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Načela izbire besedil pri pouku 
književnosti
• Književni pouk temelji na komunikacijskem modelu 

poučevanja. (Saksida 2009)

• Upoštevamo recepcijsko, literarnozgodovinsko ter 
literarnoteoretično načelo ter nacionalno in 
mednarodno pomembnost (Krakar Vogel 2004).

• Čustvenomotivacijski dejavniki pri učencih ter 
njihovo doživljanje besedila. (Žbogar 2013)



Rap pri književnosti

Vir fotografij: Osebni arhiv 



Akcijska raziskava

• Izhodiščno stanje: Devetošolci vsako leto v daljšem 
časovnem obdobju berejo mlajšim.

• Ideja drugošolca: „Zakaj pa mi ne bi brali velikim?“

• Ostali v razredu: Takoj sprejmejo izziv!

• Učiteljica (premišljuje): Katero besedilo naj izberem(o), 
da bo zanimivo „malim“ in „velikim“? 

• Drugošolci so s pomočjo mentorice branja spoznali, 
razumeli in vrednotili pesem Dramilo Valentina Vodnika 
ter se jo naučili interpretativno deklamirati. Pozornost 
na nevsakdanje (stvarnica, bokal) ter starinske 
(najprava, uk) besede.



Valentin Vodnik: Dramilo



Druge dejavnosti

• Branje izštevank in šaljivk iz zbirke Enci benci na 
kamenci po raperski podlagi.
V oddaji Infodrom je od 8 minute 42 sekund naprej prikazan delček nastopa.

• Poustvarjanje pesmi Burja Srečka Kosovela na različne 
načine – igranje na trobento, raperska izvedba. 

• Rapanje pesmi Žabja pesmica ca ca Miroslava Košute 
na trap podlago.

https://365.rtvslo.si/arhiv/infodrom/174653355


Primer poustvarjanja književnega 
besedila na daljavo
• Nočni koncert (Repki)  

https://www.youtube.com/watch?v=2WYFTMFAqn4

https://www.youtube.com/watch?v=2WYFTMFAqn4
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