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1 POVZETEK 

 
Raziskovalna naloga Značaj najmlajših otrok v slovenskih narodnih pravljicah je nastala iz 

več razlogov. Med najpomembnejšimi je gotovo ta, da tudi sicer radi beremo in raziskujemo. 

Pri pouku slovenskega jezika smo se tako učili o pravljicah in ko je učiteljica predlagala, da bi 

o slovenskih narodnih pravljicah naredili raziskovalno nalogo, smo se seveda takoj strinjali. 

 

Pravljica je nekaj, kar nas spremlja od najzgodnejšega otroštva. V njih so opisani junaki, ki 

nam sicer niso podobni, jih pa razumemo.Menimo, da za pravljice ljudje nikoli nismo prestari. 

 

V raziskovalni nalogi so nas zanimali najmlajši junaki. Ugotovili smo, da so sicer najmlajši 

junaki večkrat zapostavljeni, zasmehovani, vendar pa se to ni pojavilo v vseh naših izbranih 

pravljicah. Osebe so bolj ali manj slikane črno-belo in dobro na koncu vedno zmaga. 

Najpogosteje se pojavi pravljično število tri, pogosto pa je tudi pravljično število 12. Junaki 

največkrat nimajo imen in imajo poudarjeno lastnost: mačeha je hudobna, stari kralj je 

prijazen, najmlajši sin je pogumen … 

 

Ljudsko slovstvo moramo spoštovati in ohranjati, saj je bogat vir naše pretekle zgodovine. 

Spoštujmo in berimo pa tudi slovenske narodne pravljice ter poskrbimo, da ne bodo tonile v 

pozabo.  
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2 ZAHVALA 
 
Sedaj, ko je naša raziskovalna naloga končana in je za nami še ena preizkušnja več, se 

zahvaljujemo naši mentorici, mag. Gordani Rodinger. Zahvaljujemo se tudi drug drugemu, saj 

smo veriga členov, ki delujejo enotno. Brez nas, tudi naloge ne bi bilo. Seveda se 

zahvaljujemo še vsem družinskim članom, ki so nam nesebično odstopili računalnike, da je 

naša naloga lahko nastajala in nastala. 
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3 UVOD 

Smo učenci 6. razredov Oš Pesnica. Pri pouku smo spoznali teorijo pravljice, prebrali smo 

tudi nekaj avtorskih in ljudskih pravljic v berilu. Učiteljica nam je predlagala, da bo prebrali 

knjigo Slovenske narodne pravljice ter nato označili najmlajše junake. Ideja se nam je zdela 

zanesljiva, zato smo se odločili prebrati knjigo. 

 

Raziskovanje in iskanje značilnosti pravljice v prebranih delih nam je bil izziv za 

raziskovalno delo, ki smo ga naslovili NAJMLAJŠI JUNAKI V SLONENSKIH NARODNIH 

PRAVLJICAH. 

 

3. 1 CILJI NALOGE 
 
Želeli smo ugotoviti: 

- kaj je značilno za pravljice, 

- katere od teh značilnosti najdemo v prebranih pravljicah, 

- kako so označene osebe, zlasti najmlajši junaki v prebranih pravljicah, 

- ali je morda kaj značilno le za slovenske narodne pravljice. 

 

3. 2 HIPOTEZE RAZISKOVALNE NALOGE 

 

Menimo, da bomo z raziskovalno nalogo ugotovili: 

- najmlajši junaki so vedno zasmehovani in največkrat morajo po svetu, 

- pri otrocih se največkrat pojavi pravljično število tri, 

- najstarejša otroka sta slaba, najmlajši pa je dober. 

 

3. 3 METODE DELA 

 

Prebrali smo knjigo, ki nam je bila osnova za raziskovalno nalogo. V knjižnici smo nato 

poiskali literaturo, kjer smo se seznanili s teorijo pravljice. Nato smo v pravljicah, kjer 

nastopajo najmlajši junaki, iskali značilnosti pravljice, primerjali le-to ter dodali še svoje 

mnenje. 

 



 7 

4 OPREDELITEV PRAVLJICE 
 

Pravljica je zgodba, ki nas spremlja že od otroštva. Ko smo bili majhni, so nam starši brali 

pravljice, da smo lažje zaspali, ko smo se naučili brati, smo po njih segali sami in ji prebirali. 

 

S pravljico smo se srečali že v nižjih razredih osnovne šole, letošnje šolsko leto pa smo se o 

pravljici naučili tudi nekaj več. 

