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BRANJE V 1. TRILETJU IN USTVARJALNO POUSTVARJANJE 
 

READING IN THE FIRST THREE-YEAR CYCLE AND CREATIVE REPRODUCTION 
 

 
POVZETEK 
 
Branje je neizogiben del našega vsakdana. Menimo, da je branje nujno potrebno za 
socialno funkcioniranje vsakega posameznikain za njegov osebni ter poklicni razvoj. 
Beremo različno literaturo, ki se je lotimo z užitkom ali pa je to zgolj nujno zlo. 
Lotiti se ga moramo zbrano, saj konec koncev ni pomembno samo to, da znamo 
neko vsebino prebrati, ampak moramo prebrano tudi razumeti. Branje je ključ do 
učenja. V svojem prispevku bom podrobneje predstavila branje, bralne strategije 
in ustvarjalno poustvarjanje, saj slednje spodbuja učenčevo občutljivost, 
dovzetnost za literaturo. Branje in domišljijska produkcija sta druga od druge 
odvisna, torej je mogoče s prvo vplivati na drugo in nasprotno. Zgodbe in njihovo 
branje pomaga učencem razvijati njihovo domišljijo. Prav tako bogatijo in razvijajo 
učenčev notranji svet in omogočajo, da s svojo domišljijsko kreativnostjo 
ustvarjajo zgodbo in prizore na svoj edinstven način. 
 
Ključne besede: branje, učenci, strategije branja, domišljija, ustvarjalnost   
 
 
ABSTRACT 
 
Reading is an inevitable part of our lives. We consider it vital for the social 
functioning of every individual as well as his or her personal and vocational 
development. We read different literature either with pleasure or as a necessary 
evil. In doing so, we need to focus as it is not enough to be only able to read a 
content but to understand it as well. Reading is the key to learning. In my article, I 
will present reading, reading strategies and creative reproduction. The latter 
encourages the pupil’s sensitivity and susceptibility to literature. Reading and 
creative reproduction are co-dependent as the first is able toinfluence the latter 
and vice versa. Stories and the reading of them helps pupils develop their fantasy. 
It expands and develops their inner world and enables them to create stories and 
scenes in their own unique way. 
 
Key word: reading, pupils, reading strategies, fantasy, creativity.   
 
 
OPIS PROBLEMA 
 
Branje zgodb stimulira otrokovo domišljijo, hkrati pa mu zgodbe pomagajo izkusiti 
vrsto lastnih čustev ter razvijati bralne navade. Kordigel (1995) opisuje dejstvo, da 
so naše osebne domišljijske predstave bogatejše ter lepše. Učinke in funkcije 

mailto:h.janja@hotmail.com


branja leposlovja opisuje tudi Grosman (1989) in opozarja na prispevek branja k 
nadaljnjemu razvoju fantazijskih sposobnosti. Te niso pomembne samo za »razvoj 
bralne sposobnosti, marveč – kot kažejo primerjalne raziskave – tudi za razvoj 
analitičnega mišljenja, sposobnosti predvidevanja, kombinatornih sposobnosti in 
sposobnosti razumevanja samega sebe in drugih ljudi« (Grosman, 1989). Kreativno 
branje je sposobnost, ki jo je mogoče privzgojiti in sistematično razvijati (prav 
tam). To spretnost si učenec pridobi v procesu aktivnega sodelovanja pri nastajanju 
interpretacije v razredu. Veliko strokovnjakov pripisuje branju velik pomen za 
razvoj vsestranske pismenosti, še posebej jezikovnega sporazumevanja (Grosman, 
2003). Bralec ob branju razvija ustvarjalno, asociativno mišljenje in spoznava rabo 
jezika (Kordigel, 1995). 
 
