so si prav takšnega, kot je njegova ilustracija v 

berilu – debelušnega in zelene barve. Njegov govor jim je bil zelo smešen. Ena učenka ga je 

spoznala kot naivnega, saj je trdno verjel, da bi mu lahko bili podložniki hvaležni za njegovo 

»dobroto«. 

Slika 12: Nadaljevanje zgodbe, Pia, 6. razred 
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Učenci 5. razreda so potrebovali kar precej časa, preden so ob moji pomoči ugotovili, da kralj 

Kumi Ori ni niti prijazen niti dober.  

 

 

Tudi učenci 6. razreda niso takoj spoznali resničnih lastnosti kralja Kumija Orija drugega, 

vendar so dojeli, da gre za njegovo lažno predstavo o sebi. Misli, da so podložniki na svetu 

zato, da ga ubogajo in mu služijo. 

Slika 13: Kumarični kralj Kumi Ori, Maša, 4. razred 
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Stranske osebe 

Učenci 4. razreda: oče, mama, dedek, podložniki. 

Učenci 5. razreda: oče, mama, dedek, kletniki, podložniki. 

Učenci 6. razreda: oče, mama, dedek, kletniki, kletni služabniki, podložniki. 

 

Slika 14: Kumarični kralj Kumi Ori, Nika, 6. razred 

Slika 15: Najljubši lik, Miha, 5. razred 
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Književni čas 

Učenci 4. razreda so dogajanje postavili v čas ob polnoči. 

Učenci 5. razreda so zaznali dva dogajalna časa, prej in potem, tik pred polnočjo in okrog 

polnoči. 

Učenci 6. razreda so označili dva književna časa prej in okrog polnoči, dogajanje pa naj bi 

trajalo nekaj ur. 

Slika 16: Kumarični kralj, Anja, 5. razred 
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Književni prostor 

Učenci 4. razreda do razbrali dva dogajalna prostora v kleti, v stanovanju. 

Učenci 5. razreda so zaznali dva dogajalna prostora v kleti in kuhinji. 

Učenci 6. razreda so prav tako zaznali dva prostora, v kleti in jedilnici. 

Slika 17: Kumarični kralj, Bine, 5. razred 
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Dogajanje  

Učenci 4. razreda so sami ugotovili, da živi v kleti hiše kumarični kralj Kumi Ori, ki se je 

zatekel po pomoč k stanovalcem hiše Hogelmann, kjer se je z njimi pogovarjal. 

Učenci 5. razreda so dogajanje opisali tako, da je Hogelmonnove obiskal kralj Kumi Ori in se 

jim potožil, da so ga zapustili nehvaležni podložniki. 

Učenci 6. razreda so kot dogajanje označili to, da je Kumiju Oriju prav, da so ga zapustili 

podložniki, ker je bil do njih nepošten in nepravičen. 

Slika 18: Kumi Ori, Gloria, 4. razred Slika 19: Kralj Kumi Ori, Tilen, 4. razred 
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Motiv 

Za učence 4. razreda je bil motiv pravljični kralj Kumi Ori, ki je ima težave s svojimi 

podložniki. 

Učenci 5. razreda so razumeli kot motiv, da se kumaričnemu kralju Kumiju Oriju 

neprijaznemu in nepoštenemu, zgodi to, kar si je zaslužil. 

Učenci 6. razreda so kot motiv dojeli, da je v odlomku motiv dejstvo, da tudi pravljični kralji 

mislijo le nase. 

Slika 20: Glavni junak, Patricija, 6. razred 
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11.7 UGOTOVITVE OB ANALIZAH IN INTERPRETACIJAH OBEH ODLOMKOV 
 

Učenci 4. razreda so brez težav sledili vsebini v odlomku Blazno resno popolni Dese Muck, 

dojeli, da v njej nastopa tudi domišljijsko bitje, enakovredno glavnima književnima likoma. 

