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HVALA
vama, dragi Neja in Ajda, da sem lahko vajina učenka. Toliko mi imata za pokazati, da
se vsako jutro znova veselim vseh priložnosti za skupno odkrivanje in rast. Hvala, ker
mi nikoli ne dovolita pozabiti, da sta ljubezen in razumevanje najpomembnejša od
vsega. Rada vaju imam!
In tebi, Klemen, ker si ob meni! Hvaležna sem za vso nesebično dajanje in podporo.

IZVLEČEK
Uporaba literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije
V magistrskem delu obravnavamo uporabo metode literarnih odlomkov z geografsko vsebino
pri pouku geografije. Danes, ko je svet preplavljen z digitalnimi tehnologijami, postaja branje
manj priljubljeno, hkrati pa beremo manj in manj kvalitetno. Zato je pomembno, da tudi šola
kot prostor vzgoje in izobraževanja poskrbi za razvoj bralne pismenosti, vendar ne le pri pouku
slovenščine, temveč naj ji bo pozornost posvečena tudi pri drugih predmetih. Magistrsko delo
tako gradimo na temeljih literarnih odlomkov z geografsko vsebino, preko katerih lahko pri
pouku geografije razvijamo bralno pismenost in z njimi dosežemo podoben vizualen učinek kot
z ogledom fotografije. Magistrsko delo v teoretičnem uvodu prinaša pregled povezav med
geografijo in literarno vedo, opredelitev branja ter literarnega branja, posebno pozornost pa
namenjamo teoriji rabe literature pri pouku geografije, pri čemer osrednji del poglavja zajema
tudi pregled učnih načrtov in katalogov znanja za geografijo z vidika proučevanega pojava.
Empirični del raziskave prinaša 31 primerov literarnih odlomkov z geografsko vsebino za
uporabo v šolski praksi skupaj z njihovo didaktično analizo in pripadajočimi operativnimi
vzgojno-izobraževalnimi učnimi cilji, ki jih lahko učenci ali dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka. Raziskavo smo nadgradili še s poglobljenimi intervjuji z učitelji geografije na
osnovno- in srednješolski ravni o poznavanju proučevane metode, izkušnjah z njo in njeni
didaktični moči.
Ključne besede: pouk geografije, didaktika geografije, bralna pismenost, leposlovje,
pokrajinski opisi
ABSTRACT
Using Geographical Excerpts from Classical Literature as a Part of Geography
Curriculum
This thesis is talking about the method of using geographical excerpts from literature as a part
of geography classes. In this time of excessive usage of digital technology, the popularity of
reading is declining as is the quantity and quality of what we read. Therefore, the school as an
educational institution carries a big responsibility of ensuring high levels of literacy, not just
within the native (Slovene) language classes, but also as a part of other subjects. This thesis
is based on literature excerpts with geographical content that can serve as a tool to increase
literacy levels as a part of geography curriculum and can create a similar visual effect as
looking at photographs. In the theoretical part, we focus on connections between geography
and comparative literature; we define the difference between “reading” and “reading literature”;
and then special emphasis is given to the implementation of literature-based method in
geography classes, with most of the chapter being an overview of geography curriculums and
catalogues, from a research standpoint. Empirical part presents 31 examples of literature
excerpts with geographical content that can be used in education, each one with a didactical
analysis and educational goals, that can be achieved by studying the excerpt. The research is
enriched with in-depth interviews with primary and secondary education teachers, exploring
their familiarity and experience with the literature-based methods.

Keywords: geography curriculum, didactics of geography, literacy, fiction, landscape
description
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I.

UVOD

Učitelji1 geografije pri pouku pogosto iščejo načine, kako učencem2 čimbolj približati
videz pokrajine obravnavanega območja, pri tem pa se pogosto poslužujejo
najrazličnejših sodobnih (digitalnih) načinov, fotografij, zemljevidov, skic. To
magistrsko delo pa želi opozoriti tudi na možnost uporabe literarnih odlomkov iz
domačega in svetovnega leposlovja kot dopolnilo strokovnim vsebinam in kot podpora
slikam, skicam in fotografijam. Zgonik je že leta 1960 zapisal, da »zapusti lepo in epsko
sestavljen tekst določeno fantazijo in vzbudi pravilno predstavo. Zlasti velja to za
estetsko visoko vredne in originalne opise ter orise« (Zgonik, 1960, str. 120). Kunaver
pa je leta 1995 v svojem članku pisal o tem, da izbrana besedila, četudi so premalo
geografsko definirana, v svoji »navidezni nedorečenosti, a umetniški dokončnosti«
(Kunaver, 1995, str. 47) pomagajo premagovati ozke strokovne okvire, ki so pogosto
suhoparni in ne razvijajo domišljije. Poleg dogajalnega časa, književnih oseb,
pripovedovalca in literarnih dogodkov je dogajalni prostor temeljna sestavina pripovedi.
Izbrani opisi pokrajin so torej le majhen del literarnega besedila, a avtorju nujno
potrebni kot okvir dogajanja. S tem »pisatelj upošteva in priznava geografski prostor in
razmere v njem kot nujen pogoj in okvir za določeno dogajanje v njem ne glede na
časovno opredelitev« (Kunaver, 1995, str. 48). Literarni odlomki z geografsko vsebino
kot metoda pri pouku geografije večinoma niso bili del geografsko-didaktičnega
proučevanja, čeprav lahko pomembno prispevajo h krepitvi vizualnosti in domišljije.
Predstavljanje geografskih pojavov si danes predstavljamo predvsem preko fotografij,
grafov in zemljevidov, zato želimo v tem delu predstaviti tudi drugo in hkrati drugačno
možnost za dosego istega cilja.
Delo gradimo na predpostavki, da branje pomembno vpliva na domišljijo, čustva,
razum in vrednote posameznika ter da lahko zato preko branja izbranih pokrajinskih
zapisov z veliko pripovedno in didaktično močjo dosežemo podoben učinek kot z

1

Besedo učitelj v moškem slovničnem spolu razumemo za učitelje kateregakoli spola. Prav tako s tem

têrminom označujemo tudi profesorje v srednjih šolah, enakovredno za katerikoli spol.
2

Učence in dijake imenujemo enakovredno z enotnim têrminom učenec, pri čemer prav tako

uporabljamo moški slovnični spol in ga razumemo za učence kateregakoli spola. Samo v poglavju 3.2.2.,
kjer analiziramo učne načrte in kataloge znanj, skladno s citiranimi dokumenti uporabljamo oba têrmina.

1

ogledom fotografije. To pomeni, da lahko preko teksta (odlomka), ki je seveda besedno
in slogovno dovršen ter temelji na opisu pokrajine, prehajamo med realnostjo in
literarnim, domišljijskim tekstom. Temeljni namen magistrskega dela je ugotoviti in
ovrednotiti smiselnost uporabe literarnih odlomkov pri pouku geografije, zbrati
geografske opise kot primere za uporabo v šolski praksi in jih didaktično analizirati za
potrebe pouka. Preko poglobljenih intervjujev z učitelji geografije na osnovno- in
srednješolski ravni pa smo skušali tudi ugotoviti njihovo didaktično moč in mnenja
učiteljev o njihovi primernosti za uporabo pri pouku.

Cilji, ki jim sledimo v tem magistrskem delu, so:
•

Opredeliti povezave med geografijo in literarno vedo, predstaviti branje kot
pojav in učinke literarnega branja ter predstaviti teoretske podlage o uporabi
literature pri geografskem pouku.
V teoretičnem delu smo zato najprej iskali povezave med geografijo in literarno
vedo ter jih opisali. Ker je branje ključno za proučevano metodo, smo ga
opredelili, opisali njegovo vlogo pri razvoju bralne pismenosti in nato predstavili
dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost branja (kognitivne, čustveno-motivacijske
in socialno-kulturne), saj so ključni pri učiteljevem razumevanju branja kot
procesa. Nato smo predstavili različne vrste branja ter še posebej literarno
branje ter njegov pomen.
Cilj smo zasledovali s pregledom virov in literature ter je podrobneje
predstavljen v teoretičnem delu tega magistrskega dela.

•

Ugotoviti vlogo učnih načrtov in katalogov znanj pri razvijanju bralne pismenosti
in pri rabi literature pri pouku geografije.
Želimo ugotoviti, kako se učni načrti za geografijo (v osnovni šoli, splošni,
ekonomski in klasični gimnaziji, strokovni gimnaziji), katalogi znanj za geografijo
(za srednje strokovno izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje), katalog
znanja za družboslovje (v srednjem poklicnem izobraževanju) ter katalog znanja
za družboslovje in naravoslovje (nižje poklicno izobraževanje) navezujejo na
razvijanje bralne pismenosti. Cilj smo zasledovali s kvalitativno analizo učnih
načrtov in katalogov znanja. Podrobneje je predstavljen v poglavju 3.2.2.
teoretičnega dela tega magistrskega dela.

2

•

Narediti izbor ustreznih literarnih odlomkov z geografsko vsebino tako
slovenskih kot svetovnih pisateljev, prevedenih v slovenščino, ki so primerni za
uporabo pri pouku geografije.
Empirični del raziskave je sestavljen iz dveh enakovrednih delov. Prvi je predlog
ustreznih literarnih odlomkov, ki vsebujejo pokrajinske opise oziroma opise
pokrajin, območij, dogodkov ali pojavov z geografsko vsebino, lahko pa tudi z
geološko ali zgodovinsko, a je njihovo ozadje uporabno za geografski pouk.
Predlog vsebuje odlomke s predstavitvami tako naravnogeografskih kot
družbenogeografskih stvarnosti.

•

Narediti didaktično analizo literarnih odlomkov za potrebe pouka geografije tako
v osnovni kot v srednji šoli, opredeliti cilje, ki jih lahko dosežemo preko teh
tekstov, in opozoriti na njihovo literarno in didaktično moč.
Oba zgoraj navedena cilja sta dosežena z analizo literarnih del slovenskih in
tujih avtorjev, prevedenih v slovenščino, in sta predstavljena v prvem poglavju
empiričnega dela.

•

Pridobiti mnenje učiteljev geografije o metodi uporabe literarnih odlomkov pri
pouku geografije, izkušnjah z njo in njeni didaktični moči.
Drugi del empiričnega sklopa tega magistrskega dela je kvalitativna empirična
pedagoška raziskava, kjer smo kot osnovni raziskovalni inštrument uporabili
individualni nestrukturiran pisni intervju z učitelji geografije. Metoda nam je
omogočila vpogled v pedagoško prakso preko osebnih mnenj in refleksije.
Cilj je predstavljen v drugem poglavju empiričnega dela.

Sklepne ugotovitve in rezultati so predstavljeni v četrtem, sklepnem poglavju
magistrskega dela.

3

II.

TEORETIČNI DEL

1.

GEOGRAFIJA IN LITERARNA VEDA

Zdi se, da literarna veda3 in geografija nimata veliko skupnega, saj imata povsem
drugačen predmet proučevanja, prva besedno umetnost, druga pa prostor, naravne in
družbene pojave ter njihovo medsebojno odvisnost. Izraz geografija izhaja iz grških
besed Geo ali Gaea, oboje pomeni Zemlja, in grafein, kar pomeni opisovati. Izvorno
torej pomeni opisovanje Zemlje, zemljepis. Stičišče med obema vedama se zdi
smiselno iskati v njunem opisovanju (naravnega in družbeno-kulturnega) prostora in
razmerij med človekom in prostorom, čeprav to počneta vsaka na svojstven način
(Urbanc, Juvan, 2012). Morda se, ko ju postavimo v ta kontekst, obe disciplinarni
področji ne zdita več tako oddaljeni. Literatura v geografiji predstavlja enega izmed
virov geografskega proučevanja, poleg tega je (humanistična) geografija prevzela tudi
nekatere koncepte literarne vede, med drugimi geografsko zamišljanje, in raziskovalne
postopke, o čemer v svojem članku (2012) razpravljata Urbanc in Juvan.
Literarna veda je po t. i. »prostorskem obratu«, ki je značilen za vse humanistične in
družboslovne stroke nekje od zgodnjih devetdesetih let 20. stoletja (Urbanc, Juvan,
2012), od geografije prenesla predvsem kartografska znanja pri raziskovanju rojstnih
krajev, prebivališč in drugih prostorskih podatkov iz biografij pomembnejših
ustvarjalcev nacionalnih literarnih kultur v času pozitivistične usmeritve, v
sodobnejšem času pa tudi za raziskovanje prostora na ravni besedila, v tem smislu
predvsem za proučevanje medsebojnih vplivov med resničnim geografskim prostorom
in literarno konstruiranimi prostori (Perenič, 2012). Kot je trdila že literarna
zgodovinarka Marja Boršnik pa je pri tem potrebno biti previden, saj je med tema
dvema poloma lahko tudi neskladje kot posledica avtorjeve ustvarjalne domišljije (prav

3

Literarna veda ali literarna znanost je raziskovalno področje znotraj filologije, ki zajema literarno

zgodovino in literarno teorijo. Literarna zgodovina se ukvarja z leposlovjem v njegovem časovnem in
razvojnem zaporedju ter z razvojem žanrov, literarna teorija proučuje in razlaga literaturo z različnih
perspektiv (pomen, slog, zgradba …).

4

tam). V kontekstu slovenske literarne vede in literarne kulture4 je prostor zanimiv z
vidika njegovega vpliva na njun razvoj in dinamiko (prav tam). Obstaja namreč
predpostavka, da je prostor eden od pomembnejših dejavnikov pri razmestitvi in
dinamiki literarne kulture in obratno, kako »literatura preko besedil, simbolnih
reprezentacij in imaginacij vpliva na dojemanje, doživljanje, spoznavanje in
modeliranje (regij, pokrajin, obrobij, središč) slovenskega etničnega prostora« (prav
tam).
Urbanc in Juvan v svojem članku Na stičišču literature in geografije: literatura kot
predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre (2012) pišeta o štirih
poglavitnih povezavah med geografijo in literarno vedo:
1) stičišče ved, ko geografija postaja tudi humanistična disciplina,
2) stičišče na ravni pisanja in branja,
3) stičišče proučevanja: literatura kot geografski vir,
4) literatura kot skladišče geografskega zamišljanja in reprezentacij.
Pokrajina je ključni geografski koncept, ki ima to značilnost, da se nenehno spreminja
na različnih ravneh in je rezultat tako naravnih kot družbenih procesov. Primarno pa
pokrajino ustvarja človek, zato se humanistična geografija ukvarja s človeško naravo
krajev, odkrivanjem odnosa ljudi do le-teh prek pomenov, vrednot in razlag, pri tem pa
poudarja pomen izkušenj. Pokrajina/kraj je specifična zaradi enkratne izkušnje o
njej/njem in pomenov, ki jih pripisujemo tem izkušnjam (Černe, 2008). Humanistično
geografijo zanima odnos človeka do prostora oz. njegovega življenjskega okolja preko
percepcij, prepričanj, izkušenj in ustvarjalnosti (Urbanc, Juvan, 2012) in posledično
zagovarja stališče, da je svet v resnici družbeni konstrukt (Hubbard idr., 2002; cv:
Urbanc, Juvan, 2012). Skozi zgodovino razvoja humanistične geografije je
raziskovalce zanimalo, »kaj daje krajem edinstveno noto, kako kraji vstopajo v
človekovo zavest in kako zavest s svojo interpretacijo prostora posledično vpliva na
oblikovanje krajev. To je geografijo povezalo s krajinsko arhitekturo, kulturno
antropologijo, sociologijo, umetnostno vedo in drugimi humanističnimi disciplinami«
(Warf, 2009; cv: Urbanc, Juvan, 2012). Tuan, kitajsko-ameriški geograf, ki je postavil

4

Literarna kultura je zelo širok pojem in zajema vse akterje, ki se ukvarjajo z literaturo – avtorje,

prevajalce, kritike, urednike, založnike, tiskarje, bibliotekarje in literarne znanstvenike (Perenič, 2012).

5

temelje humanistični geografiji, je uvedel tudi izraz sense of place, občutek kraja, ki
meri na subjektiven nabor občutkov in vtisov, ki jih posamezniki povezujejo z
določenim krajem (Tuan, 1974a; cv: Urbanc, Juvan, 2012). Zaradi občutka kraja na
primer hiša postane dom. Isti avtor je v geografijo vpeljal še pojem topofilija (Tuan,
1974b; cv: Urbanc, Juvan, 2012), besedo za skupek občutij, ki nas vežejo na določen
kraj in se pogosto pokriva tudi s krajevno identiteto. Geografija in literatura se na
področju ved zbližujeta tudi pri dojemanju prostora prek podob, besedil in diskurzov, v
novejši geografiji to imenujemo tudi geografsko zamišljanje. Za tem se skriva
dojemanje prostora preko ideoloških in kulturno pogojenih reprezentacij ter
metaforičnost in nestvarnost prostora. Geografija in literatura se tako močno zbližata,
saj tekstovno (in vizualno) gradivo tako postane geografov pripomoček za
proučevanje, saj zamišljanje večinoma poteka preko le-tega (Urbanc, Juvan, 2012).
Geografija je že od vsega začetka v najširšem pomenu besede predvsem opisovanje
in predstavljanje prostora oz. prostorov na Zemlji, s tem pa v posrednem stiku z
besedno umetnostjo. Vprašanja, kot so kje in kdaj, pa kako, na kakšen način, so močno
vpeta v pisanje in branje o prostoru (Urbanc, Juvan, 2012). Slednji je, skupaj s časom,
temeljni element zgodbe, ki pa vpliva tudi na dinamiko, strukturo in žanr zgodbe
(Bahtin, 1982, 217–220; cv. Urbanc, Juvan, 2012). Seveda se prostor v procesu
pisanja lahko ustavi pri geografski stvarnosti, lahko pa zapluje v fikcijskost, se na
stvaren geografski prostor nanaša, prostore med seboj poljubno spaja, kombinira,
posplošuje, lahko pa preko njih razpira nove, alternativne prostore, na vsak način pa
je geografija posredno ali neposredno vpletena v oblikovanje zgodbe (Urbanc, Juvan,
2012). Geografija je torej faktičnim besedilom, ki neposredno odslikavajo stvarnost,
dodala tudi analizo tekstov leposlovja oz. fikcije, pri čemer je meja med obema močno
zabrisana. Pri vsakem faktičnem tekstu namreč lahko najdemo nekaj fikcijskosti in pri
vsaki fikciji tudi nekaj faktičnega, uči literarna teorija (Urbanc, Juvan, 2012). Urbanc in
Juvan opozarjata tudi na to, da je za mnoge bralce pomembno nanašanje besedilnih
na geografske lokacije, na kar kaže obiskovanje krajev in prostorov iz literarnih del,
npr. poti Byronovega grofiča Harolda, Dickensovega Londona, Prešernovega slapa
Savica ali Kosovelovega Krasa. Lokalne in državne oblasti tovrstno zanimanje bralcev
podpirajo s spomeniki, spominskimi ploščami, krajevnimi imeni, ekskurzijami, izleti,
kjer svoj del pristavi tudi turistična industrija.
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Tretje stičišče geografije in literarne vede je na ravni proučevanja. Poleg strokovne
literature, statističnih virov in kartografskih podatkov postaja v geografiji pomemben vir
proučevanja tudi leposlovje, pri čemer je, kot smo že pisali, potrebno paziti na
razmejitve med fiktivnim in faktičnim ali celo na prehajanje med njima. Geografe
zanima tudi, kako je bil prostor opisan v literarnih delih in kako so pisatelji opredelili
svojo povezanost z naravno- in družbenogeografskimi pojavi (DeLyser, 2009; cv:
Urbanc, Juvan, 2012), hkrati pa lahko skozi leposlovje ugotavljamo, »kako
posamezniki in družba dojemajo pokrajino in prostor, še posebej v povezavi s čustvi,
vrednotami, družbenimi odnosi in pomeni« (prav tam, str. 303).
Literatura in geografija se povezujeta tudi na področju nekaterih konceptov ter
filozofsko-teoretičnih izhodišč, kot so občutek kraja (t. i. subjektivna izkušnja kraja),
topofilija

in

topofobija

(odnos

med

krajem/pokrajino

in

posameznikom),

drugi/drugačnost (razmerje jaz/drugi, vpliv drugega name/moj kraj) in brezkrajevnost
(izguba/brisanje krajevne identitete zaradi integracije in globalizacije) (Urbanc, Juvan,
2012).

V tem kratkem obdobju raziskovanja povezav med literarno vedo in geografijo se je v
slovenščini

deloma

uveljavil

tudi

izraz

literarna

geografija,

nemško

Literaturgeographie, angleško literary geography. Takšno poimenovanje je lahko
problematično, ker gre lahko v tem kontekstu za eno od usmeritev v literarni vedi, ki se
osredotoča na prostorske vidike literature, lahko pa gre za geografsko disciplino, ki kot
glavni vir raziskovanja uporablja literaturo oz. literarna besedila (Perenič, 2012). Z
vidika literarne vede obstajata dve metodološki usmeritvi. Prva, starejša, na tematskih
zemljevidih prikazuje pomembne podatke iz biografij avtorjev, kot so npr. rojstni kraji,
kraji bivanja, pravimo tudi, da pisce umešča v prostor, druga, aktualnejša pa se zanima
za literarno predstavljene prostore v njihovi povezanosti z geografskim prostorom
(Perenič, 2013).
Zdi se, da sta področji nepovezani in nimata česa črpati eden od drugega, a vidimo
lahko, da sta povezani tako na konceptualni kot metodološki ravni. Literatura
predstavlja

resen

predmet

geografskega

proučevanja,

geografija

pa

lahko

raziskovalcem literature nudi oporo v metodologiji in kartografiji, most pa med drugim
gradita tudi s pomočjo koncepcije pokrajine.
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2.

BRANJE

Beremo vsak dan. Časopise, revije, reklame, napise, deklaracije na izdelkih, spletna
omrežja, podnapise pri gledanju filma, knjige, učbenike, račun v trgovini. Beremo iz
različnih vzgibov in z različnimi nameni. Ker potrebujemo neko informacijo, ker se
želimo sprostiti, se nekaj naučiti ali odtavati v domišljijski svet. Komunikacija med
bralcem in besedilom naj bi bila za bralca v prvi vrsti prijetna, pozitivna izkušnja, ker z
njo zadovoljuje trenutne potrebe.
Skozi zgodovino so se različni raziskovalci ukvarjali s tem, da bi teoretično opredelili
branje: definicij je veliko, razlikujejo pa se glede na poglavitni proces, ki poteka
medtem, ko beremo. Pri čemer je treba poudariti, da pripisovanje večjega pomena
določenim procesom nikakor ne pomeni izključitve oz. zanikanja obstoja drugih
(Pečjak, 1999). Sonja Pečjak je v svoji knjigi Osnove psihologije branja: spiralni model
kot oblika razvijanja bralnih sposobnosti učencev (1999) opisala štiri poglavitne
skupine glede na procese, ki potekajo med branjem:

I.

Definicije, ki pri branju poudarjajo proces dekodiranja ali prepoznavanja
tiskanih, pisanih simbolov (črk, besed ali besednih skupin). Primer takšne
definicije branja je: »Branje je percipiranje vrstnega reda črk in njihove sinteze
s tem, da se bralec dalj časa zadrži na elementih besed, na njihovem položaju
v prostoru, na obliki in velikosti črk« (Pečjak, 1999, str. 12).

II.

Definicije, ki pri branju poudarjajo proces razumevanja oz. pomenski del
bralnega procesa. Goodman (1970; cv: Pečjak, 1999, str. 12) branje opredeli
kot »psiholingvistični proces, pri katerem bralci po svojih najboljših močeh
rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki«.

III.

Definicije, ki pri branju poudarjajo integracijo dekodiranja in razumevanja.
Perfetti (1985; cv: Pečjak, 1999, str. 12) pravi, da je »branje v prvi fazi proces
dekodiranja besed, ki je odvisen od povezave novih besed s pojmi iz bralčevega
spomina in z izgovorom besed. V drugi fazi pa gre za proces razumevanja
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sporočila besedila«. Razlaga tudi, da se informacije iz besedila integrirajo v že
obstoječo mrežo znanja v dolgoročnem spominu.

IV.

Definicije, ki branje opredeljujejo kot večstopenjski proces, razdeljen na
posamične zaporedne stopnje, pri katerem sodelujejo različne sposobnosti.
Buzan (1982; cv: Pečjak, 1999, str. 12) branje opredeli kot sedemstopenjski
proces, »pri katerem gre za navezovanje medsebojnega odnosa med
posameznikom ter sporočili, podanimi v simbolih«. Stopnje procesa so
naslednje: prepoznavanje črk in besed, sprejetje vizualnih podatkov z očmi,
notranje (povezovanje posameznih delov besedila v smiselno celoto) in zunanje
strnjevanje informacij (povezovanje novih informacij s predznanjem), ohranitev
informacij v spominu, priklic in sporočanje informacij (učinkovita uporaba)
(Pečjak, 1999).

Branje, kot ga bomo razumeli in obravnavali v tej magistrski nalogi, je zahteven duševni
proces, pri katerem ni pomembno le razpoznavanje pisnih znakov, čeprav temu ne
pripisujemo zmanjšanega pomena, temveč je bistveno tudi razumevanje, doživljanje
in interpretacija, da bi lahko doprinesli k razvoju posameznika in njegovi bralni
zmožnosti.

2.1.

BRALNA PISMENOST

V začetku prejšnjega stoletja je bil bralno pismen tisti posameznik, ki je znal brati in
pisati, v 21. stoletju pa takšna opredelitev ne zadošča več, saj družba od posameznika
zahteva obvladovanje vse bolj raznolikih jezikovnih rab in besedil na višjih ravneh
razumevanja (Pečjak, 2010), zato je cilj šolanja učence pripeljati do stopnje bralne
pismenosti (Pečjak, Gradišar, 2012). Iz zgornjega primera lahko vidimo, da je pomen
bralne pismenosti vedno odraz zahtev družbe, ki določa, katere zmožnosti so potrebne
za posameznikov razvoj in razvoj družbene skupnosti (Street, 2003; cv: Pečjak, 2010).
Bralna pismenost je danes »prepoznana kot temeljna zmožnost in človeška vrednota,
ki prinaša napredek, razvoj, svobodo, ozaveščanje, enakost in demokracijo.
Posamezniku omogoča nadaljnje in vseživljenjsko izobraževanje, konkurenčnost na
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trgu dela ter umestitev v širše in ožje družbeno okolje« (Nolimal, 2011, str. 7). V
mednarodni raziskavi PISA5 jo opredeljujejo kot »razumevanje, uporaba, razmišljanje
o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje
postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi«
(Štraus in sod., 2016, str. 59). Vključuje tako »kognitivne kompetence (od osnovnega
dekodiranja preko poznavanja besed, slovnice, jezikovnih in besedilnih struktur in
značilnosti do znanja o svetu), kot zavedanje in zmožnost uporabe različnih bralnih
strategij med obdelavo besedila« (prav tam).
Naloga šole je, da učencem ponudi vse pogoje za uspešen razvoj bralne pismenosti,
to pa počnemo z branjem, pisanjem, poslušanjem in govorjenjem. Projekt
Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, ki ga
je med letoma 2011 in 2013 vodil Zavod RS za šolstvo, temelji na teoretskem
izhodišču, da je za višjo bralno pismenost potrebno »vzpostavljanje pismenega okolja,
kakovostni pouk z aktivno vključenostjo učencev v najrazličnejše življenjske
komunikacijske dejavnosti in pa branje različnih vrst besedil« (Nolimal, 2013, str. 20).
Projekt je odgovor slovenske šolske politike na mednarodno raziskavo PISA 2009, kjer
so se slovenski 15-letniki v bralni pismenosti odrezali slabše od povprečja sovrstnikov
držav OECD in EU6. Cilj šole je razviti pozitiven odnos in stališče do branja,
metakognitivni bralni proces in razumevanje prebranega (Pečjak, 1999). Pozitivna
stališča in odnos do branja lahko uresničujemo z izboljšanjem motivacije in interesa za
branje, metakognitivni bralni proces7 z ozaveščanjem in refleksijo o branju in učenju,
kar posledično vodi v vzpostavljanje samoodgovornosti in samoregulacijo učenja,
izboljšanje branja z razumevanjem pa razvijamo predvsem z vpeljevanjem bralnih
učnih strategij8 (Nolimal 2012, str. 13; cv: Nolimal 2013, str. 20).

5

Program for International Student Assessment.

6

Rezultati novejših raziskav iz leta 2015 kažejo, da se je bralna pismenost učencev v Sloveniji bistveno

izboljšala in je dosežek učencev v primerjavi s tistim iz leta 2012 višji za 24 točk (iz 481 na 505 točk) in
je višji tudi od povprečja OECD (493 točk) (Štraus in sod., 2016).
7

»Gre za spremljanje procesa in uspešnosti branja (pred branjem, med njim in po njem), spremljanje

občutij in socialnih okoliščin« (Pečjak, 2012; cv: Nolimal, 2013, str. 20).
8

Pečjak in Gradišar (2012, str. 48) jih opredeljujeta kot »zavestno izbiro določenih miselnih operacij

(korakov) pri branju, ki bralcu v specifični učni situaciji omogočajo doseganje učnega cilja«.
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Branje je nezaključen proces, ki ga razvijamo vse življenje, cilji le-tega pa se skozi
različna življenjska obdobja spreminjajo. Skozi izobraževanje na osnovni- in
srednješolski ravni naj bi učenci razvijali naslednje cilje branja (Pečjak, Gradišar, 2012,
str. 63):
-

razvijanje bralnih sposobnosti (npr. bralnih tehnik, bralnega razumevanja),

-

učenje (kognitivni in metakognitivni vidik branja),

-

razvijanje motivacije za branje (čustveno-motivacijski vidik branja),

-

spoznavanje različnih zvrsti branja (umetnostna in neumetnostna besedila).

2.2.

DEJAVNIKI BRALNE UČINKOVITOSTI

Ker je (literarno) branje lahko zelo zahtevno, so se avtorji ukvarjali s tem, kaj vpliva na
njegovo učinkovitost. Če bi strnili vsa proučevanja, jih lahko delimo na kognitivne in
čustveno-motivacijske dejavnike (Pečjak, 1999), nekateri pa k njim dodajajo še
socialno-kulturne dejavnike (Pečjak, 1993). Pomembni so za razumevanje in
dojemanje branja kot (zahtevnega) psihološkega procesa in vplivov nanj.

2.2.1. Kognitivni dejavniki
Večina avtorjev govori o dveh temeljnih dimenzijah pri bralnem procesu, tj. dekodiranju
in razumevanju, nekateri pa tudi o dveh temeljnih fazah v bralnem razvoju, tj. učenje
branja in učenje s pomočjo branja (Pečjak, 1999).
V prvi fazi bralnega razvoja – učenju branja poteka proces dekodiranja besed, kjer
učenci vzpostavljajo odnos črka-glas, spoznavajo črke in njim pripadajoče glasove, iz
tega pa sledi integriranje identificiranih črk k njihovim pripadajočim glasovom. Proces,
ki sledi, je »uporaba jezikovnih sposobnosti, npr. skladnje in pomenoslovja pri
dopolnjevanju manjkajočih besed v povedih« (Pečjak, 1999, str. 24). Ko sta usvojena
oba procesa, pomeni to velik napredek v sami tehniki branja. Druga faza bralnega
razvoja je učenje s pomočjo branja in v svojem bistvu pomeni sposobnost
razumevanja. Medtem ko se branja naučimo v prvih letih šolanja, druga faza traja vse
življenje (prav tam).
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Na samo sposobnost dekodiranja vplivajo številne spretnosti in sposobnosti,
najpomembneje pa sposobnost zaznavanja/prepoznavanja grafičnih simbolov in
sposobnosti fonemskih procesov (glasovno razločevanje in glasovno razčlenjevanje).
Na proces razumevanja pri branju pa vplivajo predvsem sposobnosti višje ravni (npr.
obseg besedišča, kratkoročni spomin, poznavanje skladenjske zgradbe besedila9,
sposobnost zaključevanja oz. razumevanja celotnega besedila, predznanje) (Pečjak,
1999, str. 26). V pedagoški praksi je ključnega pomena, da učitelj razume, da usvojena
tehnika branja še ne pomeni tudi bralnega razumevanja.

2.2.2. Čustveno-motivacijski dejavniki
K čustveno-motivacijskim dejavnikom štejemo pozitiven/negativen odnos/stališče do
branja in interes za branje določene vsebine. Pečjak (1999, str. 50) stališče do branja
opredeljuje kot »relativno trajno naravnanost posameznika, da reagira (pozitivno ali
negativno) do bralnega gradiva, do bralnih situacij in vsega, kar je povezano z
branjem«. In prav stališče do branja je ključni dejavnik bralne učinkovitosti (prav tam).
Avtorica izpostavlja še, da stališče do branja ni nekaj statičnega, saj se lahko pod
vplivom dobrega razumevanja in sprejemanja prebranega spremeni tudi stališče do
branja. »Če pride do premika stališč v pozitivni smeri, to deluje v smeri povečanja
pozornosti in izboljšanja razumevanja, če pa se stališče razvije v negativno smer, pride
do obratnega učinka – torej do upada pozornosti in zmanjšanja stopnje razumevanja«
(Pečjak, 1999, str. 53). Ta spoznanja pomenijo, »da je treba za učence izbirati ustrezno
bralno gradivo« (Krakar Vogel, 2004, str. 23).
Bralno motivacijo avtorici Pečjak in Gradišar (2012, str. 71) pojmujeta kot
»nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju,
dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in
si želi bralno izkušnjo še ponoviti (doživeti ponovno)«.

9

Skladnja je znanstvena disciplina jezikoslovja, ki razlaga pravila zlaganja/skladanja/povezovanja

manjših enot jezika (npr. besed) v večje (besedna zveza, stavek, poved, besedilo). Tako »na proces
skladenjske zgradbe besedila vplivajo mdr. naslednji dejavniki: vrstni red besed, vrste stavčnih členov
v stavku oz. povedi, predpone, pomeni besed, postavljanje ločil« (Pečjak, 1999, str. 47).
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Ločimo zunanje in notranje dejavnike motivacije za branje (Pečjak in sod., 2006). Med
slednje sodijo (prav tam):
-

bralna kompetentnost (bralčevo zaupanje vase, da je sposoben izpeljati bralne
naloge do cilja),

-

interes (čustvena vključenost bralca v branje, usmerjena pozornost, povečana
miselna dejavnost),

-

bralna zatopljenost (izrazita osredotočenost bralca na bralno gradivo s
povečano miselno aktivnostjo),

-

prepričanje bralca o pomembnosti in vrednosti bralca.