 
TEORETIČNI UVOD 
 
BRANJE 
 
Branje in doživljanje literarnega besedila sta temeljni dejavnosti pri pouku 
književnosti. Pri privzgajanju sposobnosti estetskega doživetja gre za samostojno 
dojemanje umetniških predmetov, za ustvarjalni odnos do umetnosti in za 
doživljanje radosti in razumevanja. Gre za razvoj nove, poglobljene in 
intenzivnejše percepcije (Grosman, 1989). 
Branje od bralca zahteva aktivno interakcijo z besedilom. Med branjem bralec 
opazuje pisno rabo jezika in njegove posebnosti, hkrati pa mora ves čas natančno 
slediti besedilu in ob branju spoznavna izrazne zmožnosti jezika ter si povečuje 
besedni zaklad (prav tam).  
 
Kreativno branje 
 
Grosman (1989) pojmuje ustvarjalno branje kot interpretativno sposobnost, kot 
»sposobnost poglobljenega in polnega doživljanja ter razumevanja leposlovja za 
potrebe lastne interpretacije« (Grosman, 1989). To spretnost si učenec pridobi v 
procesu aktivnega sodelovanja pri nastajanju interpretacije v razredu. 
Interpretacija torej raste iz doživetja več bralcev in usmerja učitelja. Končno 
razlago tako učitelj oblikuje na podlagi lastnega doživetja in lastne interpretacije 
kot tudi iz usklajevanja doživetij, razumevanja vseh učencev. Takšno sodelovanje 
in upoštevanje učencev seveda pozitivno vplivata na njihov občutek za sposobnost 
lastne interpretacije in ustvarjalnega dojemanja literature (prav tam). 
Učenci se z večkratnim glasnim branjem približajo pomenu literarnega besedila in 
literarnoestetskemu doživetju. Kot navaja Kordigel Aberšek (2008), metoda 
poustvarjalnega branja od njih zahteva ustvarjalnost, saj se mora v njihovem 
branju zrcaliti njihovo razumevanje besedila, hkrati pa morajo v svoje branje 
vključiti znanje, spretnosti iz realnega življenja (zahteve se izrečejo drugače kot 
prošnje ali trditve o čem). V ospredju ni pravilno branje besed, ampak izbira 
ustrezne glasnosti, višine glasu, tempa branja, poudarjanja pravih besed, ampak 
izbira ustrezne glasnosti, višine glasu, tempa branja, poudarjanja pravih besed, 
pravega ritma, izražanje čustev, razpoloženja v besedilu in namena govora 
književnih oseb (Kordigel Aberšek, 2008). Prednost metode je, da učenci z 
glasovnim slikanjem izrazijo svoje razumevanje razpoloženja in čustvovanja v 
zgodbi, kar je včasih lažje kot upovedovanje svojega razumevanja literarnega dela. 



Zelo primerna za metodo poustvarjalnega branja so pesemska besedila s 
poudarjeno onomatopoijo in ritmom, prozna besedila z veliko dialogi in dramska 
besedila. Pred frontalnim delom je dobro, da se učenci na glasno branje 
pripravljajo s tihim ali šepetajočim branjem, predvsem pa, da omogočimo dovolj 
časa branju v skupinah, kjer učenci iščejo »ustrezen glas besedila« (Kordigel 
Aberšek, 2008). 
 
BRALNE UČNE STRATEGIJE 
 
Bralne učne strategije so zaporedje korakov pri reševanju bralne naloge, ki 
pripeljejo do rešitve naloge. Pečjak in Gradišar (2002) ločita: 
- strategije pred branjem,  
- strategije med branjem, 
- strategije po branju. 
 
Strategije pred branjem 
 
Predbralne strategije aktivirajo učenčevo predznanje, mu pomagajo spoznati 
strukturo besedila, namen branja in okvirno predvideti vsebino učnega gradiva. S 
tem si učenec postavi določen okvir za razmišljanje (Pečjak in Gradišar, 2002). 
Avtorja (Pečjak in Gradišar, 2002) opišeta primere predbralnih strategij: 
- pogovor o tematiki, 
- možganska nevihta, 
- strategija VŽN – kaj že vem, kaj že znam, kaj se želim še naučiti, 
- napovedovanje vsebine/dogajanja, 
- vprašanja in odgovori. 
 