Znali so določiti književni prostor in čas, dogajanje, motiv. Sporočila še niso sami razbrali. 

V 5. razredu so poleg vsega, kar so dojeli učenci 4. razreda, sami našli sporočilo. 

Učenci 6. razreda so še samostojneje razmišljali o vseh vidikih obravnave dela. Z zanimanjem 

so pisali slovarček slengovskih besed iz berila in dodajali svoje znane slengovske izraze.  

Pri uri, namenjeni poustvarjanju, so učenci vseh treh razredov z veseljem pisali svoje 

nadaljevanje zgodbe, domiselno oblikovali strip in slikali ilustracije oziroma svoje videnje 

zgodbe.  

Seveda pa se je čutil vpliv miselnega in čustvenega razvoja, ki ga dosega otrok na vsaki 

stopnji. 

Odlomek Požvižgajmo se na kumaričnega kralja Christine Nöstlinger je učence 4. razreda 

zelo pritegnil. K temu je pripomogla posrečena ilustracija kumaričnega kralja. Dojeli so 

zgodbo, dva dogajalna prostora in en dogajalni čas. Res je tudi, da so kumaričnega kralja 

Kumija Orija najprej sprejeli kot dobro bitje, saj niso zaznali posmeha, iz katerega je 

razvidno, da je v resnici pravi kralj, ki misli le nase.  

Slika 21: Grafit, Sara, 6. razred 
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Tudi učenci 5. razreda še niso čisto sami in takoj dojeli, da kumarični kralj ni takšen, za 

kakršnega se ima sam. So pa to z mojo pomočjo hitro spoznali. Bolj kot učence 4. razreda so 

jih pritegnile tudi stranske književne osebe.  

Dojemanje učencev 6. razreda je bilo na najvišji stopnji razumevanja, dojeli so sporočilo, 

skrito v zgodbi, česar pa ne morem trditi za vse učence na tej stopnji. 

Učenci 4., 5. in 6. razreda so zelo radi poustvarjali. Znali so v zaokroženih besedilih označiti 

književne osebe, stopnji primerno. Učenci 4. razreda so dojemali osebe predvsem po 

zunanjem videzu, učenci ostalih dveh razredov pa so dojeli še veliko več. 
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Preglednica 1: Primerjalna analiza odlomka Blazno resno popolni 

 
književne 

osebe 
prostor čas dogajanje motiv 

4. razred 
Martin, Zala, 

Feliks 

otroška soba, 

na postelji, pod 

odejo 

ponoči, ob 

polnoči 

obisk 

nenavadnega 

bitja 

ob polnoči 

obisk bitja z 

drugega 

planeta 

5. razred 
Zala, Martin, 

Feliks 

otroška soba, 

pod odejo, na 

okenski polici 

sredi noči, 

ob polnoči 

srečanje z 

nenavadno 

osebo 

skrivno branje 

stripov 

6. razred 
Zala, Martin, 

Feliks 

otroška soba, 

pod odejo, na 

okenski polici 

ob polnoči, 

nenadoma, 

sredi noči 

srečanje z 

nenavadnim 

bitjem 

poučnost in 

vzgojnost, 

pravilo lepega 

vedenja 

 

Preglednica 2: Primerjalna analiza odlomka Požvižgamo se na kumaričnega kralja 
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klet,  
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prej in potem, 
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do 
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6. razred 
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  jedilnica 

prej in ob 
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nepravičen 

Kumi Ori, 

zapustijo ga 

podložniki 

nepošten 

kumarični kralj 

Kumi Ori 
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IV.   SKLEP 

Diplomsko delo vsebuje dva dela. V prvem, teoretičnem delu, sem opredelila glavne 

značilnosti mladinske realistične proze v sodobni mladinski književnosti, kasneje sem 

predstavila življenjepis in bibliografijo obeh pisateljic, ki pišeta za mladostnike. Slovensko 

pisateljico, sicer večplastno umetnico – gledališko igralko, humoristko Deso Muck, in znano 

in priznano avstrijsko pisateljico Christine Nöstlinger. 

