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1. UVOD 

Odločile smo se, da bomo raziskovale razvoj berila v zadnjem razredu osnovne šole (8. oz. 9. 

razredu). Med seboj smo primerjale štiri berila, in sicer Slovensko berilo IV iz leta 1956, ki ga 

bomo v nadaljevanju imenovale berilo A, Osmo berilo iz leta 1980, ki ga v nadaljevanju 

imenujemo berilo B, V nove zarje (Slovensko berilo za osmi razred osnovne šole) iz leta 1989, v 

nadaljevanju berilo C, in berilo, ki ga pri pouku slovenščine uporabljamo mi, Z roko v roki (Berilo 

za deveti razred devetletne osnovne šole) iz leta 2002, v nadaljevanju berilo Č.  

Želele smo ugotoviti, katera besedila so v posameznih berilih, kateri avtorji so zastopani, kako 

so berila sestavljena, kakšna je podoba beril, koliko slikovnega gradiva vsebujejo. 

Izbrale smo tudi dve besedili, ki sta prisotni v vseh štirih obravnavanih berilih, in jih primerjale 

glede na obseg, jezik, razlago manj znanih besed, razlago literarnoteoretičnih pojmov, vaje za 

vsebinsko in oblikovno analizo besedil ter vaje za poustvarjanje. 

Postavile smo naslednje hipoteze: 

 Berila so različno sestavljena. 

 Berila vsebujejo različna besedila. 

 V različnih berilih so različni odlomki, v starejših berilih so odlomki daljši. 

 Jezik se v berilih iz različnih obdobij razlikuje. 

 Starejša berila ne vsebujejo slik oz. fotografij. 

 V starejših berilih je delež tujih avtorjev nižji kot v novih berilih. 

 Naslovnice novejših beril so privlačnejše. 

 Starejša berila ne vsebujejo nalog, vaj in razlag za učence, s pomočjo katerih lažje 

razumejo besedilo. 

 

V sklopu raziskovalne naloge smo obiskale tudi Šolski muzej v Ljubljani, kjer smo preučevale 

starejše učbenike, ki so jih nekoč uporabljali pri pouku slovenščine. Pregledale smo pet 

učbenikov iz prve polovice 20. stoletja, in sicer: Tretje berilo iz leta 1904, II. del Čitanke za obče 

ljudske šole (za eno- do trirazredne šole) z letnico 1914, III. del Čitanke za obče osnovne šole iz 

leta 1924, Slovensko berilo za III. gimnazijski razred iz leta 1946 in Slovensko čitanko za I. in II. 

razred gimnazije iz leta 1945. 

 

V drugem delu raziskovalne naloge smo predstavile zanimivosti, ki smo jih odkrile pri 

pregledovanju beril s starejšimi letnicami. 
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2. RAZČLENITEV PO HIPOTEZAH 

 Berila so različno sestavljena. 

Berilo A vsebuje predgovor (Maršal Tito o sebi), posamezna besedila (brez kakršnih koli razlag 

in vaj), opombe, v katerih je abecedni seznam manj znanih besed, osebnih in krajevnih imen, 

rekel in tujk, ter zaporedno in abecedno kazalo (Kazalo po piscih).  

Berilo B vsebuje predgovor (I. Cankar: Jaz, bratje pa vem …), posamezna besedila z razlago manj 

znanih besed in nalogami za vsebinsko in oblikovno analizo, poglavje o literarnoteoretičnih 

pojmih (Besedna umetnost), besedo o pisateljih in pesnikih (Pisatelji in njihova dela) ter 

abecedno in zaporedno kazalo.  

Berilo C vsebuje posamezna besedila z razlago besed in nalogami za vsebinsko in oblikovno 

analizo (pogovor o poetoloških in drugih lastnostih besedila), ter s podatki o pisatelju in 

njegovem delu. Za vsemi besedili je še poglavje z literarnoteoretično vsebino (Slovensko 

slovstvo skozi stoletja, Razlage nekaterih slovstvenozgodovinskih pojmov, Književnost drugih 

jugoslovanskih narodov in narodnosti, Nekaj poglavij iz slovstvene teorije Slovstvenoteoretični 

priročniki za učitelje), zaporedno in abecedno kazalo ter seznam umetniških reprodukcij.  

Berilo Č ima na začetku abecedno in zaporedno kazalo. Temu sledijo posamezna besedila z 

razlago besed in nalogami za vsebinsko in oblikovno analizo (Besedilo ti pove, Vedež te vabi, 

Beseda je tvoja, Vaje). Za posameznimi besedili so podatki o pisateljih (Leksikon pisateljev) in 

kazalo književnoteoretskih pojmov.  

Hipoteza, da so berila različno sestavljena DRŽI, tudi iz slik v nadaljevanju naloge je razvidno, da 

so ob besedilih različne obravnave. 

 

 Berila vsebujejo različna besedila.  

Število besedil v berilih je različno (56–70). Najmanj jih je v berilu Č (56), največ pa v berilu C 

(70). V berilu A jih je 62, v berilu B pa 58. 

Poiskale smo besedila, ki se pojavljajo vsaj v dveh izmed beril. Teh je 25 in so zapisana v spodnji 

razpredelnici. Iz razpredelnice je tudi razvidno, v katerih berilih se pojavljajo omenjena besedila 

in v čem je razlika med odlomki. 

 

BERILO 

 

BESEDILO 

Berilo A 

(1956) 

Berilo B 

(1980) 

Berilo C 

(1989) 

Berilo Č 

(2002) 
Odlomek 

Ajshil: 

Vklenjeni 

Prometej  

       Isti odlomek. 

Bevk France: 

Kaplan Martin 

Čedermac  
        

Drugačni odlomki; v berilih C in 

Č – isti povzetek na začetku, v 

berilu C je odlomek malo daljši. 

Bohorič Adam: 

Artice Horule         
V berilu A je najdaljši, v berilih 

B in C sta odlomka enaka, v 
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berilu Č pa je najkrajši. 

Cankar Ivan: 

Bobi 
       V berilih C in Č sta enaka. 

Egipčanska: 

Pesem 

nosačev žita 

        Isto. 

Ingolič Anton: 

Na splavih 
      

Popolnoma drugačna odlomka 

v obeh berilih. 

Jurčič Josip: 

Tugomer        Različni začetki. 

Kette 

Dragotin: 

Gazela 

      Isto. 

Kette 

Dragotin: Na 

otčevem grobu 

      Isto. 

Kreft Bratko: 

Velika 

Puntanija 
       

V berilih A in B sta zaključka 

enaka, začetka različna. Berilo 

C ima krajši odlomek. 

Linhart Anton 

Tomaž: 

Županova 

Micka 

       
V berilu A je odlomek najdaljši, 

v B in C je krajši. 