Med zunanje dejavnike motivacije za branje pa sodijo (prav tam):
-

priznanje (bralec bere zaradi materialnih nagrad, npr. pohvale, diplome),

-

dosežek (bralec bere zaradi dobre ocene),

-

tekmovalnost (bralec bere, da bi bil boljši od vrstnikov, prijateljev),

-

socialna motivacija (bralec bere zaradi sodelovanja v različnih socialnih
aktivnostih, kot so npr. pogovori s prijatelji, vrstniki).

Notranja motivacija je bolj učinkovita od zunanje, saj slednja vpliva zgolj začasno,
notranja pa vodi do trajnih bralnih interesov in vseživljenjskega branja (Pečjak in sod.,
2006). Tako je za bralno uspešnost bolj pomembna notranja motivacija, kar pa ne
zmanjšuje pomena zunanje motivacije, in sicer še posebno pri manj uspešnih učencih,
katerim je zunanja potrditev pogosto edina spodbuda za branje/učenje. Čustvenomotivacijski dejavniki pogosto medsebojno učinkujejo drug na drugega, zato jih je
smiselno obravnavati celostno (Pečjak, Gradišar, 2012).

2.2.3. Socialno-kulturni dejavniki
Socialno-kulturni dejavniki poudarjajo kulturno okolje, v katerem otrok živi, kot
pomembno za branje in učni uspeh. Raziskave kažejo, da se otroci, ki izhajajo iz družin
z višjim socialno-ekonomskim statusom, prej in veliko pogosteje srečajo z literaturo kot
tisti iz revnejših družin (Pečjak, 1993). Otroci iz družin z nizkim statusom imajo na voljo
manj raznovrstnega bralnega gradiva (npr. slikanice, knjige, revije, časopisi,
zemljevidi, koledarji itd.), deležni so manj pozitivnih zgledov in spodbud za branje
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(Pečjak, 1996). Kunst Gnamuš (1975; cv: Pečjak, 1993) opozarja tudi na izobrazbo
staršev v povezavi z uspešnostjo otrok pri branju. Otroci staršev s srednjo, višjo ali
visoko izobrazbo prednjačijo v besedišču in govorici. Krakar Vogel (2004) pa izpostavi
tudi širše socialno okolje (vrstniki, šola, mediji) kot pomemben dejavnik pri branju.

2.3.

LITERARNO BRANJE

Kljub temu da velika večina posameznikov bere vsak dan, lahko neko branje ni enako
drugemu branju. Glede na to, s kakšnim namenom beremo oziroma kakšna je naša
motivacija za branje, avtorica Metka Kordigel loči dve poglavitni vrsti branja:
pragmatično in literarno-estetsko. Slednje je tisto, »ko se človek s pomočjo tiskane
besede zaziblje v prijetni svet domišljije« (Kordigel, 1990, str. 35), pragmatično branje
pa bralcu omogoča pridobivanje določenih informacij, razširjanje znanja (Kordigel,
1990).

2.3.1. Pragmatično branje
Pri pragmatičnem branju gre predvsem za branje neumetnostnih besedil. Glede na
stopnje zahtevnosti ga delimo na informacijsko, poljudnoznanstveno, strokovno in
znanstveno branje (navedeno od najmanj do najzahtevnejšega), pri čemer se
informacijsko nanaša predvsem na iskanje in zbiranje podatkov (namensko ali
naključno), poljudnoznanstveno pa na branje poljudnoznanstvenih, publicističnih
besedil, ki jih avtorji pišejo z namenom seznanjati nepoznavalce o neki temi. Poznamo
tudi strokovno branje, tj. ko je bralec spreten predvsem v branju besedil z nekega
ožjega strokovnega področja, ki vsebujejo strokovne izraze, ter znanstveno branje, tj.
branje in razumevanje težjih znanstvenih besedil. Posameznik lahko v različnih bralnih
situacijah bere na štiri različne načine, ni pa nujno, da vsak posameznik tudi obvlada
vse načine (Kordigel, 1990).
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2.3.2. Literarno-estetsko branje
Literarno-estetsko branje Kordigel deli glede na bralčeve spretnosti in kakovost
njegovega branja. Razlikuje evazorično branje in literarno branje. Evazorično zajema
branje trivialne literature ali trivialnega stripa. Pomeni branje, »pri katerem se bralec
zaziblje v prijetni svet domišljije, vendar ni pripravljen slediti avtorjevi domišljiji, ne
akceptira avtorjeve pravice videnja, doživljanja in predstavljanja sveta, ampak
uporablja literaturo zato, da vanjo projicira svoja lastna čustva, svoje lastne čustvene
primanjkljaje, svoje lastne želje po doživetjih in zanimivih, vznemirljivih in čustveno
nabitih situacijah« (Kordigel, 1990, str. 36). Za evazoričnega bralca je značilna
identifikacija kot obrambni mehanizem, pri čemer išče zadovoljitev v tem, kar so
uresničili drugi, sam pa ni mogel, ter mehanizem fantaziranja, pri čemer si bralci
zamišljajo sebe kot junaka ali žrtev (Kordigel, 1990).
Literarno branje v ospredje postavlja umetniškost besedila. Kordigel (1990, str. 39)
izpostavlja njegove naslednje lastnosti:
-

Bralec avtorju priznava njegovo avtonomnost in pravico razvijati, zapletati in
razpletati dogajanje tako, kot se mu to za izpoved njegovega doživetja zdi
najbolj prav.

-

Bralec je odprt za sporočilno vrednost literarne oblike, pripovednega sloga
(besednega in zvočnega), vse to se v njegovi zavesti zliva v harmonično
literarno doživetje, ob tem pa nastajajo globoki vtisi, h katerim se v mislih zmeraj
znova vrača. O problemih, ki jih literatura načenja, razmišlja in se notranje
bogati.

-

Če se bralec večkrat vrača k isti knjigi, jo ob vsakokratnem branju doživlja na
nekoliko drugačen način.

Literarno branje je zelo intenzivna duševna dejavnost, ki zahteva, da bralec sodeluje
in je pozoren do vsebine, hkrati pa literarno branje vpliva na njegovo domišljijo, čustva
in razum (Krakar Vogel, 2004). Branje se od gledanja televizije, video vsebin ali slik in
poslušanja radia razlikuje po tem, da na drugačen način zaposluje možganske vijuge,
je zato veliko bolj naporno in hkrati manj priljubljeno. Elektronski mediji pritegnejo našo
pozornost in jo zadržijo na površini, branje umetniških besedil pa obrne pogled v naš
lasten notranji svet in doživimo premik v našem običajnem zaznavanju resničnosti
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(Košir, 2001; cv: Krakar Vogel, 2004). Literatura kot drugi mediji ne prinaša hitrih in
enoznačnih informacij in presoj o času, prav tako ne lahko dosegljivega užitka oz.
razvedrila kot npr. šport, estrada, novi mediji (Juvan, 2000), zato je pogosto manj
priljubljena pri mladostnikih kot druge dejavnosti.
Literarno branje je sestavina sporazumevalne zmožnosti/jezikovne pismenosti, hkrati
pa vključuje tudi elemente kulturne in medkulturne zmožnosti ter širših socialnih
kompetenc (Žbogar, 2014). Žbogar ločuje tri vrste literarnega branja:
-

Doživljajsko, tj. »doživljanje prebranega besedila in vživljanje v literarne
svetove« (Žbogar, 2014, str. 551).

-

Kritično (kognitivno) je »interpretativno in logično-analitično: gre za branje z
razumevanjem in branje za razumevanje ter se kaže kot zmožnost analiziranja
besedila, odkrivanja vzročno-posledičnih odnosov, kritike, vrednotenja in
argumentiranja« (Žbogar, 2014, str. 552).

-

Ustvarjalno je v nasprotju z doživljajskim in kognitivnim povsem poljubno in
svobodno, prepuščeno domišljiji (tako bereta npr. režiser ali scenarist), zato
táko branje od besedilne predloge pogosto zelo odstopa« (prav tam).

2.3.3. Literatura
Mednarodni izraz literatura je latinskega izvora in prvotno pomeni črkovna pisava (lat.
littera = črka) oz. pisava s črkami. Od začetka je označevala vse s črkami zapisano
umovanje, ne glede na njegov namen (Kmecl, 1983). V Evropi je v rabi od 18. stoletja,
pred tem je področje literature označeval starogrški izraz póiēsis, nato pa polatinjeni
izraz poezija. Prvotno je izraz póiēsis/poezija pomenil proizvajanje, izdelovanje,
ustvarjanje, šele v času Platona se je začel omejevati na pesniško umetnost v povezavi
z glasbo in plesom. V renesansi, baroku in klasicizmu (14.–17. stoletje) pa se je omejil
zgolj na besedno ustvarjalnost v verzih, nato pa se je v 18. stoletju z razmahom
pripovedništva in dramatike v nevezani besedi začel uporabljati izraz literatura tako za
verzne kot prozne oblike besedne umetnosti, têrmin poezija pa se je ohranil za verzna
besedila (Kos, 2001) in je danes sinonim za liriko oz. verzifikacijo (Kmecl, 1983).
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Literaturo danes označujemo kot »umetnost, upodabljajočo z uporabo dovršene
jezikovne oblike: torej leposlovje« (Kmecl, 1983, str. 24) ter pomeni »množico besedil,
ki jih avtorji (pesniki, pisatelji, dramatiki) ustvarjajo z drugačnimi nameni, bralci pa
sprejemajo na drugačen način kot neumetnostna besedila. Literarna (umetnostna)
besedila namreč posredujejo predvsem sporočila za bralčevo domišljijo, čustva, čute,
etiko, manj pa preverljive podatke o resničnem svetu« (Ambrož in sod., 2000 str. 406).
Značilnosti, ki jih pripisujemo umetnostnim besedilom, so (prav tam):
-

Estetskost (posebna oblikovanost).

-

Večpomenskost besed, besednih zvez, povedi in besedil (več različnih bralcev
si lahko isto stvar razlaga različno).

-

Fiktivnost (izmišljenost), saj opisujejo bolj ali manj izmišljene, neresnične
dogodke, osebe, kraje, čase, odnose, lahko pa uporabi resnične dogodke, kraje,
osebe in jih preoblikuje v nove ali pa ostanejo podlaga za novo ustvarjanje.

-

Neodvisnost od časa in kraja nastanka – umetnostna besedila so lahko aktualna
še dolgo po svojem nastanku in nekatera bralci prebirajo še stoletja po nastanku
in odkrivajo njihove nove pomene in vrednote.

-

Umetniškost (literarnost) je največja vrednota literature in skupek vseh
značilnosti, ki delo povezuje v estetsko dovršeno.

Izraz literatura se danes uporablja tudi zunaj literarnega območja in pomeni vsakršno
spisje kake stroke (npr. medicinsko, geografsko, politično) (Kos, 2001), spisom ali
knjigam, ki se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji pravimo strokovna literatura (npr.
elektrotehnična literatura, kuharska literatura), besedo uporabljamo tudi žargonsko
(npr. kupimo zabavno časopisje in se pohvalimo: »Dobro smo se založili z literaturo!«)
(Kmecl, 1983). Zato se, da bi lažje ločevali med seboj, pogosto za leposlovno literaturo
uporablja tudi izraz literarna umetnost ali besedna umetnost (Kos, 2001). Slednja
oznaka je nastala iz spoznanja, da »književna umetnina zunaj jezika/besede ne more
nastati in da je zato književna umetnost predvsem umetnost oblikovanja besednega
gradiva« (Kmecl, 1983, str. 27). V slovenščini lahko za izraz literatura najdemo tudi
sinonima slovstvo (zastar. slovo = beseda), ki je v dobi ilirizma k nam prišel iz
hrvaščine, ter književnost, ki je prav tako sredi 19. stoletja k nam prišel iz hrvaščine
oziroma srbščine, in pomeni tisto, kar je zapisano v knjigah (Kos, 2001).
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V tej magistrski nalogi bomo izraz literatura uporabljali izključno v pomenu besedne
umetnosti, razen v poglavju Viri in literatura, kjer ta pojem označuje celoten seznam
uporabljene strokovne literature za potrebe izdelave te magistrske naloge.

2.3.4. Pomen branja literature
Ameriški psiholog Benjamin Samuel Bloom je vzgojo opredelil kot »načrtno in
organizirano vplivanje na posameznikovo oblikovanje stališč in vrednot« (Marentič
Požarnik, 1991; cv: Krakar Vogel, 2004, str. 53). Ker »branje literature vpliva na čustva,
domišljijo, razum in vrednote, lahko to hkrati vpliva tudi na vrednostni sistem
posameznika, zato ima lahko književnost izrazito vzgojno komponento« (prav tam).
Vendar vplivanje na vrednostni sistem posameznika nikakor ne sme biti primarni cilj
književnega pouka oz. obravnave književnih del pri pouku, saj se bojimo ideologizacije,
zato je to naš posredni cilj. Primarno so vzgojni cilji, ki jih zasledujemo s književnostjo,
ožji. Z branjem literature vplivamo na književno kulturo, tj. »na pozitivno dojemanje
leposlovja, pozitiven odnos do književne ustvarjalnosti, človekovo potrebo po knjigi,
»ljubezen do lepe knjige«, ki jo človek pridobi s pozitivnimi bralnimi izkušnjami« (prav
tam) ter na bralno kulturo, ki pa je »ožji pojem, saj ne zajema kompleksnega odnosa
do književnosti, vseh dejavnikov njene recepcije in produkcije, ampak zgolj privzgojeno
bralno sposobnost in pozitiven odnos do branja« (Krakar Vogel, 2004, str. 54).
Kaj vse lahko branje nudi učenem, je opisano tudi v učnem načrtu za slovenščino v
osnovni šoli, in sicer »branje daje priložnost za oblikovanje osebne in narodne
identitete, širjenje obzorja ter spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem
kulturnem prostoru in širše. S spoznavanjem druge kulture in skupnih kulturnih vrednot
gradijo strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in
medkulturno zmožnost. Učenci tako tudi ohranjajo in razvijajo pozitivni odnos do
branja, stik s temi besedili pa je zanje potreba in vrednota« (Učni načrt. Slovenščina.
2011, str. 610).

10

Zaradi zagotavljanja preglednosti med besedilom ne uporabljamo polnega imena učnih načrtov in

katalogov znanj, temveč navajamo krajše ime; namesto »Učni načrt. Program osnovna šola.
Geografija. 2011« smo zapisali »Učni načrt. Geografija. 2011«.
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Že Platon in Aristotel sta pisala o tem, da je literatura način spoznavanja, sredstvo
vzgoje (bodisi pozitivni bodisi negativni zgled), predmet estetskega uživanja in – pri
Aristotelu s pojmom katarze tudi – terapevtsko sredstvo. Skozi zgodovinska obdobja
je imela različne razloge za pomembnost, odvisno od zgodovinskih okoliščin – bila je
pomembna za versko spodbudnostne namene, narodno buditeljstvo, ohranjanje
nacionalne zavesti ter je imela vlogo pri oblikovanju nacionalnih držav. Literatura je
bila skozi zgodovino pomembna za učenje jezikov in je (še danes) pomemben
zgodovinski in kulturnozgodovinski dokument. Zmožna nam je približati tudi časovno,
geografsko ali kulturno oddaljene življenjske svetove (Virk, 2008), kar krepi
medkulturno zmožnost ter strpnost do lastne in tuje kulturne dediščine (Žbogar, 2014,
str. 555), saj »posreduje spoznavne, estetske, etične, religiozne, družbene in druge
vrednote in je še vedno izjemno pomembna tudi kot nosilka moralnih in družbenih
sporočil« (Virk, 2008, str. 6).
Dejstvo je, da branje literature pripomore k razvoju bralne pismenosti in širše
sporazumevalne zmožnosti11 (Juvan, 2000), hkrati pa nam nudi estetsko doživetje, pa
tudi zabavo, preganjanje dolgčasa, omogoča nam zbiranje informacij in širjenje
znanja« (Žbogar, 2014, str. 552). Literarno branje »spodbuja domišljijo, empatijo,
bogati čustveni svet, razvija interese, pisne sposobnosti, mišljenje, razširja izkušnje in
razumevanje, spodbuja k medpredmetnemu povezovanju« (Žbogar, 2014, str. 553).
Raziskave kažejo, da ob branju danes uživa zgolj slaba četrtina srednješolcev, branje
leposlovja jih dolgočasi, rajši pa berejo knjige po lastnem izboru (Florjančič, 2014; cv:
Krakar Vogel, 2016). Hkrati pa mladi izpostavljajo, da jim je šolska obravnava literature
lahko zelo všeč, k čemur največ prispeva učitelj (Ivšek, 2007, Melinc Mlekuž, 2015; cv:
Krakar Vogel, 2016). Interes mladih za branje literature torej lahko spodbudi

11

Sporazumevalna zmožnost je širok pojem in kot tak predmet številnih znanstvenih raziskav in

opredelitev jezikoslovcev. Večinoma so si enotni v pojmovanju, jo pa z različnimi besedami poimenujejo.
Canale in M. Swain sta jo pojmovala kot »sintezo temeljnega sestava znanja (tj. obvladanje jezika pri
posamezniku in njegovo védenje o potencialni jezikovni rabi) in veščin, potrebnih za sporazumevanje
(tj. tega, kako posameznik uporabi znanje v dejanskih okoliščinah)« (Canale, Swain, 1980; Canale,
1983; cv: Bešter Turk, 2011, str. 115). Ključno za njen razvoj je posameznikovo udejanjanje v
dejavnostih branja, pisanja, poslušanja in govorjenja, torej se razvija z rabo (Bešter Turk, 2011).
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»kakovostna neposredna pedagoška komunikacija med zavzetim učiteljem, učenci in
literaturo« (Krakar Vogel, 2016, str. 6).
Pozitivni učinki, s katerimi lahko mlade prepričamo o krivičnosti zapostavljanja
literature, so:
-

»Posameznik reflektira svojo identiteto – podoživlja in premišljuje vsakršno
drugost in drugačnost, jo je sposoben bolje razumeti in se odzivati nanjo.

-

Literatura spodbuja kritično mišljenje, vrednostno orientacijo po lastnih dejanjih
in danem družbenem trenutku.

-

Bistveno je sooblikovala narodno kulturno identiteto, kar je potrebno poznati pri
vpetosti v mednarodne procese komunikacije.

-

Prek nje se bolj kakor pri kakem drugem šolskem predmetu spoznavajo
»značilni simptomi iz celovite kulturne zgodovine«.

-

Literatura omogoča sodobnemu človeku potreben estetski prehod iz
pragmatičnega sveta v fikcijo, »eskapizem« na višji ravni kakor pop kultura,
tabloidi ipd.

-

Književnost je kulturni kapital, zaloga vednosti, ki jo je potrebno poznati v
izobraženskem komuniciranju za primerjanje, argumentiranje …« (Juvan, 2007;
cv: Krakar Vogel, 2016).

Virk pa v svoji razpravi (2008) opozarja tudi na to, da literatura kot prinašalka »takšnih
ali drugačnih vrednot in sporočil« ni nujno neproblematična. Sprašuje se, če nima
vsaka pozitivna vrednota oz. sporočilo, ki jo literatura prinaša, tudi svojega minusa, da
lahko vsebuje tako pozitivne kot negativne vzgojne namere. To podkrepi s primerom
vzgajanja nemške mladine preko literature v času nacizma in vzgajanja državljanov
Sovjetske zveze v času komunizma. Sprašuje se, če niso vrednote, ki jih želimo predati
kot vzgojitelji, pogosto vrednote nas samih in ne vrednote literature. Opozarja možnost
ideoloških in stereotipnih sporočil in njihovega prenosa na bralce, hkrati pa so lahko
ravno ta ideološka in stereotipna sporočila zelo pomembna in poučna za učenje
prepoznavanja in osmišljanja le-teh.
Seveda je mogoče vse pozitivne vrednote in sporočila prenesti tudi v obliki drugih
medijev in če bi bila literatura pomembna zgolj zaradi tega, potem kot taka ne bi bila
več nujno potrebna. Zakaj torej ne nadomestimo literature z nečim enako učinkovitim?
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Kaj nam književnost nudi, da je lahko nenadomestljiva? To je njeno bistvo, njena
specifika, to, česar še nihče ni uspel v celoti definirati, saj opisujemo zgolj njene
predpostavke in učinek, in sicer njena literarnost (Virk, 2008). Učinek literarnosti je
»literatura kot eminentno mesto razpiranja drugega, drugosti, drugačnosti« (Virk, 2008,
str. 9), to pomeni, da je narava literarnih besedil, da »s svojo odprtostjo poudarjeno
vplivajo na posameznikovo domišljijo, čustva in razum in se zato izmikajo hitremu in
dokončnemu opomenjanju« (Krakar Vogel, 2004, str. 24). In ker vplivajo poudarjeno,
»so bolj kot drugi prenosniki takih ali drugačnih sporočil posebej uporabna in
nedvomno tudi pomembna« (Virk, 2008, str. 11).
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3. LITERATURA PRI POUKU GEOGRAFIJE

Znanje geografije je sestavni del temeljne izobrazbe, saj »vsebuje vedenja o domovini
in svetu ter o varovanju okolja in smotrnem gospodarjenju z njim« (Učni načrt.
Geografija. 2011, str. 4). V program osnovne šole je umeščena, da »učencu pomaga
pridobiti znanje, sposobnosti in spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume ožje
in širše življenjsko okolje, in da ga vzgaja v pravilnem vrednotenju in spoštovanju
okolja, s čimer si pridobi tudi odnos do narave, sebe, sočloveka in družbe« (prav tam).
V splošno, klasično in ekonomsko gimnazijo pa podobno, in sicer »da dijake usmerja
v spoznavanje in obvladovanje življenjskih okoliščin, ki se nanašajo na človekov
naravni in družbeni življenjski prostor« (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 7), poleg
tega pa vzgaja, »da bi to okolje znal pravilno vrednotiti, spoštovati in z njim gospodariti«
(prav tam). Znanje geografije je nujno potrebno vsakemu mlademu človeku »za
nadaljnje izobraževanje, uspešno opravljanje poklica in spodbujanje vseživljenjskega
učenja« (Učni načrt. Geografija. 2011, str. 4).

Pri pouku geografije (prav tam):
-

učence usposabljamo za odgovoren, angažiran in solidaren odnos do
naravnega in družbenega okolja ter za reševanje prostorskih vprašanj in
vzajemno sožitje med naravo in človekom z vidika sonaravnega trajnostnega
razvoja;

-

učenci razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu
narodu in državi ter ljubezen do naravne in kulturne dediščine;

-

učenci spoznavajo vrednote, ljudi in družbe doma in po svetu, kar prispeva k
razumevanju med narodi in spoštovanju različnosti.

Cilj šolskega sistema je, da učenec ob koncu obveznega šolanja doseže stopnjo bralne
pismenosti, kar pomeni, da je sposoben »razumeti in uporabiti tiste pisne jezikovne
oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za posameznika« (Elley,
Gradišar, Lapajne, 1995; cv: Pečjak, Gradišar, 2012, str. 39). Zato je naloga vseh
šolskih predmetov, ne le jezikoslovnih, da razvijajo širše sposobnosti, med njimi tudi
bralno pismenost, kar je opredeljeno tudi v splošnih ciljih učnih načrtov, in da ne sledijo
le operativnim ciljem šolskih predmetov. To pa zahteva celostni pristop k
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izobraževanju, tesnejše sodelovanje med šolskimi predmeti in njihovimi učitelji ter več
prilagajanja vsebin in ciljev (Lipovšek Lenasi, 2011).

3.1.

BRALNA PISMENOST PRI POUKU GEOGRAFIJE

Posebnost geografije je, da je tako naravoslovni kot družboslovni predmet, ki
»vzročno-posledično povezuje znanje o naravnem in družbenem okolju ter tako
mladega človeka uči razmišljati in se izražati celostno« (Lipovšek Lenasi, 2011, str. 5).
Poleg vzročno-posledičnega proučevanja pojavov in procesov, le-te geografija tudi
umešča v lokalni in planetarni kontekst, za kar posameznik (učenec/dijak) potrebuje
veliko podatkov v različni obliki in iz različnih virov, da bi jih docela razumel (Lipovšek
Lenasi, 2011), zato se učenci/dijaki pri pouku geografije srečujejo z različnimi vrstami
besedil, od vezanih besedil, npr. pripoved, komentar, opis, utemeljitev, navodilo,
dokument, hiperbesedilo, do nevezanih, npr. preglednica, graf, stolpčni prikaz, shema,
zemljevid, obrazec, informacijska preglednica, vabilo, reklama, potrdilo, certifikat, za
kar pa je učenčeva bralna pismenost izrednega pomena za pouk geografije.

Popolno razumevanje besedila je vezano na pet stopenj: zbiranje informacij, tvorjenje
širšega razumevanja, razvijanje razlag, razmišljanje o vsebini besedila in ovrednotenje
te vsebine ter razmišljanje o obliki besedila in ovrednotenje te oblike, pri čemer to ne
pomeni hierarhične razvrstitve stopenj, saj je vsak posameznik sposoben prikazati
določeno raven spretnosti in hkrati uspešna rešitev ene stopnje ne zagotavlja rešitve
katerekoli od preostalih (Repež, Štraus, 2007). Ker se učenec pri pouku geografije
srečuje z različnimi vrstami besedil, pri čemer je nujno potrebno obdelovanje in
interpretiranje pridobljenih podatkov ter spreminjanje le-teh v informacije, pri tem pa
posameznik potrebuje sposobnost zbiranja, izbiranja, razvrščanja, primerjanja in
vrednotenja, geografija torej prispeva k splošni bralni pismenosti (Lipovšek Lenasi,
2011). Geografija tudi uči uporabljati različne pristope k branju besedil, ki so ključni pri
razumevanju in interpretaciji rezultatov (Brinovec, 2004).
Naloga šolskega predmeta geografija je dvojna. Prvič, pri pouku naj razvija
učenčevo/dijakovo sposobnost branja, poslušanja, govorjenja in pisanja (prav tam). To
je mogoče, ker je pokrajina »vidna, otipljiva, merljiva, predstavljiva, spreminjajoča se«
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(Lipovšek Lenasi, 2011, str. 1), kar pomeni, da je mogoče veliko informacij med seboj
primerjati, vrednotiti in ocenjevati. Drugič, omogočati mora izražanje na različne načine
in v različnih oblikah, tj. od preprostih (s)poročil ter zahtevnejših opisov krajev, poti,
pokrajin in procesov do risanja grafov, preglednic, zemljevidov in kartogramov. Poleg
tega geografija k splošni pismenosti in k delu človekove splošne izobrazbe prispeva
še ožjo kartografsko in širšo t. i. prostorsko pismenost ter geografsko strokovno izrazje
(prav tam).

3.2.

LITERARNI ODLOMKI PRI POUKU GEOGRAFIJE

Ena od možnosti razvijanja bralne pismenosti pri pouku geografije so tudi literarni
odlomki z geografsko vsebino, ki jih lahko vključimo k pouku. O temi, ki je predmet
pričujočega magistrskega dela, je v slovenski geografski in didaktični literaturi
zapisanega zelo malo. Prvi je nekaj malega o tem zapisal Mavricij Zgonik leta 1960 v
delu Metodika geografskega pouka, obsežnejši članek na to temo pa je leta 1995
napisal dr. Jurij Kunaver z naslovom Pokrajinski opisi v književnosti in njihov didaktični
pomen pri pouku geografije, ki je izšel v reviji Geografija v šoli. O povezovanju
slovenščine in geografije sta na konferenci Jeziki v izobraževanju leta 2008 razmišljali
dr. Tatjana Resnik Planinc in dr. Mojca Ilc Klun v prispevku z naslovom Slovenščina in
geografija. Del prispevka se osredotoča tudi na rabo literarnih odlomkov pri pouku
geografije. Izdana pa je bila še ena seminarska naloga, in sicer leta 2005 Korelacija
geografije in slovenščine v devetletni osnovni šoli na primeru uporabe književnih
besedil avtorice Nataše Kotnik, in diplomsko delo (1999) Pomen učnih korelacij pri
pouku zemljepisa – na primeru povezave s slovenskim jezikom in književnostjo v
osnovni šoli avtorice Julije Flogie12.
Kunaver meni, da imajo literarni teksti, ki vsebujejo opise območij, dogodkov ali
pojavov z geografsko, geološko ali zgodovinsko vsebino in ozadjem, veliko sugestivno
in didaktično moč, saj imajo tako literarno kot strokovno geografsko vrednost. Vsako
literarno delo ima namreč tudi prostorski okvir dogajanja, ki je ponekod bolj, drugod pa

12

Oboje je nastalo kot zaključno delo pri študiju geografije na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

pod mentorstvom red. prof. dr. Karmen Kolenc Kolnik.
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manj definiran, a je lahko v tej svoji geografski nedorečenosti tudi umetniško dovršen,
to pa nam lahko nudi izstop iz naših strogih strokovnih okvirov in nam vzbuja estetiko.
Z opisi pokrajine dogajanja pisatelj »upošteva in priznava geografski prostor in
razmere v njem kot nujen pogoj in okvir za določeno dogajanje v njem ne glede na
časovno opredelitev« (Kunaver, 1995, str. 48). Didaktičen naboj nekega umetniško
podanega pokrajinskega opisa se kaže v tem, da je podan z izbranimi besedami in na
slogovno živ način, da nas zmore »preseliti iz resničnosti v literarno domišljijski svet«
(prav tam), pri čemer uporablja geografske termine in pojme ter prave pokrajine.

Po Kunavru (1995, str. 52) uporaba tako literarnih odlomkov kot drugega pisnega
gradiva pri pouku geografije omogoča, da:
•

obravnavana snov dobi novo dimenzijo,

•

se povečajo predstavne sposobnosti učencev,

•

se poveča zanimanje za pojav, pokrajino in predmet sam, s tem pa dosežemo
višjo stopnjo motiviranosti,

•

pouk postane pestrejši in zanimivejši,

•

dosegamo večjo konkretizacijo učnega procesa, s čimer obvarujemo učence
pred preveč posplošenimi predstavami o svetu,

•

dosegamo vzporedne vzgojne cilje, saj umetniški pokrajinski opisi razvijajo
sposobnost estetskega vrednotenja pokrajine, obenem pa tudi vrednotenje
obravnavanega besedila samega,

•

dosegamo globlje in temeljitejše doživljanje lastne domovine ali njenih
sestavnih delov ter s tem pristnejše čustvo ljubezni do nje,

•

razvijamo bralno kulturo in zavest ter smisel za spremljanje literature, ki učencu
približa različne pokrajine, zlasti tiste, ki so mu po interesu ali potrebah bližje,

•

se posredno ali neposredno pri učitelju razvija oz. povečuje potreba in
zanimanje za literaturo in ostalo besedilno gradivo, s čimer se tudi sam dodatno
izobražuje.

Kunaver v svojem članku zaključuje, da lahko z uporabo umetniško oblikovanih tekstov
pri pouku geografije dosegamo boljše učne rezultate preko različnih ciljev. Umetniška
beseda čustveno poudarjeno deluje na bralca, mu zbuja domišljijo in boljše predstave
tudi o oddaljenih, nekonkretnih in neoprijemljivih pokrajinah. Z literarnim branjem pa
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vplivamo tudi na vrednote in čustva, za katere želimo, da jih učenci/dijaki odnesejo v
življenje, in na ta način poudarimo tudi vzgojno komponento pouka (Kunaver, 1995).
Za poglabljanje te izkušnje potrebuje bralec sicer nekaj »tehničnega« znanja oz.
spoznanj iz literarne vede, tj. iz literarne zgodovine13, literarne teorije14 in interpretacije
literarnih besedil, ki jih učenci pridobivajo pri pouku slovenščine in ni predmet pouka
geografije. Poglavitno pri metodi uporabe literarnih besedil z geografsko vsebino pri
pouku geografije je usmerjanje bralca v domišljijsko, čustveno in čutno dojemanje z
ustreznim deležem razmišljujočega (geografskega) opazovanja. Podatki o avtorju,
dobi in drugih sestavinah literarnega sistema za tako pojmovan stik med bralcem in
besedilom niso pomembni. Tako usmeritev bi v didaktiki književnosti poimenovali
literarnorecepcijska usmeritev15, ker temelji na teoriji bralčeve recepcije oz. odziva, ki
naj bi bil za bralca v prvi vrsti prijetna, pozitivna izkušnja (Krakar Vogel, 2004).

