
 

Navodila za pisanje – državno tekmovanje 2020/2021 – 1., 2. in 3. letnik – srednji poklicni programi 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE  

ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2020/2021 

 

SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE 

 

                                       1., 2. in 3. letnik – srednji poklicni programi 

 

Feri Lainšček: MISLICE 

                                                      Feri Lainšček: NE 

 

NAVODILA ZA PISANJE RAZLAGALNEGA SPISA 

 

Čas za pisanje spisa: 90 minut 

 
 

Potovanje v pravljična kraljestva in nevidne svetove 
 

 

V tej knjigi ti, cenjeni bralec, ponujam deset 

pravljic, ki ne skrivajo svoje očaranosti z 

izročilom ljudske pravljice. Za tak navdih se 

moram zahvaliti pripovedovalcem iz zgodnjega 

otroštva, ki so me s svojo živo govorico popeljali 

v mnoga pravljična kraljestva in mi pokazali 

svetove, ki jih marsikatere oči žal ne morejo 

nikoli videti. Še posebej sem hvaležen očetu 

Štefanu in mami Tereziji, ki sta bila oba sijajna 

pripovedovalca. 

Vsaj deloma so te pravljice seveda tudi rezultat 

moje kasnejše, povsem tudi literarne obravnave 

ljudske motivike. Popolnoma sem namreč 

prisluhnil sporočilom iz preteklosti in se skušal poučiti z modrostjo prednikov, ki je 

prečiščena in obrušena postopoma prihajala v kolektivno nezavedno. Ob snovanju me je 

takrat še posebej vznemirjala lastna pravljična govorica, ki omogoča silovito stilizacijo 

resničnosti, s tem pa seveda tudi zgoščenost značajev in dogajanja. Zato res upam, da mi je 

uspelo pred oči tvoje duše postaviti junake, ki mi jih ni treba zagovarjati z bohotnimi opisi, saj 

te lahko prepričajo s svojimi dejanji. 
                                                                                                                    (Feri Lainšček: Mislice, 2004, str. 3.) 

 

Pravljice, kot pravi avtor Feri Lainšček, nas popeljejo v mnoga pravljična kraljestva in prikažejo  svetove, 
ki jih marsikatere oči žal ne morejo videti. 
 
Katera od prebranih pravljic se vas je najbolj dotaknila in vas »popeljala v pravljične 
svetove«? S katero svojo življenjsko izkušnjo bi jo povezali? 
Na kratko povzemite vsebino ene pravljice in predstavite osrednjega pravljičnega 
junaka v njej.  
Predstavite spoznanja o sreči, ki ste jih pridobili ob branju Lainščkovih pravljic in 
pesmi. Primerjajte jih z lastnimi izkušnjami. Ali srce vedno najde pot do sreče? 

 
Želimo Vam uspešno pisanje. 

NE MOREM 

 

Ne bom, ker ne morem, 

ker res ni mogoče. 

Razum mi dopušča, 

srce pa kar noče. 

 

Ne bom ga utišal, 

saj vem, da ne laže. 

Ko vse gre po svoje, 

še pot mi pokaže. 
(Feri Lainšček: Ne morem, Ne, 2018, str. 27.) 