Murn-

Aleksandrov 

Josip: V daljavi 

 
 

  
 

  
 

  
Isto. 

Pavček Tone: 

Preproste 

besede 

      Isto. 

Pavček Tone: 

Domov bom 

šel 

      Isto. 

Bor Matej - 

Vladimir 

Pavšič: Šel je 

popotnik skozi 

atomski vek 

      Isto. 

Prešeren 

France: Gazele         
V berilu A sta 6. in 7. gazela, v 

berilih B, C in Č pa je le 6. 

gazela. 

Prešeren 

France: Glosa 
      Isto. 
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Seliškar Tone: 

Moj oče 
     Isto. 

Shakespeare 

William: Julij 

Cezar         

V berilih C in Č sta uvoda in 

zaključka enaka. 

V berilu Č je le del 3. dejanja, in 

sicer 2. prizor. 

Trubar Primož: 

Ta Evangeli 

Svetiga 

Matevža 

        Isto. 

Trubar Primož: 

Katehizmus z 

dvejma 

izlagama 

        
V berilih B, C in Č so enaki, v 

berilu A je le 2. del. 

Vodnik 

Valentin: Moj 

spomenik 
        Isto. 

Župančič Oton: 

Z vlakom        Isto. 

Župančič Oton: 

Zdravica       Isto. 

Župančič Oton: 

Žebljarska         Isto. 

 

Hipoteza, da berila vsebujejo različna besedila, DRŽI, saj je število besedil po pozameznih berilih 

različno. V vseh 4 berilih se pojavi le 7 besedil, in sicer: France Bevk: Kaplan Martin Čedermac, 

Bohorič Adam: Artice Horule, Shakespeare William: Julij Cezar, Trubar Primož: Ta Evangeli 

Svetiga Matevža, Trubar Primož: Katehizmus z dvejma izlagama, Vodnik Valentin: Moj spomenik 

ter Župančič Oton: Žebljarska. Po 9 besedil se pojavi v 2 oz. 3 berilih. 

 

 V različnih berilih so različni odlomki, v starejših berilih so odlomki daljši. 

Pri pesmih se besedila načeloma ne razlikujejo, razen pri Prešernovih Gazelah, kjer je v berilih B, 

C in Č objavljena 6. gazela, v berilu A pa sta dve, in sicer 6. in 7. V daljših proznih besedilih pa so 

v večini primerov različni odlomki. Razlikujejo se tudi povzetki predzgodb ali nadaljevanja 

zgodb, kjer gre za daljša prozna ali dramska besedila, ki potrebujejo dodatno razlago zaradi 

lažjega razumevanja zgodbe. V berilu A so odlomki največkrat najdaljši, v berilu Č pa najkrajši. 

Hipoteza, da so v različnih berilih različni odlomki in da so v starejših berilih odlomki daljši, DRŽI, 

kar je razvidno iz zgornje preglednice. 
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 Jezik se v berilih iz različnih obdobij razlikuje. 

To hipotezo smo skušale dokazati na osnovi dveh obravnavanih besedil, in sicer pesmi Valentina 

Vodnika Moj spominik in odlomka veseloigre Antona Tomaža Linharta Županova Micka. 

Splošna ugotovitev je, da se jezik ni bistveno spreminjal, kar je razvidno v nadaljevanju naloge, v 

poglavju Primerjava besedil. 

Najbolj smo bile presenečene nad dejstvom, da je v Vodnikovi pesmi Moj spominik v starejših 

berilih večina besed napisana v takratnem knjižnem jeziku, v novejših pa v jeziku, ki se je 

uporabljal v času nastanka pesmi – torej je v novejših berilih starejši jezik kot v starejših berilih.  

Hipoteza, da se jezik v berilih iz različnih obdobij razlikuje, NE DRŽI. To je razvidno iz primerjave 

besedil Valentina Vodnika Moj spominik in Antona Tomaža Linharta Županova Micka, ki je v 

nadaljevanju raziskovalne naloge. 

 

 Starejša berila ne vsebujejo slik oz. fotografij. 

Berilo A vsebuje le slike slovenskih avtorjev ob nekaterih besedilih. Med njimi so slike Otona 

Župančiča, Dragotina Ketteja, Simona Jenka, Žige Zoisa, Marka Pohlina in Primoža Trubarja. Te 

slike niso razložene. 

 

Berilo B vsebuje poglavje na koncu berila Pisatelji in njihova dela, v katerem je 38 slik avtorjev 

besedil. V samem berilu je 13 umetniških slik, ki so ob posameznih besedilih in vsebinsko niso 

vezane na besedila. Pri vsaki sliki je navedeno ime avtorja, naslov slike ter nekaj besed o 

avtorju, o njegovih delih in o tehnikah, v katerih so slike narejene. 

Slikovne priloge je izbral in razložil Igor Pleško in literarnozgodovinske opombe napisal Stanko 

Kotnik. 

 

 
Slika1: Berilo B, Drvar 
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Ob tej sliki je napisano: 

Kazimir Malevič: Drvar (olje, 1911) 

Slika prikazuje drvarja sredi hlodov. Da, tu je njegovo mesto, sam človek je postal del teh 

prekopicujočih se mas. Pravimo, da okolje dela človeka. To zraščenost z okoljem, prežetost 

človekove figure z njegovim delovanjem je uspešno prikazal Malevič, četudi je šel kasneje še dlje 

in je zagovarjal kot edino pravo vero umetnosti tisto, v kateri ni več naravnih predmetov. Do 

nekje opazimo to tudi na tej sliki. Težke mase ustvarjajo plastični preplet kubusov, ne glede na 

to, ali predstavljajo človeka ali hlod. Vse je v tem kreativnem (ustvarjalnem) oblikovnem zakonu 

podvrženo enotnim oblikovnim merilom. 

 

Kazimir Malevič (1879 Kijev – 1935) 

Ruski umetnik, slikar in teoretik, je bil zagovornik samostojnosti upodabljanja. Zagovarjal je 

neodvisnost prave umetnosti od neposrednega umetnikovega pogleda na »realni« površinski 

svet. Umetnik razkriva svoj svet ljudem, v tem svetu pa se kažejo drugačni odnosi med 

naravnimi predmeti, bolj urejeno in harmonično. Umetnost naj ustvarja in ne posnema, kajti 

vsako posnemanje hromi ustvarjalnost. 

 

Berilo C vsebuje 12 fotografij umetniških del. Tudi te fotografije vsebujejo ime avtorja slike, 

naslov slike in tehniko slikanja ter razlago slik. Slike niso vsebinsko povezane z besedili, ki jih 

obdajajo. Slikovne priloge je izbral in razložil Marjan Tršar. V poglavju Slovensko slovstvo skozi 

stoletja je 22 fotografij naslovnic nekaterih del. 