3.2.1. Geografsko zamišljanje
Na tem mestu je pomembno tudi, da predstavimo in razložimo pojem geografsko
zamišljanje, ki je v slovenski geografiji razmeroma nov, še neutrjen têrmin, v angleščini
pa so izrazi geographical imagination in imagined (tudi imaginative) geographies
povezani z dojemanjem prostora preko slik, besedil in diskurzov (Urbanc in sod.,
2016). Tako kot je mlad têrmin, je mlad tudi koncept znotraj geografije, ne pa tudi sama
praksa, saj ta človeka spremlja že od samih začetkov človeštva. Koncept se je začel
uveljavljati s postmodernimi pristopi v družbenih teorijah in praksah, ki so v veliki meri

13

Literarnozgodovinske vsebine omogočajo spoznavanje literarnih pojavov (del, avtorjev, obdobij,

smeri, zvrsti, vrst, oblik in načinov sprejemanja) »kot razvojno dogajanje, kjer se pojavi povezujejo med
seboj v času zaporedno ali diahrono, tako da potekajo drug iz drugega, nastajajo, se izoblikujejo in tudi
izginjajo« (Kos, 2001, str. 12).
14

Literarna teorija razlaga, »kaj je besedna umetnost po svojem bistvu; kako sploh obstaja; katere so

njene temeljne nadvrste; predvsem pa, kako je literarno delo zgrajeno ali sestavljeno« (Kos, 2001, str.
13).
15

Nasprotno usmeritev imenujemo literarnosistemska in temelji na »pojmovanju literature kot

celostnega avtonomnega sistema, ki deluje v prepletu mreže dejavnikov – bralca, besedila, avtorja in
drugih okoliščin« (Krakar Vogel, 2004, str. 11). Taka usmeritev od bralca zahteva vključitev še drugih
dejavnikov literarnega sistema, predvsem avtorja in njegov duhovni svet, literarnozgodovinske in
literarnoteoretske značilnosti ter druga besedila (Krakar Vogel, 2004).
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vplivali tudi na geografijo. V humani geografiji so se tovrstni pristopi osredotočali na
razumevanje načinov, kako se družba in njen način življenja zrcalita v prostoru, krajih
in pokrajini (Gregory 1994; Hoelscher 2006; cv: Urbanc, Gašperič, Kozina, 2015).
Pristopi temeljijo na ideji, da je prostor vse manj materialen, stvaren, fizičen in vse bolj
metaforičen, vzpostavljen prek kulturno in ideološko pogojenih reprezentacij (Urbanc,
Juvan, 2012). Ključen je bil prispevek literarnega teoretika Saida, ki je v svoji kritiki
orientalizma zapisal, da »… je povsem mogoče, da mnogim predmetom, prostorom ali
časom pripisujemo vlogo in nadevamo pomene, ki pridobijo vrednost objektivne
realnosti šele potem, ko smo jim vse to že pripisali« (Said, 1996, str. 75). Po njegovem
mnenju to še posebej velja, ko gre za nenavadne stvari, tujce in podobno – bolj kot
dejstva so nam pomembne predstave, ki jih imamo o njih. Na podlagi teh spoznanj je
Said uvedel pojem imaginativna geografija ali zamišljena geografija, ker je način
določanja geografskih razlik med »nami« in »drugimi« lahko povsem poljuben (Resnik
Planinc, 2016). Izhajal je iz ideje, da sta Zahod in Orient v bistvu dve človeški tvorbi,
konstrukta, dve geografski entiteti, ki podpirata druga drugo. Orient so zahodnjaki
vedno dojemali kot manjvrednega, neizobraženega, nevzgojenega, po proučevanju letega pa je ugotovil spremembe njegovega geografskega območja. Skozi zgodovino so
se o Orientu ustvarili določeni stereotipi, ki so vplivali na njegovo nadaljnje dojemanje,
pri čemer zahodni učenjaki niso izhajali iz orientalskih virov in empiričnih raziskav, ki
bi prispevale k spremembi predstave o Orientu, temveč so se opirali na orientalistična
dela zahodnih avtorjev. Said je zato zamišljene geografije razumel kot orodje moči,
način za nadzorovanje in podrejanje območij (Urbanc in sod., 2016). Takšno
zamišljanje sooblikuje identiteto ljudi, njihovo razumevanje sveta, pa tudi svet sam
(Hoelscher 2009a; cv: Urbanc, Juvan, 2012).
Različna besedila (vključno z učili) s strokovno veljavo močno vplivajo na naše
predstave o nečem. Več kot obstaja besedil o nečem, bolj to postaja tradicija in diskurz.
Na ta način se ustvarja naše védenje, ki ga predajamo naprej kot nekaj splošno
znanega, to pa pride še posebno do izraza, ko to vedenje iz različnih vzrokov težko
preverimo na terenu (na primer je nekje daleč, ali pa se je dogajalo v daljni
preteklosti16) (Urbanc in sod., 2016). Massey (1995, str. 41; cv: Urbanc in sod., 2016)

16

Vpeljal se je tudi pojem imaginativne zgodovine, kjer imamo namesto s prostorom opraviti s časom,

pri čemer gre za čas, ki je zelo drugačen in oddaljen od našega.
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je geografsko zamišljanje opredelila kot način »… kako razumemo geografski svet in
kako ga predstavljamo sebi in drugim«. Zemljevidi, slike, besedila so po njenem
rezultat družbe in odsevajo moč in interese, stališče skupine oziroma skupin, ki jih je
oblikovala. Geografsko zamišljanje je torej krovni têrmin, ki obsega razumevanje,
dojemanje in predstave o pokrajini (Urbanc in sod., 2016).
Ustvarjanje podob in njihovo širjenje večinoma poteka prek tekstovnih in vizualnih
gradiv, kar literaturo privede v samo jedro geografskega proučevanja (Urbanc, Juvan,
2012). Oblikovanje predstav pa je odvisno od gledalca, njegovega osebnega pogleda,
izkušenj in kulturnega okolja, iz katerega izhaja (Whyte, 2002; cv: Urbanc in sod.,
2016). Vsakdo po svoje sprejema informacije, jih prečisti in preoblikuje v njemu lastno
predstavo (prav tam), zato je pomembno, da smo pri izbiri literarnih besedil za
obravnavo pri pouku geografije (in tudi pri izbiri vseh drugih predstavitvenih sredstev)
zaradi njihove moči nad posameznikom zelo previdni, učila morajo biti ustrezno
pripravljena, saj ni vseeno, kako besedilo (fotografija, skica, zemljevid, video posnetek)
upodablja pokrajino.

3.2.2. Geografija in literatura z vidika učnih načrtov in katalogov znanj
Učni načrt predstavlja zakonsko podlago za izvedbo programa v osnovni in srednji šoli
in je formalni okvir učiteljevega delovanja. Narekuje splošne cilje predmeta, operativne
cilje in vsebine, standarde znanja in didaktična priporočila. To poglavje prinaša
ugotovitve analize učnih načrtov za geografijo v osnovni šoli, splošni, klasični in
ekonomski gimnaziji ter v strokovni gimnaziji, katalogov znanja v srednjem strokovnem
in poklicno tehniškem izobraževanju ter v srednjem poklicnem izobraževanju. Iskali
smo podlage za branje (literature) pri pouku geografije, tako, da smo pregledali tako
splošne cilje predmeta kot operativne cilje in vsebine, standarde znanja in didaktična
priporočila. Želeli smo najti vse podlage, ki opredeljujejo uporabo različnih vrst besedil,
med drugimi tudi literarnih, pri pouku geografije, hkrati pa tudi tiste, ki opredeljujejo
razvijanje splošne bralne pismenosti.
Geografija je v osnovni šoli obvezen predmet, ki se poučuje od 6. do 9. razreda in
ima za izvedbo predvidenih 221,5 ure. Iz splošnih ciljev učnega načrta za geografijo v
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osnovni šoli (Učni načrt. Geografija. 2011, str. 6–7) smo izluščili, da učenci pri pouku
geografije v povezavi s splošno bralno pismenostjo »razvijajo spretnosti:
•

uporabe besednih, količinskih in simboličnih podatkov, kot so besedila, slike,
grafi, tabele, diagrami in zemljevidi (kartografska, numerična in funkcionalna
pismenost),

•

zbiranja in interpretiranja sekundarnih virov informacij ter uporabe statističnih
podatkov,

•

uporabe komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za
raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni, nacionalni in planetarni
ravni.«

Med temeljnimi cilji, s katerimi pouk geografije prispeva k razvijanju splošne bralne
pismenosti in niso vezani na konkretne učne vsebine, saj jih učenci usvajajo skozi
celotno predmetno stopnjo, so v nadaljevanju predstavljeni tisti, ki naj bi jih učenci
usvojili ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Hkrati pa so predstavljeni
tudi cilji, ki so lahko podlaga za uporabo literarnih odlomkov pri pouku geografije.
Učenec (Učni načrt. Geografija. 2011, str. 19–26):
•

»bere in piše različne, geografske in negeografske vsebine glede na namen (na
primer branje za učenje ali za sprostitev ipd.),

•

loči pomembno od nepomembnega,

•

izraža znanje v besedni, pisni, grafični obliki in na druge različne oblike in
načine,

•

svoje mnenje, znanje in poglede argumentirano predstavi svojim sošolcem,

•

logično in geografsko razmišlja; opazuje, zbira podatke in jih uporabi pri pouku
in v vsakdanjem življenju,

•

najde, zbere in obdela ustrezne elektronske informacije, podatke in pojme
(organiziranje, razlikovanje pomembnih od nepomembnih, objektivnih od
neobjektivnih, resničnih od navideznih) in jih sistematično uporabi,

•

pozna in uporabi različne geografske spretnosti in veščine za uspešno analizo
in sintezo različnih virov informacij,

•

pozna in pravilno uporabi geografsko terminologijo,
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•

zbere in izbere geografske veščine in vire, s katerimi dokaže odgovore na
geografska vprašanja,

•

kritično ovrednoti vire in dokaze in predstavi argumente in učinkovite ter točne
in dobro podprte sklepe,

•

kritično ovrednoti svoje delo, predlaga izboljšave in svoje ugotovitve predstavi
na razumljiv način.

•

uporabi različne tehnike dela in pripomočke,

•

uporabi preproste geografske metode raziskovalnega dela,

•

samostojno interpretira pridobljeno znanje, ga podkrepi s konkretnimi primeri in
nakazuje rešitve,

•

razvije komunikacijske, socialne, miselne in praktične veščine za raziskovanje
geografskih pojavov in procesov«.

Operativni cilji in vsebine 6. razreda opredeljujejo, da učenec »uporablja različne
načine zbiranja in prikazovanja geografskih informacij«. Pri tem kot operativni cilj
navaja, da učenec »razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega
raziskovanja, kot so opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje,
uporaba statističnih in drugih virov ter literature na terenu« (prav tam, str. 10). Med
operativnimi cilji za 7. in 8. razred je navedeno, da učenec »uporablja osnovne načine
za zbiranje geografskih informacij v konkretnem primeru« (prav tam, str. 10, 14). Učni
načrt prav tako predlaga, da naj se geografija s slovenščino povezuje »pri pisnih
sestavkih, ustnem sporočanju, razločku med domišljijskim spisom in znanstvenim
besedilom, opisih pokrajin in potopisih, ljudskem izročilu, pregovorih o vremenu, rabi
strokovne literature, nastajanju časopisa, javnem nastopu in pripravi govorne vaje,
vodenju okrogle mize, izvoru jezikov (germanski, romanski in slovanski), literarnih delih
in piscih, ki prikazujejo pokrajine in ljudi« (prav tam, str. 36). Prav tako je pomembna
tudi kulturna vzgoja kot »sestavni del vseh predmetov in temelj za posameznikov
ustvarjalni pristop do kulturnega, estetskega, etičnega področja, z namenom bogatenja
kulturne zavesti in izražanja« (prav tam, str. 37). Namen kulturne vzgoje, ki se v
izobraževanju prepleta med različnimi obveznimi in izbirnimi vsebinami, šolskimi in
obšolskimi dejavnostmi, je prispevanje k celovitemu razvoju osebnosti posameznikov,
hkrati pa sooblikuje njihovo kulturno zavest in izražanje. Pri posamezniku želimo
vzbuditi željo in potrebo po kulturnem, umetniškem izražanju in uživanju v umetniškem
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izražanju drugih (prav tam, str. 37). Učni načrt predlaga tudi nekatere dejavnosti
učencev, s katerimi se krepi bralna pismenost, npr. izdelovanje plakata, časopisa,
vabila ali turističnega prospekta, obisk knjižnice in iskanje literature, pisanje dnevnika,
poročila ali potopisa, brskanje po virih in njihovo razvrščanje, pisanje zgodb,
seminarske ali raziskovalne naloge, predstavitev referata, pisanje pisma namišljenemu
prijatelju z vprašanji o neznanih deželah, ljudeh in njihovih navadah itd. (prav tam, str.
33–34). Zaključimo lahko, da so cilji v povezavi z razvijanjem splošne bralne
pismenosti v učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli dobro zastopani, kajti
navezujejo se na razvoj vseh komunikacijskih spretnosti, tj. branja, pisanja, poslušanja
in govorjenja, medtem ko je predvidenih ciljev in priporočenih dejavnosti, ki bi jih lahko
uporabili kot formalno podlago za uporabo metode uporabe literarnih odlomkov z
geografsko vsebino, manj, razen kadar se geografija in slovenščina medpredmetno
povezujeta.
Geografija je v splošni, klasični in ekonomski gimnaziji (v nadaljevanju gimnazija)
predmet, ki je obvezen in se poučuje 210 ur, če ga dijaki/dijakinje izberejo na maturi
pa še dodatnih 105 ur. Iz splošnih ciljev učnega načrta za geografijo v gimnaziji smo
izluščili tiste, ki krepijo splošno bralno pismenost in so lahko podlaga za uporabo
metode literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije.
Dijaki (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 8–15):
•

»se naučijo samostojnega pridobivanja geografskega in splošnega znanja,

•

se naučijo uporabljati učbenike in drugo strokovno literaturo,

•

razvijajo zmožnosti za iskanje in izbiro relevantnih podatkov in informacij med
številnimi možnostmi, ki jih ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija,

•

se usposabljajo za samostojno uporabo geografskih virov in literature (globusa,
atlasov, kart, statističnega gradiva ter grafičnih prikazov, slikovnega gradiva,
potopisov, člankov, knjižnega gradiva, zbirk geografskih podatkov ipd.) v/na
različnih medijih (časopisu, knjižnici, medmrežju, TV),

•

znajo zapisovati in prikazovati podatke v različnih oblikah in tehnikah (pisno,
grafično, v tabelah …),

•

so sposobni osnovnih oblik samostojnega geografskega raziskovanja na
različnih ravneh, zlasti pa na primeru domače pokrajine/regije, naučijo se
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kritično vrednotiti vire in izbrati ustrezne argumente za podporo lastnih
ugotovitev (z upoštevanjem njihove starosti in težavnosti problema),
•

razvijajo sposobnost verbalnega, kvantitativnega in grafičnega izražanja
geografskega znanja z uporabo sodobnih učil (besedila, slik, skic, kart, tabel,
diagramov, grafikonov),

•

se urijo v komuniciranju na različne načine, vključno z uporabo informacijske
tehnologije,

•

razvijajo jezikovne spretnosti, s priporočenim branjem vsebin v tujih jezikih pa
jezikovne spretnosti v tujem jeziku,

•

spoznajo različne pristope k učinkovitemu učenju geografije in jih povezujejo z
učinkovitimi

kognitivnimi

(miselnimi)

podporami

in

orodji

(grafičnimi

organizatorji, miselnimi vzorci, shemami, analogijami ipd.)«.
Učni načrt vsebuje tudi pregled ključnih kompetenc, ki naj jih učitelj spodbuja pri pouku
geografije. Med njimi je tudi sporazumevanje v maternem jeziku, saj »geografija
pomaga dijakom zagotavljati funkcionalno pismenost, ko razvija (Učni načrt.
Geografija. 2008a, str. 11):
•

zmožnost branja in pisanja različnih geografskih in negeografskih vsebin glede
na namen (npr. branje za učenje ali sprostitev ipd.),

•

zmožnost iskanja, zbiranja in obdelave geografskih in drugih virov ter literature
(informacij, podatkov in pojmov) ter sposobnost njihove organizacije in uporabe,

•

zmožnost ločevanja pomembnega od nepomembnega,

•

zmožnost ustnega in pisnega argumentiranja z upoštevanjem stališč drugih,

•

zmožnost uporabe ustreznih pripomočkov (zapiskov, sheme, grafa, zemljevida,
skice ipd.) za izdelavo, predstavitev in razumevanje kompleksnih informacij,
pisnih ali govorjenih vsebin,

•

sposobnost pisnega, grafičnega ali drugačnega izražanja znanja«.

Učni načrt poleg sporazumevanja v maternem jeziku poudarja tudi razvoj spretnosti
sporazumevanja v tujih jezikih: dijaki razvijajo »zmožnost poslušanja in razumevanja
tujega govora v različnih okoliščinah (na ekskurzijah, potovanjih ipd.); sposobnost
branja in razumevanja poljudnih in preprostejših strokovnih vsebin ter uporabe
ustreznih pripomočkov (branje in razumevanje knjižnih in elektronskih virov); ter
vedoželjnost do jezikov na splošno in zanimanje za medkulturno (jezikovno)
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sporazumevanje (vključevanje v mednarodne projekte, izmenjave, sodelovanje ipd. na
šolski ali osebni ravni)« (prav tam). Kot kompetence, ki se navezujejo na splošno
bralno pismenost, učni načrt predvideva tudi »zmožnost ustreznega sporazumevanja
v različnih družbenih razmerah v šoli in zunaj nje« (prav tam, str. 13), »zmožnost
komunikacije z javnimi ustanovami in organi (npr. pri pridobivanju virov)« (prav tam),
»sposobnost umetniškega izražanja na različne načine glede na prirojene
sposobnosti« (prav tam, str. 14).
Pričakovane dosežke/rezultate učni načrt deli na splošna znanja in na posebne
geografske zmožnosti, ki obsegajo raziskovanje in razumevanje geografskih procesov
in odnosov ter njihove prostorske razsežnosti. Izmed teh smo izločili tiste, ki jih dijak
pridobi pri pouku geografije in se navezujejo na splošno bralno pismenost.
Dijak (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 44–50):
•

»bere in piše različne geografske in negeografske vsebine glede na namen
(npr. branje za učenje ali sprostitev ipd.),

•

loči pomembno od nepomembnega,

•

pisno argumentira in upošteva tudi stališča drugih,

•

izraža znanje v pisni, grafični in drugih oblikah na različne načine,

•

posluša in razume tuji govor v različnih okoliščinah (na ekskurzijah, potovanjih
ipd.) na ustrezni ravni,

•

bere in razume poljudne in preprostejše strokovne vsebine ter uporablja
ustrezne pripomočke (slovar),

•

se zaveda pomena znanja tujih jezikov in mednarodnega (jezikovnega)
sporazumevanja,

•

uporablja tehnološke pripomočke in orodja ter znanstvene podatke (računalnik,
medmrežje, pisne in druge vire, tehnične pripomočke za osnovna raziskovanja
ipd.) za doseganje namena dela,

•

išče ugotovitve ali sklepe in jih utemeljuje,

•

samostojno išče, zbira in obdeluje ustrezne elektronske informacije, podatke in
pojme (organiziranje, razlikovanje pomembnih od nepomembnih, objektivnih od
neobjektivnih, resničnih od navideznih) in jih zna sistematično uporabljati,
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•

se ustrezno sporazumeva v različnih socialnih razmerah v šoli in zunaj nje (npr.
pri terenskem delu),

•

komunicira z javnimi ustanovami in organi (npr. pri pridobivanju virov, urejanju
dokumentacije),

•

pozna in razume geografsko terminologijo – pojme, dejavnike in procese ter
zveze med njimi in ima o njih prostorsko predstavo,

•

uporablja učbenike ter drugo strokovno literaturo in vire,

•

išče in izbira relevantne podatke in informacije med številnimi možnostmi, ki jih
ponujajo pisni viri in sodobna tehnologija,

•

uporablja geografske vire in literaturo (globus, atlase, karte, statistično gradivo
ter grafične prikaze, slikovno gradivo, potopise, članke, knjižno gradivo ipd.) v
knjižni in elektronski obliki ter jih je sposoben organizirati in uporabljati,

•

uporablja ustrezne pripomočke (zapisek, shemo, tabelo, graf, zemljevid, skico
ipd.) za zapisovanje in prikazovanje podatkov, izdelavo, predstavitev in
razumevanje kompleksnih informacij, pisnih ali govorjenih vsebin,

•

verbalno, kvantitativno in grafično izraža geografsko znanje z uporabo sodobne
učne tehnologije (besedila, slik, skic, kart, tabel, diagramov, grafikonov)

•

komunicira na različne načine, vključno z uporabo informacijske tehnologije«.

Učni načrt v posebnem poglavju predlaga vsebine in cilje za medpredmetno
povezovanje na način, da konkretni temi pripiše možno medpredmetno povezavo in
operativne cilje, ki jih s to temo dosegamo pri pouku. Med vsebinami ni povezave med
geografijo in slovenščino, saj učni načrt omenja predvsem povezave geografija –
zgodovina, geografija – sociologija, geografija – biologija, geografija – kemija,
geografija – fizika. V poglavju o obvezni ekskurziji učni načrt predvideva
medpredmetno in predvsem večpredmetno ekskurzijo, kot primer povezave s
slovenščino pa omenja ekskurzije v različne »regije Slovenije v povezavi z rojstnimi
kraji slovenskih pesnikov in pisateljev« (prav tam, str. 56). Učni načrt pa ima
predvidene tudi kroskurikularne vsebine, kar Pavlič Škerjanc (2010, str. 29) opredeljuje
kot »specifičen način doseganja ciljev, ki so skupni za en predmet, določeno skupino
predmetov ali vse predmete«. Gre za tako imenovana medpredmetna področja, s
katerimi dosegamo ključne ali druge kompetence. Med kroskurikularne teme uvršča
varnost in zdravje, okoljsko vzgojo, podjetništvo, informacijsko komunikacijsko
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pismenost, socialne spretnosti, učenje učenja, načrtovanje in vodenje kariere,
knjižnično-informacijska znanja. V pouk geografije se kroskurikularne vsebine
vključujejo s splošno zapisanimi in podrobnimi cilji. Posebej pa so poudarjene možnosti
za okoljsko vzgojo, domovinsko vzgojo, prometno vzgojo, estetsko vzgojo, vzgojo za
zdravje in knjižnično vzgojo. Pri domovinski vzgoji učni načrt predvideva povezavo
med geografijo, zgodovino in slovenščino, s katero skušamo udejanjiti splošne cilje,
npr.: »razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutka pripradnosti svojemu narodu
in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine« in »vzgajanje v zanimanju
za družbene potrebe, reševanje skupnih prostorskih (trajnostnih) problemov na
nacionalni, regionalni in svetovni ravni« (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 56).
Splošnih ciljev, predvidenih ključnih kompetenc in splošnih znanj ter posebnih
geografskih zmožnosti, ki naj bi jih učitelji pri pouku geografije v gimnaziji zasledovali
in ki se hkrati navezujejo na razvijanje splošne bralne pismenosti, je mnogo in razvijajo
vse sporazumevalne spretnosti, tj. branje, pisanje, poslušanje in govorjenje. Dijake
spodbujajo k različnim komunikacijskim spretnostim in krepijo njihovo sporazumevalno
samozavest. Hkrati pa je potrebno poudariti, da večina ciljev poudarja branje strokovne
literature oz. za geografijo ključnih pripomočkov (npr. zemljevid, atlas, globus ipd.),
manj pa literarnih besedil, vendar z izjemo branja potopisov in knjižnega gradiva, pri
čemer ni jasno, na kaj se to knjižno gradivo nanaša.
Geografija je v strokovni gimnaziji predmet, ki je obvezen in se poučuje od 105 do
140 ur. Učni načrt med deset temeljnih kompetenc, ki se razvijajo pri pouku geografije
v strokovni gimnaziji uvršča tudi sporazumevalno zmožnost, pri čemer daje poseben
poudarek orientacijski pismenosti, poleg tega pa razvija tudi »branje, pisanje,
poslušanje in govorjenje v maternem jeziku« (Učni načrt. Geografija. 2008b, str. 7),
hkrati pa se z »usvajanjem strokovne terminologije in iskanja informacij v tuji literaturi
razvijajo

tudi

sporazumevalne

»Sporazumevalne

zmožnosti

se

sposobnosti
razvijajo

v

tudi

tujih

jezikih«

z urjenjem

(prav

veščin,

tam).
kot

so

izražanje/sporočanje argumentov, poslušanje argumentov drugih in soočanje različnih
argumentov« (prav tam). Preko razvijanja medkulturnega komuniciranja se razvija
»zmožnost kulturnega in strpnega komuniciranja, ki ga razvijamo z učnimi oblikami
skupinskega dela, s predstavitvijo poročil in referatov, z igranjem vlog, z metodo za in
proti, s tehtanjem in iskanjem optimalnih rešitev za različne pokrajine in ljudi in
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podobnim« (prav tam, str. 8). Med priporočenimi dejavnostmi naslednje spodbujajo
razvoj splošne bralne pismenosti: »napravijo geografski opis domačega kraja oziroma
domače pokrajine, napišejo futuristični esej o tem, kakšna bo njihova domača
pokrajina čez 30 let, s pomočjo medmrežja izdelajo slikovne in besedne geografske
orise sosednjih držav, izdelajo geografske predstavitve držav, s katerimi sodeluje
njihova šola, izdelajo poročilo o položaju slovenske manjšine na Madžarskem, v Avstriji
in Italiji, po literaturi ali medmrežju poiščejo in obdelajo podatke o gospodarski
razvitosti držav in izdelajo preglednico najbolj oziroma najmanj razvitih« (prav tam, str.
5–8). Med učnimi cilji, odnosnimi cilji in priporočenimi dejavnostmi pa ni najti ničesar,
kar bi podpiralo rabo literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije v
strokovni gimnaziji. Prav tako v poglavju o medpredmetnih povezavah ni primera
povezave med geografijo in slovenščino.
Geografija se poučuje še v programih srednjega strokovnega izobraževanja (4-letni
program) in poklicno tehniškega izobraževanja (2-letni program, v katerega se lahko
vpišejo dijaki z opravljenim srednjim poklicnim izobraževanjem), in sicer ima
predvidenih 68 ur, kot zakonska podlaga za izvedbo pouka pa so učiteljem v teh
programih katalogi znanja. Katalog znanja za geografijo v srednjem strokovnem in v
poklicno tehniškem izobraževanju je pri temeljnih kompetencah, splošnih ciljih, učnih
ciljih in priporočenih dejavnostih ter spretnostih in sposobnostih, ki jih želi razvijati,
praktično identičen učnemu načrtu za geografijo v strokovni gimnaziji, zato ga posebej
ne predstavljamo.
V srednjem poklicnem izobraževanju (3-letni program) je geografija vključena v
predmet družboslovje, ki se poučuje 132 ur. Ključne kompetence oz. sposobnosti, ki
jih krepi družboslovje in so povezane s splošno bralno pismenostjo, so (Katalog znanja.
Družboslovje. 2007, str. 1): »argumentirana obramba stališč; poslušanje, razumevanje
in razlaga argumentov drugih ljudi«, med usmerjevalnimi cilji pa najdemo: »razvijajo
sposobnost za (i)zbiranje, analiziranje in presojo informacij iz različnih medijev« (prav
tam, str. 3). Katalog znanja je sestavljen iz operativnih ciljev in na njih temelječih
predvidenih dejavnostih, med katerimi najdemo naslednje dejavnosti, ki krepijo
splošno bralno pismenost: opišejo, razložijo, ubesedijo nekaj, kar vidijo na
sliki/zemljevidu, na spletu izberejo in poiščejo informacije, na podlagi časopisnih
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člankov opišejo nek problem itd. Med njimi pa ni tudi možnosti uporabe metode
literarnih odlomkov z geografsko vsebino.
V nižjem poklicnem izobraževanju (2-letni program) se poučuje predmet
družboslovje in naravoslovje, za katerega je predvidenih 248 ur. Tudi ta dva
predmeta učitelji poučujejo na podlagi kataloga znanj, v katerih ne najdemo podlag za
rabo literarnih odlomkov pri pouku. Katalog znanja je sestavljen iz operativnih ciljev in
na njih temelječih predvidenih dejavnostih, med katerimi najdemo naslednje
dejavnosti, ki krepijo splošno bralno pismenost: opisuje nekaj, kar vidi na
skici/zemljevidu/sliki ali v naravi, ubesedi informacije iz zemljevida, iz dnevnega
časopisja zbere gradiva in pripravi plakat/poročilo o neki temi, s pomočjo virov izdela
reportažo ipd. Med njimi ni tudi možnosti uporabe literarnih odlomkov z geografsko
vsebino.
Sestavljavci učnih načrtov in katalogov znanj so vanje vključili mnogo ciljev in
predvidenih kompetenc v povezavi s splošno bralno pismenostjo, in sicer vseh
sporazumevalnih spretnosti, tj. branja, pisanja, poslušanja in govorjenja. Prav tako so
mnogo pozornosti posvetili učenju učenja, ki je ključno za razvoj bralne pismenosti.
Učni načrti in katalogi znanj pa kljub temu – z izjemo branja potopisa v splošni, klasični
in ekonomski gimnaziji in v osnovni šoli opisov pokrajin ter literarnih del – ne
priporočajo uporabe literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije.

3.2.3. Učitelj kot nosilec metode
Učitelja danes novejše pedagoške teorije pojmujejo kot profesionalca oz.
razmišljujočega praktika. To pomeni, da svojega predmeta ne poučuje tako, da zgolj
zasleduje operativne cilje predmeta, temveč o ciljih, vsebini in izvedbi tudi kritično
razmišlja, raziskuje in spreminja svoje ravnanje. Poleg tega je profesionalec, ki
upošteva standarde kakovostne prakse, prevzema odgovornosti, je zmožen
utemeljevanja in strokovne komunikacije (Maretič Požarnik, 2000), obenem pa se od
učiteljev pričakuje dobro didaktično in metodično znanje, organizacijske spretnosti,
psihološka znanja ter razvijanje učnih strategij (Resnik Planinc, Kosten Zabret, 2007).
Učitelji imajo danes zaradi sprememb v družbi in novih dognanj v izobraževanju, še
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posebej didaktiki, mnogo novih vlog, tradicionalna vloga, tj. učitelj zgolj kot podajalec
znanj, pa se vse bolj umika. Nove vloge se kažejo v mentorstvu, organizaciji učnih
situacij, intenzivnejšemu vključevanju učencev ter vključevanju novih tehnologij v pouk,
obenem mora obvladovati učne metode za delo z otroki s posebnimi potrebami in
vedenjsko težavnimi učenci, sodelovati mora z drugimi učitelji, svetovalnimi delavci in
starši. Zaradi vsega naštetega mora biti odprt za spremembe, se vseživljenjsko
izobraževati in skrbeti za svoj stalni profesionalni razvoj (prav tam).
Razvijanje bralne pismenosti, učenje bralnih učnih strategij in spodbujanje vseh vrst
branja je prav tako ena od pomembnih sprememb v učiteljski praksi, sploh če bralno
pismenost razumemo kot temeljno zmožnost posameznika in razviti bralno pismenega
posameznika kot osnovno nalogo šole. Predmetni učitelji v osnovni šoli in srednješolski
učitelji imajo pogosto razširjeno mnenje, da branje, bralna pismenost in učenje branja
ni njihova stvar, saj so le učitelji svojega predmeta, hkrati pa se npr. učitelji matematike
pritožujejo, da učenci slabo razumejo besedilne naloge, učitelji kemije menijo, da ne
znajo natančno brati navodil za poskuse itd., ugotavljajo pa tudi, da je vedno več
učencev, ki imajo odklonilna stališča do branja (Pečjak, Gradišar, 2012). William P.
Bintz je stališča učiteljev o branju na predmetni stopnji strnil v tri prepričanja, ki jih
pogosto slišimo tudi od naših učiteljev (prav tam):
•

Menijo, da je branje problem učencev in njihovih staršev, prav tako se zavedajo,
da učenci nočejo brati, ker jim branje, povezano s šolo, ni osebno pomembno,
hkrati pa imajo premalo pozitivnih izkušenj z branjem in zato berejo vedno manj.

•

Branje je stvar drugih učiteljev, kjer se zavedajo, da so bralni problemi na
predmetni stopnji stvar poučevanja, vendar dajejo prednost drugim učiteljem,
predvsem tistim na nižji stopnji in učiteljem jezikovnega pouka, redki pa so
prepričani, da so tudi sami učitelji branja. Mnogo učiteljev ne čuti potrebe, da bi
brali leposlovje, temveč zgolj strokovno literaturo, hkrati se ne vidijo kot učitelji
branja in motivatorji zanj, če pa že, menijo, da jim učni načrt in preverjanja ter
ocenjevanja znanja tega časovno ne omogočajo.

•

Branje je stvar učbenikov, saj so prezahtevni, strogo podrejeni vsebini in zato
za učence dolgočasni in nezanimivi, hkrati ne ustrezajo potrebam vseh
učencev, saj se zavedajo, da morajo različna bralna gradiva čimbolj prilagoditi
različnim bralnim sposobnostim učencev. Prav tako menijo, da nimajo izkušenj
z izbiranjem alternativnega bralnega gradiva.
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Zaradi vsega tega naštetega bi bilo potrebno spremeniti razumevanje branja in učitelje
spodbujati, da ga vidijo kot sredstvo učenja in mišljenja, saj je dejstvo, da je boljši
bralec tudi boljši učenec in da je bralni interes tudi učni interes. Hkrati bi bilo potrebno,
da učitelji razumejo, da se branje razvija tudi pri njihovem predmetu (Pečjak, Gradišar,
2012). V tem kontekstu razumemo branje vseh vrst besedil, med njimi tudi literarnih.
Za samo poučevanje literature oz. književnosti je seveda pomembna ustrezna
profesionalna usposobljenost, ki zajema temeljno strokovno (literarno), splošno
pedagoško in književnodidaktično usposobljenost (Krakar Vogel, 2004). Seveda učitelj
geografije (če ni hkrati tudi učitelj slovenščine) razen splošne pedagoške drugih
usposobljenosti nima. Vendar poudarjamo, da pri uporabi literarnih odlomkov z
geografsko vsebino pri pouku geografije ne gre za poučevanje književnosti kot take, ki
zajema tudi literarno zgodovino, literarno teorijo in estetiko recepcije, temveč za učno
sredstvo k dejavnejšemu pouku geografije. Je pa pomembno, da ima učitelj geografije,
ki v pouk vključuje tudi literarne odlomke, splošno kulturno razgledanost (umetnost,
zgodovina, filozofija, religiologija, sociologija, psihologija ipd.), literarno razgledanost
po starejši in sodobni literaturi in pozitiven odnos do literature. Tak učitelj naj bo »dober
bralec«, ki rad in veliko bere ter je sposoben samostojne razlage literarnega besedila.
Seveda je to pomembno tudi z vidika izbiranja primernih literarnih odlomkov za pouk,
saj to, da učitelj rad in veliko bere, zagotavlja večji nabor primernih besedil.