Strategije med branjem 
 
Medbralne dejavnosti Saksida (2014) opredeli kot dejavnosti za razvijanje 
zmožnosti ustvarjalnega dialoga z besedilom. Cilji teh bralnih dejavnosti so 
ustvarjalno branje, poglobljeno branje in branje z novih zornih kotov (Blažić, 
2000b). 
K tem strategijam Pečjak in Gradišar (2002) prištevata: 
- dopolnjevanje manjkajočih podatkov, 
- določanje zaporedja dogajanj v besedilu, 
- označevanje novih, neznanih informacij,  
- podčrtovanje bistvenih informacij, 
- postavljanje vprašanj med branjem, 
- pisanje obrobnih razlag. 
 
Strategije po branju 
 
Pobralne strategije so opredeljene kot urejanje vtisov o besedilu ter vrednotenje 
sporočilnosti besedila kot celote. Usmerjene so v soočanje bralčevih pričakovanj in 
besedilnega sveta, ki je v njegovi zavesti nastajal med branjem (Saksida, 2008). 
Bralcu so v pomoč, da prebrano gradivo uredi tako, da ga bo lahko nadalje uporabil 
v skladu z zastavljenim ciljem, hkrati pa učitelju omogočajo, da ugotovi stopnjo 
učenčevega razumevanja in zapomnitve prebranega gradiva (Pečjak in Gradišar, 
2002). 



 
K tem strategijam pri pouku književnosti sodijo dejavnosti, ki vključujejo govorno 
in pisno interpretacijo besedila, predstavitev stališč do obravnavanega dela ter 
nove poustvarjalne naloge. Tovrstne dejavnosti prispevajo k razumevanju in 
poglabljanju doživetja (Saksida, 2014). 
 
Saksida (2008) omenja naslednje pobralne dejavnosti: 
- pisanje domišljijskega dnevnika književne osebe, 
- posnemanje značilnega pesniškega jezika, 
- branje s spreminjanjem perspektive, 
- primerjanje literarne predloge z mladinskim filmom, 
- predvidevanje nadaljevanja zgodbe, 
- uprizoritve besedila: dramatizacija, improvizacija in lutkovne dejavnosti, 
- ilustriranje pesmi, 
- priprava govornega nastopa … 
 
Milena Blažić imenuje učenčeve dejavnosti po branju in interpretaciji besedila 
ustvarjalno pisanje (Blažić, 2000, po Kordigel Aberšek, 2008), Igor Saksida (Saksida, 
1994) nove naloge. 
Kordigel Aberšek (2008) navaja, da se slovenska književna didaktika uvršča med 
tiste književne didaktike, ki v zadnjih dveh desetletjih intenzivno preizkušajo vlogo 
in pomen t.i. produktivnih književnodidaktičnih metod v okviru razvijanja 
recepcijskih zmožnosti učencev, še posebej recepcijskih zmožnosti v okviru 
literarnoestetskega doživljanja mladinske književnosti. 
Prva najpomembnejša aktivnost, ki utrjuje, poglablja in dograjuje literarno 
doživetje, je brez dvoma ponovno branje besedila (Saksida, 1994). Ponovno branje 
besedila po interpretaciji je priložnost za uporabo v interpretaciji na novo 
razvitega koščka recepcijske zmožnosti in s tem za polno literarnoestetsko 
doživetja vsakega izmed otrok v razredu. Polno do te mere, kot jo dopuščata 
otrokova recepcijska zmožnost in stopnja njegovega bralnega razvoja. Ponovnemu 
branju nato sledijo poustvarjalne aktivnosti, za katere uporabljamo vrsto 
produktivnih književnodidaktičnih metod. Ker je primarna naloga šolskega 
ukvarjanja z mladinsko književnostjo prav otrokovo literarnoestetsko doživetje in 
razvijanje recepcijske zmožnosti za čim globlje literarnoestetsko doživljanje, 
postane osrednje vprašanje učiteljeve priprave na pouk prav: kako tako pripraviti 
čim popolnejše doživetje (Kordigel Aberšek, 2008). 
Avtorica (2008) navaja, da gre pri recepciji literature in otrokovi domišljijski 
kreativnosti v bistvu za recipročna procesa, ki sta med seboj neločljivo povezana. 
Branje in domišljijska produkcija sta druga od druge odvisni, to pa pomeni, da je 
mogoče preko prve vplivati na drugo in obratno.  
 