 

Slika 2: Berilo C, Polifem 

Na drugi strani je slika razložena: 

Marij Pregelj, akad. slikar (1913–1967): POLIFEM (olje, platno, 1967) 
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Pregelj, ki je odlično ilustriral Homerjevi Iliado in Odisejo, na tej sliki ni želel predstaviti mitične 

zgodbe o enookem velikanu Polifemu, marveč ga je spremenil v prispodobo, predstavljeno v 

današnji čas. Staro in novo je likovno izrazil v štirih ostro ločenih poljih štirih različnih barv; polja 

so povezana z nekakšnimi vodoravnicami kot izstreljenimi pogledi enookega in maskam 

podobnim figurami pod njimi. Tem živim je dodal mrtvo nasprotje enooki pralni stroj – znamenje 

stehnizirano ozkosrčne, enooke sodobne stvarnosti. Slika je pretresljiv Pregljev obračun z le 

navideznim napredkom, ki pelje človeka v pogubo. 

 

Berilo Č ima ob vsakem besedilu vsaj eno ilustracijo, štiri besedila so obogatena tudi z 

umetniškimi deli, razlaga vsakega literarnega obdobja je popestrena z rokopisom 

pomembnejšega dela in ustvarjalci obdobja. Na koncu so v Leksikonu pisateljev fotografije vseh 

avtorjev obravnavanih besedil, le namesto fotografije Adama Bohoriča je fotografija rokopisa 

Zimskih uric.  

 

Na prvi fotografiji je primer obravnave literarnega obdobja s fotografijami ustvarjalcev obdobja 

in rokopisom dela, na drugi pa ilustracija Jenkove povesti Tilka.  

 

 
Slika 3: Berilo Č, Moderna 

 
Slika 4: Berilo Č, Simon Jenko: Tilka 
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Hipoteza, da starejša berila ne vsebujejo slik oz. fotografij, NE DRŽI, saj ima tudi najstarejše 

berilo nekaj slik. Res je pa tudi, da je najnovejše berilo daleč najbolj bogato s slikovnim 

gradivom. 

 

 Delež starejših avtorjev je v starejših berilih nižji kot v mlajših. 

V starejših berilih je delež tujih avtorjev nižji kot v novih berilih.  

Predvidevale smo, da je v novejših berilih več besedil tujih avtorjev, kot jih je v starejših berilih. 

Ugotovile smo, da je izmed vseh tujih avtorjev največ jugoslovanskih, katerih število pa se z 

novejšo letnico berila manjša. Največji delež jugoslovanskih avtorjev pričakujemo v obdobju, ko 

je bila Slovenija del Jugoslavije, torej v starejših treh berilih. 

 

V berilu A so prisotna besedila 85-ih avtorjev, od tega je 18 tujih, kar je 21 odstotkov vseh tujih 

avtorjev. Od tega so štirje avtorji iz bivše Jugoslavije, kar znaša 19 odstotkov tujih avtorjev. 
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V berilu B so prisotna besedila 72-ih avtorjev, od tega je 22 tujih, kar je 31 odstotkov, od tega je 

kar 10 avtorjev iz bivše Jugoslavije, to je 45 odstotkov tujih avtorjev. 

 

 
 

V berilu C najdemo 61 različnih avtorjev, 17 je tujih (28 odstotkov), od tega 7 jugoslovanskih (41 

odstotkov). 
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V berilu Č je 47 avtorjev, od tega 9 tujih (1 odstotek) in le en avtor bivših jugoslovanskih držav. 

 

 
 

V berilu Č je največji delež domačih avtorjev, najmanjši pa je v berilu B. Berili B in Č vsebujeta 

največji delež tujih avtorjev, berili A in C pa le odstotek manj. Najmanj jugoslovanskih avtorjev 

je v berilu Č, največ pa v berilih B in C, kar je pričakovano, glede na to, da sta to berili iz časa 

Jugoslavije.  

Hipoteza, da je delež tujih avtorjev v starejših berilih nižji kot v mlajših, NE DRŽI, saj je raziskava 

pokazala, da je največ, kar 31 odstotkov, tujih besedil prisotnih v berilu B. 

 

 Naslovnice novejših beril so privlačnejše. 

 
Slika 5: Slovensko berilo IV 

(1956) 

 
Slika 6: Osmo berilo (1980) 

 
Slika 7: V nove zarje, 

Slovensko berilo za osmi 
razred osnovne šole (1989) 

 
Slika 8: Z roko v roki, Berilo 
za deveti razred devetletne 

osnovne šole (2002) 

 
Berilo A ima na platnici samo naslov, ni nobene slike in platnice so trše.  

Berilo B ima na platnicah že portret Srečka Kosovela in naslov, platnice so že mehkejše.  

Berilo C vsebuje umetniško sliko, in sicer je na njej delo Franceta Rotarja z naslovom Krogla z 

jedri, naslov berila, avtorja ter podnaslov, v katerem je navedeno, kateremu razredu je bilo 

namenjeno.  

Berilo Č je skupek večih ilustracij besedil, ki so prisotna v berilu, in sicer gre za kolaž ilustracij 

naslednjih del: O Jurček, Jurček, Moj spominik, Pesem o zvezdah, Grm, Prodajalec sladkorne 

domači
81%

tuji
17%

jugoslovanski
2%

Berilo Č
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pene ter Julij Cezar, na naslovnici je tudi naslov berila in podnaslov s podatki o tem, katerim 

razredom je namenjeno. Že po izgledu je najbolj privlačen naslov ter ilustracije na naslovnici 

berila Č. Starejši berili nosita preprost naslov Slovensko berilo IV ter Osmo berilo, novejši pa 

nista zgolj poimenovani z berili, avtorji so knjigama nadeli tudi izviren naslov.  

Hipoteza, da imajo novejša berila privlačnejše platnice, DRŽI, kar je razvidno že iz zgornjih 

fotografij. Avtorji so se trudili, da bi bila tako naslov berila kot naslovna stran bolj zanimiva. 

 

 Starejša berila ne vsebujejo nalog, vaj in razlag za učence, s pomočjo katerih lažje 

razumejo besedilo. 

V berilu A nismo našle vaj in razlag za učence, vsebuje samo abecedni seznam manj znanih 

besed, osebnih in krajevnih imen, rekel in tujk (Opombe), ki se nahaja na koncu berila. 

 

 
Slika 9: Berilo A, Opombe 

 

Na sliki je prikaz edinih razlag za učence, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju besedil. 

Razlage manj znanih besed niso ločene po besedilih, katerim pripadajo, ampak so razložene po 

abecednem redu na koncu berila. 