3.2.4. Izbiranje besedil
Najpomembnejša pri vključevanju literarnih odlomkov v pouk geografije je njihova
izbira. Besedila, ki jih učitelj izbere, se morajo v pouk uvrščati v skladu s cilji, ki jih
želimo doseči. Ker želimo literarnim odlomkom z geografskimi opisi dati težo v smislu
ustvarjanja povezav z realnimi kulturnimi pokrajinami in njihovimi značilnostmi, je pri
odlomkih, ki opisujejo naravnogeografske značilnosti, seveda ključnega pomena, da
imajo dogajališča realno geografsko osnovo, kot taka jih je mogoče označiti na
zemljevidu in imajo podstat v realnih geografskih imenih. Kot geografe nas, za razliko
od literarnih raziskovalcev, ne zanimajo povezave s prostorom zunaj teksta (rojstni
kraj, kraj smrti, druga pomembna mesta v življenju avtorja), temveč zgolj konkretne
prostorske opredelitve v tekstu.
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Pri branju in analiziranju literarnih odlomkov je pomemben razloček med realnim in
izmišljenim prostorom. Tako npr. svojo povest Fran Zbašnik naslavlja Vas Kôt, kar se
na prvi pogled zdi odlično besedilo za naš namen, vendar je v Sloveniji kar nekaj vasi
z imenom Kôt, zato tudi skozi natančno branje povesti ne moremo identificirati vasi in
nato literarnih odlomkov umestiti v pravilno naravnogeografsko enoto Slovenije. Fran
Jaklič je napisal povest Iz našega kota, ki je postavljena v vas Središče. To vas
najdemo v Prekmurju, a je v povesti tudi pridevnik dolenjski, zato domnevamo, da je
to nekje na Dolenjskem, česar ne moremo z gotovostjo potrditi (Nikolavčič, 2017).
Včasih gre torej za realne kraje, npr. Hotedrščica (Notranjska) v povesti Ivana Albrehta
Dom na Slemenu (1935), večinoma pa so imena krajev fiktivna oz. prenesena iz
kakšne druge pokrajine. Npr. vas Kosovec v Beli Krajini, kjer se dogaja povest Lojzeta
Zupanca Stari Hrk (1934), ne obstaja, niti je ni mogoče identificirati v zgodovinskih
dokumentih. Atlas Slovenije in Register zemljepisnih imen v Geopediji pokažeta pod
tem imenom le slabo poznan vrh na jugovzhodnem robu Jelovice, daleč stran od
dogajališča (Hladnik, Fridl, 2012). Ko izbiramo primerna besedila za obravnavo pri
pouku, je torej pomembno, da lahko z gotovostjo potrdimo opisane naravnogeografske
stvarnosti v realni pokrajini.
Kadar odlomki opisujejo zgodovinske in družbene pojave, je seveda nujno, da
preverimo njihovo zgodovinsko natančnost, hkrati pa izločimo morebitna ideološko in
stereotipno problematična sporočila, ki izhajajo iz njih. Literatura je lahko izrazit
medkulturni posrednik, ki prinaša zgodbe, opise dogodkov iz geografsko in kulturno
oddaljenih svetov, paziti pa je potrebno, da niso dvoumna ali kako drugače sporna
(rasizem ali šovinizem). Tako Tomo Virk (2008) navaja primer romana Srce teme
(1899, 1902)17, ki ga je napisal vpliven in pomemben pisatelj 20. stoletja poljskobritanskega rodu Joseph Conrad, in opisuje zločine oblasti belgijskega kralja Leopolda
nad domačini v Kongu, potem ko se je vrnil s potovanja po tej državi. Temnopolte
domačine je opisoval z naklonjenostjo in zavračal manjvredno nedopustno
obravnavanje. Pol stoletja po izidu romana ga je prebral Chinua Achebe, nigerijski
pisatelj in utemeljitelj moderne afriške književnosti, in ga označil za skrajno rasistično
delo, ki da potvarja dejanski svet temnopoltih Afričanov, jih povsem razčloveči ter

17

Roman prvič izide v treh nadaljevanjih leta 1899 pri reviji Blackwood's Edinburgh Magazine, leta 1902

pa kot samostojna knjiga.
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odreka možnost napredka, razvoja. Pisatelj iz svoje pozicije belopoltega moškega
postavlja v opozicijo temo/divjaštvo (Afrika) in svetlobo/civilizacijo (Zahodni svet)
(Babnik, 2009). Tako piše na primer: »Pozdravil nas je pravcati izbruh krikov, vrvež
črnih udov, množica ploskajočih dlani in topotajočih stopal, pozibavajočih se teles,
obračajočih se oči« (Conrad, 1984, str. 67; cv: Babnik, 2009, str. 89).
Kadar izbiramo besedila, je pomembno, da upoštevamo tudi razvojno stopnjo učencev
oz. stopnjo bralnega razvoja, kognitivne in čustveno-motivacijske dejavnike
(predznanje, različne sposobnosti in interese) ter bralno sposobnost znotraj
posamezne stopnje (globina prodora v besedilo, zmožnost vrednotenja, jezikovne
zmožnosti, socialne okoliščine). Izbiramo torej tista dela, ki bodo dovolj motivirala
bralca. Hkrati je pomembno tudi da literarni odlomki sledijo našemu namenu oz. cilju,
ki bi ga radi dosegli, torej da so po tematiki18 in motiviki19 primerna (Krakar Vogel,
2004).

Literarne zvrsti, ki vsebujejo geografske opise s primeri, so predvsem potopisi, romani,
mladinske povesti in pustolovske zgodbe, redkeje novele in pesmi. Med romani
izbiramo predvsem tiste, ki imajo močno poudarjen geografski okvir in kjer je dogajanje
vpeto v določeno konkretno pokrajino in zgodovinsko situacijo (Kunaver, 1995), zato
so pogosto najbolj uporabni za naš namen zgodovinski, (avto)biografski, vojni,
pustolovski romani, pa tudi družbeni (socialni) in družbenokritični romani20. Zanimivi so
romani, v katerih uporablja pisatelj »tehniko mešanice izmišljene pripovedi in stvarnih
podatkov, dogodkov in oseb, iz česar nastaja nekaj, kar ni samo literatura, ne samo
stvarna pripoved, ampak je oboje neločljivo prepleteno (Stanič, 1990, str. 384; cv:
Kunaver, 1995, str. 50).

18

Tema besedila odgovarja na vprašanje, o čem literarno besedilo (ali njegov daljši del) govori. Teme

so npr. ljubezenska, družbenokritična, socialna, bivanjska, vojna ipd.
19

Motivi so posamezni drobci literarnega besedila, ki so izluščeni iz teme besedila. To so lahko predmeti,

dogodki, situacije, čustva, pojavi. Motivi so npr. motiv zločina, motiv hrepenenja, motiv noči, motiv
nezakonske matere ipd.
20

Gre za žanrsko opredelitev, ki jo določajo obravnavane teme in motivi v besedilu ter se razvrščajo

glede na značilen način obravnavanja določene vsebine, pa tudi glede na ciljni tip naslovnika, recepcijo,
lahko pa tudi glede na posamezno literarno obdobje ali okolje.
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Potopis, tj. popis potovanja pisca, literarni teoretiki uvrščajo med polliterarna besedila,
ki so nekje na prehodu med literarnimi in neliterarnimi besedili, saj so blizu
znanstvenemu, reportažnemu in dokumentarnemu spisju, značilno pa je tudi podajanje
številnih informacij. Kljub vsemu lahko rečemo, da je potopis nek hibrid, saj kljub svoji
didaktičnosti prikazuje pot na subjektiven način (Zupan Sosič, 2003). Pri potopisih je
zaradi naštetega smiselno posegati po uveljavljenih avtorjih, ki zagotavljajo vsebinsko,
jezikovno in stilno neoporečno besedilo (Kunaver, 1995). Potrebno pa je potopis
ločevati od literarnega potopisa, kjer je realno dogajanje podrejeno fiktivnosti in literarni
strukturi, saj dokumentarnost ni tako pomembna. Osvobojen je pragmatičnosti,
informativnosti in didaktičnosti, lahko se pojavi kot ep, pesnitev, črtica, novela ali roman
(Zupan Sosič, 2003).
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III.

EMPIRIČNI DEL

Empirični del magistrskega dela je razdeljen na dva dela. V prvem bomo predstavili
predlog literarnih odlomkov z geografsko vsebino, primernih za praktično rabo pri
pouku geografije v osnovni in srednji šoli, drugi del pa prinaša kvalitativno raziskavo
med učitelji geografije.

1. PREDLOG LITERATURE ZA PRAKTIČNO RABO PRI POUKU

Predlog literature za praktično rabo pri pouku je narejen tako, da je primeren tako za
rabo v osnovni kot v srednji šoli. Razdeljen je po celinah, pri čemer sledimo razdelitvi
na sedem celin, ki je aktualna tudi v trenutni šolski praksi: Evropa, Azija, Afrika,
Avstralija in Oceanija, Severna Amerika, Latinska Amerika in Antarktika. Posebej
obravnavamo tudi Slovenijo, pri čemer sledimo naravnogeografski delitvi Slovenije,
uporabljeni tudi v aktualnih učnih načrtih: obpanonske pokrajine, predalpske pokrajine,
alpske pokrajine, dinarskokraške pokrajine in obsredozemske pokrajine. Seznam
vsebuje tako opise naravnogeografskih kot družbenogeografskih značilnosti. Vsak
odlomek je opremljen s spremno besedo, ki kratko pojasni njegovo vsebino, ter s
predlogom operativnih vzgojno-izobraževalnih učnih ciljev, ki jih lahko dosežemo z
obravnavanim odlomkom ali pa lahko z njimi nadgradimo že usvojene. Operativni
vzgojno-izobraževalni učni cilji sledijo predlaganim učnim ciljem v osnovi šoli ter učnim
ciljem za splošno, klasično in ekonomsko gimnazijo, smiselno pa jih je možno
preoblikovati tudi za ostale srednješolske programe.
Odlomki literarnih del se od besedila magistrskega dela grafično ločijo po velikosti črk,
zamiku in obarvanosti. Odlomki sledijo izvirnim zapisom in niso lektorirani ali kako
drugače preoblikovani. Morebitne starinske, narečne ali manj znane besede so
razložene v opombah pod črto.
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1.1.

SLOVENIJA

1.1.1. Alpske pokrajine
Janez Mencinger: Moja hoja na Triglav
Opomnim torej, ko „sledu ni več unanjega viharja“, da hoja na Triglav pravzaprav
res ni kdo ve kaj nevarna, a za gospodično iz mesta utegne biti pretežavna.
„Vsaka težava se da premagati,“ prireče gospodična.
„Veliko težav vkup je hujše od ene nevarnosti,“ odvrnem jaz.
„Bila sem že dvakrat na Nanosu.“
„Nanos in Triglav se ne dasta primerjati. Na Nanos se hodi, na Triglav pleza.
Tukaj ni gladke steze. Gledati moramo ves čas pod noge na pragove, jame, skale
in prožni prod in povrh paziti, da ne stopimo na kačo pikačo, ki se ženstva prav
nič ne boji. Moški človek v debelih škornjih prebije vse te sitnosti, ne da bi mislil
nanje.“
„Hvala za opomnjo! Naročila si bom obuvalo nalašč za triglavsko hojo.“
„Hoja je jako dolga in nočevati bo treba v senu, če ga dobimo, ali na trdi klopi
dimnate koče. To se ne prilega mestni gospodični.“
„To bo jako zanimivo, gospod!“
„Nikjer pod cesarjem ne pade toliko dežja kakor v Bohinju. Vsako uro se nam je
bati dežja; a pod Triglavom dežuje vselej z viharjem in strašnim grmenjem.
Dežnika gori ne moremo rabiti. Ali se ne bojite prehlaje, če vas triglavska ploha
premoči do kože?“
„Grmenja se veselim že naprej. Proti plohi pa s seboj ponesem nepremočno
ogrinjačo.“
„Oprijemati se moramo ostrorobatih skal, kadar plezamo proti vrhu. Nobena
rokavica vas ne obvaruje, da bi si ne opraskali mehkih ročic do krvi.“
„Priskrbela si bom rokavice iz jelenove kože.“
„Vaša gosposka obleka ni za Triglav. Nobena kmetica vam pa ne posodi obleke
iz debelega platna in raševine21, ker ve za gotovo, da se vsa povalja in na pol

21

Grobo, domače sukno (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).
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raztrga, ko je treba plezati čez robate pečine, mestoma celo kobaliti po vseh štirih
in se plaziti čez ostra slemena, kakor bi jahali.“
„Hvala, da ste me opozorili tudi na to. Dala si bodem napraviti primerno opravo
blizu tako, kakršno nosijo Črnogorke. Dela si bom tudi rdečo čepico na glavo, in
čudili se boste, kako lepo mi pristoji tista dražestna22 noša.“
„Res bi bilo imenitno, če vi prva izmed Evinih hčera dospete na vrh Triglava. Pa
mislim, da bi bile že naše srčne gore in vremena vajene Bohinjke izvršile to hojo,
ako bi bila ženskam tako prilična, kakor je moškim.“
„Prav zato hočem iti na Triglav! Ne pustim vam ne tistega domorodnega veselja,
kadar bi se ponašala vaša bohinjska kmetica, da je bila prva med ženami na
Triglavu. — Jaz hočem in moram biti prva.“ (Mencinger, 2018).
Moja hoja na Triglav velja za najboljše delo Janeza Mencingerja in za klasično delo
slovenske potopisne esejistike. Je zmes pripovednih, potopisnih, spominskih in
esejističnih elementov, pri čemer je potopis (hoja na Triglav) le zunanji okvir za mnoge
zgodbe in razmišljanja. Odlomek, ki ga beremo zgoraj, pripoveduje o tem, kako se
dvaindvajsetletni dijak vrača leta 1960 na počitnice z Dunaja v Bohinj, od koder se želi
povzpeti na Triglav, saj je tako prevzet nad okolico. Pridruži se mu tudi prijatelj s
Primorske in njegova sestra, kateri skušajo to preprečiti.
Izpostavljena je pomembna razlika med hojo na Triglav in hojo na Nanos, pri čemer
lahko pri pouku geografije obravnavamo pomembne fizičnogeografske razlike med
njima – Nanos kot visoka kraška planota, na katerega je vzpon enostavnejši, ter Triglav
kot najvišja slovenska gora, na katerega je potreben alpinističen vzpon. Izpostavi tudi
nekatere fizičnogeografske pojave – pragove, jame, (ostrorobate) skale, prod, pečine
in strme stene. V odlomku je opisana tudi pomembna podnebna značilnost, tj. izrazita
količina padavin v Bohinju. Območje je zaradi gorate okolice eden najbolj namočenih
delov Slovenije.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•
22

opisujejo reliefne oblike alpskih pokrajin,

Knjiž. ljubka, privlačna (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).
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•

opisujejo podnebne značilnosti gorskih dolin,

•

razlikujejo med reliefom visokogorja in visokimi kraškimi planotami,

•

opisujejo značilnosti letnega turizma v alpskih pokrajinah in njegov vpliv na
okolje.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»na zemljevidu omejijo ozemlje alpskih pokrajin in njihovih delov« (Učni načrt.
Geografija. 2008a, str. 36),

•

opisujejo reliefne značilnosti alpskih pokrajin,

•

opisujejo podnebne značilnosti alpskih pokrajin,

•

»vrednotijo privlačnost posameznih prvin visokogorskega sveta za turizem in
rekreacijo« (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 36),

•

primerjajo ohranjenost narave med nastankom odlomka (1960) in danes,
opišejo ukrepe za varstvo okolja in pomen Triglavskega narodnega parka.

1.1.2. Obsredozemske pokrajine
Alojz Gradnik: V tujini
O kako daleč, daleč si, Medana,
ti moja tiha, mila rojstna vas!
Ko mislim nate, skrijem svoj obraz
in vem takrat, kako je solza slana.
Na holmu23, v vinográde razsejana,
pred tabo v soncu morje, sivi Kras,
ravan furlanska, Soče zlati pas
in daleč za teboj dva velikana.

23

Star. grič, hrib (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).
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Triglav in Krn, še dalje Dolomiti:
tako te vidim in krog tebe Brda
in iščem zate sladkih besedi.
Najslajša mi beseda je pretrda,
živ jezik je ne more raztopiti
in kakor kamen v srcu mi leži (Gradnik, 1922).

Alojz Gradnik se je rodil v Medani in ravno rojstnemu kraju je posvetil zgornjo pesem,
v kateri razkrije svoja čustva do njega. V prvi kitici ječi, kako pogreša svojo rojstno vas,
v drugih dveh opisuje razgled, v zadnji pa sledi stopnjevanje iz srednjih dveh kitic, in
sicer revščino izraznih možnosti za vtise opisanega geografskega prostora, česar se
avtor zaveda. K primerom literarnih odlomkov z geografsko vsebino smo jo umestili
predvsem zato, ker je eno redkih zelo primernih liričnih besedil za naš namen, zato s
tem pokažemo, da smo pri izbiranju besedil lahko zelo kreativni.
Pesem opisuje gričevnato (holm) vinogradniško pokrajino Goriška brda s središčem v
vasi Medana. Za Brda je glede podnebja pomembna bližina toplega morja, opisuje tudi
pokrajino Kras, Furlansko nižino (ravan furlanska), bližino reke Soče, Triglava, Krna in
Dolomitov. Pesem zato ponuja mnogo možnosti razlag geografskih pojavov, umestitve
pokrajine in njenih stvarnosti v prostor in na zemljevid.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

na zemljevidu poiščejo vse v pesmi omenjene pokrajine in tako pridobijo
prostorsko predstavo o pokrajinah,

•

razlikujejo med kamninskimi podlagami pokrajin: flišne (Goriška brda) in
apnenčaste (Kras),

•

pojasnijo vpliv morja na Goriška brda,

•

razložijo vpliv naravnih razmer na razvoj kmetijstva (vinogradništvo in
sadjarstvo) v Goriških brdih.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
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•

»opisujejo osnovne naravne značilnosti flišnih in kraških pokrajin« (Učni načrt.
Geografija. 2008a, str. 38),

•

razložijo vpliv morja na Goriška brda,

•

vrednotijo pomen geološke zgradbe na oblikovanje površja Goriških brd,

•

vrednotijo vpliv podnebja in geološke zgradbe na razvoj kmetijstva (s
poudarkom na vinogradništvu in sadjarstvu) v Goriških brdih.

Marjan Tomšič: Óštrigéca
Večni popotnik Boškin jih je prvič uzrl, ko je korakal prek kraške planote. Zašel je
namreč tudi v Čičarijo; tja so ga namreč vodila njegova skrivna in nikomur
razumljiva pota. Na planjavi, visoko nad Istro, ga je zajel zvezdni metež. […]
zvezdni dež je padal brez prestanka in preden je potepuh dosegel prve jame ob
skalni prelomnici, ki loči Čičarijo od Istre, je bil že ves poln težkega in omamnega
cvetenja. Pijan od zvezdnih ploh se je zavlekel pod skalni previs; takrat pa se je
že začelo svitati in na zemljo so padale zadnje zvezde (Tomšič, 1991, str. 29).
Roman Marjana Tomščiča Óštrigéca opisuje potovanje glavnega junaka, večnega
popotnika Boškina, po Istrskih poteh in vaseh, kjer doživlja bolj ali manj realne in tudi
nerealne dogodke. Na svoji poti se bojuje z zlim v podobi babure Štafure ter se
združuje z Vitico, podobo dobrega, ki mu na poti pomaga. Čeprav literarna teoretičarka
Alojzija Zupan Sosič roman označuje kot pravljični, v njem nedvomljivo nastopa Istra
kot osrednji dogajalni prostor, kar je v romanu tudi omenjeno, hkrati pa sledimo tudi
omembam realnih krajev, pokrajin in geografskih značilnosti.
Boškin se v omenjenem odlomku povzpne nad Kraški rob (Čičarija), kjer nanj dežujejo
zvezdni utrinki. Čičarija je hribovita kraška pokrajina na severovzhodnem predelu Istre
z najvišjim vrhom Slavnikom. Kasneje se ves utrujen od poti zavleče pod skalni previs,
tj. kraški pojav spodmol, ki je plitki jami podobna odprtina v strmem apnenčastem bregu
ali steni. Je kot nekakšna vodoravna jama pod previsno steno.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
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•

na zemljevidu poiščejo Čičarijo in nato še ostale kraške pokrajine,

•

razlikujejo med flišnimi in apnenčastimi pokrajinami,

•

spoznajo kraški pojav spodmol in razložijo njegov nastanek.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

na zemljevidu poiščejo Čičarijo in nato še ostale kraške pokrajine,

•

»opisujejo osnovne naravne značilnosti flišnih in kraških pokrajin« (Učni načrt.
Geografija. 2008a, str. 38),

•

na podlagi kamninske sestave Čičarije sklepajo o oblikovanosti površja,
rodovitnosti prsti, vodovju in gospodarski usmerjenosti,

•

spoznajo kraški pojav spodmol in razložijo njegov nastanek.

1.1.3. Obpanonske pokrajine
Miško Kranjec: Povest o dobrih ljudeh
To je pravljica o malih, a dobrih ljudeh, ki so živeli morda pred davnimi, morda
pred nedavnimi časi v tistem čudovitem kraju pri Muri, kjer je toliko močvirnih
jarkov kakor nikjer na svetu. Na južni strani teče vedno kalna in zlohotna Mura.
Nenadoma se od nje odtrga zastarel rokav, kjer je Mura nekoč imela svojo pot,
ki pa ji ni ugajala. Kakor velik napet lok je tak jarek, medtem ko mu je Mura sama
za tetivo, a svet vmes je kakor otok. En sam vhod vodi v ta kraj, kjer je nekaj njiv.
Ob jarku je gozd, ki se širi proti zahodu. Na levo, proti vzhodu, kamor teče Mura,
je drug jarek, ki je še podoben majhnemu jezeru in kjer je visok nasip; za temi
glavnimi jarki so spet drugi (Kranjec, 1976, str. 5). […]
Bledo nebo je ležalo nad gozdom in nad njivami. Trstje po jarkih je bilo suho in
belkasto; kakor z ograjo je krog in krog obdajalo ta kos sveta in ta svet je bil
podoben prelepemu vrtu. Nekaj divjih rac je preletelo z ene strani na drugo in se
spustilo med drevje, za njimi je letela čaplja, počasi mahajoč s krili. Onstran jarka
so počivale samotne hiše, ki so bile najbližje sosede Koštrčevemu domu, in šele
daleč od tod je bila vas ob veliki cesti, vas z belimi hišami med starimi jablanami.
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Šola, cerkev in župnišče je bilo nagomilano sredi vasi, hiše pa so bile razvrščene
ob glavni cesti (Kranjec,1976, str. 44).
Miško Kranjec, rojen v Veliki Polani, se je v svojih delih pogosto posvečal opisovanju
rodne pokrajine, Prekmurja, in njenih ljudi. Povest o dobrih ljudeh poleg romana Strici
so mi povedali velja za eno njegovih najboljših del. Dogaja se ob reki Muri, pri čemer
Kranjec zelo doživeto in poetično opisuje njeno okolico, hkrati pa tudi usode malih ljudi,
ki prebivajo ob njej.
V odlomku je opisan svet ob reki Muri s poudarkom na številnih opuščenih rečnih
strugah, mrtvih rečnih rokavih (mrtvicah) in otokih. Zaradi nižinskega sveta, po katerem
reka teče počasi, začne vijugati, spreminjati tok, nato vijugo preseka in nastane mrtev
rokav. Tako nastanejo tudi otoki in na enem izmed njih so živeli protagonisti zgodbe.
Zaradi spreminjanja toka skozi zgodovino pa so še danes v pokrajini prisotne opuščene
rečne struge. Za ta območja je značilna tudi številna živalska in rastlinska pestrost, še
posebno lahko izpostavimo številne ptice in lokvanje. Iz besedila lahko razberemo tudi
za obpanonske pokrajine značilno postavitev vasi, tj. obcestna vas.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

na zemljevidu poiščejo reko Muro in sledijo njenemu toku,

•

razložijo, zakaj nastanejo opuščene rečne struge,

•

razumejo, kako nastanejo mrtvi rečni rokavi (mrtvice) in otoki,

•

poznajo obcestno vas in njene značilnosti.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

na zemljevidu razlikujejo med ravninskim in gričevnatim površjem obpanonskih
pokrajin,

•

sklepajo o značilnostih toka reke Mure in s pomočjo hidrograma spoznajo njen
rečni režim,

•

spoznajo najpogostejše vodne pojave na Muri: mrtvice, opuščene rečne struge
in otoke,
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•

spoznajo biotsko pestrost območja ob reki Muri.

1.1.4. Dinarskokraške pokrajine
Janez Vajkard Valvasor: Slava vojvodine Kranjske

[...] V jezeru je mnogo jam ali lukenj, tudi mnogo tokov ali drugih jarkov, kanalom
podobnih, in prav tako mnogo gričev, ker dno ni posebno ravno. Na dnu med
letom lahko ribarijo, zajce gonijo, divjačino, medvede, divje svinje in podobno
streljajo, prepelice in druge ptice s sokoli love, travo kose, proso sejejo in žanjejo,
se z vozom ali ladjo vozijo, lahko tovor po ledu vlečejo, in vsakovrstno vodno
perjad streljajo. […] Kadar jezero izgine, zraste v dvajsetih dneh trava, ki da
izvrstno seno. Ko ga pokose, preorjejo zemljo in sejejo proso; če pa se jezero ne
odteče zgodaj, ni mogoče sejati. Včasih se tudi zgodi, da voda preplavi proso,
ker se jezero prekmalu napolni. Navadno pa le uspe, ker se jezero pozno nabere.
[…] Vranja jama in Suhodolica, ti dve čudni jami, ležita sicer vsaka sebi, imata pa
enako in nad vse čudovito lastnost. Če se zasliši grom, bruhata obe vodo s tako
močjo in silovitostjo, da se moraš čuditi (Cerkniško jezero in njegovi raziskovalci,
2018).
Janez Vajkard Valvasor je bil kranjski plemič, rojen leta 1641 v Ljubljani. Bil je
vsestransko izobražen, zbiratelj, znanstvenik, pisatelj, geograf, zgodovinar, založnik,
ukvarjal se je z bakrorezom. Proučeval je zgodovinsko pokrajino Kranjsko, katere
zgodovino, geografijo, rastlinstvo, živalstvo in etnologijo je leta 1689 objavil v njegovem
najbolj znanem delu Slava vojvodine Kranjske, napisanem v nemščini. Za poglavje o
Cerkniškem jezeru je opravil veliko raziskovalno delo, ki mu je prineslo tudi članstvo v
elitni angleški Kraljevi družbi v Londonu. Raziskava je znanstveno delo, opis
Cerkniškega jezera pa v nekaterih odstavkih zelo literaren, zato je umeščen med
primerne odlomke.
Odlomek opisuje eno najbolj tipičnih vodnih kraških oblik, in sicer presihajoče
Cerkniško jezero, ki leži na kraškem polju – Cerkniško polje. Opisuje življenje na polju,
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kadar je to polno vode in kadar ni. Hkrati omenja tudi Vranjo jamo ter Suhadolico,
estaveli ob Cerkniškem jezeru.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opisujejo površinske kraške reliefne oblike (kraško polje, presihajoče jezero,
kraški izviri, ponikalnice, požiralniki ali ponori, bruhalniki, estavele),

•

opišejo nastanek kraških oblik,

•

opisujejo floro in favno Cerkniškega jezera.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

naštejejo in opisujejo površinske kraške reliefne oblike (kraško polje,
presihajoče jezero, kraški izviri, ponikalnice, požiralniki ali ponori, bruhalniki,
estavele) ter razumejo njihov nastanek,

•

opisujejo floro in favno Cerkniškega jezera,

•

ovrednotijo pomen Cerkniškega jezera za prebivalstvo in gospodarstvo
območja.

Fran Levstik: Popotovanje iz Litije do Čateža
Hrib se je prevalil. Kakor je bilo dosihdob24 navkreber, tako smo zdaj začeli iti
navzdol. Bilo je blato in pot še neprijetna zato, ker ima skoraj ves ta hrib ilovo prst
z drobečim se belim laporjem. Hosta je kmalu nehovala, samo še kak dob ali
kostanj, ki ga je tukaj mnogo, nam je zaslanjal razgled. Počasi zmanjka vsega
drevja. Odpre se pred nami dolenjska dežela. Proti jugu stoje Gorjanci, proti severu
Kum, ki teh krajev prehude burje in mraza váruje, pred nami pa se na obe strani
prijazno dviguje gorica25 za gorico z belimi zidanicami, z vinskimi hrami. Na desno
vidiš Zaplaški hrib z rdečo streho nove romarske kapele, na levo v dolini pojo
24

Star. do zdaj, doslej (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).

25

Nar. vinograd // gričevnata pokrajina, navadno z vinogradi; star. hrib, grič (Slovar slovenskega

knjižnega jezika, 2018).
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zvonovi svetokriški, kjer sta dva duhovna. Zemlja ima, posebno v tem kraju, ves
drugačen obraz kakor pa na Gorenjskem. Širokih polji, velikih travnikov ni, le ozka,
zelena riža je tu in tamkaj med hribi in goricami. Tudi vasi niso velike, hiše
raztresene, večidel zidane, pa tudi lesenih obilo. Kjer je bliže nograda 26, ondi si
kmet najraje stavi poslopje, da le more in sme. Nekatera vas je pol ure dolga, pa
ima komaj trideset tod in tam raztaknjenih koč (Wikivir. Popotovanje iz Litije do
Čateža, 2018).

Fran Levstik je leta 1858 v literarni reviji Slovenski glasniki izdal literarni potopis
Popotovanje iz Litije do Čateža. V prvem delu opisuje pot, ki jo je s prijateljem prehodil
od Litije do Čateža, ter pripoveduje o ljudeh, ki jih je srečal, in razmišlja o gospodarskih,
družbenih in kulturnih razmerah. V drugem pa opisuje svoj literarni program.
V pričujočem odlomku opisuje del poti od vasi Gobnik blizu Moravč pri Gabrovki proti
Čatežu. Geografsko gre za Dolenjsko podolje, ki ga sestavljajo Grosupeljsko kraško
polje, Stiški kot, Dobska uvala, Trebanjsko podolje in Mirnopeška dolina. Površje
sestavljajo naplavine ponikalnic, med katerimi je najdaljša Temenica, vmesni vzpeti
predeli so izrazito zakraseli. Vode pritekajo v podolje s severa, z večinoma
neprepustnega Posavskega hribovja. Opisuje značilno hribovito vinogradniško
pokrajino, možnosti za kmetovanje ter značilnosti poselitve.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

na zemljevidu razmeji dinarskokraške pokrajine, pokaže Dolenjsko podolje,
Gorjance in Kum,

26

•

opisuje reliefne značilnosti Dolenjskega podolja,

•

sklepa o možnostih za kmetijstvo in o možnostih za prometne povezave,

•

razloži značilnosti oblike prevladujočih naselij.

Star. vinograd (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).
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Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»na zemljevidu iščejo dinarskokraške pokrajine« (Učni načrt. Geografija. 2008a,
str. 38),

•

opisujejo reliefne značilnosti dinarskokraških pokrajin s poudarkom na
Dolenjskem podolju,

•

naštejejo in opišejo skupne značilnosti nizkih dinarskih planot (ravnikov) in
podolij,

•

sklepajo o gospodarski usmeritvi pokrajine,

•

»ovrednotijo prometni pomen Dolenjskega podolja« (prav tam).

1.1.5. Predalpske pokrajine
Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni
Dospevši na Mali Blegoš, se nama je odkril Porezen v svoji dolgočasnosti in
odkrila se nama je Črna prst v divni svoji lepoti. Luže na Malem Blegošu so bile
suhe in tudi ovac ni bilo, ki se navadno v tolpah pasejo tam. Pred nama se je
dvigala visoka glava starega Blegoša.
Ker je danes prvič hodila na goro, se ji je poznalo, da je razočarana. Menila je,
da sva že na vrhu, dočim sva bila šele na Malem Blegošu. Zdihovala je, no, pa
sva sedla in počivala. Po odpočitku sva polagoma lezla navzgor, in sicer po
stezah, katerih je mnogo, pa so vse nezanesljive. Nekaj časa pripravno hodiš, v
hipu pa ti zgine steza izpod noge, da sam ne veš kdaj. Nato moraš po gladki travi
plezati, dokler ne stakneš druge steze, ki pa te ravnotako slepari, kot prejšnja.
Utrudljiva je taka hoja.
Med slovenskimi gorami naš Blegoš ni velikan! In ne obdaja ga veličastnost,
katera obdaja naše snežnike27 in katere je že nekoliko deležen sosed Ratitovec.
Obdaja ga samo ponižna lepota skromne slovenske planine, katera ne pozna
večnega snega, ne neplodnih mlevov in ne divjih prepadov. Ali vzlic temu v svoji
skromnosti stotero poplača trudapolno pot, katero si moral prehoditi do tratnate

Visoka gora, na kateri se ohrani sneg vse leto ali velik del leta (Slovar slovenskega knjižnega jezika,
2018).
27
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njegove strehe. To sva občutila z Meto, ko sva obstala na vrhu. Do svojega
sedemnajstega leta je živela v vznožju pod Blegošem, a do danes še ni bila na
njem. Če bi po vaseh okoli Jelovega Brda povpraševali, bi se takoj izkazalo, da
vsaj dve tretjini prebivalstva še nikdar ni bilo na Blegošu. Naši kmetje hodijo pač
le tja, kamor jih vodi delo!
Meta se ni mogla oddahniti, tako so jo bili prevzeli vtisi lepega razgleda. Nebo
sicer ni bilo prav jasno in sapa je podila oblake nad vrhom, da so kakor ovce hiteli
proti jugu. Gorenjski in kamniški snežniki so se kazali v vsi svoji čistoti. Od
Triglava pa do Ojstrice sem ji moral našteti vse bele očake in navesti njihova
imena. Odprl se je svet, o katerem se Meti do danes še sanjalo ni!
Pravijo, da se proti jugu vidi Jadransko morje. Bil sem mnogokrat na Blegošu, ali
morja nisem nikdar ugledal. Danes se je daleč tam spodaj nekaj kadilo; vzlic temu
je dekle trdovratno trdilo, da natančno razločuje modro morje.
Nato sva se ozrla k strani, kjer leži bela slovenska Ljubljana. Kdor ima dobro oko,
lahko opazi ljubljanski grad, ali jaz ga nisem mogel nikdar opaziti. Mogoče pa je,
da ga je Meta z bistrim očesom vendarle opazila (Tavčar, 2003, str. 67–68).
Ivan Tavčar je slovenski pisatelj, rojen v Poljanah nad Škofjo Loko. Cvetje v jeseni,
objavljeno v Ljubljanskem zvonu leta 1917, velja za eno njegovih najbolj poznanih del,
po katerem sta nastala tudi film in muzikal. Je idilična kmečka povest, ki opisuje
ljubezen med meščanskim fantom Janezom in kmečkim dekletom Meto, ki tako kot
cvetje v jeseni ne obrodi sadov. Pripoved se dogaja v sicer izmišljenem kraju Jelovo
Brdo, ki pa so ga poznavalci raztolmačili kot realen kraj Gorenja Žetina.
Odlomek opisuje, kako se protagonista Meta in Janez odpravita na Blegoš, za
Ratitovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja, ki se vzpenja med Poljansko in
Selško dolino. Opisuje razlike med reliefnimi značilnostmi predalpskega hribovja in
visokogorja.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»na zemljevidu omejijo in razdelijo pokrajine slovenskega predalpskega sveta«
(Učni načrt. Geografija. 2011, str. 17),
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•

primerjajo reliefne značilnosti predalpskega hribovja in visokogorja alpskih
pokrajin.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

na zemljevidu določijo glavna hribovja predalpskega sveta,

•

primerjajo reliefne značilnosti predalpskega hribovja in visokogorja alpskih
pokrajin,

•

na zemljevidu poiščejo vse višje vrhove zahodnega predalpskega hribovja po
skupinah (Idrijsko, Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje),

•

»pojasnijo, kakšne so možnosti za poselitev in razvoj gospodarstva v hribovju
in razlike med njimi« (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 37).