Spodbujanje poglabljanja literarnoestetskega doživetja po branju mladinskega 
literarnega besedila 
 
Ker temelji komunikacijski model poučevanja mladinske književnosti na 
sporazumevanju (komunikaciji) med literarnim besedilom in njegovim bralcem in 
ker sta sprejemanje in tvorjenje besedil v veliki meri komplementarna procesa, 
razvijajo otroci svoje recepcijske zmožnosti tudi tako, da ustvarjajo oz. 
poustvarjajo mladinska literarna besedila. Poglabljanje doživetja mora biti zato 
skrbno načrtovano, njegova izvedba pa mora teči tako, da upošteva vse faze, iz 



katerih je sestavljen proces ustvarjanja poustvarjalnega in ustvarjalnega besedila. 
Blažićeva (2003) deli ustvarjalna besedila na dve vrsti: 
- poustvarjalna, ki so vezana na vsebino, in 
- ustvarjalna, ki imajo prvine umetnostnega jezika in besedil. 
Pri tem opozarja, da je ostro mejo med poustvarjalnimi in ustvarjalnimi besedili 
težko začrtati, predvsem zato, ker skoraj vsa ustvarjalna besedila vsebujejo prvine 
že napisanih besedil. Poustvarjalna besedila so učenčeva vzporedna besedila, ki 
nastanejo z metodo poustvarjanja ob zgledu in so zvrst ustvarjalnih besedil, saj so 
vezana na vsebino in besedilno vrsto književnih besedil, od katerih se lahko 
asociativno oddaljijo. Ustvarjalna besedila pa so izvirna besedila, ki imajo prvine 
umetnostnega jezika in umetnostnih besedil, vendar niso vezana na zgled. 
 
Vrednotenje poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil 
 
Vrednotenje kreativnih izdelkov je zahtevno in ga je treba vrednotiti z merili, ki so 
nam lastna (snov, motiv, tema, ideja, kompozicija, literarne osebe …), in ne z 
merili z drugih področij (Blažić, 1992). Temeljni kriterij literarne ustvarjalnosti je 
izvirnost. Ustvarjalni spis je izviren, ko ponuja nekaj novega, redkega, 
neponovljivega. Kot opozarja Blažićeva (1992), je tudi izvirnost heterogena in so 
nekateri učenci »izvirni na nivoju besed, besednih povezav, drugi na področju 
zgodb, tretji imajo vedno izvirno poanto, nekateri so tematsko izvirni« (Blažić, 
1992).   
Avtorica svetuje, da učitelj vrednoteno besedilo prebere dvakrat: prvič za 
pridobitev splošnega vtisa, drugo branje pa naj bo analitično in po že vnaprej 
določenih kriterijih: 
- vsebinska izvirnost (nove ideje, pestrost misli, duhovitost, vsebinska domiselnost, 
odličnost celega,  besedila …); 
- izvirni zgradbeni učinki (odstavki, citiranje, kombinacija pripovedovanja in 
dialoga – uporaba premega govora, stopnjevanje osrednjega dela, zaključenost 
besedila, tridelna zgradba besedila …); 
- slogovna izvirnost (različnost besed, bistroumnost, izrazna živost, slikovitost, 
raznolikost izražanja, učinkoviti poskusi figurativnega izražanja …); 
- individualni kriteriji (upoštevanje truda, sposobnosti učencev, okoliščin). 
 
Opisna ocena ustvarjalnih in poustvarjalnih besedil naj bo sestavljena iz treh delov 
(Blažić, 2000a): 

1. Ali besedilo dosega cilj, ki je napisan v podnaslovu – upoštevanje besedilne 
vrste (npr. domišljijski spis, obnova, nadaljevanje zgodbe, recept …)? 