 

 
Slika 10: Berilo A, Primož Trubar: Ta evangeli svetiga Matevža 1555 
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V berilu B je razlaga razdeljena po točkah: pod prvo točko so razložene manj znane besede in 

izgovorjava tujih besed, pod drugo točko so vprašanja o vsebini, pod tretjo točko je literarna 

teorija in pod četrto je zadaj beseda o avtorju. 

 

 
Slika 11:Berilo B, Primož Trubar: Iz evangelia Svetiga Matevža, 1555 

 

Berilo C vsebuje razlago manj znanih besed, vsebinska vprašanja in besedo o avtorju. 

 

 
Slika 12: Berilo C, Primož Trubar: Ta evangeli svetiga Matevža (1555) 
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Berilo Č vsebuje razlago manj znanih besed, vprašanja o vsebini (Besedilo ti pove), nekaj 

literarne teorije (Vedež te vabi) in spodbudo k lastnemu razmišljanju (Beseda je tvoja). Na koncu 

so vaje (Vaje), v katerih učenci preverijo svoje razumevanje. 

 

 
Slika 13: Berilo Č, Primož Trubar: Ta evangeli svetiga Matevža (1555) 

 

V berilu A avtorji besedil niso predstavljeni.  

V berilu B so avtorji predstavljeni na koncu berila, ob nekaterih avtorjih so tudi slike.  

 

 
Slika 14: Berilo B, avtorji 

 

V berilu C je beseda o avtorju za besedili in obravnavo besedil. Ob predstavitvi avtorjev ni slik.  

 

V berilu Č so avtorji predstavljeni na koncu berila, poleg vsake predstavitve pa je tudi slika 

avtorja. 
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Slika 15: Berilo Č, avtorji 

 

Berili iz 80-ih let vsebujeta na koncu celo poglavje o literarni teoriji, in sicer v berilu B je naslov 

poglavja Besedna umetnost, v berilu C pa Slovensko slovstvo skozi stoletja. 

 

 
Slika 16: Berilo C, literarna teorija 

 

Hipotezo, da starejša berila ne vsebujejo nalog, vaj in razlag za učence, s pomočjo katerih lažje 

razumejo besedilo, DELNO DRŽI, saj najstarejše izmed obravnavanih beril res ne vsebuje razlag 

za učence, temveč samo razlago manj znanih besed, medtem ko ostala tri berila vsebujejo 

precej dodatnih razlag in tudi vaj, zlasti berili C in Č.  
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3. PRIMERJAVA BESEDIL 

Izbrale smo dve besedili, ki sta zastopani v vseh berilih, in jih med sabo primerjale, in sicer 

pesem Valentina Vodnika Moj spomenik ter odlomek iz komedije Antona Tomaža Linharta 

Županova Micka. Besedila Županova Micka ni v obravnavanem berilu Č za deveti razred 

devetletne osnovne šole, zato smo vzele pod drobnogled besedilo iz berila Spletaj niti domišljije 

za osmi razred devetletne osnovne šole (v nadaljevanju berilo Č). 

 

 Valentin Vodnik: MOJ SPOMENIK 

 

 
Slika 17: Berilo Č, Valentin Vodnik: Moj spominik 

 

 
Slika 18: Berilo B, Valentin Vodnik: Moj spomenik 
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3.1.1. PODOBNOSTI 

V vseh berilih ima pesem 7 kitic. 

Vse kitice so štirivrstičnice. 

Podobnosti obstajajo med zapisi pesmi, razlagami in nalogami za obravnavo v berilih A in B 

(starejših) ter berilih C in Č (novejših). 

 

3.1.2. RAZLIKE 

A. Zunanja zgradba besedila 

 

V berilu A je zapisana samo pesem. 

V berilu B so pod zapisom pesmi razložene neznane besede. 

 

 
Slika 19: Berilo C, primer obravnave 

 

V berilu C so poleg pesmi tudi: 

 razlaga manj znanih besed , 

 pogovor z bralcem o poetoloških in drugih lastnostih besedila ,  

 podatki o pisatelju in njegovem delu. 

 

V berilu Č so: 

 razlaga manj znanih besed, ki je na spodnjem robu strani, 

 ilustracija, 

 vprašanja za vsebinsko analizo pesmi (Besedilo ti pove), 

 razlaga literarnoteoretičnih pojmov (Vedež te vabi), 

 naloge in navodila za pisanje poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil (Beseda je tvoja), 

 vaje (Vaje). 
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B. Notranja podoba besedila 

Pri notranji podobi besedila je najbolj izstopalo naslednje: 

 izbor manj znanih besed in njihova razlaga, 

 različne oblike oz. zapis besed ter ločil, 

 uporaba naglasnih znamenj. 

 

MANJ ZNANE BESEDE 

V berilu A je razlaga manj znanih besed na koncu berila v opombah, v katerih je abecedni 

seznam manj znanih besed, osebnih in krajevnih imen, rekel in tujk.  

V berilih B, C, Č je število razloženih besed različno (5–7 besed ).  

Večinoma so razložene iste besede.  

Beseda okrogle je razložena le v berilu B. 

Vse našteto je razvidno iz spodnje razpredelnice. 

 

Berilo A Berilo B Berilo C Berilo Č 

/ / v nerodnih letih v nerodnih letih 

/ okrogle / / 

plenk plenk plenk plenk 

/ / starka starka 

/ / navdale Triglava navdale 

Parnas Parnas Vršaca Parnasa Vršaca Parnasa 

inak inak inaciga, inak inaciga, inak 

latinske, helenske, 

tevtonske vučim 

latinske, helenske, 

tevtonske vučim 

latinske, helenske, 

tevtonske vučim 

latinske, helenske, 

tevtonske vučim 

 

4 od neznanih besed so razložene v vseh štirih berilih: 

 plenk, 

 Parnas, 

 inak (različica inaciga), 

 latinske, helenske, tevtonske vučim. 

Razlage teh besed se bolj ali manj razlikujejo. Najbolj opazne razlike v razlagi so pri besedah:  

 plenk – v berilih C in Č je dodano še onomatopoetično, 

 inak – v berilu B piše, da gre za narečno besedo, v berilu C te besede ni med neznanimi 

besedami, v berilu Č pa je označena kot zastarela, 

 Parnas oz. Vršaca Parnasa – razlagi v berilih A in B se kar precej razlikujeta od razlag v 

berilih C in Č. V berilih A in B je omenjeno, da je bilo gorovje Parnas domovanje muz, 

boginj umetnosti (zato označba za pesništvo), v berilih C in Č pa je poudarjeno, da je 

Vršac v Triglavskem pogorju in da je visok 2194 m. Ker je v berilu B med besedili tudi 

Vodnikova pesem Vršac, je beseda Vršac razložena pri tej pesmi, zato pri pesmi Moj 

spomenik ni omenjena.  