 

Povedali smo, da je pravljica izmišljena zgodba, v kateri je posredno ali neposredno opisan 

boj med dobrim in zlim. Dobro na koncu vedno zmaga, čeprav se vedno pravljice ne končajo 

srečno, je pa največkrat tako. V pravljicah so nastopajoče osebe izrazito dobre ali izrazito 

slabe, osebe so tudi tipizirani, kar pomeni, da so mačehe vedno hudobne in pastorke vedno 

dobre. V pravljicah se pojavljajo stalna pravljična števila (3, 7, 9, 10, 12 …). Kraj in čas 

pravljic sta nedoločena, pojavljajo se čudežni predmeti, pravljična bitja in narava je velikokrat 

vsemogočna. (M. Honzak,1996: 27) 

 

Ločimo tudi med čudežnimi in realističnimi pravljicami. V realistični pravljici se dogajajo 

stvari, ki bi se tudi v realnem življenju lahko zgodile, v čudežnih pravljicah pa se dogajanje 

vrti okoli čudežnih dogodkov, predmetov … (M. Honzak, 1996: 27) 

 

Pri brskanju po različni literaturi, smo naleteli še na nekaj definicij pravljice. V leksikonu 

Literatura je zapisano, da je pravljica »pripovedna forma, večidel v prozi; pripoved o realnih 

pripetljajih, povezanih s čudežnimi, fantastičnimi, neverjetnimi dogodki, močno prežeta z domišljijo, 

zakoreninjena v podzavestnem in mističnem; značilne zanjo so ostra delitev dobrega in zlega, 

ponavljajoči se motivi in liki, mistična števila, povezanost celotne narave in nadnaravnega; dogajanje 

pogosto grozljivo, vendar konec skoraj zmeraj srečen (kazen za hudobne, plačilo za dobre). Pravljica 

je prvotno ljudska zvrst. Umetna pravljica je delo posameznega avtorja, ki prevzema motive in 

pripovedno tehniko ljudske pravljice. (Leksikon literatura, 1987: 189–190) 

 

Janko Kos meni, da je pravljica kratka zgodba v verzih ali prozi, kjer se neverjetnost in čudežnost ter 

nestvarnost likov in dogodkov pomeša s stvarnostjo, ki je verjetna, in sicer tako, da ni točno določena 

prostora in časa. splošni po njegovem mnenju so tudi junaki. (Kos, 1994: 163) 

 

Matjaž Kmecl trdi, da je »pravljica prvotno besedilo, ki se pravi, pripoveduje. Gre za krajšo prozno 

pripoved o čudežnih – fantastičnih dogodkih, predmetih in zmožnostih, brez časovno-krajevne 
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opredelitve (nekoč v deveti deželi …) zoper izkustveno pamet in znanje o naravni zakonitostih; vendar 

v lastnem pravljičnem svetu, ki ga vzpostavlja pravljičarski subjekt, logično, konkretno. etična osnova 

je kar se da enostavna in pregledno nasprotje med dobrim in zlim, pri čemer je za konec dobro 

nagrajeno in zlo kaznovano. (Kmecl, 1983: 185) 
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5 ELEMENTI PRAVLJICE1 
 
V diplomskem delu Eme Šertel, ki se je pri svojem delu naslanjala na Ch. Buhler, smo 

zasledili, da omenja štiri elemente pravljice: 

- pravljične osebe, 

- dogajalni prostor, čas in milje, 

- pravljični motivi, 

- motivacija v pravljici. 

 

5. 1 PRAVLJIČNE OSEBE 

 

Ker se Ema Šertel naslanja na Grimmove pravljice, mi pa na slovenske ljudske, smo si pri 

samih elementih pravljice pomagali s prebranimi pravljicami. 

 

Glavno vlogo v pravljicah, ki smo jih izbrali, imajo otroci, bodisi mali bodisi že odraščajoči, 

revni ali kraljevski, ob njih pa seveda nastopijo tudi živali, pravljična bitja in odrasli (mati, 

kralj …). »Posamezne osebe so karakterizirane po zakonu polarizacije in so kar se da preproste, 

največkrat z eno samo lastnostjo, ki mora biti ekstremno poudarjena. Tako so pravljične osebe tipi: 

pridni, hudobni, dobri … (Šertel, 1996: 20). 

 

To pomeni, da osebe nimajo osebnih lastnih imen, ampak so poimenovane kot mati, kraljična, 

vrag … Prav tako je lahko oseba na začetku hudobna, zlobna, vendar pa kasneje, ob nekem 

dogodku, postane dobra.  