2. Konkretiziranje vsebinskih, pravopisnih in slovničnih napak. 
3. Spodbuda učencu glede na individualni kriterij (osebni trud, prizadevanje, 

okoliščine). 
Opisna ocena predstavlja povratno informacijo učencu o njegovem pisnem procesu 
ter besedilu, motivacijo za nadaljnje pisanje in hkrati ugotovitve vsebinskih ter 
jezikovnih pomanjkljivosti (Blažić, 2000b). prednosti opisnega ocenjevanja so 
optimizem, upoštevanje truda, napredka, prizadevnosti posameznika (prav tam). 
Vendar je pomembno, da je vrednotenje usmerjeno na pisni proces in izdelek, ne 
pa na učenca.  
 
 
 



Spodbujanje domišljije 
 
Učenec se tako pri uvodni motivaciji kot tudi v sklepnem delu ure sreča z 
domišljijskim svetom, ko v pouk uvajamo elemente ustvarjalnosti. Za uporabo 
domišljije pri pouku književnosti se je treba poglobiti v proces branja in uporabiti 
metode za razvijanje kreativnega mišljenja, kot so: predvidevanje vsebine, 
napovedovanje dogodkov, vizualizacija oseb, kraja in časa (domišljijskočutna 
predstava), vnašanje manjkajočih prvin v besedilo (Blažić, 2003).  
Torrance navaja nekaj metod za razvijanje domišljije in zabavnega ter igrivega 
pristopa (1967, v Blažić, 2003): 

- branje, kot da je besedilna stvarnost dejanskost; 
- doživeto branje s ponazarjanjem čustev, zvokov, mimike, gibov; 
- vstop v književni svet (vključevanje v književno dogajanje, čustva, 

razmišljanje …); 
- igra vlog (bralec se vživi v književno osebo ali pisca in pojasnjuje 

posamezne prvine v književnem besedilu); 
- interpretativno ali doživeto branje s posnemanjem gibanja, zvokov, 

obraznih izrazov; 
- poustvarjanje (domišljijska besedila na osnovi književnih besedil); 
- tehnika časovnega stroja, ki prenese osebo v preteklost/prihodnost. 

 
Pomembne za razvijanje kreativnega mišljenja so tudi vaje za razvijanje 
sposobnosti vizualizacije ali domišljijskočutne predstavljivosti oseb, kraja in časa. 
Torrance navaja tudi vaje za razvijanje nenavadne vizualne perspektive: ogled 
živalskega vrta s perspektive živali, dno podplata, pogled sladoleda s tal (Blažić, 
2003). 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Branje je vsakodnevna dejavnost, brez katere ne gre. Brati moramo odrasli, otroci 
pa še bolj, saj dokler  branje ni tekoče, se ne morejo razvijati druge dejavnosti, ki 
sledijo branju. Bolj tekoče je branje, bolj učenec razume, kaj je prebral. Branje 
prispeva k razvoju domišljijskih in ustvarjalnih sposobnosti. Grosman (1989) pravi, 
da je kreativno branje sposobnost, ki jo je mogoče privzgojiti in sistematično 
razvijati. Kordigel (1995) trdi, da se ob branju razvija ustvarjalno, asociativno 
mišljenje.  
Strategije po branju so po mnenju Sakside (2008) usmerjene v soočanje bralčevih 
pričakovanj in besedilnega sveta, ki je v njegovi zavesti nastajal med branjem. 
Bralcu so v pomoč, da prebrano gradivo uredi tako, da ga bo lahko v nadalje 
uporabil v skladu z zastavljenim ciljem, hkrati pa učitelju omogočajo, da ugotovi 
stopnjo učenčevega razumevanja in zapomnitve prebranega gradiva (Pečjak in 
Gradišar, 2002). Učitelji moramo dajati pri pouku književnosti poudarek, ki 
vključujejo govorno in pisno interpretacijo besedila, predstavitev stališč do 
obravnavanega dela in nove poustvarjalne naloge, saj tovrstne dejavnosti 
prispevajo k razumevanju in poglabljanju doživetja (Saksida, 2014).  
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