Vse našteto je razvidno iz spodnje razpredelnice. 
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Neznana 

beseda 

Berilo A Berilo B Berilo C Berilo Č 

plenk kovinski zvenk, 

denar 

kovinski zven, tu 

denar 

denar, izraženo 

onomatopoetično, 

podobno kot 

žvenk, cvenk 

denar, izraženo 

onomatopoetično, 

podobno kot žvenk, 

cvenk 

inak drugačen,  

tuj 

(nareč.): 

drugačen 

- (zastar.) drugačen 

Parnas 

oz. 

Vršaca 

Parnasa 

gorovje v Grčiji, 

starim Grkom 

domovanje muz, 

boginj umetnosti, 

zato označba za 

pesništvo; 

Vršaca Parnasa 

zgolj svojiga 

znam: samo 

Vršac (domačo 

goro) poznam 

kot svoj Parnas 

gora v Grčiji, po 

verovanju Grkov 

prebivališče muz 

boginj umetnosti 

to, kar je bil 

starim grškim 

pesnikom Parnas 

(glej razlago pri 

Prešernovi Glosi), 

je bila Vodniku 

gora Vršac (v 

Triglavskem 

pogorju, visoka 

2194 m) 

to, kar je bil starim 

grškim pesnikom 

Parnas (pesniška 

gora), je bila 

Vodniku gora Vršac 

(v Triglavskem 

pogorju, visoka 

2194 m) 

latinske, 

helenske, 

tevtonske 

vučim 

dopolni pevke, to 

je muze: učim 

latinsko, grško in 

nemško 

pesništvo; 

Vodnik je bil 

profesor poetike, 

to je 5. razreda 

gimnazije, kjer so 

brali predvsem 

grške in latinske 

pesnike, od tod 

ime poetika 

dopolni pevke, tj. 

muze; učim 

latinsko, nemško 

in grško poezijo; 

Vodnik je bil 

profesor poetike; 

zadnja kitica je na 

Vodnikovem 

spomeniku v 

Ljubljani 

kot profesor 

poetike je 

obravnaval 

latinske, grške in 

nemške pesmi 

kot profesor poetike 

je obravnaval 

latinske, grške in 

nemške pesnike 

 

OBLIKE (ZAPIS) BESED IN UPORABA LOČIL 

Najbolj opazna je razlika pri oblikah besed v berilih A in B ter C in Č. 

V starejših berilih je večina besed napisana v takratnem knjižnem jeziku, v novejših pa v jeziku, 

ki se je uporabljal v času nastanka pesmi.  

Največkrat se je spremenila beseda inak, in sicer so različice inacega, inakega, inaciga. 

Tudi pri uporabi ločil je nekaj razlik : 

 v starejših berilih imamo vprašaj, ki so ga v novejših zamenjali s piko, 

 ena vejica je zamenjana s podpičjem, ena pa z dvopičjem, 
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 ena vejica je naknadno dodana. 

 

Vse našteto je razvidno iz spodnje razpredelnice. 

 

Berilo A Berilo B Berilo C Berilo Č 

spomenik spomenik spominik spominik 

prihodnjih prihodnjih prihodnih prihodnih 

letih letih lejtih lejtih 

… okrogle sem pel? … okrogle sem pel? … okrogle bih pel. … okrogle bih pel. 

pa bati se nič, pa bati se nič, pa bati se nič; pa bati se nič; 

ne žvenka ne cvenka ne žvenka ne cvenka ne žvenka, ne cvenka ne žvenka, ne cvenka 

o petju ko ptič. o petju ko tič. o petju ko tič. o petju ko tič. 

Kar mat je učila, Kar mat je učila, Kar mat je vučila, Kar mat je vučila, 

Vršaca Vršaca Veršaca Veršaca 

zgolj svojega znam zgolj svojega znam zgol svojiga znam zgol svojiga znam 

inacega inakega inaciga inaciga 

tevtonske učim, tevtonske učim, tevtonske vučim, tevtonske vučim, 

dovolj je spomina, dovolj je spomina: dovolj je spomina: dovolj je spomina: 

me pesmi pojo me pesmi pojo me pesni pojo me pesmi pojo 

 

NAGLASNA ZNAMENJA 

V berilu A ni naglasnih znamenj. 

V berilih B, C, Č imajo določene besede naglasna znamenja. Število besed z naglasnimi znamenji 

je različno, največ jih je pa v berilu B.  

Vse našteto je razvidno iz spodnje razpredelnice. 

 

Berilo A Berilo B Berilo C Berilo Č 

/ zapet / / 

/ polje polje polje 

/ snežne / / 

/ kope kope kope 

/ Vršaca / / 

/ Parnasa / / 

/ glasa / / 

/ helenske / / 

/ tevtonske / / 

/ slovenske / / 

/ / živim živim 

/ / gorim gorim 

/ pojo / / 
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 Anton Tomaž Linhart: Županova Micka 

3.2.1. PODOBNOSTI 

Skupen vsem berilom je del šestega nastopa drugega dejanja, ki se prične s prihodom 

Šternfeldovke. 

V berilu Č je odlomek v primerjavi z ostalimi berili najkrajši.  

 RAZLIKE 

A. Zunanja zgradba besedila 

V berilu A je zapisano samo besedilo odlomka. 

V berilu B je poleg odlomka zapisano: 

 uvod s kratko vsebino igre, 

  razlaga manj znanih besed, 

  vprašanja o vsebini,  

 razlaga literarnoteoretičnih pojmov (komedija, monolog, dialog, notranja zgradba igre 

(zasnova, zaplet, vrh …). 

V berilu C so poleg odlomka tudi:  

 razlaga manj znanih besed          , 

 uvod (kratka vsebina), 

 odlomek, 

 razlaga literarnoteoretičnih pojmov (komedija, besedna, položajska in značajska 

komičnost in govorjenje vstran) in vprašanja o vsebini in sporočilo          , 

 beseda o avtorju  ⃝ . 

V berilu D so: 

 razlaga manj znanih besed, ki je na spodnjem robu strani, 

 kratka vsebina, 

 besedilo, 

 fotografija s prizorom iz predstave, 

 razlaga literarnoteoretičnih pojmov, 

 sporočilo, 

 vprašanja za ponavljanje (Besedilo ti pove), 

 razlaga pojmov (komedija, besedna, značajska in položajska smešnost, (Vedež te vabi), 

 naloge in navodila za pisanje poustvarjalnih in ustvarjalnih besedil (Beseda je tvoja), 

 vaje  (Vaje) 

 

B. Notranja podoba besedila 

Pri notranji podobi besedila je najbolj izstopalo naslednje: 

 izbor manj znanih besed in njihova razlaga, 

 različne oblike oz. zapis besed, ločil ter naglasnih znamenj. 
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MANJ ZNANE BESEDE 

V tistem delu odlomka, ki ga najdemo v vseh štirih berilih (besede so označene z drugo barvo) je 

razloženih od 10 do 16 manj znanih besed. Največ jih je razloženih v najstarejšem berilu, 

najmanj v najnovejšem. V vseh štirih berilih sta med manj znanimi besedami razloženi le dve 

besedi, in sicer zašafati in zažihrati. Več je tistih besed, ki so razložene v treh izmed beril, kar je 

razvidno iz spodnje razpredelnice.  