1.2.

EVROPA

Gabriel García Márquez: S poti po Vzhodni Evropi
Čez trenutek je vlak že drsel po mehanizirani kmetijski pokrajini, izrabljeni do
zadnjega centimetra. Povsod je bilo videti orjaške stavbe hidroinženiringa, ki so
jih že dokončali ali še gradili. V bližini Prage so pridelovalne površine zamenjala
industrijska središča. Prvi večer sva videla vlak z novimi avtobusi in nerabljenimi
poljedelskimi stroji. Franco je poskušal odpreti okno. Čeh, star kakšnih štirideset
let, na čigar kolenih je spalo dekletce, pokrito s površnikom, je opazil, kako se
napreza, da bi spustil zaskočeno steklo. Pomagal mu je v francoščini:
»Pritisnite naprej.«
Sopotnik nama je pojasnil, da avtobuse in poljedelske stroje izvažajo v Avstrijo.
Povedal nama je, da Češkoslovaška s stroji oskrbuje veliko zahodnih držav in
vse socialistično območje, vštevši Sovjetsko zvezo (García Márquez, 2017, str.
36).

S poti po Vzhodni Evropi je potopis nobelovega nagrajenca, Kolumbijca Gabriela
Garcíe Márqueza, ki je nastal v drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja, ko je
kot dopisnik bival v Parizu in prepotoval države tedanje Vzhodne Evrope, ki jih danes
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geografsko uvrščamo med države Srednje Evrope (razen Rusije, tedanje največje
republike v Sovjetski zvezi).
Odlomek opisuje gospodarstvo tedanje Češkoslovaške, ki pa ga lahko apliciramo tudi
na druge države Srednje Evrope po drugi svetovni vojni (Poljska, Vzhodna Nemčija).
Gre za močno naslonitev gospodarstva na težko (strojno, elektrotehnično, tekstilno)
industrijo ter premogovništvo in železarstvo.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opišejo industrijski razvoj Srednje Evrope po II. svetovni vojni,

•

sklepajo o medsebojni odvisnosti rudnega bogastva in razvoja industrije,

•

»ugotavljajo posledice, ki sta jih izkoriščanje naravnih bogastev in nagla
industrializacija prinesla naravno- in družbenogeografskim dejavnikom« (Učni
načrt. Geografija. 2011, str. 12).

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opišejo proces industrializacije Srednje Evrope po II. svetovni vojni,

•

sklepajo o medsebojni odvisnosti rudnega bogastva in razvoja industrije,

•

»analizirajo pokrajinske in prostorske spremembe, ki sta jih v dele Srednje
Evrope prinesla industrijska revolucija in tehnološki razvoj« (Učni načrt.
Geografija. 2008a, str. 29).

Per Petterson: Konje krast
A zdaj se nisva več mogla obrniti. Po makadamski poti sva šla nekaj sto metrov
z zelo iztegnjenimi nogami, dokler se ni hiša skrila za ovinkom, potem pa po
stezi še čez travnik, ki je bil tudi Barkaldov, in v gozd. Najprej je bilo med
smrekovimi vejami temno in zadušno; nobenega podrastja ni bilo, samo
temnozelen mah, kot velika preproga, po kateri je bilo mehko hoditi, kajti
svetloba sem ni nikoli zares prišla, in hodila sva drug za drugim po stezi in čutila
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sva, kako se zaziba vsakokrat, ko sva položila nogo na tla. Najprej Jon, za njim
pa jaz v čisto zlizanih pohodnih čevljih, potem pa sva zavila, tako da je nastajal
krog, vedno na desno, in počasi je prišla svetloba in odprtina nad nama, dokler
se ni nenadoma zasvetila dvojna bodeča žica in sva prispela. Videla sva
poseko, kjer je bilo počiščeno vse razen smrek in brez, ki so stale nenavadno
visoke in osamljene z zaščitenim hrbtom, in nekatere od njih se niso zmogle
upreti vetru s severa in so ležale prevrnjene s koreninami v zraku. Med štori pa
je rasla gosta in sočna trava in za nekaj grmovja sva v ozadju videla konje, ki
so stali, tako da so se videle samo njihove riti in repi, ki so odganjali muhe in
klope. Zavohala sva vonj konjskih fig in močvirnato mokrega maha in sladki,
ostri, vseobsegajoči vonj nečesa, kar je bilo večje od naju in tega, kar sva dojela;
vonj gozda, ki se je kar nadaljeval in nadaljeval proti severu in na Švedsko in
naprej na Finsko in vso pot do Sibirije, in v tem gozdu si se lahko izgubil in sto
ljudi bi te lahko iskalo cele tedne, pa ne bi imeli nobene možnosti, pa to niti ne
bi bilo tako slabo, sem pomislil, izgubiti se v tem gozdu, ampak nisem vedel,
kako resna je ta misel (Petterson, 2008, str. 22–23).
Pripovedovalec romana Konje krast, Trond, se po smrti žene umakne v samotno hišico
ob jezeru, nekje na daljnem vzhodu Norveške. Opisuje dogodke iz sedanjosti in
preteklosti, saj je njegov najbližji sosed Lars, za katerega se izkaže, da ga pozna že iz
mladosti. Roman norveškega pisatelja Pera Pettersona je preveden v več kot štirideset
jezikov in je prejel večje število literarnih nagrad.
Odlomek opisuje pokrajino tajge na Norveškem. Tajga je največji kopenski biom, za
katerega je značilen iglasti gozd. Nahaja se na severni polobli med tundro in stepo.
Pokriva del Aljaske, Kanade, Švedske, Finske, Norveške in Rusije (še posebej
Sibirije), najbolj severne dele Združenih držav Amerike in Japonske. Odlomek opisuje
tip tajge kot zaprtega gozda iz gosto nasajenih iglastih dreves, na tleh pa raste mah.
Obstaja še tip tajge z redko posejanimi drevesi in lišaji.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opišejo podnebne značilnosti ter sklepajo o rastlinstvu in načinu življenja v
Severni Evropi,
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•

sklepajo o prevladujoči gospodarski panogi v pokrajini tajge.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opišejo rastlinstvo Severne Evrope,

•

razložijo pomen gozdnega bogastva in predelave lesa v državah Severne
Evrope,

•

razložijo vpliv pojava kislega dežja na gozdno bogastvo v državah Severne
Evrope.

Fatou Diome: Trebuh Atlantika
Ndétare je debelo pogledal. Pravkar se je zavedel, da se tudi razumnemu
Madickéju, edinemu fantu, za katerega je bil prepričan, da ga je uspešno odvrnil
od misli na izseljenstvo, nič manj ne mudi v Evropo. Mož, ki je zmeraj trdil, da
je »treba ideje sejati povsod, kjer so sposobne pognati«, in ki je brez prestanka
sejal svoje, je pravkar z grenkobo v srcu spoznal, da je njegovo plantažo poplavil
in uničil Atlantik. Tukaj, na solinah, je vsak pripravljen oditi drugam, da bi si
poiskal svoj sladkorni trs. In vsako zrno soli se blešči brez upanja.
»Povej jim,« me je rotil učitelj, »povej jim, ti, ki prihajaš od tam gori! Zanje sem
senilen blebetač, tebe pa utegnejo celo poslušati. Včasih so trdili, da hočejo v
Francijo, da bi igrali nogomet v velikih klubih. Nisem jim nasedel, a sam pri sebi
sem jih zagovarjal, saj je bil v svojih besedah še vedno košček sanj, kanec
poezije. Zdaj pa ni več dvoma, zares so zaslepljeni od brezmejnega pohlepa. In
to kljub temu, da tako kot vsi ostali poslušajo novice v domačih jezikih, ki
govorijo o težavah naših tam gori. Pa nič ne pomaga, še za navaden kokošnjak
v Franciji bi nesli kožo naprodaj. Daj, povej jim, kako ogromno je bruno28, ki jim
tišči v očesu, pa ga nočejo videti. Povej jim vse, kar si zadnjič povedala meni.«
»Ne bodi no cepec,« sem poskusila na kratko okrcati brata. »Dobro veš, kaj
hočem reči. Tja ne smete hoditi praznih rok, brez dokumentov, na vrat na nos.
28

Nar. deblo, hlod; bibl. pezdir v očesu svojega bližnjega vidi, bruna v svojem pa ne // vidi majhne

napake drugih, svojih velikih pa ne (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).
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Tisto ni božja hiša, tja ne treščiš kot padalec na žitno polje, predvsem pa ne
tako zlahka, kot si predstavljate.«
»Ej, fantje! Poslušajte no sestrico,« je vzkliknil Grebljica. »Najprej se udobno
ugnezdi tam gori, potem pa nam pred nosom zaloputne vrata. Vse to nam govori
samo zato, da nas ji ne bi bilo treba gostiti.«
»Ne gre za to, da bi vam hotela jemati pogum, samo posvariti vas hočem. Če
pristanete v Franciji brez dokumentov, vas čakajo hude težave in bedno
življenje.«
»No, ampak mi smo garači! Ni res, fantje?« je Madické zaman iskal zaveznike
med tistimi, s katerimi sem bila že zdavnaj na bojni nogi. »Sposobni smo si
poiskati delo in se izkazati kot pravi možje. Glej, še tebi uspeva, pa si samo
punca. Dosti je starcev, ki zdaj udobno živijo v vasi, ker so se tam gori tako
udobno znašli. Zakaj se ne bi še mi?«
»Žal mi je, motiš se. Po drugi svetovni vojni so Francozi tako na široko odpirali
vrata, ker so potrebovali delavce za obnovo države. Masovno so zaposlovali
priseljence iz različnih držav, ki jih je od doma pregnala beda in so se bili v
rudnikih premoga pripravljeni zbližati s smrtjo. Mnogi med njimi so plačevali
prispevke za pokojnino, ki je niso nikoli dočakali. Tisti, ki jim je uspelo, so redki.
Večina Afričanov živi v barakah. Muči jih domotožje in sanjajo o malo verjetni
vrnitvi v rodno deželo, deželo, ki jih, če povemo po pravici, bolj plaši kot privlači.
Ostaja namreč ista, oni pa se med redkimi počitnicami tam počutijo kot tujci.
Njihovi otroci, ki so zrasli ob pesmici svoboda, enakost, bratstvo, izgubljajo še
zadnje iluzije o odkritju, da jim mukoma pridobljeno državljanstvo ni utrlo nobene
poti. Potrdila o državljanstvu se pač ne nosi na čelu! Če si ravno ne sešijejo
čadorja29 iz zastave Ivane Orleanske, jih ne morejo zagovorniki bele povrhnjice
na noben način prepričati, da so zakonsko obvezani trobojnici. V Evropi, bratje
moji, ste najprej in predvsem črni, pomožni državljani, nedvomno tujci; to ni
zapisano v Ustavi, toda mnogi bodo vse prebrali z vaše kože. In zato, veste,
samo pristati tam gori ne bo dovolj, da bi lahko živeli kot tisti turisti na minimalcu,
ki so vas tako očarali s svojo made in paradise ropotijo. Zdaj imajo tudi tam gori
brezposelnost. Imate kakšne posebne odlike, ki vam zagotavljajo uspeh? Kdor

29

Vrhnje oblačilo muslimank v obliki ogrinjala, ki pokriva telo od glave do pet (Slovar slovenskega

knjižnega jezika, 2018).
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visoko leta, mora imeti močna krila. Kot ilegalni priseljenci brez diplome in
kvalifikacij tvegate, da boste dolgo garali kot črna živina – če boste seveda imeli
srečo, da vas prej ne pobaše policija in stlači na prvi čarterski let domov«
(Diome, 2006, str. 117–119).
Roman Trebuh Atlantika je napisala afriška izseljenka Fatou Diome. Piše o Senegalki
Salie, junakinji romana, ki se po propadlem zakonu s Francozom znajde v Strasbourgu.
Doma, na majhnem otoku na afriški zahodni obali, je ostala njena družina, ki skupaj z
ostalimi sovaščani vidijo Francijo skozi rožnata očala: kot deželo neštetih priložnosti,
kjer lahko s trdim delom vsak obogati. Roman kritično opisuje mit o francoskem
paradižu, hkrati pa tudi afriško tradicionalno družbo.
Iz odlomka lahko razberemo nekatere prebivalstvene značilnosti Francije, ki sicer velja
za nacionalno homogeno državo, pa vendar v njej živijo številne narodnostne
manjšine. V Francijo so se številčno preseljevali po drugi svetovni vojni, predvsem iz
afriških držav, sprva kot začasni delavci, kasneje pa so postali njeni državljani in s
seboj pripeljali tudi svoje družine. Tako se je začela prebivalstvena struktura Francije
močno spreminjati, hkrati pa tudi njena verska in jezikovna pestrost. Seveda pa lahko
pri odlomku vzporednice vlečemo tudi z migracijskimi tokovi v Evropo v zadnjih letih.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

analizirajo vzroke za prebivalstveno strukturo Francije,

•

vrednotijo vpliv migracij na prostorske in družbene značilnosti Francije.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»opišejo nacionalno sestavo Francije in ovrednotijo politiko te države do
zagotavljanja pravic narodnosti, ki živijo v njej, ter jo primerjajo s slovensko
politiko« (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 28),

•

primerjajo migracijske tokove po drugi svetovni vojni in sodobno problematiko
priseljevanja migrantov v Evropo.
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1.3.

AVSTRALIJA IN OCEANIJA

Marlo Morgan: Imenovali so jo Dvoje src

V naslednjih nekaj dneh sem ugotovila, da se zlahka privajam Avstraliji. Vsa
večja mesta so ob obali. Vsi se ukvarjajo z obalnimi in vodnimi športi. Dežela
ima domala enako površino kot Združene države in je tudi podobne oblike, v
notranjosti pa je osamljena pustinja in zelo redko naseljena. Obiskala sem našo
Poslikano puščavo in Dolino smrti. Avstralci si stežka zamišljajo, da sredi naše
dežele rastejo žito in vrste visoke rumene koruze. Pogoji za življenje v
notranjosti celine so tako težki, da je Kraljeva leteča zdravniška služba ves čas
v pripravljenosti. Piloti rešujejo tudi voznike, ki se znajdejo v stiski, saj jim
dovažajo bencin in avtomobilske dele. Ljudi, ki potrebujejo nujno zdravniško
oskrbo, prevažajo z letali. Bolnišnice so stotine milj narazen. Šolski sistem
pripravlja radijske izobraževalne programe za mlade, ki živijo v oddaljenih
predelih.
Mesta so povsem sodobna, posejana s hoteli Hilton, Holiday Inn in Ramada, z
nakupovalnimi središči, modnimi butiki in s hitrimi prevoznimi sredstvi. Hrana je
drugačna. Menim, da ne znajo še dobro pripraviti najbolj priljubljenih ameriških
jedi, poskusila pa sem slastno pastirsko pito, kakršno sem jedla v Angliji. Redko
postrežejo z vodo ob obedih, nikoli pa ne dajo vanjo ledenih kock (Morgan,
1996, str. 45).
Marlo Morgan je zapisala leposlovno pripoved o duhovni odisejadi Američanke v
Avstraliji. Je zgodba o tem, kako je potovala z avstralskimi domorodci in spoznavala
značilnosti Aboriginov, hkrati pa lahko beremo opise avstralske pokrajine in njenih
značilnosti. Dolgo časa je avtorica trdila, da je knjiga zapisana po resničnih dogodkih,
na koncu pa popustila pod pritiski Aboriginov in priznala, da je potovanje izmišljeno. V
knjigi vseeno lahko beremo nekatere resnične opise pokrajine, knjigo v celoti pa naj
nujno kritično vrednotimo.

V zgornjem odlomku lahko razberemo, kako neenakomerno poseljena je celina in kje
živi največ ljudi, vpliv Velikega razvodnega gorovja na sušno notranjost celine,
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značilnost prometnih povezav kot glavne težave za razvoj gospodarstva ter
organiziranost zdravstvene službe in šolstva.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»ob zemljevidu opišejo površinsko izoblikovanost Avstralije in sklepajo o vplivu
Velikega razvodnega gorovja na podnebje« (Učni načrt. Geografija. 2011, str.
15),

•

opišejo značilnosti poselitve Avstralije,

•

»sklepajo o vzrokih redke in zelo neenakomerne poselitve Avstralije« (prav
tam),

•

»utemeljijo razvoj in pomen prometa v Avstraliji« (prav tam),

•

opišejo značilnosti zdravstvene oskrbe in šolstva.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti Avstralije in sklepajo o vplivu
Velikega razvodnega gorovja na podnebje,

•

poznajo temeljne značilnosti poselitve,

•

sklepajo o značilnostih zdravstvene oskrbe, šolstva in prometa.

Samo ena stvar v tej deželi me je žalostila. Zdelo se mi je, da imajo njeni prvotni
prebivalci, temnopolti domorodci, še zmeraj manjše pravice. Z njimi so ravnali
nekako tako, kot ravnamo Američani s svojimi domorodci. Zemlja v nenaseljenih
divjinah, ki so jim jo dodelili, je bila nerodovitna peščina, območje na Severnem
ozemlju pa sestoji iz nazobčanih pečin in gostega grmičevja. Edino razmeroma
rodovitno območje, ki jim pripada, je označeno kot narodni park, zato ga morajo
deliti s turisti.
Nisem srečala domorodca, ki bi imel pomembnejšo družbeno nalogo, pa tudi ne
nobenega domorodnega uniformiranega učenca. Nobenega nisem opazila pri
nedeljski božji službi, čeprav sem bila pri obredih različnih veroizpovedi. Nisem
jih videla med prodajalci, pa tudi ne med poštnimi uslužbenci ali med osebjem
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velikih nakupovalnih središč. Obiskala sem vladne urade in tudi med
tamkajšnjimi uslužbenci jih ni bilo. Nisem jih srečala ne na bencinskih postajah
ne pri strežbi v verigi trgovin s hitro hrano. Bili so maloštevilni. Opaziti jih je bilo
v mestih, kjer so nastopali v turističnih središčih, in na pašnikih avstralskih
lastnikov, kjer so pomagali pri paši ovac in goveda. Rekli so jim jackarooji.
Povedali so mi, da kmet nikoli ne ovadi nomadske skupine domorodcev, ki mu
ubijejo ovco, čeprav ima vse dokaze o tem. Domorodci vzamejo le tisto, kar
potrebujejo za preživetje, poleg tega pa zbujajo strah, saj jim pripisujejo
nadnaravne maščevalne moči (Morgan, 1996, str. 53–54). […]
Pravijo, da od nekdaj živijo tam. Znanstveniki vedo, da naseljujejo Avstralijo
najmanj petdeset tisoč let. In na moč presenetljivo je, da v petdeset tisoč letih
niso uničili gozdov, onesnažili vode, ogrozili nobene vrste, pa tudi ničesar
zastrupili in da so ves čas imeli na razpolago obilo hrane in zavetje. Veliko se
smejejo in zelo malo jočejo. Živijo dolgo, ustvarjalno, zdravo življenje in odidejo
z duhovnim zaupanjem (Morgan, 1996, str. 134).
Odlomek opisuje življenje avstralskih staroselcev, Aboriginov: značilnosti njihove
poselitve, razloge zanjo, njihovo vlogo v večkulturni avstralski družbi in njihovo
povezanost z naravo.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»opišejo značilnosti poseljevanja celine« (Učni načrt. Geografija. 2011, str. 15),

•

opišejo značilnosti avstralskih staroselcev ter reševanje problematike njihove
poselitve in vključitve v družbo,

•

razumejo pomen ščitenja pravic Aboriginov.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»poznajo razvojne stopnje oblikovanja sedanje demografske in gospodarske
strukture (staroselci, začetki priseljevanja, migracijski tokovi)« (Učni načrt.
Geografija. 2008a, str. 25),
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•

opišejo značilnosti avstralskih staroselcev ter problematiko njihove poselitve in
vključitve v družbo,

•

vrednotijo varovanje pravic Aboriginov.

Alex Miller: Potovanje v kamnito deželo
Pospravili so svoje stvari in se odpeljali iz doline, sledeč reki Bowen proti visokemu,
vetrovnemu višavju pogorja Leichhardt Rangers. Pajero je dvigoval bledikast prah
v eno smer, gramozna pot je prodirala skozi sivkasto goličavo pred njimi, enolično
in pusto pokrajino v modrikasti daljavi so tu in tam prebadali strmi dvigi stožčastih
hribov – groteskni ostanki vulkanskega obdobja, ko se je z visokih planot kadilo in
je bilo nebo stalno ognjeno rdeče barve. Bo jo je imenoval srce. Stara kamnita
domovina plemena Jangga. Visoka, mrzla in vetrovna planota, ki je ločevala obalni
pas od notranjosti, kraj najrazličnejših oblik, planot in golih gričev in skritih dolin, z
redko posejanimi nenavadnimi hišami iz kamna (Miller, 2007, str. 303).
Alex Miller je zelo uspešen, večkrat nagrajeni avstralski pisatelj škotsko-irskih korenin.
Potovanje v kamnito deželo je roman o 42-letni profesorici Annabell, ki se zateče v
raziskovanje Avstralije, da bi se lažje soočila z moževim varanjem.
Odlomek prikazuje potovanje iz Simpsonove puščave v notranjosti celine proti
Velikemu razvodnemu gorovju v smeri severovzhoda v zvezni državi Queensland.
Opisuje tako pusto puščavsko pokrajino kot tudi Veliko razvodno gorovje kot ločnico
med notranjostjo države in obalnim pasom.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»ob zemljevidu opišejo površinsko izoblikovanost Avstralije in sklepajo o vplivu
Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje« (Učni načrt. Geografija.
2011, str. 15).

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
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•

»poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti Avstralije ter razumejo
njihov pomen za družbeno-gospodarski razvoj« (Učni načrt. Geografija. 2008a,
str. 25).

James A. Michener: Havaji (prva knjiga)
Milijone in milijone let, preden je človek stopil na zemljo, so bila osrednja
področja pošastnega oceana prazna in tam, kjer so zdaj znameniti otoki, se ni
nobena reč vzdigovala nad pljuskajoče valove. Okorne oblike življenja so se
sicer včasih premikale skozi globočine, vendar so bili za pretežno večino
osrednjega oceana značilni samo neznanski valovi, ki so se vzdigovali na ukaz
lune in vetrov. Temni, temni so pometali prazno površino morja in padali samo
drug na drugega, strahotni, mogočni in osamljeni.
Potlej se je nekega dne na dnu globokega oceana ob črti, ki teče tri tisoč milj
daleč od severozahoda proti jugovzhodu, pokazala razpoka v bazaltnih pečeh,
ki oblikujejo oceansko kotlino. Nastal je nekakšen silen prelom temeljnih
zemeljskih skladov in skozenj so privrele razbeljene, tekoče kamnine. Ko so se
rešile notranjih ječ, so prišle v stik z mokrim in težkim telesom oceana. Skalovje
je v hipu eksplodiralo in se pognalo v zrak skozi šest tisoč metrov debelo plast
oceanskih vod, ki so pritiskale na stebre razklenjene pare.
Kvišku, kvišku, skoraj štiri milje visoko je plezalo to vznemirjeno mehurčkanje
zraka, dokler se ni nazadnje na morski gladini razpočilo in se nabralo v oblak.
Tisti trenutek je ocean naznanil, da nastaja nov otok. Sčasoma utegne zrasti,
da se bi spremenil v neskončno majhno pičico kopnih tal, s katero bo
zaznamovana velika osrednja praznina oceana. Takrat še ni bilo nikjer nobenih
človeških bitij, da bi praznovala dogodek. Mogoče je katero od neznanih in
izumrlih letečih bitij zapazilo uhajajočo paro in se zapeljalo niže, da bi jo lahko
bolje opazovalo; še bolj verjetno pa je, da so se zarodki poznejšega otoka
spočeli v temi in v silnih valovih in sredi snujočega niča.
Skoraj štirideset milijonov let, tako neznansko časovno razdobje, da je že
povsem brez pomena, je samo ocean vedel, da se v njegovem osrčju rojeva
otok, zakaj še zmeraj se ni nad morsko gladino pokazal niti košček kopnine.
Skoraj štirideset milijonov let po tistem silnem prelomu v oceanski strugi so skozi
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razpoko silile manjše množine staljenega skalovja in si utirale pot skozi lavo, ki
se je že poprej narinila; vsaka pest je po svoje pripomogla, da se je nabrala
sčasoma mogočna krtina in se nakopičila na oceanskem dnu. Včasih je mirno
preteklo po tisoč in deset tisoč let, ne da bi narasel kakšen nov izbruh nabranega
materiala. Spet drugič pa so se pod razpoko nabrali orjaški pritiski in se z
nepojmljivo močjo pognali skozi nastale vrzeli, da so bruhali oblaki pare milje
visoko nad oceansko gladino. Pri tem so se zaganjali valovi, ki so obleteli ves
zemeljski krog in se raztreščili sami nad seboj, ko so dvanajst tisoč milj stran
butnili sami nad seboj, ko so dvanajst tisoč milj stran butnili drug ob drugega.
Taka eksplozija, ki ji ni mogoče popisati pobesnele moči, je navsezadnje
nemara vzdignila podoceanski otok za kakšno ped proti morski gladini. […]
Kdaj se je že vse to dogajalo, kako neskončno dolgo je že od takrat! Skoraj
štirideset milijonov let se je prvi otok bojeval za življenje v maternici morja in
poskušal priti na svet kot vidna suha zemlja. Skoraj štirideset milijonov
potopljenih let je podzemeljski vulkan sičal in brbunkal in bruhal in rigal iz sebe
lavo, pa je kljub temu ostalo vse skrito pod temnim vodovjem nemirnega morja,
ki mu je bilo vse to nepomemben dražljaj, nekaj drobcenega, domišljavega, kar
ščegatajoče sili nekam navzgor, pa nikamor ne prileze.
Potlej pa je nekega dne na severozahodnem koncu podoceanske razpoke
nastal izbruh, ob katerem je vrglo iz neder tekoče kamnine, pa čisto drugače
kakor pri dotedanjih izbruhih. Bruhnilo je sicer ravno tako skalovje in z isto močjo
in skozi ravno take špranje v zemeljski skorji. A to pot je tisto, kar je izbruhnilo,
doseglo morsko gladino. Ko se je tekoča lava hkrati dotaknila vode in zraka, je
nastala strahotna eksplozija. Oblaki pare so šinili več milj visoko v zrak. Pepel
je sikajoč padal na razburkane valove. Detonacije so za nekaj trenutkov potresle
zrak in se potlej z odmevi vred porazgubile v neizmernih, praznih širjavah.
Skrpenela lava se je nazadnje le začela nabirati nad morsko gladino. Iz
globočine se je vzdignil otok – viden, če bi že bile kje oči, da bi ga lahko videle,
otipljiv, če bi že bili kje prsti, da bi ga lahko otipali (Michener, 1966, str. 10–13).

James Michener je roman Havaji v treh delih izdal leta 1959, do danes pa je bil
preveden v 32 jezikov (Wikipedia. Hawaii, 2018). Delo opisuje nastanek otočja Havaji,
prvotne prebivalce, ki so pluli iz otoka Bora Bora, pripoveduje o zgodnjih ameriških
misijonarjih in trgovcih ter o kitajskih in japonskih priseljencih.
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Odlomek opisuje geološki nastanek otočja Havaji. Nastali so z razmikanjem
Tihooceanske litosferske plošče na oceanskem dnu, kjer je dvigajoča magma nad
vročo točko v smeri severozahod-jugovzhod razlomila Zemljino skorjo. Zaradi
premikanja v omenjeni smeri so najstarejšega nastanka otoki na severozahodu
havajske otoške verige.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

pojasnijo vulkanizem in razumejo, kako je nastalo havajsko otočje,

•

na zemljevidu določijo lego havajskega otočja in jo primerjajo z lego Severne
Amerike.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti havajskega otočja,

•

razložijo pojav vulkanizma in potresov,

•

razumejo, kako je nastalo havajsko otočje.

Zemlja na otokih ni bila posebno rodovitna. Ni bila mastna in črna, kakršno so
že orali ruski kmetje, pa tudi ne ilovnata in plodna, kakor je bila znana
indijanskim plemenom v Dakoti in Iowi. Bila je rdečkasta in s peščenimi
primesmi, očitno polna železa, ker je nastala iz razkrojenega bazalta, vendar je
kričala še po drugih bistvenih sestavinah. Če bi mogel kmet dodati manjkajočih
rudninskih snovi in jo zadosti zakladati z močo, bi mu dajala velikanski pridelek.
Sama od sebe pa je le pičico rodila, ker ni bilo v nji nobenih rudnin, pa tudi vode
ne.
Na otoke so se zlivale strahotne množine dežja, vendar niso pri tem ničesar
oplajale. Od severovzhoda so venomer pihali pasatni vetrovi in pehali pred
seboj nizke oblake, preobložene s sladko vodo. Vendar so imeli vsi otoki na
severovzhodnem bregu visoke pečine in gore, da so sproti prestregle vse
oblake in jim izmolzle vodo; ta se je zlivala v slapovih, kjer ni mogla biti nič
uporabljena, in ni nikoli prišla na ravnine na jugozahodu, kjer je bila rdeča prst.
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Od ravnega sveta, ki bi ga bilo mogoče obdelovati, so bile vsaj tri četrtine
popolnoma puščavske. Če bi mogel kdo prestreči neznanske količine vode, ki
so brez koristi drle po strmih gorskih pobočjih in se zlivale nazaj v morje, in jih
prenesti čez hribe in na ravninski svet, bi tam lahko uspevalo žito (Michener,
1966, str. 29–30).
V omenjenem odstavku pisatelj opisuje prsti in podnebje Havajev. V največji meri se
pojavljajo adenosoli, mlade mineralne prsti, nastale na vulkanskih nanosih, ki so ene
najbolj rodovitnih na svetu. Obale prekrivajo arenosoli ali peščene prsti kot posledica
vetrnih nanosov. Najdemo tudi histosole, prsti z veliko vsebnostjo organskega
materiala na območjih, kjer se dlje časa zadržuje voda. Vertisoli, temne prsti, ki se v
suši skrčijo, v deževnem obdobju pa močno nabreknejo, so rodovitne, a zahtevne za
obdelovanje. Feralsoli so prsti obogatene z železovimi in aluminijevimi oksidi, ki
nastanejo na območjih z visokimi temperaturami in veliko vlažnostjo, so revne s
humusom in zato slabo rodovitne (Repe, 2006). Havaji spadajo po Köppenovi
kvalifikaciji v tropsko deževno podnebje, zanje so zelo značilne orografske padavine,
zaradi česar imajo privetrna pobočja gorskih verig obilo dežja, zavetne strani pa so
zelo sušne.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

razumejo nastanek orografskih padavin,

•

razumejo vpliv podnebja in prsti na gospodarstvo in kmetijstvo na Havajih.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti havajskega otočja in
razumejo njihov pomen za družbeno-gospodarski razvoj,

•

pojasnijo dejavnike za podnebne značilnosti havajskega otočja,

•

razumejo in vrednotijo vplive podnebja na gospodarstvo in človekove vsakdanje
dejavnosti na Havajih.
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1.4.