Sledila je predstavitev obeh zbirk – Anica Dese Muck in Franceve zgodbe Christine 

Nöstlinger. 

V drugem, empiričnem delu, sem obravnavala dva odlomka iz del obeh avtoric z učenci 4. 

razreda POŠ Podgorci in 5. in 6. razreda Osnovne šole Cerkvenjak - Vitomarci. Odlomek 

Blazno resno popolni Dese muck je v Berilu za razvedrilo za 4. razred, Požvižgamo se na 

kumaričnega kralja Christine Nöstlinger pa v berilu Svet iz besed za 5. razred. Oba, torej ista 

odlomka, so spoznali učenci vseh treh razredov – 4., 5. in 6. razreda. Zanimalo me je kako 

bodo sprejemali in razumeli zgodbe, v njih pa književne osebe, književni čas, sporočilo… na 

različnih razvojnih starostnih stopnjah.  
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Priloga 1: Učna priprava Blazno resno popolni 

UČNA PRIPRAVA 

Učiteljica:    Brigita Krasnik 

Razred: 

(4., 5., 6.) 

Predmet: 

SLO 

Število ur: 

3 ure 

Učna tema: književno besedilo  

Učna enota:  

Desa Muck: Blazno resno popolni, str. 17 

 

Cilji: 

       Učenci 

 oblikujejo domišljijsko-čutno podobo dogajalnega prostora, 

 izdelajo miselni vzorec na temo bonton, 

 se pogovarjajo o lepem vedenju, 

 glasno in tiho berejo, 

 ustno obnovijo besedilo, 

 označijo glavne junake, 

 se seznanijo z življenjem in delom pisateljice Dese Muck, 

 pišejo nadaljevanje zgodbe, 

 izdelajo strip, 

 izdelajo slengovski slovarček. 

Metode: razlaga, pripovedovanje, opis, poročanje, pogovor, delo z besedilom. 

Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna, dvojice. 

Učna sredstva: Berilo za razvedrilo, za 4. razred osnovne šole, Izolit, str. 17. 

Literatura: Priročnik za učitelje, Slovar slovenskega knjižnega jezika. 

Potek učne ure 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

Ob knjigi o bontonu se pogovarjamo o pravilih lepega vedenja v različnih situacijah. Učenci 

v obliki miselnega vzorca zapišejo asociacije na besedo bonton. 

 

II. OSREDNJA FAZA – DELO Z BESEDILOM 

 NAJAVA BESEDILA: 
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       Prisluhnite, kaj se zgodi, če vas obišče vesoljec Feliks, kot se je to zgodilo Zali in 

Feliksu. 

 

 PREMOR PRED BRANJEM: 

Učenci se umirijo, udobno namestijo in pozornost usmerijo na poslušanje. 

 INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŽIVLJANJE BESEDILA: 

Učenci poslušajo interpretativno branje besedila. 

 ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU: 

Učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o njem. 

 IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: 

Izražajo vtise in občutja o doživetjih. Preko vprašanj spodbudim njihovo izražanje  

občutij. 

 TIHO BRANJE: 

Učenci tiho preberejo besedilo in podčrtajo besede, ki so jim manj znane ali neznane. 

 RAZLAGA NEZNANIH/MANJ ZNANIH BESED: 

Naštevajo besede, ki jih niso razumeli. Besede razložijo učenci. Tiste, ki jih niso 

razumeli pa poiščejo v SSKJ ali jih razložim jaz. 