 

Berilo A  Berilo B Berilo C Berilo D 

akt  akt / / 

obluba obluba / / 

šribar šribar šribar / 

šterkniti šterkniti šterkniti / 

dober stati komu dober stati komu / / 

dušati  dušati  / / 

zravle zravle / / 

/ povzeti / / 

/ se jim bo vže damu 

svetilu 

/ / 

izsukati se vun izsukati se vun / / 

al bodo kopani al bodo kopani / / 

zirati se zirati se / / 

amtikati amtikati amtikati  

ut censeo stulti habemur ut censeo stulti habemur ut censeo stulti 

habemur 

/ 

križ narediti križ narediti / / 

zašafati zašafati zašáfati zašáfati 

zažihrati zažihrati zažihrati zažíhrati 

/ malu ležeče / / 

zastopiti zastopiti / / 

/ jemenes jemenes jemenes 

/ ima vse zvedet / / 

pustiti vedit pustiti vedeti / / 

podstopiti se podstopiti / / 

flaša flaša flaša flaša 

/ slišati komu kaj / / 

Tulpenheim / Tulpenheim Tulpenhin 

žlahten // žlahten žlahten 

glaž  glažek glažek 

/ / de jim duší / 

potroštati potroštati potroštati / 

faliti faliti faliti / 
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zirati se zirati se zírati / 

ranš ranš ranš / 

gnada / gnádl(j)iv gnádl(j)iv 

Schönheim / Schönheim Schönheim 

lonati / lónati lónati 

 

Razlage teh besed se ne razlikujejo kaj dosti. Večinoma so to besede, ki smo jih prevzeli iz 

nemščine. Najbolj opazne razlike v razlagi so pri besedah:  

 Tulpenheim oz. Schönheim, 

 glaž oz. glažek, 

 faliti, 

 ranš. 

Pri besedi Tulpenheim (Schönheim) je v novejših berilih zapisan le izgovor, v najstarejšem berilu 

pa je še pripisano, da izvira beseda iz nemščine in da gre za priimek. 

Beseda glažek se v najstarejšem berilu pojavlja v obliki glaž in je razložena kot kozarec in steklo. 

Zapisana je tudi pomanjševalnica glažek. V novejših dveh berilih se pojavlja le beseda glažek.  

Beseda faliti je v berilih A in C razložena z besedo manjkati, v berilu B pa z besedo pogrešiti, ki 

danes velja za zastarelo.  

Besedi ranš je dodana še oblika rajniš. Najnatančneje je razložena v berilu C, kjer je dodano tudi 

to, kje so kovali te kovance. 

 

Vse našteto je razvidno iz spodnje razpredelnice. 

 

Neznana beseda Berilo A Berilo B Berilo C Berilo Č 

zašafati (iz nem.): 

zapovedati, 

določiti 

(nem.) ukazati, 

zapovedati 

(nem.) ukazati, 

zapovedati 

(nem.) ukazati, 

zapovedati 

zažihrati (iz nem.): 

zagotoviti 

(nem.) zagotoviti (nem.) zagotoviti (nem.) zagotoviti 

jemenes / jojme jojme jojme 

flaša (iz nem.): 

steklenica 

(nem.) 

steklenica 

(nem.) 

steklenica 

(nem.) 

steklenica 

Tulpenheim ( nem. izg. 

tulpenhajm): 

priimek 

/ izg. tulpenhajm izg. tulpenhajm 

žlahten (iz nem.): 

plemenit 

/ (nem.) plemenit (nem.) plemenit 

glaž(ek) (iz nem.): steklo, 

kozarec; glažek: 

kozarček 

/ (nem.) kozarček (nem.) kozarček 

potroštati (iz nem.): 

potolažiti 

(nem.) potolažiti (nem.) potolažiti / 
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faliti (iz nem.): 

manjkati 

(nem.) pogrešiti (nem.) manjkati, 

zgrešiti 

/ 

zirati se (iz nem.): zmotiti 

se 

/ (nem.) zmotiti se / 

ranš rajniš (iz nem.): 

renski goldinar 

(nem.) renski 

goldinar 

(nem.) rajniš, 

renski goldinar, 

ki so ga kovali v 

mestih ob Renu 

v Nemčiji 

/ 

gnadl(j)iv/gnada (iz nem.): milost; 

gnadliv. 

milostljiv 

/ (nem.) 

spoštovan, 

cenjen 

(nem.) 

spoštovan, 

cenjen 

Schönheim ( nem. izg. 

šönhajm): 

priimek 

/ izg. šenhajm izg. šenhajm 

lonati (iz nem.): 

poplačati, 

povrniti 

(nem.) plačati (nem.) plačati (nem.) plačati 

 

OBLIKE (ZAPIS) BESED IN UPORABA LOČIL TER NAGLASNA ZNAMENJA 

Oblika besed se ni kaj dosti spreminjala. Še najbolj je opazna sprememba besede zdravlje – v 

berilih A, B, C ima beseda obliko zravle, v berilu D pa zdravle.  

Pri uporabi ločil je najbolj izstopalo to, da je v berilih  A in B stransko besedilo (didaskalije) 

napisano v oklepaju, v berilih C in D pa ne. 

Naglasna znamenja so le v berilu C. V enem izmed prizorov so zamenjane vloge nastopajočih 

(Tulpenheim, Monkof, Glažek). 

 

Vse našteto je razvidno iz spodnje razpredelnice. 

 

Berilo A Berilo B Berilo C Berilo D 

kmeteška kmeteška kméteška / 

vedo vedo vedó / 

sture sture sturé / 

(s straham) (s strahom) s straham / 

koražen koražen korážen  / 

vošil, vošil vošil, / 

gredo gredo gredó / 

povedo povedo povedó / 

dekle dekle deklé / 

Pa Pak Pa / 

usedejo, Micka usedejo. Micka usedejo, Micka, / 

pa pak pak / 
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(ga odrine) (ga odrine) ga odrine / 

Anže Anže Anžé / 

(k Tulpenheimu) (k Tulpenheimu) k Tulpenheimu / 

kje kje kjé / 

(k Monkofu) (k Monkofu) k Monkofu / 

(sede) (sede) sedé / 

(vino nalije, h Glažku) (vino nalije, h Glažku) vino nalije, h Glažku / 

(Sprazne.) (Sprazne.) Sprazne. / 

de de da / 

zravle zravle zdravle / 

serca serca srca / 

kapelca kapelca kápelca / 

(inu vsi naenkrat) (inu vsi naenkrat) inu vsi naenkrat / 

(Pijejo) (Pijejo) Pijejo / 

Ženenovo Ženenovo Žénenovo / 

kajne! kajne? kajne! / 

(Nalije) (Nalije) Nalije / 

Anžeta Anžeta Anžéta / 

TULPENHEIM: 

Anžeta? 