AFRIKA

Sonja Porle: Črni angel, varuh moj
Abdulaje je bil eden izmed tisočerih vojakov »vojne revežev«. Decembra leta
1985 sta se vojski dveh v afriški kontinent zaklenjenih držav spopadli za kos
obmejne zemlje, pod katero naj bi ležala fosfor in mangan. Odkar obstajata, ujeti
v državne meje geosimetričnih črt, ki so jih po polpuščavski zemlji zarisali
kolonizatorji Francozi, Mali in Burkina Faso spadata med deset najrevnejših
držav na svetu. Obe po siromaštvu in pomanjkanju skorajda slovita. Malijska
vojska je imela nekaj vojaških letal, burkinska pa zagrete vojake. Po petih dneh
streljanja in bombardiranja sta predsednika držav podpisala premirje. Držala sta
besedo, sodišče v Haagu pa je sporno ozemlje razglasilo za nikogaršnjo zemljo.
Abdulaje je govoril o svoji najljubši temi. Da le ne bi utihnil, sem vprašala:
»Si koga ustrelil?«
»Da, kakšnih petdeset Malijcev.« Zravnal se je, umaknil roke s svojega trebuha
in krhko, kot da izgublja sapo, dodal: »Kar dosti.« […]
V vojni je umrlo sedemdeset malijskih in burkinskih vojakov. Abdulaje je z
rokama spet objel svoj trebuh in se narahlo skrčil. Zato se z gospodom nisva
nasmehnila.
»Pet let ali pet dni, vsaka vojna je predolga,« je rekel gospod policaj. »Od takrat
je že skoraj tri leta. »Da, nekam nervozno je bilo, ampak Malijci so bežali.«
Pogledal je Abdulaja.
»Takoj za njim pa mi. Ne bi bežali, če jim ne bi pomagali Francozi. Naj kdo reče,
kar hoče, Francozi so iz dna srca sovražili Sankaro. Hvalili so ga, da je pošten,
v resnici pa jih je njegova poštenost jezila. Francozi ne marajo Afričanov.
Francozi imajo radi francoske Afričane, tiste, ki se sprenevedajo in prilizujejo.«
»In pozabljajo.« Iz gospodovega glasu je vela odločnost. »Niso le pozabili, kaj
so nam storili, celo od nas zahtevajo, da bi pozabili.«
Tudi njega očitno ni skrbelo, da ima tema odprta ušesa. Še vedno smo poslušali
Sankarjev glas in drgetajoče melodije njegove kitare. Slučajno sem vedela, o
čem govorita. Na neki novinarski konferenci v Parizu je Thomas Sankara rekel:
»Ni Burkinca, ki se ne spominja strica ali očeta, ki je umrl zato, da bi bila Francija
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svobodna. Predlagam vam, da tudi vi tega ne pozabite.« Morda pa je gospod
govoril o še ne tako daljnih časih pred osemdesetimi leti, ko so Francozi požigali
vasi, pobijali živino in ljudi ter stotisoče mladih moških nagnali zastonj delat na
plantaže v današnjo Slonokoščeno obalo. V nekaj letih so zrušili tisočletno
mosijsko cesarstvo. Pokorjeno deželo, katere meje so v obrisih zajemale
območje cesarstva, so imenovali Zgornja Volta – dežela siromašna z rudami,
bogata z ljudmi in pozabljena od boga. Zgornja Volta se od leta 1984 dalje
imenuje Burkina Faso; danes vem, da je v resnici bogata z rudami, da je bogata
z ljudmi, ni bilo nikoli vprašljivo, o Burkincih celo njihovi sosedje nimajo povedati
ničesar slabega, bogovi pa je niso pozabili, saj so jo vendarle obdarili s
poštenimi, miroljubnimi in vernimi ljudmi. Ko ljudje pravijo, da je Burkino Faso
pozabil bog, v resnici mislijo, da smo nanjo pozabili soljudje (Porle, 1998, str.
19–20).
Črni angel, varuh moj je potopisni roman slovenske pisateljice in etnologinje Sonje
Porle, katerega osnova je avtoričina osebna zgodba in družbenogeografske značilnosti
Afrike. Roman je izšel leta 1997, doživel številne ponatise, preveden pa je tudi v
hrvaščino in nemščino (Wikipedia. Črni angel, varuh moj, 2018).
Odlomek opisuje pet dni trajajočo vojno med Malijem in Burkino Faso leta 1985 zaradi
ozemlja, bogatega z naravnimi viri, hkrati pa opisuje tudi vpliv kolonizatorja (v tem
primeru Francije) na družbene in politične značilnosti omenjenih držav, ki jih lahko
smiselno apliciramo tudi na številne druge spore med afriškimi državami.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

analizirajo vpliv kolonizatorja in njegovega »gospodarjenja na spreminjanje
pokrajin s posebnim poudarkom na izkoriščanju naravnih bogastev« (Učni
načrt. Geografija. 2011, str. 15),

•

seznanijo se s političnimi problemi, ki jih je posredno ali neposredno zapustil
kolonizator,

•

seznanijo se z naravnim bogastvom Afrike.
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Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»poznajo in pojasnijo poglavitne socialno-ekonomske in politične probleme v
Afriki,

•

poznajo pretekle in sodobne posledice (neo)kolonializma v Afriki in vpliv velikih
sil na nekatere konflikte,

•

razložijo odvisnost afriških držav od izvoza rud in energijskih virov ter posledice
te odvisnosti« (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 23).

Oba brata sta bila nižja pisarniška uradnika, zaposlena v neki privatni dobrodelni
bolnišnici. Mlajši je bil katolik. Čeprav je hodil vsak dan k maši, je bil za katoliško
veroizpoved zagret prav toliko kot starejši za muslimansko, bil pa je zvest
enemu njenih temeljnih načel; poročil se je samo z eno ženo. Zato je bil
premožnejši in je imel natančno enajst otrok, od tega samo dva pokojna.
Njegova prva hčerka se je omožila in preselila v Lome, najstarejši sin David pa
je zaključeval študij agronomije na ouagadougoujški univerzi. […] Sicer pa med
muslimani in katoliki ni bilo nobene zares vidne razlike. Abdulajev brat
Ousmane, ki je rad igral kitaro, se je nekajkrat odločil, da se bo pokristjanil, pa
si je vedno tudi naglo premislil. »Razmišljam pač, da so nekatere krščanske
zapovedi pametnejše od islamskih. Toda kaj, ko so nekatere islamske
pametnejše od krščanskih. Pravzaprav je vseeno. Bog je samo eden,« je
odgovoril, ko sem ga vprašala, zakaj en večer vzame v roko Sveto pismo in
drugi večer Koran. Ko sem ga vprašala, zakaj pije pivo, če je musliman, pa je
odgovoril: »Zakaj ne bi? Kdo pa pravi, da veren musliman ne sme piti piva? To
ni pomembno. Mi vsi smo animisti.« (Porle, 1998, str. 49–50).
Odlomek na zabaven, celo ironičen način prikazuje pestrost verske sestave
prebivalstva Afrike, saj na severu in skrajnem vzhodu celine prevladuje islam, drugod
pa je verska pripadnost povečini povezana s kolonialno preteklostjo. Krščanstvo se je
obdržalo na območju Sahela in v nekdanjih kolonijah, celina pa je močno povezana
tudi s tradicionalnimi verovanji in animizmom.
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Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo versko pestrost Afrike,

•

razumejo vpliv kolonialne preteklosti na versko sestavo afriške celine.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo versko pestrost Afrike,

•

pojasnijo vzroke za versko pestrost afriške celine,

•

na podlagi poznavanja verske raznolikosti sklepajo o verskih nestrpnostih in
opišejo poljuben konflikt zaradi nje.

Corinne Hofmann: Bela Masajka
Že dolgo pred odhodom se pred avtobusom gnete na ducate ljudi. Najprej na
streho avtobusa natovorijo vse mogoče potovalne pripomočke. Ko se
odpeljemo, je temno kot v rogu in Priscilla predlaga, naj zaspim. Do Nairobija je
gotovo vsaj devet ur. Nato morava prestopiti in zdržati še skoraj štiri ure in pol
do Naroka.
Ker traja vožnja tako dolgo, kmalu ne vem več, kako naj sedim, in odleže mi, ko
končno prispemo. Sedaj naju čaka dolga pot, ki jo morava prehoditi peš. Pot se
rahlo vzpenja in naju skoraj dve uri vodi čez polja, travnike in celo smrekov gozd.
Po pokrajini bi človek lahko mislil, da je v Švici, vsenaokoli je samo zelenje in
nobenih ljudi.
Končno daleč nad nama zagledam dim in razpoznam nekaj propadajočih lesnih
barak. »Kmalu bova tam,« reče Priscilla in mi pojasni, da mora za svojega očeta
priskrbeti še zaboj piva, to bo darilo zanj. Močno se začudim, ko si Priscilla zaboj
piva povezne na glavo in odkoraka po poti navzgor. Polna pričakovanja sem,
da bom videla, kako ti Masaji živijo, Priscilla mi je nekoč povedala, da so
premožnejši od plemena Samburu, iz katerega izvira Lketinga.
Ko prispeva na vrh, med ljudmi zavlada veliko navdušenje. Vsi planejo k nama
in pozdravijo Priscillo, nato pa nenadoma obstanejo in se molče zastrmijo vame.
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Zdi se mi, da Priscilla vsem pojasnjuje, da sva prijateljici. Najprej morava v hišo
njenega brata, ki nekoliko razume angleško. Bivališča so večja od naše vaške
hiše in v vsakem so trije prostori. Toda vse je umazano in sajasto zaradi kuhanja
na ognju in povsod so kokoši, mladi psi in mačke. Kamor koli pogledaš,
vsepovsod se podijo otroci vseh starosti in največji med njimi na hrbtih nosijo
manjše otroke. Priscilla razdeli prva darila. […]
Danes se bova odpravili naprej na obisk k Priscillini materi in Priscillinim
otrokom. Korakava čez griče in polja in tu pa tam naletiva na otroke in starejše
ljudi. Medtem ko se otroci držijo stran od mene, se me želi večina starejših,
predvsem žensk, dotakniti. Nekateri me dolgo držijo za roko in nekaj mrmrajo,
vendar jih ne razumem. Priscilla mi pove, da večina teh žensk še nikoli ni videla
belke, kaj šele da bi se je dotaknila. Tako se dogaja, da mi med stiskom rok
nanjo plunejo, kar naj bi bila prav posebna čast.
Po kakšnih treh urah prispeva do koče, v kateri živi Priscillina mati. Proti nama
takoj pritečejo otroci in se obesijo na Priscillo. Njena mati, še bolj okrogla od
Priscille, sedi na tleh in pere perilo. S Priscillo si imata seveda veliko povedati
in sama poskušam vsaj delno uganiti, o čem govorita.
Ta koča je najskromnejša od vseh, ki sem jih videla. Okrogla je in skrpana iz
različnih desk, krp in plastike. V notranjosti komaj stojim in ognjišče na sredini
napolnjuje prostor z ostrim dimom. Oken ni. Čaj popijem zunaj, saj mi v koči
neprestano tečejo solze in oči me pečejo. Nekoliko vznemirjena Priscillo
vprašam, ali bova morali prenočiti tukaj. Smeje se: »No, Corinne, moj drugi brat
živi kakšne pol ure od tukaj v večji hišici. Tam bova prenočili. Tu ni prostora,
kajti tu spijo vsi otroci in poleg tega tu ni druge hrane kot mleko in koruza.« Z
olajšanjem zavzdihnem (Hofmann, 2005, str. 52–54).
Bela Masajka je avtobiografski roman švicarske avtorice Corinne Hofmann. Med
dopustom v Keniji se je zaljubila v Masaja, zapustila Švico in se preselila v kenijsko
višavje med tradicionalno ljudstvo. Opisuje njihovo življenje, navade in običaje ter
nepremostljive razlike med Evropejko in Masajem.
Odlomek opisuje življenje Masajev, nomadskega in pastirskega ljudstva, ki živi v
vzhodni Afriki, največ v Keniji in Tanzaniji. Živijo v skupnostih, v preprostih zatočiščih
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iz naravnih materialov, skromno jedo, bogastvo pa merijo v številu živine (predvsem
ovc, koz in krav).
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo kulturno in etnično pestrost Afrike,

•

opišejo življenje Masajev.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo kulturno in etnično pestrost Afrike,

•

»zavedajo se, da je obstajala dolga in bogata zgodovina tudi pred prihodom
Evropejcev na afriško celino« (Učni načrt. Geografija. 2011, str. 23),

•

spoznajo samooskrbne oblike kmetijstva in jih razlikujejo od tržnih.

1.5.

AZIJA

Jiang Rong: Volčji totem
Chen je končno uzrl prvinsko stepo, morda zadnjo na Kitajskem. Prečudoviti
prizor mu je jemal dih. Pred očmi se mu je odprla temno modra zelena dolina,
ki so jo vse do verige Da Xing'an na severu objemali gorski vrhovi. Gore vseh
barv – temno zelene, svetlo zelene, rjave, temno rdeče, škrlatne – so se, do
kamor je segal pogled, dvigale kot valovi in se prepletale z morjem rožnatih
oblakov. S treh strani je dolino obdajalo nizko hribovje. Spominjala je na zeleno
preprogo, ki jo neguje sam Tengger. Vzorci modrih, belih, rumenih in rožnatih
gorskih cvetlic so se povezovali v neprekinjeno paleto barv.
Z gorskega pobočja na jugovzhodu se je spuščala stepska rečica in se vila po
dolini. Njeni rokavi so bili videti kot srebrni obroči. Prepletali so se po ravnici,
dokler se niso stekli v modro jezero sredi doline. Nad prozorno jezersko vodo
so čepeli puhasti beli oblaki. Chen Zhenu se ni niti sanjalo, da bo imel kdaj
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priložnost videti labodje jezero … Na severozahodu se je jezero razlivalo v
tisoče juter30 močvirja.
Najbrž so zrli v zadnji kos severne stepe, ki je še ohranjal prvinsko lepoto. Chen
Zhena je razgled popolnoma prevzel. Toda hkrati ga je stisnilo pri srcu. Takoj
ko bodo sem prišli ljudje in konji, bo ta lepota ugasnila. Noben drug Kitajec si ne
bo mogel ogledati tako naravnega in nedotaknjenega koščka sveta (Rong,
2009, str. 300–301).
Jiang Rong je psevdonim kitajskega pisatelja Lü Jiamina, ki je preko prostovoljnega
dela v Notranji Mongoliji proučeval tamkajšnje navade in pridobival snov za roman, za
katerega je leta 2007 prejel nagrado za najboljši azijski roman. Posebno ga je očarala
stepska pokrajina, olonbulaški stepski volkovi in tamkajšnji nomadi. Delo izpostavlja
pomembnost ravnotežja med človekom, živaljo in ostalo naravo, saj smo priča
postopnemu uničevanju stepe, priseljevanju poljedelcev in naseljencev (Dobre knjige.
Volčji totem, 2018).
Odlomek opisuje planoto Notranjo Mongolijo na severu Kitajske, kjer so obširne
travnate stepe, obdane s hribovjem in nizkim gorovjem. Z gorovja se vidi Veliko kitajsko
nižavje, obširne in gosto poseljene naplavne ravnice.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

poznajo stepo in njene značilnosti,

•

vrednotijo stepske pokrajine z vidika rodovitnosti prsti in razvitosti kmetijstva,

•

spoznajo nomadsko živinorejo kot obliko kmetijstva.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

poznajo stepo in njene značilnosti,

•

pojasnijo povezavo med rastlinskim pasom stepe in podnebnim tipom,

•

vrednotijo možnosti za razvoj kmetijstva (glede na rodovitnost tal) in poselitev v
stepskih pokrajinah.

30

Star. nekdaj ploščinska mera, 57, 55 a (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).
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Khaled Hosseini: Tisoč veličastnih sonc
Pri mizi so se vedno pogovarjali. Čeprav so bili po izvoru Paštuni, so v njeni
družbi vedno govorili farsi, čeprav je razumela tudi paštunščino, saj se je je
naučila v šoli. Babi ji je povedal o napetostih, ki vladajo med njihovimi Tadžiki,
manjšino, in Tarikovim ljudstvom, Paštuni, največjo etnično skupino v
Afganistanu. Tadžiki se že od nekdaj čutijo zapostavljene, je rekel. Afganistanu
so skoraj dvesto petdeset let vladali paštunski kralji, Lajla, Tadžiki pa le devet
mesecev leta 1929, pa še takrat je vladal upornik Sin prinašalca vode, vojaški
ubežnik in cestni razbojnik, ki je s silo zavzel prestol, na koncu pa so ga usmrtili.
In ti, je vprašala Lajla, se tudi ti počutiš zapostavljenega, Babi?
Obrisal si je očala v rob srajce. Zame je ves govor o tem, kdo je Tadžik in kdo
Paštun, Hazar ali Uzbek, nesmisel, in to nevaren nesmisel. Vsi smo
Afganistanci in le to je pomembno. Toda kadar ena skupina drugo tako dolgo
nadvladuje … Med našimi ljudstvi vlada slaba volja, Lajla. Prezir. Tekmovalnost.
Res. Že od nekdaj je tako (Hosseini, 2013, str. 166–167).

Avtor romana je v Kabulu rojeni Khaled Hosseini, po poklicu zdravnik, ki je leta 1980 z
družino dobil politični azil v ZDA. Hosseinijev drugi roman Tisoč veličastnih sonc, ki je
sledil uspešnici Tek za zmajem, pretresa dogodke v Afganistanu od 70. let dvajsetega
stoletja. Opisuje usodo dveh prijateljic različnih generacij in neenakega socialnega
izvora, ki skupaj lažje premagata strah in zahtevne zgodovinske okoliščine.
Odlomek opisuje etnično raznolikost Afganistana. Točnih številk ni, saj popis
prebivalstva že dolgo ni bil narejen, ocene iz leta 2013 v World Factbook (CIA) so, da
je 42 % Paštunov, 27 % Tadžikov, 9 % Hazarov in prav toliko Uzbekov, 13 % ljudi je
ostalih narodnosti (Wikipedia. Afghanistan, 2018). Vsi imajo svoje navade in jezik, zato
je težko govoriti o narodnostni enotnosti. Narodnosti se razlikujejo tudi po usmeritvi
znotraj muslimanske veroizpovedi, in sicer so Paštuni in Tadžiki suniti, Hazari pa šiiti.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opišejo osnovne prebivalstvene značilnosti Jugozahodne Azije,

•

sklepajo o vzrokih za politične napetosti znotraj držav in v regiji.
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Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

navedejo osnovne prebivalstvene značilnosti Jugozahodne Azije,

•

razumejo, kako pestra etnična sestava vpliva na družbena in politična
vprašanja,

•

poznajo verske značilnosti Jugozahodne Azije,

•

vrednotijo, kako se muslimanska vera odraža v prostoru in družbi ter v odnosih.

Aravind Adiga: Beli tiger
Govorim o kraju v Indiji – vsaj tretjino države obsega –, o plodnem kraju, polnem
riževih polj in žitnih polj in ribnikov sredi tistih polj, ki se dušijo od lotusov in
lokvanjev, pa vodnih bivolov, ki čofotajo po ribnikih in žvečijo lotuse in lokvanje.
Ljudje, ki živijo v tem kraju, mu pravijo Tema. Razumeti morate, Vaša
Ekscelenca, da sta Indija dve deželi v eni: Indija Svetlobe in Indija Teme.
Svetlobo prinaša moji deželi ocean. Vsak kraj na zemljevidu Indije, ki je blizu
oceana, je bogat. Temo pa Indiji prinaša reka – črna reka.
O kateri črni reki govorim – o kateri reki Smrti, z bregovi, polnimi gostega,
temnega, lepljivega blata, v katero se ujame vse, kar vanj posadijo, da se duši,
davi in pokveči?
O Gangi govorim, o reki materi, o hčeri Ved, reki razsvetljenja, zaščitnici vseh
nas, ki trga verigo rojstev in ponovnih rojstev.
Z Indijo je tako, da lahko skoraj vse, kar slišiš o tej deželi od predsednika, obrneš
na glavo, pa dobiš resnico. Gotovo ste slišali, da so Ganges imenovali reka
osvoboditev, in vsako leto pride na tisoče ameriških turistov fotografirat gole
sadhuje31 v Aridvar ali Varanasi32; naš predsednik vam bo nedvomno povedal
enako in rekel, da se morate še sami potunkati noter.

31

Jogi ali menih, ki je z meditacijo dosegel hindujski najvišji življenjski cilj, osvoboditev (mokša) (opomba

prevajalca in urednice knjige).
32

Haridvar ali Varanasi sta pomembni romarski središči v severovzhodni Indiji, ob Gangesu (opomba

prevajalca in urednice knjige).
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Ne! – gospod Čjapao, bognedaj, ne tunkajte se v Ganges, razen če hočete
polna usta dreka, slame, razmočenih delov človeških teles, živinske mrhovine
in sedmih različnih vrst industrijskih kislin.
O Gangesu vem vse, gospod – ko sem bil star šest ali sedem let (v moji vasi
nihče natančno ne pozna svoje starosti), sem šel na najsvetejši kraj na bregu
Gangesa – v mesto Varanasi. Spominjam se, kako sem se v svetem mestu
Varanasi spuščal po stopnicah, na koncu pogrebne povorke, ko so v Ganges
nesli truplo moje matere (Adiga, 2010, str. 17–18).

Aravind Adiga je za roman Beli tiger leta 2008 prejel Bookerjevo nagrado (Man Booker
Prize). V njem junak romana Balram piše pismo kitajskemu predsedniku, ki prihaja na
obisk v Indijo, saj mu želi na tak način približati resnično življenje v Indiji. Opiše tudi
svojo zgodbo, kako je iz reveža postal milijonar, kar je tako redko, kot beli tiger –
najredkejša žival v džungli, spoznavamo pa tudi številne obraze Indije – revščina,
bogastvo, korupcija, dobrota, krutost, magičnost.

V odlomku avtor opisuje reko Ganges, sveto reko hindujcev, imenujejo jo tudi boginja.
Verjamejo, da jih kopanje v njej očisti grehov in olajša odrešitev. Mnogi si želijo umreti
čim bliže – po možnosti v Varanasiju, hindujskem svetem mestu – saj vedo, da bodo
njihov pepel stresli v reko. Problem reke je tudi njena velika onesnaženost, saj se vanjo
steka veliko število človeških in kemijskih odplak.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

ob zemljevidu sledijo toku reke Ganges in opišejo njene značilnosti,

•

poznajo značilnosti hinduizma,

•

vrednotijo dejavnike za onesnaževanje Gangesa.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»vrednotijo pomen azijskega vodovja za življenje tamkajšnjega prebivalstva«
(Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 22),

•

poznajo značilnosti hinduizma in njegov pomen v vsakdanjem življenju,
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•

»na izbranem primeru reke Ganges oblikujejo strnjen zapis o pomenu reke za
prebivalstvo« (prav tam, str. 23),

•

naredijo akcijski načrt za boj proti onesnaževanju reke Ganges.

Yeonmi Park: Da bi lahko živela: Pot severnokorejskega dekleta v svobodo
Država, v kateri sem odrasla, ni bila takšna, kakršno so poznali moji starši kot
otroci v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Ko sta bila mama in oče
majhna, je država poskrbela za zadovoljitev osnovnih potreb vsakega: za
oblačila, zdravniško oskrbo, hrano. Po koncu hladne vojne so Severno Korejo
zapustile vse komunistične države, ki so podprle severnokorejski režim, in naše
državno gospodarstvo je propadlo. Severna Koreja je bila nenadoma
prepuščena sami sebi.
Premajhna sem bila, da bi razumela, kako obupne so postale stvari v svetu
odraslih, ko se je naša družina v devetdesetih letih poskušala prilagoditi tem
velikanskim spremembam v Severni Koreji. Potem, ko sva s sestro spali, sta
mama in oče včasih ležala budna in neznosno zaskrbljena, saj nista vedela, kaj
naj naredita, da vsi štirje ne bi stradali do smrti.
Hitro sem se naučila, da ne smem ponoviti ničesar, kar mi je po naključju prišlo
na ušesa. Naučili so me, da ne smem nikoli izraziti svojega mnenja, nikoli o čem
podvomiti. Naučili so me, da moram preprosto ubogati, kar mi vlada naroči, kaj
moram delati, reči ali misliti. Pravzaprav sem verjela, da mi lahko naš ljubljeni
vodja, Kim Džong Il, bere misli in me kaznuje za slabe misli. In če me že ni slišal
on, so bili vsepovsod vohuni, ki so prisluškovali ob oknih in prežali na šolskem
dvorišču. Vsi smo pripadali lokalnim ljudskim enotam ali inminbanu in ukazali so
nam, da ovadimo vsakega, ki bi rekel napačno stvar. Živeli smo v strahu in
skoraj vsak – tudi moja mama – je na lastni koži doživel, kako nevarno je kaj
povedati.
Ko je 8. julija 1994 Kim Il Sung umrl, sem bila stara komaj devet mesecev.
Severnokorejci so častili dvainosemdesetletnega »vélikega vodjo«. Pred smrtjo
je Kim Il Sung vladal Severni Koreji z železno roko skoraj pet desetletij in pravi
verniki – tudi moja mama – so bili prepričani, da je Kim Il Sung v resnici
nesmrten. Njegova smrt je bila čas intenzivnega žalovanja, pa tudi negotovosti
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v državi. Sin vélikega vodje, Kim Džong Il, je bil že izbran za očetovega
naslednika, vendar pa so bili zaradi velikanske praznine, ki jo je pustil za sabo
Kim Il Sung, vsi na trnih.
Mama me je privezala na hrbet in se pridružila tisočem žalujočih, ki so se v času
uradnega žalovanja vsak dan zgrinjali na trg k spomeniku Kim Il Sungu v
Hjesanu in objokavali padlega vodjo. Žalujoči so mu darovali cvetje in skodelice
riževega likerja, da bi pokazali svoje oboževanje in žalost (Park, str. 27–28). […]
Ko sem se končno naučila brati, se knjig kar nisem mogla nasititi. Vendar pa je
bila večina knjig spet o naših voditeljih in o tem, kako sta garala in se žrtvovala
za ljudstvo. Ena mojih najljubših knjig je bila biografija o Kim Il Sungu. Opisovala
je, kako je trpel kot mladi moški, ko se je bojeval proti japonskim imperialistom,
in preživel samo po zaslugi tega, da je jedel žabe in spal v snegu.
V razredu so vsak predmet – matematiko, spoznavanje narave, branje, glasbo
– poučevali skupaj z odmerkom propagande. Kim Il Sungov sin, naš ljubljeni
vodja Kim Džong Il, je bil neverjetno lojalen do svojega očeta in to je bil za nas
šolarje zgled. V razredu smo brali učbenik o tem, da je bil Kim Il Sung tako
zaposlen z vodenjem naše države, da je moral brati dokumente, medtem ko je
vozil avto. Vendar pa je bilo to težko, ker je bilo na cesti vse polno lukenj in so
se strani tresle. Ko pa je bil Kim Džong Il še majhen, je luknje na cesti zapolnil
z gorami peska, da oče med vožnjo ne bi imel težav.
Naš ljubljeni vodja je imel nadnaravno moč. V njegovem življenjepisu je pisalo,
da lahko z mislimi vpliva na vreme in da je med triletnim študijem na Univerzi
Kim Il Sunga napisal tisoč petsto knjig. Celo ko je bil otrok, je bil osupljiv taktik,
in ker se je vsakič igral vojaške igre, je njegovo moštvo vedno zmagalo, ker se
je vsakič domislil novih briljantnih strategij. Ta zgodba je navdihnila moje
sošolce v Hjesanu, da so se tudi oni igrali vojaške igre. Vendar pa ni nikoli nihče
hotel biti v ameriškem imperialističnem moštvu, ker je moralo vedno izgubiti
bitko.
V šoli smo prepevali pesem o Kim Džong Ilu o tem, kako je garal in našim
delavcem dajal takojšnja navodila, ko je potoval po državi, spal pa je v svojem
avtu in jedel samo skromne obroke riževih kroglic. »Prosimo, prosimo, ljubljeni
vodja, dobro se spočij, da boš lahko skrbel za nas!« smo peli skozi solze. »Vsi
jokamo zate.«
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Čaščenje Kima so dodatno spodbujali dokumentarci, filmi in oddaje, ki jih je
predvajala edina, državna televizija. Kadarkoli so se na zaslonu pojavile slike
smehljajočih se vodij, se je zaslišala ganljiva sentimentalna glasba. Zaradi tega
sem bila vsakič zelo raznežena. Severnokorejci smo vzgojeni tako, da častimo
svoje očete in starejše; to je del kulture, ki smo jo podedovali od konfucianizma.
In tako je bil v naši kolektivni zavesti Kim Il Sung naš ljubljeni stari oče, Kim
Džong Il pa naš oče (Park, 2015, str. 58–59).
Yeonmi Park je leta 2015 izdala knjigo o življenju v Severni Koreji in o svojem begu iz
nje preko Kitajske in Mongolije v Južno Korejo. Piše o družbenih in političnih
značilnostih Severne Koreje. Danes je aktivistka za človekove pravice in pomaga
ubežnikom iz totalitarne severnokorejske družbe.
V odlomku opisuje, kako je gospodarstvo v državi proti koncu 20. stoletja propadlo in
se je s tem položaj prebivalcev drastično poslabšal. Opisuje značilnost čaščenja
severnokorejskih voditeljev kot kulta osebnosti, ki jim pripisujejo tudi nadnaravne moči,
in posebnost političnega sistema, tj. absolutna monarhija oz. dedno diktatorstvo.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo gospodarski položaj Severne Koreje,

•

spoznajo družbeno in politično ureditev Severne Koreje in osnovne značilnosti
kulta osebnosti.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo gospodarski položaj Severne Koreje in ga primerjajo z gospodarsko
razvitostjo ostalih azijskih držav,

•

spoznajo družbeno in politično ureditev Severne Koreje in osnovne značilnosti
kulta osebnosti.
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1.6.

SEVERNA AMERIKA

Cheryl Strayed: Divja: izgubljena in najdena na pešpoti življenja

Sierra Nevada je ena sama privzdignjena gmota zemeljske skorje. Devet
desetin pogorja je na zahodni strani, kjer se vrhovi polagoma spuščajo v
rodovitne doline, ki se čez čas razprostrejo v kalifornijsko obalo; ta večinoma
poteka vzporedno s Pacifiško gorsko potjo33, le da je tristo kilometrov dlje proti
zahodu. Vzhodna stran Sierre Nevade je povsem drugačna: strme stene se
vrtoglavo spuščajo do obsežne puščavske ravnice, ki se razgrinja vse do Velike
kotline v Nevadi. Pred tem sem videla Sierro Nevado samo enkrat, ko sva s
Paulom nekaj mesecev po odhodu iz New Yorka prišla na zahod. Utaborila sva
se v Dolini smrti in se naslednji dan cele ure vozila po pokrajini, ki je bila tako
zapuščena, kot da ne bi bila s tega sveta. Opoldne se je na zahodnem obzorju
začrtala Sierra Nevada, velika, bela, nedostopna stena, ki se je dvigala s
planote. Ko sem zdaj sedela na visokem gorskem sedlu, si tiste podobe skoraj
nisem mogla priklicati pred oči. Nisem več stala daleč od tiste stene. Bila sem
na njeni hrbtenici. Strmela sem čez pokrajino in opazovala, kako se temni nebo,
dotolčena in očarana, preveč utrujena, da bi vstala in stopila do šotora. Nad
mano je vzhajala svetla luna, nekje v daljavi pod mano pa so mežikale luči
mestec Inyokern in Ridgecrest. Tišina je bila neznanska. Odsotnost vsega
živega je bila kot nevidna teža. To je tisto, po kar sem prišla, sem pomislila. To
sem tudi dobila (Strayed, 2014, str. 122–123).
Cheryl Strayed je leta 2012 v svoji knjigi opisala pustolovščino po resničnih dogodkih,
kako je brez izkušenj planinarjenja prehodila Pacifiško gorsko pešpot. Je knjiga o
težavah in pripetljajih na poti, pa tudi o pomembnih uvidih v življenju.

33

Pacifiška gorska pešpot poteka od mehiške meje v Kaliforniji do Kanade po hrbtih devetih gorskih

verig (Laguna, San Jacinto, San Bernardino, San Gabriel, Liebre, Tehachapi, Sierra Nevada, Klamath
in Kaskadsko gorovje) in prečka tri zvezne države: Kalifornijo, Oregon in Washington (op. Maja Lupše).
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Odlomek opisuje območje gorovja Sierra Nevada ob Pacifiški obali, ki ga lahko od
zahoda proti notranjosti celine razdelimo na pacifiško obalo, Obrežno gorovje,
Kalifornijsko dolino, Sierro Nevado na jugu in Kaskadsko gorovje na severu, sledijo
velike medgorske kotline in planote (Kolumbijska planota, Velika kotlina) vse tja do
Skalnega gorovja. Sierra Nevada je tektonsko močno preoblikovano gorovje, ki
prebivalcem predstavlja klimatsko in prometno pregrado.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti od Pacifiške obale do
Skalnega gorovja v Severni Ameriki,

•

na zemljevidu poiščejo vse večje naravnogeografske enote od Pacifiške obale
do Skalnega gorovja v Severni Ameriki,

•

razumejo pomen reliefnih značilnosti območja ob Pacifiški obali (vse do
Skalnega gorovja) za gospodarstvo in poselitev.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti od Pacifiške obale do
Skalnega gorovja v Severni Ameriki,

•

ovrednotijo pomen naravnogeografskih značilnosti območja ob Pacifiški obali
(vse do Skalnega gorovja) v Severni Ameriki za družbeno-gospodarski razvoj.

Kratersko jezero je bilo nekoč gora. Imenovali so jo Mazama. Ni se veliko
razlikovala od verige spečih ognjenikov, ki so bili pred menoj na Pacifiški gorski
pešpoti v Oregonu – McLoughlinova gora, Tri sestre, Washingtonska gora,
Triprsti Jack, Jeffersova in Hoodova gora – le da je bila večja od vseh, njen vrh
je po ocenah segal skoraj tri tisoč sedemsto metrov visoko. Mazama je pred
približno sedem tisoč sedemsto leti eksplodirala v uničujočem izbruhu,
dvainštiridesetkrat obsežnejšem od tistega, ki je leta 1980 obglavil goro Sveta
Helena. To je bil najhujši ognjeniški izbruh v Kaskadskem gorovju v milijonih
letih. Po uničenju Mazame sta pepel in žlindra prekrila milijon tristo tisoč
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kvadratnih metrov ozemlja – zajela sta skoraj ves Oregon in segala do Alberte
v Kanadi. Indijansko pleme Klamath, ki je bilo priča uničenju, je verovalo, da sta
se spopadla duh podzemlja Llao in duh neba Skell. Ko je bilo bitke konec, je bil
Llao pregnan nazaj v podzemlje, od Mazame pa je ostala prazna kotlina.
Imenuje se kaldera, kar je nekakšna na glavo obrnjena gora. Gora, ki ji je bilo
iztrgano srce. V teku stoletij se je kaldera počasi polnila z vodo in zadrževala
oregonsko deževnico in snežnico, dokler ni nastalo današnje jezero. Z največjo
globino petsto osemdeset metrov je Kratersko jezero najgloblje v Združenih
državah Amerike in med najglobljimi na svetu (Strayed, 2014, str. 377–378). […]
Vodnik je imel prav: ko sem ga zagledala, nisem mogla verjeti očem. Jezerska
gladina je bila tristo metrov pod skalnatim, dva tisoč devetsto metrov visokim
robom, kjer sem se ustavila. Nazobčani krog jezera se je razprostiral pod mano
v najbolj nepopisni ultramarinski modrini, kar sem jih kdaj videla. Imel je približno
deset kilometrov premera, modro gladino je prediral le vrh majhnega ognjenika,
Čarovniški otok, ki se je stožčasto dvigal dobrih devetsto metrov nad vodo in so
ga obraščali skrivljeni borovci. Nerodovitni, valoviti obroč, ki je obdajal jezero, je
bil prav tako posejan z borovci, za njim pa so se nizale oddaljene gore. »Jezero
je tako čisto in globoko, da vsrka vse barve vidnega spektra razen modre, zato
da nam vrača odsev čiste modrine,« je rekla neznanka, ki je obstala pri meni in
odgovorila na vprašanje, ki ga od osuplosti sploh nisem izrekla na glas.
Zahvalila sem se ji. Da ta globoka in čista voda vpija vse barve vidnega spektra
razen modre, je bilo na prvi pogled povsem tehtna in znanstvena razlaga,
vendar je bilo pri Kraterskem jezeru še nekaj, kar je ostajalo nepojasnjeno. Za
Indijance plemena Klamath je bilo jezero še vedno posvečen kraj in lahko sem
jih razumela. Tu zame ni bilo dvomov. Ni bilo pomembno, da so okoli mene
vrveli turisti s fotoaparati in se počasi vozili mimo z avtomobili. Lahko sem čutila
moč jezera. Sredi veličastne pokrajine je bilo presunljivo: nedotakljivo,
samosvoje in samotno, kakor da je tu od nekdaj in bo za vse večne čase vpijalo
vse barve vidnega spektra razen modre (Strayed, 2014, str. 390–391). […]
Nekoč je bila to Mazama, sem se ves čas opominjala. Nekoč je bila skoraj štiri
tisoč metrov visoka gora, ki ji je bilo iztrgano srce. Tod je bila nekoč pustinja
lave, žlindre in pepela. Bila je prazna kotanja in stoletja je trajalo, da se je
napolnila. Toda če sem se še tako trudila, si vsega tega nisem mogla
predstavljati. Ne gore ne pustote ali prazne kotanje. Vsega tega preprosto ni
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bilo več. Bili sta samo umirjenost in tišina modrega jezera. To je nastalo iz gore,
pustinje in prazne kotanje, ko so se rane začele celiti (Strayed, 2014, str. 393).