 

Tudi zunanjost oseb ni zelo natančno opisana: ali je oseba najlepša ali je zelo grda, ali je zelo 

velika ali pa je zelo majhna. 

 

5. 2 DOGAJALNI PROSTOR IN ČAS 

 
»Prizor se začne takoj (in medias res), ni uvoda, opisov kraja in oseb. Začetki so največkrat enaki 

(Nekoč je bil), tako tudi zaključki. (Šertel, 1996: 22).« 

 

                                                 
1 Povzeto po Šertel Ema: Sodobna pravljica Ele Peroci, diplomska naloga, Maribor, 1996 
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Dogajalno okolje tako praviloma ni opisano, ampak si lahko le-to, iz dogajanja, predstavljamo sami. 

Zvemo le to, da so junaki ali zelo revni ali pa živijo zelo razkošno. 

 

Prav tako si dogodki sledijo po časovnem zaporedju, večjih časovnih preskokov ni. Če pa se zgodi, je 

to s pomočjo nekih čudežev, 

 

5. 3 PRAVLJIČNI MOTIVI  

Ema Šertel je v svojem diplomskem delu povzela razmišljanje M. Kordigel in zapisala, da ni 

veliko pravljičnih motivov, se pa na različne načine ponavljajo. Deli jih v dve skupini: 

- Vsakovrstne aktivnosti pravljičnih oseb (junaška dejanja, čudežna dejanja, 

spreminjanje, čaranje), snubitve in spremljevalne aktivnosti, reševanje nalog, 

aktivnosti v zvezi z veljavnimi normami, zapovedmi, prepovedmi, kršenje le-teh in 

neupoštevanje prerokb in svaril. 

- Okoliščine, v katerih se znajdejo literarne osebe (resnične dogodivščine in srečanje z 

nenavadnim), prerokovanja, čudežna darila, nadnaravna pomoč, srečno naključje, 

nagrade in kazni, težke usode.(Šertel, 1996: 24) 

 

Junak se na poti srečuje z mnogimi zapleti. Pri rešitvi mu velikokrat pomagajo čudežni 

predmeti ali pa ga na poti ženejo maščevalnost, ponos, jeza … Za svoja dejanja je na koncu 

največkrat nagrajen (se poroči, podeduje kraljestvo…) 
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6 DELITEV PRAVLJICE 
 

Pri pouku umetnostne vzgoje smo izvedeli tudi, da je pravljica lahko ljudska ali umetna. 

Ljudska pravljica je takrat, kadar avtor ni znan, saj jo je nekdo kasneje le zapisal, pri umetni 

pravljici pa je avtor znan. (M. Honzak, 1996: 27) 

 

Po vzorcu novejših pravljičnih antologij pravljice delimo v tri podskupine: 

 A LJUDSKO PRAVLJICO 

B KLASIČNO UMETNO PRAVLJICO 

C MODERNO PRAVLJICO (D. Tancer-Kajnih, 1994: 25) 

 

6. 1 LJUDSKA PRAVLJICA 

 
»Pravljica je dokaj skromna oznaka za eno najstarejših literarnih zvrsti. Ne vemo natanko, kdaj je 

nastala, saj je že v preteklosti izgubila individualne avtorje in do danes doživela spremembe. (Šircelj, 

1977: 48)« 

 

Pravljica je torej ena najstarejših oblik besedne umetnosti, iz katerih lahko veliko izvemo o 

nekdanji ljudski iznajdljivosti in domišljiji, načinu mišljena in razmišljanja. Poznali so jo vsi 

narodi in brali , poslušali tako preprosti ljudje kot tisti bogatejši sloji. Ljudske pravljice so se 

ohranjale s prenašanjem iz roda v rod, in sicer tako, da so si ljudje ob večerih pravljice 

pripovedovali. Seveda so jih na tak način tudi spreminjali, jim kaj dodajali in jim kaj 

odvzemali.  

 

S pravljico so ljudje razlagali naravne pojave, si krajšali zimske večere … V ljudskih 

pravljicah niso naključne izmišljotine, prav tako niso izmišljeni liki. Največkrat so skrbno 

izbrani. (Kosi, 2004: 16) 

 

Tako so z zlobnimi ljudmi povezani zlobni dogodki, dejanja, vendar le-ta nikoli niso natančno 

opisana, ampak so samo nakazana. Prav tako so taka dejanja kaznovana, na drugi strani pa so 

dobra dejanja nagrajena. (Kosi, 2004: 16) 
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Za ljudsko pravljico so značilne ponovitve in pretiravanja, prav tako pa je znajo značilno 

črno-belo slikanje. 