 ODGOVORI NA VPRAŠANJA: 

Ustno postavljam trditve, na katere učenci odgovarjajo z da ali ne. Ob trditvah 

postavljam tudi vprašanja, na katera učenci odgovarjajo. Zgodba se dogaja pozno 

zvečer. V njej nastopata brat in sestra. Kako jima je ime? Dogaja se v sobi. Ali je to 

prostor, ki v resnici obstaja? Kdo v pripovedi prihaja z domišljijskega sveta? Na 

obisk je prišel Feliks. Natančno povej, kje je doma. Martin in Zala sta se vedla po 

bontonu. Zalotili so jih starši. Zakaj? 

 GLASNO BRANJE: 

Klicani učenci glasno preberejo besedilo. Branje večkrat ponovimo. 

 SINTEZA: 

V pogovoru opredelimo junake in jih označimo. Pogovorimo se o življenju in 

književnih delih avtorice. 

 VREDNOTENJE IN PRIMERJANJE: 

Ustna obnova ob pomoči vprašanj. Kakšna sta Martin in Zala? Kakšen je Feliks? V 

čem so si podobni oziroma različni? Kaj bi vi storili, če vi vas obiskalo bitje iz 

vesolja? Katera oseba vam je všeč? O čem govori odlomek? Kako imenujemo tako 

besedilo, ki govori o lepem obnašanju? Ali pomeni blazno, da je nekdo nor? Kaj 

pomeni? 
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Katere podobne besede (sleng) še najdeš v besedilu? Kaj pomenijo? Katere, ki jih ni v 

besedilu uporabljate vi? Kaj pomenijo? 

 Učenci pripovedujejo o svojih doživetjih. Utemeljijo svoje prepričanje. 

Pripovedujejo, kdaj so se oni obnašali podobno. 

 

III. SKLEPNA FAZA – NOVE NALOGE 

 Učenci izdelajo strip. 

 Izdelajo slengovski slovarček. 

 Napišejo nadaljevanje zgodbe. 
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Priloga 2: Učna priprava Požvižgamo se na kumaričnega kralja 

UČNA PRIPRAVA 

Učiteljica:    Brigita Krasnik 

Razred: 

(4., 5., 6.) 

Predmet: 

SLO 

Število ur: 

3 ure 

Učna tema: književno besedilo 

Učna enota:  

Christine Nöstlinger: Požvižgamo se na 

kumaričnega kralja, str. 141 

 

Cilji:  

Učenci 

  se seznanijo z življenjem in delom avstrijske pisateljice Christine Nöstlinger, 

 glasno in tiho berejo besedilo, 

 obnovijo besedilo, 

 seznanijo se s književnimi osebami in jih označijo, 

 identificirajo se z glavnim junakom in literarni svet povezujejo s svojim izkušenjskim 

in čustvenim svetom, 

 vstopajo v ustvarjalni dialog z umetnostnim besedilom, 

 oblikujejo si domišljijsko-čutno predstavo dogajalnega prostora in časa, 

 ločijo realni in domišljijski svet, 

 ilustrirajo glavnega junaka, 

 tvorijo opis in oznake osebe. 

 

Metode: razlaga, pripovedovanje, opis, poročanje, pogovor, delo z besedilom. 

Oblike dela: skupinska, frontalna, individualna, dvojice. 

Učna sredstva: Svet iz besed 5, samostojni delovni zvezek za branje za 5. razred osnovne šole, 

Rokus, str. 141. 

Literatura: Priročnik za učitelje, Slovar slovenskega knjižnega jezika. 
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Potek učne ure 

I. UVODNA MOTIVACIJA 

        Verjetno ste že tudi vi koga obiskali. Najbrž soseda, prijatelja ali sorodnike. Ste se    

napovedali pred obiskom? 

 

II. OSREDNJA FAZA – DELO Z BESEDILOM: 

 NAJAVA BESEDILA: 

 Pisateljica Christine Nöstlinger nam bo v odlomku predstavila Kumija Orija, ki je 

obiskal družino Hogelmann in jo prosil, če lahko ostane začasno pri njih. Povem, da delo 

spada v fantastično pripoved. 