MONKOF: Anžeta? 

GLAŽEK: Anžeta? 

(Se groznu čudijo.) 

MONKOF: Anžeta? 

GLAŽEK: Anžeta? 

TULPENHEIM: 

GLAŽEK: Anžeta? 

(Se groznu čudijo.) 

TULPENHEIM: Anžéta? 

MONKOF: Anžéta? 

GLAŽEK: Anžéta? 

Se groznu čudijo. 

/ 

(Na strani.) (Na strani.) Na strani. / 

(Pije.) (Pije.) Pije. / 

damu damu damú / 

(jezo nazaj derži) (jezo nazaj derži) jezo nazaj derži / 

(Zase.) (Zase.) Zase. / 

zlode zlode zlóde / 

tema tema temá / 

lohka lohko lohká / 

boje boje bojé / 

damu damu damú / 

(k županu) (k županu) k županu / 

(K Monkofu inu 

Tulpenheimu.) 

(K Monkofu inu 

Tulpenheimu.) 

K Monkofu in 

Tulpenheimu. 

/ 

mora more mora / 

de da  de / 

kopan kopan kópan / 

(Zase.) (Zase.) Zase. / 

kmeteškimi kmeteškimi kméteškimi / 

Anže Anže Anžé / 
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režalit režalit režálit / 

zakaj to so zakaj so zakaj so / 

oní oní oni, / 

ženinu ženitnu ženitnu / 

očejo očejo óčejo / 

ženenov ženenov žénenov / 

mojim mojem mojim / 

ženen ženen žénen / 

(na strani) (na strani) na strani / 

Zanetovec Zanetovec Zanétovec / 

(piše) (piše) piše / 

Anže Anže Anžé / 

(K Jaku.) (K Jaku.) K Jaku. / 

nje nje njé / 

celu celu célu / 

Anže Anže Anžé / 

Zanetovka Zanetovka Zanétovka / 

(Anže inu Micka križ 

naredita, Glažek jim 

roko pele.) 

(Anže inu Micka križ 

naredita, Glažek jim 

roko pele.) 

Anže inu Micka križ 

naredita, Glažek jim roko 

pele. 

/ 

(H Glažku.) (H Glažku.) H Glažku. / 

(Naredi križ.) (Naredi križ.) Naredi križ. / 

priče priče! priče! / 

(K Tulpenheimu.) (K Tulpenheimu.) K Tulpenheimu. / 

(Prime za pero z jezo 

inu mo nič kaj od rok 

ne gre.) 

(Prime za pero z jezo 

inu mo nič kaj od rok 

ne gre.) 

Prime za pero z jezo inu 

mo nič kaj od rok ne gre. 

/ 

ženen ženen ženen ženin 

nočeta nočeta nečeta nočeta 

zravle ženena zravle ženena zravle ženena zdravle ženina 

zravle zravle zravle zdravle 

zravle! zravle! zravle! zdravle! 

obari obari obvari obvari 

TULPENHEIM: 

Gnádliva gospa! 

(Hoče na kolena 

pasti.)  

ŠTERNFELDOVKA: Saj 

ne bodo komedijo 

jegrali – Naj se 

pobero! – Midva sva 

narazen! 

TULPENHEIM: 

Gnádliva gospa! (Hoče 

na kolena pasti.)  

ŠTERNFELDOVKA: Saj 

ne bodo komedijo 

jegrali – Naj se 

pobero! – Midva sva 

narazen! 

TULPENHEIM: Gnádliva 

gospa! (Hoče na kolena 

pasti.)  

ŠTERNFELDOVKA: Saj ne 

bodo komedijo jegrali – 

Naj se pobero! – Midva 

sva narazen! 

MANJKA 
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4. ZANIMIVOSTI V STAREJŠIH BERILIH 

Obiskale smo Šolski muzej v Ljubljani in si ogledale nekaj učbenikov za osnovne šole iz starih 

časov, in sicer Tretje berilo iz leta 1904, Čitanko za obče ljudske šole 1914 II. del (za eno- do 

trirazredne šole), Čitanko za obče osnovne šole (III. del) iz leta 1924, Slovensko berilo za III. 

gimnazijski razred iz leta 1946, Slovensko čitanka za I. in II. razred gimnazije iz leta 1945. 

Odkrile smo naslednje zanimivosti. 

 

  Tretje berilo – 1904  

 Zunanjost: Berilo ima trde platnice. Strani so označene na vrhu. Ne vsebuje slik. Listi so iz 

starejšega obdobja, to se pravi, da so rjavorumeni. Naslovi so preprosti, brez živih barv. 

Avtorji so v vseh primerih napisani na koncu, za vsakim naslovom ter avtorjem stoji pika. V 

kazalu so navedeni zgolj naslovi besedil brez avtorjev. 

 

Slika 20: Tretje berilo (1904), naslovnica Slika 21: Tretje berilo (1904), prva 

notranja stran 

Slika 22: Tretje berilo (1904), Kazalo 

 

 Vsebina: Berilo ne vsebuje nalog, povzetkov, razlag manj znanih besed ter vprašanj. Besedila 

so napisana z različnimi pisavami ter razdeljena na različna poglavja. V prvem razdelku, z 

naslovom Povesti, pesmi in pregovori. so umetnostna besedila, drugi razdelek nosi naslov Iz 

zemljepisja., poleg zemljepisnih vsebin vsebuje tudi nekaj umetnostnih besedil. V tretjem 

delu so naravoslovne vsebine, in sicer je razdeljen na Črtice iz prirodoslovja in Prirodopisje. 

V črticah so tudi basni slovenskih pisateljev in pesnikov. 
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 Čitanka za obče ljudske šole, II. del ( za eno- do trirazredne šole) – 1914 

Sestavil: Henrik Schreiner 

 

 Zunanjost: Čitanka ima trde platnice. Ne vsebuje slik. Za vsakim naslovom in avtorjem stoji 

pika. Vsebina je napisana z različnim tiskom (poševno, krepko), strani pa so označene v 

zgornjem delu. 