 

6. 2 ZNAČILNOSTI LJUDSKE PRAVLJICE 2 

Dogajanje v ljudski pravljici poteka enodimizionalno. To pomeni, da dogajanje poteka v 

enem samem svetu, svetu čudežev, kjer resničnost in fantastičnost oziroma čudežnost nista 

vedno ločeni. 

 

Glavne osebe so največkrat tipi in nimajo osebnih lastnih imen. Tako so poimenovani kot 

kralj, kraljica, babica, dedek, vnuk, trije bratje, čarovnica …Te osebe nimajo izrazitih 

individualnih značajskih lastnosti. Močno pa je izpostavljena ena lastnost (npr. dobro), ki ji 

nasprotuje lastnost drugega (npr.zlo). Pogoste so tudi preobrazbe (grda deklica se spremeni v 

lepo princeso) in stopnjevanja (bila je najlepša, bil je najmanjši, najmlajši …) 

 

Zanimivo je tudi, da tipi v pravljicah dogajanja iz čudežnega, magičnega sveta sprejemajo 

brez začudenja in se ne čudijo čudežnemu. 

 

»Pravljična bitja so izmišljena po procesu analogije (palček je manjši od najmanjšega človeka). (Kosi, 

2004: 18). 

 

Kraj in  čas nista določena, pogosta pa so t. i. ljudska števila : 3, 7, 9, 12. Tipični začetki ljudskih 

pravljic so:«za devetimi gorami, nekoč je živel, nekoč je bilo …«Končajo pa se največkrat:«živeli so 

srečno do konca svojih dni.« Konec je vedno srečen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Povzeto po Ksenija Kosi: Najbolj brane pravljice v predšolskem obdobju, diplomsko delo, Maribor 2004, 
str.17–18 
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Tabela 1 Značilnosti ljudske pravljice 

 LJUDSKA PRAVLJICA 

DOGAJANJE Enodimenzionalno dogajanje, v enem samem 

svetu. 

GLAVNI LITERARNI LIKI Glavni literarni junaki so tipi, ki nimajo imen 

in individualnih lastnosti. 

DOGAJALNI ČAS Dogajalni čas ni natančno določen. 

DOGAJALNI PROSTOR Dogajalni kraj ni natančno določen. 

PROZNA OBLIKA Krajša prozna oblika. 
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7 OBNOVE PRAVLJIC 
 

7. 1 O ZLATIH JABOLKIH 

 
Bila sta oče in mati in imela sta tri sinove. Prebivali so v hišici, ki je imela na vrtu zlata 

jabolka. A vsako noč je eno jabolko manjkalo, zato je oče poslal sinove na stražo. 

    

  Prvo noč je poslal najstarejšega. Dal mu je bokal vina, mati pa mu je spekla potico, da ne bi 

ponoči zaspal. A on se najé in napije, nato pa zaspi in spi vso noč. Zjutraj ga zbudi oče in vidi 

da eno jabolko spet manjka. 

     

 Ko se znoči, pošlje srednjega sina na stražo. Da mu hrano in pijačo, a tudi ta zaspi in ne 

ujame tatu. Oba ozmerja, da ne bosta več stražila jabolk. 

    

  Naposled gre tudi najmlajši sin stražit. Vzame nekaj črnega kruha in puško ter se odpravi k 

jablanam. On pa bedi vso noč in zagleda črnega ptiča, ki hoče odnesti jabolko. Nameri in 

ustreli. Z jabolka padeta ptič in jabolko, ptič pa se prestraši in odleti v bližnji grad. Oče ga že 

zjutraj misli okarati, a on mu pove, kdo je krivec in zapriseže da ga bo našel. 

      

Napoti se v sosednji grad, kjer mu hišna pokaže ptiča krvavega in bolnega. Sin ga hoče 

ustreliti, a ptič mu ponudi  z bakrom pokrit grad. Sin se ne meni zanj in mu še vedno grozi. 

Zdaj mu ptič ponudi grad s srebrom pokrit, on pa še vedno vztraja, da ga bo ubil. Tako mu 

ptič ponudi grad z zlatom prekrit, če ga pusti pri življenju. Sin pa še vedno meri s puško v 

njega, zato mu obljubi tudi zlat prstan, katerega zasučeš in že imaš karkoli si želiš; in če ga 

spet zasučeš, dobiš vojakov, kolikor si jih želiš. Dobil bi pa tudi zlato konjsko vprego in 

konje, če ga pusti živega. Mladenič je bil zadovoljen in ptič mu je dal vse, kar mu je obljubil. 