Odlomek opisuje eno najbolj znanih kraterskih jezer na svetu, tj. Kratersko jezero (ang.
Crater Lake) v Narodnem parku Kraterskega jezera (ang. Crater Lake National Park),
v ameriški zvezni državi Oregon. Nastalo je pred okoli 6900 leti z razpadom
stratovulkana Mount Mazama, nato pa je voda napolnila kaldero, geološko obliko, ki
nastane kot posledica sesedanja ognjenika samega vase. Značilnost jezera je
temnomodra barva.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo, kako nastane kratersko jezero,

•

vrednotijo pomen kraterskega jezera za turizem.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

pojasnijo nastanek kraterskega jezera,

•

vrednotijo pomen kraterskega jezera za turizem,

•

z različnimi (poljubnimi) viri iščejo še ostala kraterska jezera na svetu in jih med
seboj primerjajo.

Marcela Serrano: Kar mi leži na duši
Živim v Združenih državah in sem Čilenka – po krvi, volji in spominu. Ko sem
prišla v to deželo, so me prisilili izpolniti obrazec, na katerem je bil kvadratek za
raso: prva možnost je bila belka in to sem samodejno hotela označiti, ko sem
nižje prebrala besedo Hispanic. To se mi je zdelo strašno nekulturno od
gringovskih uradnikov, saj »španski« ne pomeni rase, toda osupla sem
doumela, da me prvič v življenju bezajo iz moje luknjice, iz tistega, kar sem imela
za svojo naravno in dejansko identiteto, čeprav obstaja med menoj in kako
Severnoameričanko najmanjša možna telesna razlika (zlasti v tem posebnem
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primeru: rdečelasa sem, celo podobna sem jim). Ni mi treba praviti, da sem
ogorčena označila drugi kvadratek, in vsak dan v šestih letih, ki so pretekla od
tedaj, mi je postal bolj všeč. Kadar hodim po ulicah mesta, imam včasih občutek,
da so tu vsi moji predniki, v čistem in brezosebnem vhodu v podzemno, v
upanju, da bodo nekam prišli. Vsak zaničevanja vreden Čilenec ali Portoričan
mi je stric, Honduražan, ki pobira smeti, je moj zaročenec. Kadar Reina zase
pravi, da je odrinjena, točno vem, kam meri (Serrano, 2008, str. 136–137).
Kar mi leži na duši je zgodba o deželi Chiapas, najjužneje ležeči zvezni državi v Mehiki,
in Camili, Čilenki, ki se poda v Mehiko iskat pot iz svoje bolečine. Linearno pa poteka
tudi zgodba o Camili, ki prispe iz Washingtona v Chiapas. Marcela Serrano je čilska
pisateljica in velika zagovornica pravic žensk, ki je bila za svoja dela tudi že nagrajena.
Odlomek opisuje prebivalstvene značilnosti Združenih držav Amerike: na eni strani
močne zavesti enega naroda, kar smo poimenovali tudi etnični talilni lonec, kot tudi
problematike izključevanja nekaterih etničnih skupin »iz tega lonca«, npr. prvotnih
prebivalcev Indijancev, priseljencev iz Latinske Amerike, v zadnjem času pa tudi drugih
(priseljenskih) skupin.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

seznanijo se s sestavo prebivalstva Severne Amerike,

•

»sklepajo o prednostih in slabostih večnarodnostne skupnosti« (Učni načrt.
Geografija. 2011, str. 15),

•

»spoznavajo asimilacijo, integracijo in segregacijo različnih kultur« (prav tam).

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

»razumejo in znajo utemeljiti strukturne posebnosti prebivalstva (etnične,
verske, socialne …) in stopnjo kulturnega sožitja« (Učni načrt. Geografija.
2008a, str. 24),

•

»razmišljajo o tem, kaj je motiviralo ljudi za naseljevanje v Severni Ameriki;
utemeljijo, kaj bi sami naredili v vlogi naseljencev v različnih obdobjih« (prav
tam, str. 25).
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1.7.

LATINSKA AMERIKA

Borut Korun: Zadnji inkovski zaklad
Bilo je v Cuzcu, v tem lepem mestu, ki je bilo nekoč prestolnica Tawantinsuya,
inkovske države. V mestu sem ostal nekaj dni. Odpeljal sem se tudi v Machu
Picchu, v Pisac in Ollantaytambo. Skratka, bil sem turist, ki je prišel iz Evrope in
se je zanimal za lepote in preteklost te države in teh ljudi. Ničesar velikega ni
bilo v tem, kar sem počel, nobenih posebnih podvigov nisem načrtoval.
Zgodaj zjutraj četrtega dne v Cuzcu sem vstopil na avtobus za Puno. Nekaj ur
sem prebil med vožnjo skozi visokogorsko pokrajino in opazoval s snegom
pokrita gorovja. V Punu sem si poiskal prenočišče, potem pa sem se vkrcal na
ladjo, nekak avtobus na vodi, ki je po jezeru Titikaka odpeljal obiskovalce na
otočke iz trstičja, na katerih živijo Indijanci Uru. Zvečer sem v upanju na dobro
hrano stopil v bližnjo restavracijo.
Pri sosednji mizi je večerjala skupina turistov, po govorici sodeč so bili
Američani. Bili so glasni, delovali so veselo in brezskrbno. Med njimi je bilo
plavolaso dekle, ki se je očitno slabo počutila. Podpirala si je glavo in se ni
dotaknila hrane. Potem je vstala in se ulegla na tla poleg mize. Domneval sem,
da ji je postalo slabo zaradi višinske bolezni, posledice redkega zraka na tisti
višini (Korun, str. 16). […]
Gledal sem skozi okno, gledal sem pokrajino, ki je kot v filmu drsela mimo, mislil
pa sem nanjo. Rumenorjava visokogorska pokrajina me je prevzela in me
napolnila z melanholijo. Začutil sem, da je bila zato tudi glasba, ki smo jo
poslušali v avtobusu, tako otožna. Zvoki piščali so se mi zdeli kot izgubljeni zvoki
vetra v neskončnosti Altiplana.
Začelo se je mračiti. Kristalno čist zrak visoke planote je izgubljal svojo
prosojnost, podoba pokrajine pa svojo ostrino, povečalo pa se je svetlobno
nasprotje med nebom in zemljo. Zahodna stran neba je zažarela v krepkih
barvah, prehajala je iz rumene do temno rdeče.
Noč je prihajala na rumeno gričevje in na gore v ozadju in pokrajina je postala
še bolj negibna, še bolj samotna. Edini znaki življenja so bili na cesti: žarometi
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premikajočih se vozil so jo tipaje razsvetljevali in pošiljali svetlobne spone v
suho travnato pokrajino.
Ko smo se pripeljali na vrh neke vzpetine, sem pred rožnato modrim večernim
nebom zagledal podobo mogočnega ognjenika, značilno stožčaste oblike, ki se
je zdel povsem blizu. Obsijan z rdečo svetlobo zahodnega neba se je jasno
držal na temnem, večernem nebu. Obrnil sem se k sopotniku, ki so se mu oči
vedno bolj zapirale, glava pa je včasih nevarno zanihala proti meni.
»Katera gora je to?« sem ga vprašal.
Začudeno me je pogledal, saj do takrat nisva spregovorila niti besede. Potem je
s pogledom sledil smeri, ki jo je kazala moja roka.
»Ubinas,« je odvrnil zaspano.
»Vulkan? Še deluje?«
»Iz njegovega žrela se še kadi,« je razlagal. »Pravijo, da se lahko kadarkoli
prebudi.«
»Je težko priti na vrh?«
»Ne,« je odvrnil in se zravnal, »pravijo,« je spet poudaril, »pravijo, da ne.«
»Kako visok je?« sem vprašal.
»Okrog 5.600 metrov,« je razložil domačin.
Nisem ga več mučil z vprašanji. Zaspanost ga je vedno bolj mučila. Glava mu
je klonila na prsi in odneslo ga je med sanje (Korun, 2017, str.19–21).

Borut Korun, znan tudi po pisanju potopisov, je svoj drugi roman Zadnji inkovski zaklad
napisal leta 2017. Gre za razburljivo pustolovsko pripoved o iskanju skrbno varovane
skrivnosti davnih Inkov ter za ljubezensko zgodbo med Slovencem in Perujko.
Odlomek opisuje naravnogeografske značilnosti Andov s poudarkom na visoki planoti
Altiplano. Andi so mladonagubano gorstvo v Južni Ameriki, ki se v osrednjem delu deli
na vzhodno in zahodno verigo, vmes pa je povprečno 3300 m visoka planota Altiplano.
Zahodno od Altiplana je vulkansko aktivno območje, katerega stratovulkani so visoki
tudi do 6000 m, del tega pa je tudi v odlomku opisani vulkan Ubinas, najaktivnejši
vulkan v Peruju (Wikipedia. Ubinas, 2018).
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
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•

spoznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti Andov,

•

sklepajo o pomenu jezera Titikaka za turizem in za staroselsko prebivalstvo.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti Andov,

•

analizirajo možnosti za preživetje ljudi v Andih in za gospodarski razvoj
območja,

•

analizirajo in vrednotijo pomen jezera Titikaka za turizem in za staroselsko
prebivalstvo.

Ko se je don José vrnil iz bolnišnice, je bila Juanita vsa srečna. Predlagala je,
da se odpeljeva v Nazco. »Ali si že slišal za velike puščavske podobe v okolici
tega mesta?« me je vprašala.
»Seveda!«
»Zakaj se nisi tam ustavil,« se je čudila. »Tega ne razumem! Kaj takega vidiš
samo tam! Na vsem svetu ne obstaja nič podobnega!«
»Lahko ti razložim,« sem rekel. »V Arequipi sem spoznal inkovsko princesko, ki
je bila kot iz pravljice: lepa in pametna. Zasnubil sem jo, ona pa je hotela imeti
tudi pametnega moža. Zato mi je postavila uganko, ki bi mi pomagala priti do
nje. Ko sem potoval iz Arequipe v Limo, sem mislil samo še na rešitev uganke.
Še na misel mi ni prišlo kaj drugega.«
»Sedaj te bo princeska peljala v Nazco,« je rekla. To bo nagrada, ker si rešil
uganko. Predlagam pa, da povabiva še Davida. Veliko ve o kulturi Nazca.«
Že naslednje jutro sem vstopil na avtobus namenjen v Arequipo in še dopoldne
izstopil v Nazci, značilnem puščavskem mestecu južno od Lime, ki leži v oazi
reke Rio Grande (Velike reke). Velike reke v tistem času ni bilo videti, čeprav na
zemljevidu vijuga po široki ravni dolini med golimi in strmimi izrastki hribovja, ki
nikoli v milijone let trajajoči geološki zgodovini niso bila zelena. Vsa obala Peruja
z bližnjimi hribi vred ne dobi padavin. V ozadju so predgorja Andov: suha, siva
pobočja od vetra nazobčanih in oglodanih hribov. Največji del široke planjave

90

pokriva sivorjava puščava, planota, pokrita s kamenjem. Pokrajina na mesecu
ne more biti bolj pusta, bolj brezupna.
»Puščava pri Nazci je svojevrstna umetniška galerija,« je rekel David. »V njej
so največje risbe na našem planetu. Neko indijansko ljudstvo, ki ga ni več in
katerega jezika ne poznamo, je pred dva tisoč leti zarisalo v puščavo podobe,
tako velike, da jih je moč videti samo iz zraka.«
Prikimaval sem sogovorniku in molčal. Nisem mu hotel povedati, da sem o tem
že kar nekaj vedel.
»Nekaj takega so narisali samo tu in nikjer drugje na svetu,« je rekel David.
»Samo tu so prišli na misel upodobiti nekaj, česar sploh niso mogli videti.«
»Neverjetno,« sem rekel. »Napraviš podobo, ki je nihče ne more videti.«
»Dokler niso izumili letala,« je dodal David. Si predstavljate presenečenje
prvega pilota, ki je v puščavi pod seboj zagledal črte, ploskve in velikanske
živalske like.«
Ko smo v Nazci stopili iz avtobusa, smo vzeli taksi in se zapeljali na letališče.
Dogovorili smo se za polet in letalo nas je dvigalo nad gola gorska rebra, ki so
kot razprte dlani in iztegnjeni prsti štrleli v sivorjavo puščavo.
Spodaj na tleh sem kmalu opazil dolge črte, ki so povsem ravne sekale puščavo.
Bile so svetlejše kot sivorjava puščava.
»Napravili so jih tako, da so na označenem mestu odstranili kamenje,« mi je, da
bi prevpila hrup letalskega motorja, na uho govorila Juanita. »Kamenje, ki je bilo
milijone let izpostavljeno sončnim žarkom, je potemnelo. Ko so vrhnjo plast
odstranili, se je pokazala svetlejša barva nižjih plasti. Tako so nastale črte in
podobe. Zelo enostavno.«
»Težje je verjetno razložiti, zakaj so to delali,« sem pripomnil.
»O tem je bilo veliko napisanega, nobena teorija pa ni brez napake,« je vpila
Juanita. »Mene ni še nobena povsem prepričala. Kaj mislite vi, David?«
»Kaj mislim? Se spomnite Švicarja von Dänikena, ki je trdil, da so bile črte
namenjene avstronavtom z drugih planetov? Seveda pa ni mogel razložiti, zakaj
so potem v puščavo zarisali podobe živali.«
»Ne omenjajte Dänikena,« je protestirala Juanita. »To ni resno!« (Korun, 2017,
str. 123–125).
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Odlomek opisuje veliko posebnost in skrivnost hkrati v okolica mesta Nazca v Peruju.
Gre za geoglife oz. črte, geometrijske oblike, risbe živalskih figur, zgrajenih na
puščavskih tleh, ki jih lahko razberemo šele z višine. Razloga za njihov nastanek
raziskovalci kljub mnogim teorijam še danes ne najdejo, jasno je le, kako so geoglifi
nastali.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo značilnosti geoglifov v Nazci,

•

razmišljajo o tem, zakaj so nastali,

•

samostojno pripravijo kratek turistični prospekt za geoglife v Nazci,

•

razumejo dejavnike za nastanek puščav na zahodni obali Južne Amerike.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo značilnosti geoglifov v Nazci,

•

razmišljajo o tem, zakaj so nastali,

•

razumejo dejavnike za nastanek puščav na zahodni obali Južne Amerike.

Perujski Andi so ogromne gmote kamnin, ki so velikanske v vseh izmerah. Ko
potuješ preko vseh neskončnih pobočjih, ko cesta ure in ure sledi vsem njihovim
vijugam, ko te pripelje globoko v neko dolino in to samo zato, da jo potem spet
zapusti in se zgodba začne ponavljati, začutiš razliko med Andi in Alpami. So
pa še druge razlike. Nikjer ni bilo gozdov, vegetacija je bila omejena na nizko in
zelo redko posejano grmovje, zato je barva teh gorskih gmot rdeče rjava. Od
dreves je bilo videti kdaj skupino evkaliptov, domače gozdove. Če so bila kje
pobočja položnejša, je bilo videti vasico, gručo majhnih hiš rjavkaste barve
ometanih z ilovico in z bledo rdečimi strehami. Ob kočah so bile na kolikor toliko
dostopnih pobočjih njive s črno zemljo dokaz, da so jih obdelovale in gnojile že
cele generacije. Ponekod je zemljo prekrival krompir, o čemer je pričalo njegovo
temno zeleno rastlinje, ki je cvetelo včasih belo, včasih modro (Korun, 2017, str.
188).
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Odlomek opisuje Ande, njihovo rastlinstvo, gospodarstvo ter poselitev in jih primerja z
Alpami.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

spoznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti Andov,

•

primerjajo naravnogeografske značilnosti Andov in Alp,

•

sklepajo o možnostih za življenje v Andih.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

s pomočjo zemljevida sklepajo o poglavitnih naravnogeografskih značilnostih
Andov,

•

primerjajo naravnogeografske značilnosti Andov in Alp,

•

analizirajo gospodarsko razvitost Andov in jo primerjajo z drugimi deli Južne
Amerike,

•

sklepajo o možnostih za življenje v Andih.

Rómulo Gallegos: Canaima
Drevje! Drevje! Drevje! … Nevzdržna enoličnost neskončne raznovrstnosti,
obupno breme mnogoterosti v enem, do poneumljenosti.
Na začetku je bilo razočaranje. Ni bilo veličastno; ali vsaj ni bilo tako, kot si je
predstavljal. Nikjer ni bilo videti velikanskih dreves, katerih debla bi bila
preobilna za objem človekovih rok; nasprotno, vsa so bila tanka, tako rekoč
kilava zaradi silne tekmovalnosti rastlinja, ki se je borilo za svoj prostor na tleh.
»Tole, da je pragozd?« se je vprašal. »Navadna gošča, nič drugega!« Počasi
pa je začutil, da je veličina pragozda v njegovi neskončnosti, v neodjenljivem
ponavljanju dozdevno enega in istega motiva. Drevje! Drevje! Drevje! Enotni
zeleni obok nad tisočerimi stebri, baržunastimi34 od mahovja, garjavimi od
plesni, pokritimi s prepletenimi ovijalkami in plazilkami, stisnjenimi v obroč lian,
34

Baržunast: knjiž. žametast // ekspr. podoben žametu (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2018).
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debelih kot drevesna debla. Okopi dreves, obzidja dreves, pogorja dreves!
Neminljiva stoletja od korenin do krošenj, nepojmljive sile v navidezni popolni
negibnosti, hudourniki sokov, brzeči v tišini. Tihotna zelena brezna … Liane,
spleti in prepleti … Drevje! Drevje (Gallegos, 1997, str. 140)!
Rómulo Gallegos je eden pomembnejših venezuelskih pisateljev, katerega roman
Canaima (izšel je leta 1935) pa je bil tam celo prepovedan. Dogaja se v venezuelskem
tropskem deževnem gozdu, ki je protagonist in hkrati podlaga za vse druge karakterje.
Glavna tema je uničevanje narave ter hrepenenje po moči in bogastvu. Glavnega
akterja romana Marcosa Vargasa nekega dne kot dečka začarajo legende in zgodbe
Canaime, duha pragozda. Zato se poda na pustolovščino v pragozd, kjer več kot
desetletje živi in se poroči z eno od domorodk.
Odlomek opisuje območje Amazonskega nižavja, največjega sklenjenega območja
tropskega deževnega gozda na svetu. Opisuje njegovo pestro rastlinstvo, ki je
sestavljeno iz petih stopenj: drevesne krošnje posameznih dreves, goste listnate
strehe večine (zimzelenih) dreves, nižje srednje in manj goste plasti, grmovne plasti
ter iz slabo razvite podrasti (Wikipedia. Rainforest, 2018).
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti tropskega deževnega
gozda,

•

sklepajo o vplivu podnebja na rastlinstvo in življenje ljudi v tropskem deževnem
gozdu,

•

»analizirajo vzroke in posledice nepremišljenega človekovega posega v
pokrajino ob primeru amazonskega deževnega gozda« (Učni načrt. Geografija.
2011, str. 16).

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti tropskega deževnega
gozda,

94

•

sklepajo o vplivu podnebja na rastlinstvo in na življenje ljudi v tropskem
deževnem gozdu,

•

s pomočjo različnih (poljubnih) virov analizirajo in vrednotijo problem krčenja
tropskega deževnega gozda (Učni načrt. Geografija. 2008a).

Elisabeth Burgos: Ime mi je Rigoberta Menchú: pričevanje gvatemalske
Indijanke
A naj najprej povem, da v Gvatemali živi dvaindvajset indijanskih etničnih
skupin; mi pravimo, da so tudi ladini, mestici, kot se tudi imenujejo, etnična
skupina. Torej je triindvajset etničnih skupin, tudi triindvajset jezikov. Jaz
pripadam eni izmed skupin, etnični skupini Kiče, imam svoje navade, navade
Indijancev Kiče, ampak zaradi dela pri organiziranju svojega ljudstva sem živela
zelo blizu večine drugih etničnih skupin. Živim sredi hribov. Najprej so se leta
1960 tam naselili moji straši in obdelovali zemljo. V ta hriboviti svet ni noben
zašel. Prepričani so bili, da bojo tam ostali, da bojo tam živeli, tudi če bo težko
– in so ostali. Tam je rastlo veliko vrb. Starši so šli tja po vrbove šibe, in kraj jim
je bil všeč in so hoteli ostati. Še po enem letu so hoteli ostati, ampak niso imeli
sredstev za življenje. Vrgli so jih iz mesta, iz njihove male hiše. Takrat so v hudi
stiski šli v hribe in tam ostali. Zdaj je to vasica s petimi ali šestimi caballerías, ki
jih kmetje lepo obdelujejo (Burgos, 2012, str. 26). […]
Že kot majhni otroci smo hodili dol na plantažo; štiri mesece smo preživeli v
majhni kolibi v hribih, preostali čas pa smo morali biti na obali ali na Boci Costi,
kjer so gojili kavo, tam smo nabirali kavna zrna pa tudi pleli kavo, ali pa na južni
obali, kjer je rastel bombaž; to je bilo v glavnem naše delo. Ali pa na velikih
njivah, ki jih ima nekaj družin, kjer gojijo te rastline in jih potem prodajajo v tujino.
Veleposestniki so lastniki velikih površin zemlje.
Na tej plantaži smo večinoma delali osem mesecev na leto, štiri mesece pa smo
bili v naših hribih, ker je treba januarja saditi. Za en mesec smo se vrnili v hribe,
da smo posadili tisto malo naše koruze, fižola.
Živeli smo višje gor v hribih, na neplodni zemlji, ki je komajda dala koruzo in
fižol, na obali pa zraste karkoli. Šli smo dol na tiste plantaže in delali osem
mesecev. Teh osem mesecev dostikrat ni bilo v kosu; za en mesec smo šli sadit
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v naše hribe, na našo koruzno njivico. Ko je koruza rastla, smo šli dol na
plantažo, in ko je koruza dozorela, smo se spet vrnili v hribe. Ampak hitro je
minilo. In spet smo se morali spustiti in služiti denar. Kot so mi pripovedovali
starši, so dolga leta živeli zelo težko in v hudi revščini (Burgos, 2012, str. 30–
31).

Elisabeth Burgos je po pripovedovanju Rigoberte Menchú napisala biografijo o
dogajanju v Gvatemali, o staroselski kulturi, navadah, obredih, življenju v sožitju z
naravo. Pripoveduje o sužnjelastniških odnosih in težkem življenju staroselcev na
plantažah. Živijo visoko v hribih, kjer si na skromen način pridelujejo hrano za lastne
potrebe, dokler veleposestniki ne zahtevajo denarja za najemnino, jih pretepajo,
mučijo, ubijajo in požigajo njihova domovanja, vendar staroselci začnejo oboroženi
upor.

Odlomek opisuje prebivalstveno strukturo Gvatemale, ki jo lahko apliciramo tudi na
ostale srednjeameriške države, tj. prebivalstven mozaik kot posledica mešanja
prvotnih prebivalcev s priseljenci. Aztekom in Majem ter drugim prvotnim plemenom,
ki niso enotna skupina, so se pridružili še belopolti Evropejci, kasneje pa prisilno še
temnopolti Afričani. Odlomek opisuje tudi gospodarstvo Srednje Amerike, ki temelji na
kmetijstvu in izrabi rudnih bogastev. Tu rastejo predvsem koruza, krompir, fižol, tobak,
kava, bombaž, kakav, banane in sladkorni trs. Značilnost kmetijstva je plantažno
poljedelstvo, kjer na eni plantaži gojijo eno samo kulturno rastlino (monokulturno
kmetijstvo), namenjeno predvsem prodaji na tujih trgih in ne za domače prebivalstvo.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opišejo sestavo prebivalstva Srednje Amerike,

•

s pomočjo tematske karte in odlomka sklepajo o gospodarski usmeritvi Srednje
Amerike.

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

razumejo in znajo utemeljiti strukturne posebnosti prebivalstva (etnične, verske,
socialne …) Srednje Amerike in stopnjo kulturnega sožitja,
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•

»analizirajo in vrednotijo položaj avtohtonega prebivalstva (staroselska ljudstva)
v sodobni družbi« (Učni načrt. Geografija. 2008a, str. 24),

•

analizirajo in vrednotijo gospodarsko usmeritev in razvitost držav Srednje
Amerike ter iščejo vzroke zanjo.

1.8.

ANTARKTIKA

Tomáš Halík: Blizu pola: molk na Antarktiki
Še nikoli – niti v osami ob Renu niti v egiptovski puščavi – nisem čutil tako
brezdanje samote. Še nikoli nisem zaznal tako nenavadne tišine kot tistega
januarskega dne. Sam sem v šotoru na robu ledenika na Antarktiki, ob Obali
kralja Jurija, natanko na mestu, kjer se srečata Atlantski in Tihi ocean.
Vso noč je divjal vihar, ki je premetaval šotorsko platno, tako da nisem veliko
spal. Zdaj je nenavadno tiho nedeljsko jutro. Hodim vzdolž ledenika vse do
skalne police, s katere je videti neskončno ploskev oceana, pokrito z množico
ledenih plošč. Na desni štrlijo v zrak dramatično razklane skale, ob katerih se
razbijajo valovi, naravnost pred mano se iz oceana dvigujejo ogromni ledeniki,
neponovljivo obarvani z nežnimi odtenki modre. Tla vsenaokrog so razmočena
in težko je hoditi po njih. Včeraj sem bil po nekajurni hoji po obali, med katero
so se mi noge ves čas ugrezale v blato, z rokami pa sem moral odganjati
nadležne ptice, ki so se mi kot v slavni grozljivki ves čas zaganjale naravnost v
obraz, povsem izčrpan; ko se je začelo večeriti, se je za nameček razvnel še
vihar, tako da sem moral na koncu proti močnemu vetru kljubovati skoraj po
vseh štirih, odpiranje in zapiranje šotora pa mi je vzelo veliko več časa, kot sem
predvidel (Halík, 2008, str. 7–8).
Ko sem se po ozki poti med skalami vzdolž obale vračal proti postojanki, se je
začelo mračiti. Ocean je temno bučal, oblaki so viseli grozeče nizko, dvigoval
se je veter. Skale in ledeniki, štrleči iz spenjenih valov, so bili videti kot davno
zapuščene ruševine gradov in katedral. Po obali so se valjali tjulnji in morski
levi, iz gnezda v skalah je zletel kormoran in zaokrožil visoko nad mojo glavo
(Halík, 2008, str. 53–54).
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Filozofski esej češkega teologa, katoliškega duhovnika, raziskovalca in kritičnega
intelektualca je pripoved o duhovnem in materialnem potovanju. Na Antarktiki je
namreč nekaj časa živel in se medtem spraševal predvsem o tem, koliko zmoremo
prenesti kot človeška bitja.
Odlomek nudi vpogled v nekatere značilnosti Antarktike: polarna lega, polarno
podnebje, polarni dan/noč, pokritost z debelim ledenim pokrovom, nestalna poselitev
(samo raziskovalne postaje, meteorološke opazovalnice, zelo omejen turizem), živali
pa živijo le ob obalah, in sicer kiti, morski levi, tjulnji, pingvini, ptice, ribe.
Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko učenci dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opisujejo podnebje, rastlinstvo in živalstvo Antarktike,

•

»iščejo možnosti in načine življenja ljudi na polarnih območjih« (Učni načrt.
Geografija. 2011, str. 16).

Operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji, ki jih lahko dijaki dosežejo z obravnavo
odlomka:
•

opisujejo podnebje, relief, rastlinstvo in živalstvo Antarktike,

•

razmišljajo o tem, kaj motivira ljudi za raziskovanje na Antarktiki; utemeljijo, kaj
bi (ali kaj ne bi) njih motiviralo za odpravo na Antarktiko.
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2. RAZISKAVA MED UČITELJI GEOGRAFIJE
2.1.

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V drugem delu empirične raziskave bomo ugotavljali poznavanje metode uporabe
literarnih odlomkov pri pouku geografije med učitelji geografije v osnovni in srednji šoli.
Usmerili se bomo na poznavanje te metode med učitelji geografije, v ugotavljanje
dosedanjih izkušenj učiteljev geografije z njo, pridobili bomo mnenja o njeni didaktični
moči ter kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost (kompetentnost) za uporabo te
metode. Dodatno nas bo zanimalo še, ali učitelji menijo, da dovolj spodbujajo razvoj
bralne pismenosti pri svojem delu z učenci.
Želeli smo pridobiti odgovore na štiri sklope raziskovalnih vprašanj.
1.) Kakšne so vaše dosedanje izkušnje (tako pozitivne kot negativne) o metodi
uporabe literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije? Ste z
njo seznanjeni, ste jo morda pri pouku že uporabili? V kolikor ste jo, nam,
prosimo, opišite vaše izkušnje.
2.) Kakšno didaktično moč in pomen pripisujete uporabi literarnih odlomkov z
geografsko vsebino pri pouku geografije?
3.) Se vam zdi, da učence dovolj spodbujate k branju različnih vrst besedil – tako
strokovnih kot literarnih, jih pri tem motivirate in s tem pomagate k razvoju bralne
pismenosti?
4.) V kolikšni meri se kot učitelj geografije čutite kos zahtevam za uporabo tovrstne
metode in ali se čutite dovolj usposobljeni, kompetentni za njeno uporabo ter
kje pričakujete največji primanjkljaj (npr. pri metodi analize literarnega odlomka,
pri pripravi odlomka, pri organizaciji dela ipd.)?

2.2.

METODOLOGIJA IN RAZISKOVALNI VZOREC

Osnovna izhodišča raziskovalnega pojava smo oblikovali na osnovi deskriptivne
metode z analizo pisnih dokumentarnih virov. Deskriptivna metoda pomeni, da smo
zgolj spoznavali stanje raziskovalnega pojava in ga nismo vzročno proučevali. Zbiranje
podatkov za raziskavo je temeljilo na kvalitativni empirični pedagoški razpravi, osnovni
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raziskovalni inštrument pa je individualni nestrukturirani pisni intervju, ki nam je
omogočil osredotočeno in poglobljeno razlago pojava raziskovanja. Vprašanja so bila
zastavljena zelo odprto, zato so intervjuvanci imeli možnost posredovati osebno
mnenje kot pripoved in niso bili omejeni glede obsega odgovorov. Pripoved s pomočjo
poizvedovanja (angl. narrative inquiry) in refleksije omogoča učitelju ustvarjanje novih
pomenov in razlag, pa tudi organizacijo lastnega znanja o učenju in poučevanju, s tem
pa spremembe v učni praksi ter v osebnem in profesionalnem razvoju (Konečnik
Kotnik, Javornik Krečič, 2011). Značilnost takšnih poglobljenih intervjujev je tudi v
možnosti generativnosti, saj spodbuja samostojno oblikovanje odgovorov, v katerih se
odražajo znanja in vedenja intervjuvanca (Legard, Keegan, Ward, 2003).
V mesecu maju 2018 smo 28 učiteljev geografije na osnovnih in srednjih šolah pisno
prosili za sodelovanje v kvalitativni raziskavi. Kriteriji za izbor sodelujočih so bili:
raznoliko število let delovne dobe poučevanja geografije (s tem smo zadostili
različnemu obsegu izkušenj), različne stopnje in program poučevanja (osnovna šola,
srednja šola – splošna, klasična, ekonomska in strokovna gimnazija, tri- in štiriletni
strokovni programi), enakomerna zastopanost spolov ter prostorska raznolikost šolskih
lokacij. Odzvalo se je 8 učiteljic in 3 učitelji geografije. Vsi sodelujoči v raziskavi so
imeli univerzitetno izobrazbo in naziv profesor oz. profesorica geografije. Pet jih je bilo
zaposlenih na srednji šoli (4 ženske in 1 moški), šest pa na osnovni šoli (4 ženske in 2
moška). Sodelujoči v raziskavi so imeli povprečno 11, 5 let delovnih izkušenj (najmanj
1 leto in največ 28 let delovnih izkušenj). Intervjuvani učitelji in učiteljice poučujejo na
šolah v okolici Kranja, Ljubljani in njeni okolici, Črnomlju, Celju in njegovi okolici,
Mariboru in v okolici Jesenic.

Poudarjamo, da v raziskavi opazovane tematike nismo prikazovali reprezentativno,
torej nismo statistično obdelovali odgovorov intervjuvanih, temveč smo zasledovali
zgolj to, ali se sodelujoči približujejo v ključnih opazovanih predpostavkah, saj je
odgovore podal specifičen del učiteljev geografije, tj. tisti nadpovprečno aktiven.

Podatki so prikazani kot generalizirani opisi s posameznimi izbranimi primeri
individualnih zapisov. Zaradi zagotavljanja anonimnosti nismo uporabili imen
intervjuvancev, temveč smo sledili zapisu spol, leta delovnih izkušenj ter vrsta šole.
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Prikazani individualni zapisi v celoti sledijo originalnim zapisom intervjuvanih,
popravljeni so zgolj v nekaterih slovničnih napakah, ne pa tudi v skladnji.

2.3.