 

 

 PREMOR PRED BRANJEM: 

Učenci se umirijo, udobno namestijo in pozornost usmerijo na poslušanje. 

 INTERPRETATIVNO BRANJE IN DOŽIVLJANJE BESEDILA: 

Učenci poslušajo interpretativno branje besedila. 

 ČUSTVENI PREMOR PO BRANJU: 

Učenci podoživijo besedilo ter uredijo vtise o njem. 

 IZRAŽANJE DOŽIVETIJ: 

Izražajo vtise in občutja o doživetjih. Preko vprašanj spodbudim njihovo izražanje  

občutij. 

 TIHO BRANJE: 

Učenci tiho preberejo besedilo in podčrtajo besede, ki so jim manj znane ali neznane 

in izgovor imen (lajna, možicelj, puč…). 

 RAZLAGA NEZNANIH/MANJ ZNANIH BESED: 

Naštevajo besede, ki jih niso razumeli. Pomen besed razložijo učenci. Tiste, ki jih 

niso razumeli pa poiščejo v SSKJ ali jih razložim jaz. 

 ODGOVORI NA VPRAŠANJA: 

Ustno postavljam vprašanja o vsebini. Učenci odgovarjajo tudi na vprašanja v berilu. 

 GLASNO BRANJE: 

Klicani učenci glasno preberejo besedilo. Branje večkrat ponovimo. 

 ZGRADBA: 

Zakaj je kumarični kralj Kumi Ori obiskal Hogelmannove? Učenci v pogovoru 

opredelijo vlogo Kumija Orija. Predstavijo njegove značajske lastnosti. V čem je 

posebnost govora kumaričnega kralja? Opredelijo čas in dogajanje (dva dogajalna 
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kraja in dva dogajalna časa). Dva učenca pripovedujeta svoj del zgodbe. Učenci 

povedo, kakšen je slog pisateljičinega pisanja in kako jim je ta slog všeč. 

 SINTEZA: 

Učenci ustno obnovijo zgodbo. Pogovorimo se o življenju in književnih delih 

avtorice. 

 VREDNOTENJE: 

Kakšen je po njihovem kumarični kralj Kumi Ori? Podajo svoje mnenje o 

kumaričnem kralju Kumiju Oriju. 

 

III. SKLEPNA FAZA – NOVE NALOGE 

 Ilustrirajo glavnega književnega junaka. 

 Tvorijo zaokroženo besedilo – 1. izberejo si književni lik in ga označijo, 2. opišejo 

zunanji izgled, 3. zakaj ti je ta lik všeč. 

 Napišejo slovarček manj znanih ozir. neznanih besed. 
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Priloga 3: Odlomek iz berila za 4. razred (Blazno resno popolni) 
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Priloga 4: Odlomek iz berila za 5. razred (Požvižgamo se na kumaričnega kralja) 



Krasnik, B. (2012). Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger. Diplomsko delo. 

Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

 

xii 

 

                     

 



Krasnik, B. (2012). Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger. Diplomsko delo. 

Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

 

xiii 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krasnik, B. (2012). Primerjalna analiza mladinskih besedil Dese Muck in Christine Nöstlinger. Diplomsko delo. 

Ljubljana. Pedagoška fakulteta. 

 

xiv 

 

Priloga 5 

PREDTEST 

OŠ ___________________________________________ 

RAZRED ______________ 

 

Pozorno preberi spodnja vprašanja, premisli in odgovore zapiši. 

1. Ali poznaš pisateljico Deso Muck?  

_________________________? 

 

2. Katera njena dela poznaš? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

3. Kje si spoznal/a njena dela? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

4. Ali poznaš pisateljico Christine Nöstlinger?  

_________________________? 

 

5. Katera njena dela poznaš? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

6. Kje si spoznal/a njena dela? 

_________________________________________________________ 
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Priloga 6: Primeri poustvarjalnih pisnih in likovnih del učencev

 

Tilen,Vanesa, 4. razred 
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