 

 
Slika 23: Čitanka za obče ljudske šole 

(1914), naslovnica 

 
Slika 24: Čitanka za obče ljudske 

šole(1914), prva notranja stran 

Slika 25: Čitanka za obče ljudske šole 

(1914), Kazalo 

 

 

 Vsebina: Čitanka je razdeljena po temah: 1. del vsebuje povesti, pravljice, bajke, legende, 

basni in pesmice, torej umetnostna besedila. 2. del sestavljajo letni časi: Poučna 

naravoslovna besedila, vmes so tudi umetnostna besedila povezana s temo in pesmi. 

Pod 2. del sodi tudi razdelek z naslovom Jesen, v njem najdemo npr. pesem Otona 

Župančiča: Ločitev, ter razdelek Zima, v katerem je tudi znana otroška pesem Pesem 

nagajivka: Zima, zima bela. 3. del z naslovom Domovina pa vsebuje Pametnice, kjer je veliko 

pregovorov, besedo o mestih (Bled, Maribor, Vrbsko jezero ...) in zgodovinskih dogodkih 

(ustoličevanje koroških vojvod, potres, Celjski grofje ...). 

Čitanka vsebuje tudi opis živali (mačke, svinje ...). V čitanki se pojavlja tudi nekaj tujih 

avtorjev. Vsebina je napisana z različnim tiskom (poševno, krepko), strani pa so označene v 

zgornjem delu. Vsak razdelek vsebuje tudi nekaj ugank. 

 

 Čitanka za obče osnovne šole (III. del) – 1924 

Sestavil: Henrik Schreiner 

 

 Zunanjost: Berilo ima trde platnice. Na prvi notranji strani je slika kralja Aleksandra I. Naslovi 

besedil so označeni s številkami in za njimi stojijo pike. 
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Slika 26: Čitanka za obče osnovne šole (1924), 

naslovnica 

Slika 27: Čitanka za obče osnovne šole (1924), prvi notranji strani 

 

 
Slika 28: Čitanka za obče osnovne šole (1924), Kazalo 

 

 Vsebina: Berilo ni namenjeno samo slovenščini, ampak tudi drugim področjem. Kazalo je 

razdeljeno na več različnih poglavij: I. Zabava (umetnostna besedila), II. Človek, družba, 

gospodarstvo (besedila na temo naslova), III. Iz knjige prirode (umetnostna besedila so na 

temo narave, neumetnostna pa ne vsa), IV. Dom in svet (različna besedila po svetu in o 

avtorjih). Kar je v besedilu slik, so večinoma fotografije in nekaj fotografij avtorjev (Anton 

Martin Slomšek, Fran Levstik, Josip Jurčič, Janez Vajkard Valvasor). V čitanki najdemo tudi 

pregovore. 

Kot zanimivost naj navedemo, da so na koncu čitanke tri jugoslovanske himne: Naprej, ki je 

napisana v slovenščini, Lepa naša domovina!, napisana v slovenščini in hrvaščini, ter Bože 

pravde, napisana v slovenščini in srbščini, in sicer tudi v dveh pisavah, latinici in cirilici. 
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 Slovenska čitanka za I. in II. razred gimnazije – 1945 

 Zunanjost: Berilo nima platnic, napisano je na pisalni stroj in ni vezano. Na koncu vsakega 

besedila se pojavi ime avtorja. Ta čitanka ne vsebuje kazala niti slik in ni ohranjena v celoti. 

 

 
Slika 29: Slovenska čitanka (1945), prva stran 

 

 Vsebina: Čitanka je namenjena dvema razredoma, v njej so besedila izključno slovenskih 

avtorjev, ne vsebujejo pa nobenih nalog ali razlag za lažje razumevanje besedila. 

 

 Slovensko berilo za III. gimnazijski razred – 1946 (Peggez-Lienz) 

 Zunanjost: Berilo ima mehke platnice, napisano je na pisalni stroj in je vezano, naslovnica pa 

je napisana na roko. Strani so oštevilčene na vrhu. 

 

 
Slika 30: Slovensko berilo za III 

gimnazijski razred (1946), naslovnica 

 
Slika 31: Slovensko berilo za III. gimnazijski razred (1946), prvi notranji strani 
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 Vsebina: Vsebuje besedila slovenskih avtorjev in nekaj ljudskih pesmi, ki jih imenujejo 

narodne. Pogosto zastopani avtorji so: Simon Gregorčič, Ivan Cankar, Anton Aškerc, Fran 

Saleški Finžgar, Fran Levstik, Simon Jenko, Ivan Tavčar, Josip Stritar, Oton Župančič, France 

Prešeren, Josip Jurčič, Ivan Pregelj. V berilu so slike nekaterih avtorjev (portreti). Kazalo je 

zaporedno (knjiga ima 148 strani). Pogosto so ob besedilih pregovori in reki, nalog in razlag 

pa v berilu ni. 

 

 
Slika 32: Slovensko berilo za III. gimnazijski razred (1946), Kazalo 

 

Zanimivost najstarejših treh beril so naslovi, ki vsebujejo pike na koncu, ta berila imajo trde 

platnice, novejši berili pa ne, kar je gotovo posledica tega, da so bila izdana v povojnem času. V 

vseh berilih iz prve polovice 20. stoletja so pogosti pregovori in reki. Prva tri berila niso 

namenjena izključno slovenščini, ampak zajemajo tudi druga predmetna področja, kot so 

zemljepis, naravoslovje in gospodarstvo, novejši berili pa sta namenjeni samo slovenščini. 
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5. POVZETEK 

Raziskovana berila, ki so nastala v obdobju zadnjih 100 let, so doživela kar nekaj sprememb – 

oblikovnih in vsebinskih. Najbolj opazno je to, da prva berila (čitanke) večinoma niso bila 

namenjena le pouku slovenščine, temveč so se uporabljala tudi za druga področja (narava, 

družba, gospodarstvo). Spreminjali so se tudi strokovni izrazi. Tako se izmenjujejo izrazi 

literarnoteoretično, slovstvenoteoretično, književnoteoretično, književnoteoretsko … 

Hipoteze, ki smo jih na začetku raziskovanja beril postavile, so se v večini primerov izkazale za 

pravilne.  

 

Za 4 hipoteze se je izkazalo, da držijo, in sicer: 

 Berila so različno sestavljena. 

 Berila vsebujejo različna besedila. 

 V različnih berilih so različni odlomki, v starejših berilih so odlomki daljši. 

 Naslovnice novejših beril so privlačnejše. 

 

3 postavljene hipoteze ne držijo. To so: 

 Starejša berila ne vsebujejo nalog, vaj in razlag za učence, s pomočjo katerih lažje 

razumejo besedilo. 

 Jezik se v berilih iz različnih obdobij razlikuje. 

 Starejša berila ne vsebujejo slik oz. fotografij. 

 

1 izmed hipotez pa drži le delno: 

 V starejših berilih je delež tujih avtorjev nižji kot v novih berilih. 
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