REZULTATI IN RAZPRAVA

Mnenja so oblikovana v vsebinskih sklopih, ki smiselno sledijo raziskovalnim
vprašanjem. Ob generaliziranem opisu najpogostejših odgovorov smo kot ilustracije
prikazali tudi nekatere konkretne odgovore posameznikov.

2.3.1. Seznanjenost s proučevano metodo in dosedanje izkušnje
Vsi učitelji, ki so metodo že uporabili, teh je bilo 7, so zapisali pozitivne izkušnje,
negativnih niso izpostavljali. 4 učitelji geografije z metodo še niso bili seznanjeni, zato
niso zapisali nobenih izkušenj. Učitelji, ki so metodo že uporabili, so navedli, da jo
uporabljajo predvsem kot uvodno motivacijo, navajali pa so tudi konkretna literarna
besedila, ki jih uporabljajo pri pouku.
»Občasno uporabljam literarna besedila ali odlomke, predvsem v 9. razredu.
Npr. Soči kot uvodno motivacijo, Cankarjevega Kurenta za opis pokrajinskih
enot; tudi bolj poljudne Valvasorjeve opise npr. Cerkniškega jezera, Vodnikove
razlage določenih pojavov (toča).« (ženska, 9 let delovne dobe, poučuje v
osnovni šoli)
»Z metodo uporabe literarnih odlomkov sem seznanjena in sem jo že uporabila
pri pouku. Uporabila sem jo pri spoznavanju kraških pojavov v 9. razredu,
natančneje pri spoznavanju presihajočih jezer. Z učenci smo prebrali odlomek
iz Valvasorjeve knjige Slava vojvodine Kranjske, kjer avtor opisuje Cerkniško
jezero. Učencem se je delo zdelo zelo zanimivo, saj so poskušali iz literarnega
odlomka samostojno razbrati značilnosti presihajočega jezera.« (ženska, 1 leto
delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
»To metodo večkrat uporabljam kot uvodno motivacijo, predvsem časopisne
članke pa tudi določene literarne odlomke, nato vsebino obravnavamo in nato
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analiziramo posamezne dele besedila ali besedila v celoti. Dijaki radi sodelujejo,
več si zapomnijo, razumejo ozadje določenih procesov v družbi. Učence
spodbujam k branju, napišejo si tudi naslove knjig, ki se vežejo na določeno
vsebino, prav tako sami pripravijo povzetke vsebine, ki jo preberejo.« (ženska,
28 let delovne dobe, poučuje v srednji šoli)
»Literarne odlomke sem že uporabljala pri svojih urah, sicer je teh primerov
malo, več uporabljam primere drugih besedil, recimo dnevniške zapise,
polliterarna dela. Včasih res zasledim določeno gradivo na spletu in si rečem,
da bi to bilo odlično za uporabo ali pa če imam spomin na neko prebrano
literarno delo, ga ponovno vzamem v roke in poiščem primerne odlomke.
Omenim naj še, da imajo dijaki pri mojem pouku izbirne referate, ki jih lahko
naredijo na različne tematike in številne med njimi so vezane na neko literarno
delo, se pravi, da ga v celoti preberejo (npr. Alma Karlin, Khaled Hosseini). Se
pravi berejo romane, ki so postavljeni v neko specifično okolje in imajo opisane
zanimive geografske pojave, potem pa določene zanimive odlomke preberejo
pred svojimi sošolci. To se je izkazalo kot zelo dobro, vedno so zelo, zelo
pozitivni odzivi in moja želja je, da bi imela še več teh odlomkov, saj dijaki v tem
zelo uživajo, saj se veliko lažje vživijo predvsem v neke družbenogeografske
pojave.
Prav tako nimam izkušnje, da bi dijaki zavračali uporabo te metode, v smislu,
saj književnost obravnavamo že pouku slovenščine, saj s tem odlomkom ne
počnemo nič takšnega, kot pri slovenščini, ga ne razčlenjujemo ter
literarnozgodovinsko in literarnoteoretsko proučujemo. So torej zgolj kot neka
motivacija, osvetlitev problema, uporaba drugačne metode. So torej tisto, kar bi
pravzaprav književnost morala biti.« (ženska, 5 let delovne dobe, poučuje v
srednji šoli)
»Metodo pri mojem pouku veliko uporabljam, mogoče ne na ta vaš proučevan
način, ampak vsekakor pri pouku veliko beremo in smo ustvarjalni. Dijaki imajo
v drugem letniku kot dve obvezni knjigi za »domače branje«, ki so podlaga za
nadaljnje ustvarjanje. Na podlagi prebranega potem sledijo ustvarjalne
dejavnosti, npr. pišejo pesmi, haikuje, spise, izdelujejo križanke, rebuse, stripe,
sestavljanke, družabne igre, slike, lov za skritim zakladom, snemajo kratke
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filme. Ko učenje poteka na njim lasten in zabaven način, je posledično znanje
samo po sebi umevno.
Literaturo povezujem tudi s šolskimi ekskurzijami. Vedno, kadar kam gremo,
morajo dijaki prebrati neko literarno delo, ki opisuje tisto pokrajino ali deželo.«
(ženska, 19 let delovne dobe, poučuje v tehnični srednji šoli)
Eden od učiteljev, ki z metodo sicer še ni bil seznanjen, je ocenil, da je metoda sicer
zanimiva, vendar za pouk v osnovni šoli neprimerna, saj meni, da je učni načrt
prenatrpan in učenci preveč raznoliki, da bi lahko bila metoda uspešna.
»Pri pouku geografije prav metode branja literarnih odlomkov še nisem uporabil.
Seveda kaj tudi preberemo, ampak to so besedila, ki čim bolj učinkovito, jasno
in časovno ekonomično podkrepijo tisto, kar želim sporočiti učencem.
Zakaj poudarjam časovno ekonomičnost? Ker so učni načrti prenatrpani, hkrati
v osnovni šoli tedensko odpadajo ure, ker so ves čas neke dejavnosti, razredi
so preveliki in že da vse enkrat na konferenco ustno oceniš, izvedeš obvezno
ponavljanje pred pisnim ocenjevanjem, pisno ocenjevanje in popravo, ti vzame
ogromno časa. Hkrati so učenci po sposobnostih postali čisto preveč heterogeni
– od priseljencev, ki jih prvi dan vržejo v šolo in ne znajo ene slovenske besede,
do hiperaktivnih, ki ti ne dovolijo do besede.
Če hočem izpolniti učni načrt, ki predpisuje delo v mojem poklicu, se moram
obnašati izredno učinkovito. In tam, žal, odpadejo vse visokoleteče didaktične
metode. Ta metoda, ki jo proučuješ, je lahko zanimiva in uporabna pri kakšnem
izbirnem predmetu, žal pa si je učitelj zaradi časovne zadrege ne more privoščiti
pri rednih urah. Ne morem tudi sprejeti argumenta: »Ah, ampak enkrat bi pa
vseeno v celem letu lahko.« Zakaj ne? Ker potem dvigne roko gor še 200 drugih
didaktičnih pristopov in idej, češ, tudi te bi lahko enkrat na leto uporabil. In potem
samo uporabljamo fine, krasne metode, večina učencev (če odmislim najboljše)
pa vse te krasne fine metode razume takole: »O, super, spet nekaj pametuje in
filozofira. Tega itak ni treba vedeti, znati ali si zapomniti. Naj kar čim dlje časa
to dela, da bo ostalo manj časa, ko bo razlagal tisto, kar moramo dejansko
znati.« Moja naloga ob koncu konference in leta pa je, da vse učence privlečem
vsaj do minimalnih standardov. In za nekoga, ki nikoli ni delal v osnovni šoli, je
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nepredstavljivo, kako težko je to doseči.« (moški, 4 leta delovne dobe, poučuje
v osnovni šoli)

2.3.2. Mnenja o proučevani metodi
Generalizacija odgovorov kaže, da učitelji literarnim odlomkom sicer pripisujejo neke
pozitivne učinke, ampak jo sami premalo uporabljajo, da bi lahko učinkovito sodili o
njih. Večinoma menijo, da so učinki lahko pozitivni kot neko motivacijsko sredstvo ali
kot način za popestritev učnih ur. Večinoma menijo, da bi jih učenci dobro sprejeli. Ena
intervjuvanka meni, da je ta metoda morda zanemarjena tudi s strani avtorjev
učbenikov, druga pa, da sama sicer raje uporablja slikovno gradivo, saj meni, da si
učenci tako lažje vizualizirajo pokrajino. Samo en intervjuvanec meni, da takšna
metoda ni primerna za splošno populacijo šolarjev in da ima didaktično moč zgolj za
uspešnejše učence.

»Menim, da je literarni odlomek lahko učinkovito motivacijsko sredstvo. Iz
literarnega odlomka se da namreč razbrati določene naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti opisanega območja. Po prebranem pa je treba
vzročno posledične povezave in odnose med posameznimi pojavi podrobneje
razložiti. Vsaj zdi se mi, da literat v besedilu nima namena razlagati
zapletenejših geografskih procesov. Večkrat se literarni jezik ne sklada povsem
z dognanji geografske stroke.« (moški, 3,5 let delovne dobe, poučuje v osnovni
šoli)
»Zdi se mi, da je uporaba te metode primerna za popestritev učnih ur, hkrati pa
je zelo primerna za individualno ali skupinsko delo, saj se učenci urijo v tem,
kako iz odlomka razbrati pomembnejše informacije.« (ženska, 1 leto delovne
dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Menim, da je to dobro didaktično sredstvo, da otroci spoznajo izraze za opis
geografskih prvin obravnavane pokrajine, še posebej če ob tekstu uporabimo
tudi njeno fotografijo. Sama bi jo uporabila pri uvodu v novo snov. Prav tako se
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mi metoda zdi odličen primer medpredmetnega povezovanja.« (ženska, 10 let
delovne dobe, poučuje v srednji šoli)
»Literarni odlomki lahko popestrijo pouk, saj učence pritegnejo. Vsekakor pa
sama uporabljam veliko slikovnega gradiva, da si učenci lažje vizualizirajo
podobo pokrajine.« (ženska, 14 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)

»Pomen vidim predvsem v medpredmetnem povezovanju na čim več ravneh.
Literarni odlomki navadno opisujejo pojave/pokrajine izrazito subjektivno, kar je
lahko tudi pozitivno.« (ženska, 9 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)

»Se mi zdi, da je to področje pri meni nekako zanemarjeno, morda pa tudi s
strani avtorjev učbenikov. In prav bi bilo, da bi se literarne odlomke prepletlo z
geografijo.« (ženska, 17 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Vedno znova opažam, kako lahko z obravnavo takšnega odlomka zaigraš na
neko čustveno noto dijaka in to lahko ima, če predpostavljamo, da je usvajanje
znanja vedno uspešno, kadar si čustveno vpleten, zelo velik učinek in na dijaka
deluje celostno. Kot primer lahko navedem, sicer zgodovinsko temo I. svetovne
vojne in verdunske bitke, in sicer smo na ekskurziji v Franciji brali odlomke
romana Ericha Marie Remarquea Na zahodu nič novega, ki so jih tako dobro
postavili v neko dano situacijo, da so bili zelo čustveno vpleteni in menim, da so
si tematiko res dobro zapomnili. Izkušnje so tako bile izrazito pozitivne.«
(ženska, 5 let delovne dobe, poučuje v srednji šoli)

2.3.3. Razvijanje bralne pismenosti pri pouku geografije
Nekateri učitelji so kritično izpostavili, da je razvijanje bralne pismenosti težko delo, če
so med učenci zaključnih razredov osnovne šole tudi učenci, ki ne berejo tekoče, in se
sprašujejo, če je res njihova naloga, da pri pouku geografije skrbijo še za ta vidik
šolanja. Prav tako nekateri menijo, da zaradi preobsežnih učnih načrtov nimajo časa
za veliko branja in uporabo velikega števila različnih metod, prav tako so branja
naveličani učenci sami. Sicer lahko generaliziramo, da učitelji v branju vidijo same
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pozitivne stvari, branje tudi vključujejo v pouk, vendar sami ne menijo, da lahko ima
branje pri pouku geografije samo izrazito pozitivne učinke za učence. Ena
intervjuvanka je izpostavila, da v večini uporabljajo slikovno in video gradivo ter da
berejo zelo malo.
»Pri pouku vsekakor kaj tudi preberemo, ampak je izbor premišljen. Takrat,
kadar je ta metoda dovolj učinkovita za dosego cilja. Na področju bralne
pismenosti bi se moralo največ narediti v prvih petih razredih osnovne šole. Tam
naj se učenci najprej dobro naučijo brati, pisati in računati. Žal je nerealno
urejanje OŠ povzročilo, da so učni načrti na vseh stopnjah prenatrpani. Tako
polovica učencev ob koncu 9. razreda ne zna tekoče brati, po drugi strani pa naj
bi pri ostalih predmetih dosegli ne vem kakšno visoko znanost. To dvoje
enostavno ne gre. Kadar želim, da kaj preberemo in od tega kaj odnesemo, itak
ni učinka, če dam brati nekomu, kjer 5 minut razred posluša, kako se lomi ob
vsaki drugi besedi, da prebere en odstavek, ki bi ga drugi učenec, ki pa dejansko
zna brati in zna delati poudarke, prebral v 1 minuti. Saj dam brati tudi takšnim
učencem, ki ne znajo dobro brati, ampak mi je vsako pot žal. Tolažim se s tem,
da to delam ravno zaradi teh teoretičnih visokoletečih idealov, ki si jih zapisala
v vprašanju, da jim pomagam pri razvoju bralne pismenosti. Ampak sprašujem
se, kdo pred mano ni opravil svoje naloge tako, kot jo mora? Zakaj moram zdaj
jaz popravljati pri geografiji tisto, kar bi morali storiti že na nižji stopnji osnovne
šole pri slovenskem jeziku.« (moški, 4 leta delovne dobe, poučuje v osnovni
šoli)

»Po pravici povedano učence premalo spodbujam k tovrstni metodi dela.
Najprej je za to metodo potrebna določena stopnja zrelosti in razumevanja.
Največji problem pri obravnavi strokovne literature je čas, saj poleg vseh ostalih
aktivnosti učenci navadno nimajo energije, da bi se strokovno poglabljali v
določeno besedilo. Se pa poslužujemo tovrstne metode pri pripravah na
geografsko tekmovanje, ki temelji na strokovnih člankih.« (moški, 3,5 let delovne
dobe, poučuje v osnovni šoli)
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»Zdi se mi, da jih sicer veliko spodbujam, velikokrat beremo odlomke iz
učbenika ali prinesem kakšne zanimive poljudne članke, brali smo že tudi v
angleščini. Opažam pa, da nekateri dijaki tudi slabo glasno berejo, zato redko
ta metoda doseže povsem pozitiven učinek. Kot učitelj geografije, ki ima veliko
število dijakov, tudi slabše poznam, kdo bere dobro in kdo slabo, po drugi strani
pa se mi zdi, da bi morali dobiti priložnost tudi slabši bralci ravno zaradi tega,
da bi krepili njihovo bralno pismenost. Včasih je v šoli res težko najti
ravnovesje.« (moški, 16 let delovne dobe, poučuje v srednji šoli)
»Zagotovo jih premalo spodbujam, saj smo pri vseh predmetih tako učitelji kot
učenci prenatrpani z »obveznim«. Menim, da bi morali imeti pri pouku več časa
za tovrstne aktivnosti. Čeprav pri pouku uporabljamo različne vire besedil –
članki iz revij, časopisov, literarni odlomki, spletni viri …« (ženska, 9 let delovne
dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Priznati moram, da bralna pismenost ni v ospredju pri pouku geografije. Bolj
se posvečamo kartografski pismenosti in opazovanju geografskih pojavov na
fotografijah, videih in v naravi.« (ženska, 10 let delovne dobe, poučuje v osnovni
šoli)
Nekateri pa so povedali, da se trudijo krepiti bralno pismenost pri pouku na način, da
učencem ponudijo v branje različne strokovne članke, odlomke iz revij, ena
intervjuvanka ima za učence vedno na razpolago revije in knjige z geografsko vsebino.
Ena intervjuvanka je izpostavila, da bo drugo leto imela projekt geografske bralne
značke.
»V letošnjem letu smo v razredu brali predvsem odlomke iz učbenika in krajše
zanimivosti iz različnih poljudnoznanstvenih revij, za naslednje leto pa že
pripravljam geografsko bralno značko, s katero želim učence spodbuditi k branju
knjig z geografsko tematiko.« (ženska, 1 leto delovne dobe, poučuje v osnovni
šoli)
»V sodobnem svetu jih kar moramo spodbujati k temu. Vedno jim ponudim v
branje revijo GEA, ker imam en izvod v učilnici. Ko pišemo teste, ponudim tistim,
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ki prej končajo, v branje različne revije (GEA, National Geographic Junior) in
knjige, ki jih imam v učilnici. Podobno delam pri angleščini, ki jo tudi poučujem.
Učenci imajo na voljo knjige in pa revijo Science World, ki je preplet angleščine
in geografije, vsebuje tudi veliko krajših člankov (kar je smiselno za učence) iz
področja naravoslovja.« (ženska, 17 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Učence motiviram, sama jim velikokrat preberem kaj iz strokovnih besedil, tudi
delajo seminarske naloge in računalniške predstavitve. Iz učbenika ali drugega
gradiva si delajo izpiske snovi, poudarek je na ključnih besedah ... Učencem
tudi v testu dam odlomek iz besedila, iz katerega potem izluščijo odgovor.«
(ženska, 14 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Pri mojem pouku geografije res veliko beremo, tako literarne odlomke kot
strokovno literaturo, spodbujam jih, da glasno berejo in da vsak najde svojo
strategijo pri učenju in različne tehnike za boljše razumevanje prebranih
besedil.« (ženska, 19 let delovne dobe, poučuje v srednji šoli)

2.3.4. Kompetentnost za uporabo metode
Vsi učitelji se čutijo dovolj usposobljeni za izvedbo metode branja literarnih odlomkov
z geografsko vsebino pri pouku geografije. Dva sta kritično priznala, da morda kot
učitelja geografije nimata znanj, da bi »razumel globlja sporočila literarnih besedil«, kot
se je eden sam izrazil, enemu pa se zdi, da bi imel velike težave z iskanjem primernih
odlomkov, saj tudi sam veliko premalo bere.

»Čutim se povsem sposoben. Največji izziv pri tej metodi je najti ustrezen
odlomek, potem pa je vse od tvoje domišljije odvisno, kako boš zastavil
vprašanja oz. kako boš vodil dinamiko. Domišljije se pa ne da naučiti. Nekateri
jo imajo, nekateri ne. Če človek sam zase ve, da mu neka metoda ne leži, je
bolje, da se je ne loteva. Naj ostaja pri tistem, pri čemer je uspešen. Saj ni treba
obvladati čisto vsega v življenju.« (moški, 4 leta delovne dobe, poučuje v
osnovni šoli)
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»Učitelj geografije lahko predstavi odlomek tako kot ga pač razume po prvem
branju. Verjamem, da so slovenisti ali tisti, ki se ukvarjajo s primerjalno
književnostjo, sposobni razumeti globlja sporočila literarnih besedil. Geografa
pa po mojem mnenju to globje sporočilo ne zanima, bolj je zanj zanimiva sama
»kulisa predstave«. (moški, 3,5 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
Intervjuvanci na splošno menijo, da bi imeli največ težav z iskanjem primernih
odlomkov, ena je izpostavila, da bi ji dodatno znanje koristilo, ena pa daje pobudo k
oblikovanju večjega nabora primernih literarnih besedil, ki bi jih učitelji lahko uporabili.
Ena intervjuvanka je izpostavila, da bi morali biti učitelji veliko bolj prepričani vase, s
čimer bi si večkrat upali uporabiti tudi drugačne metode.
»Menim, da bi lahko korektno izvedel metodo pri pouku geografije. Težavo vidim
v iskanju primernih odlomkov, saj priznam, da zaradi pomanjkanja časa berem
veliko premalo, kot bi sam želel in kot bi bilo to prav.« (moški, 16 let delovne
dobe, poučuje v srednji šoli)
»Čutim se kompetentna, saj je to tudi moje predmetno področje (geografija in
slovenščina), največje omejitve pa vidim pri organizaciji dela, predvsem zaradi
obsežnosti snovi glede na učni načrt. Kajti če želim, da je delo z literarnim
odlomkom učinkovito, ga morajo bodisi učenci že od prej poznati bodisi za to
potrebujemo precej časa.« (ženska, 9 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Za uporabo te metode se čutim dovolj usposobljena, res pa je, da zna biti
iskanje pravega odlomka in priprava le-tega kdaj tudi zamudna.« (ženska, 1 leto
delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Verjetno kakšno znanje iz tega področja ne bi bilo odveč. Največ težav bi
verjetno bilo z iskanjem odlomka, pri sami analizi ne pričakujem večjih težav.«
(ženska, 17 let delovne dobe, poučuje v osnovni šoli)
»Sama imam zelo rada literaturo in bi lahko hitro našla par odlomkov, ki bi lahko
popestrili nekaj učnih ur, sigurno pa med letom ne bi imela časa, da bi se bolj
poglobila v iskanje teh odlomkov. Zelo dobrodošla bi bila zbirka odlomkov, ki bi
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se konkretno nanašala na različne vsebine, ki so določene z učnim načrtom.
Glede analize me ne skrbi, saj bi učne cilje pri tej nalogi zastavila tako, da bi
služili usvajanju geografskih znanj.« (ženska, 10 let delovne dobe, poučuje v
osnovni šoli)
»Sama se čutim zelo kompetentno za to metodo, saj sama veliko berem, vodim
tudi bralni krožek in sem nasploh velika bralna navdušenka. Menim pa, da bi
morali učitelji biti veliko manj obremenjeni z učnim načrtom, si bolj upati
uporabljati drugačne metode, biti bolj sproščeni in prepričani vase. Kajti če veš,
zakaj to delaš in kaj želiš kot učitelj dati svojim učencem, potem te nič ne sme
in ne more ustaviti. S prepričanostjo vase se bodo osvobodili strahu pred učnim
načrtom, vodstvom šol, starši in učenci samimi, češ, kaj bodo rekli, če uporabim
to metodo.« (ženska, 19 let delovne dobe, poučuje v srednji šoli)
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IV.

SKLEPNE UGOTOVITVE

Učitelji imajo v današnji ureditvi šolstva precej proste roke kar zadeva izbor metod,
tehnik in načinov poučevanja. Jasni so cilji in minimalni standardi, ki jih morajo
zasledovati in so opredeljeni v učnih načrtih in katalogih znanj, vse ostalo je stvar
učiteljeve presoje. Tako iščejo različne načine, kako učence čimbolj motivirati in jim
približati svoj predmet poučevanja, v našem primeru geografijo. Učitelji največ
uporabljajo različne slike, skice, zemljevide, animacije, videe, v tem magistrskem delu
pa smo želeli prikazati metodo uporabe literarnih odlomkov z geografsko vsebino kot
eno izmed možnih metod za predstavljanje pokrajine, njenih naravno- in
družbenogeografskih pojavov in procesov.
V teoretičnem delu magistrskega dela smo ugotovili, da imata geografija in literarna
veda stično točko ravno v opisovanju naravnega in družbenega prostora, saj je prostor,
temelj geografskega proučevanja, pogosto protagonist literarnega pisanja ali pa zgolj
nepogrešljivo polje za dogodke literarnih oseb. Kakorkoli obrnemo, je geografski
prostor vedno posredno ali neposredno vpleten v oblikovanje zgodbe. Skozi teoretične
poudarke tega magistrskega dela smo prišli do ugotovitev, da je branje kot proces
izrednega pomena za razvoj bralne pismenosti, ključnega cilja, ki ga zasleduje vzgoja
in izobraževanje, in da je pomembno, da za njen razvoj skrbimo pri vseh predmetih
poučevanja na vseh stopnjah izobraževanja. Z branjem tako leposlovja kot strokovne
literature učencem dajemo priložnost za razvijanje bralne in širše sporazumevalne
zmožnosti. Z branjem literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije
čustveno poudarjeno delujemo na učence (bralce), jim zbujamo domišljijo in
izboljšamo predstave o oddaljenih pokrajinah, s tem pa omogočimo boljše pomnjenje
znanja in večjo stopnjo njegove ohranitve.
S pregledom učnih načrtov za geografijo (v osnovni šoli, splošni, ekonomski in klasični
gimnaziji, strokovni gimnaziji), katalogov znanj za geografijo (za srednje strokovno
izobraževanje in poklicno tehniško izobraževanje), kataloga znanja za družboslovje (v
srednjem poklicnem izobraževanju) ter kataloga znanja za družboslovje in
naravoslovje (nižje poklicno izobraževanje) smo iskali podlage, ki opredeljujejo
uporabo različnih vrst besedil, med drugimi tudi literarnih, pri pouku geografije, hkrati
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pa tudi tiste, ki opredeljujejo razvijanje splošne bralne pismenosti. Ugotovili smo, da so
učni načrti in katalogi znanj dobro zastopani s cilji in predvidenimi kompetencami oz.
zmožnostmi v povezavi s splošno bralno pismenostjo. Metodi literarnih odlomkov z
geografsko vsebino se najbolj približa učni načrt za osnovno šolo, ki edini odpira vrata
tudi rabi literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije, in sicer z opisi
pokrajin in potopisi ter z literarnimi deli in pisci, ki prikazujejo pokrajine in ljudi. Bolj
skop je pri tem učni načrt za pouk v splošni, klasični in ekonomski gimnaziji, ki
predvideva zgolj branje potopisov. Katalogi znanj za geografijo, družboslovje ter
družboslovje in naravoslovje ne predvidevajo tovrstnih priporočenih dejavnosti,
zavedajo pa se pomena razvijanja sporazumevalne zmožnosti.

Pomembno je poudariti, da pri uporabi literarnih odlomkov z geografsko vsebino ne
gre za poučevanje književnosti kot take, temveč je to zgolj učno sredstvo k
dejavnejšemu pouku geografije. Učitelji so pomembni nosilci te metode, saj igrajo
pomembno vlogo pri izbiri ustreznih odlomkov in njihovi obravnavi, pri čemer je
pomembno, da je učitelj kulturno in literarno razgledan in da tudi sam rad veliko in
dobro bere. Ključno pri izbiri ustreznih literarnih odlomkov je, da imajo dogajališča
realno geografsko osnovo, kot taka jih je mogoče označiti na zemljevidu in imajo
podstat v realnih geografskih imenih, z vidika družbenogeografskih pojavov pa
moramo vedno izločiti morebitna ideološko in stereotipno problematična sporočila.
Primerne literarne zvrsti so predvsem literarni potopisi, romani (zgodovinski,
(avto)biografski, vojni, pustolovski, družbeni (socialni) in družbenokritični), mladinske
povesti in pustolovske zgodbe.
Empirični del magistrskega dela prinaša 31 različnih literarnih odlomkov z geografsko
vsebino, ki so primerni za rabo v osnovno- in srednješolski praksi. Vsak odlomek je
vsebinsko povzet, hkrati pa mu sledijo tudi operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji
za pouk v osnovni šoli in v splošni, klasični in ekonomski gimnaziji, ki jih lahko dijaki
oz. učenci dosežejo z obravnavo odlomka. Ti so smiselno povzeti in ponekod delno
prilagojeni po učnih načrtih. S tem delom raziskave smo utrli pot literarnim odlomkom
z geografsko vsebino v morebitno šolsko prakso, saj se je ravno del izbiranja primernih
odlomkov pokazal kot najzahtevnejši del uporabe metode.
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Drugi del raziskave vsebuje kvalitativno pedagoško raziskavo na osnovi pisnih
intervjujev z 11 učitelji geografije v slovenskih osnovnih in srednjih šolah. V raziskavi
nas je zanimalo, koliko učitelji geografije poznajo to metodo, kakšne so njihove
dosedanje izkušnje z njo, kakšno didaktično moč ji pripisujejo ter kako učitelji
ocenjujejo lastno usposobljenost (kompetentnost) za uporabo te metode. Dodatno nas
je zanimalo še, ali učitelji menijo, da dovolj spodbujajo razvoj bralne pismenosti pri
svojem delu z učenci. Generalizirani odgovori enajstih intervjuvanih učiteljev kažejo,
da se učitelji zavedajo pomena branja za razvoj bralne pismenosti, jo pri pouku v
določeni meri razvijajo, saj – z nekaj izjemami – menijo, da je to naloga vseh učiteljev.
Učitelji so do določene mere tudi kritični do obsežnih učnih načrtov in so tudi zaradi
tega zadržani do novih metod dela. Tisti, ki metodo že poznajo in so jo tudi preizkusili,
poročajo v glavnem o izključno pozitivnih odzivih s strani učencev. Kot je zgoraj že
omenjeno, učitelji največ ovir vidijo ravno pri izbiranju ustreznih odlomkov.

Menimo, da je razvijanje bralne pismenosti pomemben del vzgojno-izobraževalnega
procesa na vseh stopnjah šolanja in da jo je potrebno razvijati načrtno in sistematično.
Ena izmed metod za dosego tega cilja pri pouku geografije je tudi uporaba literarnih
odlomkov z geografsko vsebino. Hkrati pa umetniška beseda čustveno poudarjeno
deluje na bralca ter omogoča – prav tako kot druge metode – dobre predstave o
geografskih pojavih in procesih. Pogoj za to je pripravljenost učiteljev zanjo, kar se je
preko intervjujev posredno tudi pokazalo, saj je razbrati, da se učiteljem zdi metoda
zanimiva, težava je le v iskanju ustreznih odlomkov, čemur pa smo v tem magistrskem
delu tudi utrli pot. V prihodnje bi bilo smiselno preizkusiti metodo v praksi in jo
sistematično evalvirati, s čimer bi pokazali stopnjo zainteresiranosti s strani učencev,
kot tudi opraviti raziskavo na velikem vzorcu učiteljev. Tako bi lahko dobili stvarnejšo
sliko o metodi, predlagali bi lahko dopolnitve in izboljšave, na podlagi katerih bi metoda
uporabe literarnih odlomkov lahko odločneje zakorakala v šolsko prakso.
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V.

POVZETEK

Danes, ko otroci in mladi berejo manj in manj kvalitetno, ko so elektronske naprave
preplavile naš vsakdan in ko slovenskim učencem branje postaja vse bolj postranska
dejavnost, ostaja naloga vseh učiteljev, ne le tistih, ki poučujejo jezikoslovne predmete,
da si prizadevajo za skupen cilj ob koncu vzgojno-izobraževalnega procesa – in to je
bralno pismen posameznik. Kajti le zmožnost bralne pismenosti omogoča
posamezniku, da se uspešno in dejavno vključi v družbo. Magistrsko delo z naslovom
Uporaba literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije je skušalo
pojasniti, zakaj je splošna bralna pismenost pomembna in kako jo lahko pri pouku
geografije razvijamo z metodo uporabe literarnih odlomkov z geografsko vsebino.
Slednja je lahko samostojna ali pa služi kot dopolnitev strokovnim besedilom, slikam,
video vsebinam in drugim učnim sredstvom, saj namreč nudi možnost prikaza
naravno- in družbenogeografskih značilnosti pri pouku geografije v osnovni in srednji
šoli skozi lepoto umetniške besede.
Pregled učnih načrtov in katalogov znanj je pokazal veliko mero zastopanosti ciljev, ki
spodbujajo razvoj splošne bralne pismenosti, medtem ko proučevana metoda v šolski
praksi praktično ni svetovana, še najbolj se ji vrata odpirajo v osnovnošolskem učnem
načrtu, medtem ko je učni načrt za pouk v splošni, klasični in ekonomski gimnaziji
praktično ne pozna, prav tako ne drugi učni načrti in katalogi znanj. Empirični del
raziskave prinaša 31 literarnih odlomkov, primernih za uporabo pri pouku, utemeljenih
z operativnimi vzgojno-izobraževalnimi učnimi cilji, ki jih lahko preko njih dosegajo
učenci in dijaki. Poglobljeni intervjuji z 11 učitelji geografije v osnovni in srednji šoli so
pokazali, da imajo tisti učitelji, ki so metodo že uporabili, izključno pozitivne izkušnje,
da se učitelji zavedajo pomena razvijanja bralne pismenosti, največjo težavo pri
uporabi te metode pa vidijo v iskanju primernih odlomkov.
Pričujoče magistrsko delo je eno prvih znanstvenih del s tovrstno tematiko v Sloveniji,
ki prinaša poglobljen vpogled v metodo, hkrati pa odpira številne nove možnosti za
nadaljnje raziskave, obenem pa lahko služi kot pripomoček tistim učiteljem geografije,
ki bi se želeli v tej metodi preizkusiti, in tistim, ki zanjo potrebujejo učno sredstvo –
primerne literarne odlomke.
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VI.

SUMMARY

In a time where the quality and quantity of kids’ reading is on the decline; where
electronic devices have flooded our worlds; and where Slovenian kids perceive reading
as less important; it is now more than ever a mission of all the teachers, including
teachers of science and other disciplines, to work towards the common goal of
educational process – highly literate individual. Only higher levels of literacy allow an
individual to successfully integrate into society. The thesis “Using Geographical
Excerpts from Classical Literature as a Part of Geography Curriculum” aimed at
explaining why high levels of literacy are important and how to use literature-based
method as a part of geography lessons. This method can be used as a stand-alone
lesson or as an addition to academic articles, photos, videos and other educational
resources. Literature excerpts allow for a presentation of physical and human
geography characteristics through the beauty of prose within primary and secondary
education.
Overview of curriculums and catalogues has revealed the commonality of literacy
goals, but we can hardly find any recommendations for the literature-based method. It
seems the primary education curriculums would be more open to allowing its
implementation, while different high school programs seem to know nothing about the
method's existance; nor do any other secondary education curriculums and
catalogues. Empricial part of the thesis presents 31 literature excerpts, that could be
used as a part of literature-based learning, with designated educational goals that
excerpts could help achieve. In-depth interviews with 11 geography teachers showed
that whenever the method was used it brought exclusively positive results; that
teachers are aware of the method's importance to help increase literacy levels; and
that the biggest problem for teachers was finding the appropriate literature excerpts.

The thesis is a first academic work dealing with this theme in Slovenia, it brings an indepth study of the method and at the same opens new venues for further research. It
also can serve as a tool for geography teachers; for those who would like to try it out,
as well as for the ones who have had a hard time finding the appropriate literature
excerpts.
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