     

 Naslednji dan pa pride njegov sosed, ki je imel blizu svoj grad, s svojo vojsko pred njegov 

grad in ga napade. Mladenič se ne ustraši ter zasuče prstan na roki. Zaželi si, naj pride toliko 

vojakov kolikor je sovražnikov. Napadejo, a sovražnik zmaga. Sin si želi še enkrat toliko 

vojakov, kolikor je sovražnikov, a mu ne uspe. Šele ko si zaželi desetkrat toliko vojakov kot 

je sovražnikov, jih lahko premaga. 



 15 

    Ko odžene sovražnika, vzame kočijo in gre domov. Doma ga ne spoznajo, zato jih prosi, če 

bi lahko pri njih prenočil. Oni se branijo, češ da nimajo primernega ležišča za takega gospoda, 

a on je zadovoljen z vsaj streho nad glavo. 

   

  Pogovarjajo se o različnih stvareh. Povejo mu tudi, da so pred leti izgubili najmlajšega sina, 

on pa jih vpraša, če bi ga prepoznali, če bi prišel. Odgovorijo, da bi ga takoj, saj nima enega 

prsta na roki. Takrat tujec vzame rokavico z roke in že so ga prepoznali, svojega sina. 

Vprašajo ga, kaj bi jedel, a on obrne prstan in na mizi se pojavijo najboljše dobrote. 

     Tako so bili srečni do konca svojih dni. 

 

 

7. 2 O BIKCU MARKCU 

 
Nekoč je živelo dekle, ki je imelo sina Markca. Bila sta revna in komaj sta se preživljala. Čez 

nekaj let je Markec zrasel in začel hoditi na pašo. Bil je zelo pretepaški, zato so ga tudi drugi 

začeli pretepati. A jih je skupil in zato se jim je raje ognil. 

       

Nekega dne pa je zašel na kraj, kjer so spale mlade vile. Naredil jim je senco iz vej, nato pa 

počakal, da se vrne stara vila. Čez nekaj časa se je vrnila in videla streho nad mladimi vilami, 

zato je rekla, da bo izpolnila željo tistemu, ki je to naredil. Markec se je oglasil in rekel, da bi 

rad bil močnejši, da bi lahko premagal druge dečke. Vila mu reče, da ga mora trikrat podojiti 

in želja se mu bo izpolnila. Tako je naredila in Markec je odšel nazaj na pašnik. Pastirci so ga 

že začeli tepsti, Markec pa je pograbil prvega in ga zalučal v drugega. Naposled so ga le 

obvladali, saj jih je bilo več. Naslednji dan je Markec spet šel k vili, da ga je podojila, takrat je 

bil še močnejši in ko je Markec prišel na pašnik, so ga začeli tepsti. On pa jih je vse pometal 

na kup. Otroci so ga začeli doma tožiti, da jih je hotel vse poklati. Enako se je zgodilo 

naslednji dan, šel je k vili, ona ga je podojilain on je postal najmočnejši. Bil je že tako močan, 

da jih je zmetal na kup in še sam je gor šel. 

    

 Pastirci so ga tožili in rekli da ne gredo več na pašo, če Markca ne izženejo. Veljaki so 

razsodili, da se morata Markec in njegova mati odseliti. A on pa je rekel, da raje gre sam po 

svetu, saj mati ni nič narobe naredila. Pa je šel. 
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     Prišel je do kovača, za katerega je bilo znano, da nobeden ne ostane pri njem dlje kot eno 

leto. Hotel je vedeti zakaj in se je odpravil tja. Rekel je, da se hoče učiti kovaštva in on ga je 

vzel pod pogojem, da ostane pri njem tako dolgo, dokler ne razpolovi nakovala ne dvoje s 

sabljo. Markec je sprejel ponudbo in že prvi dan ga je prosil za sabljo. Kovaču se je zdelo 

čudno, a mu jo je dal. Nakovalo je presekal do ene četrtine. Tudi naslednji dan je hotel 

poskusiti, a mu je uspelo do polovice. Tretji dan pa je usekal in preklal nakovalo ne dvoje. 

Kovač ga ni mogel več zadrževati. Za plačilo ga je Markec prosil za takšno palico, ki se ne bi 

razletela, če bi padla na tla. Kovač mu naredi palico in čistega jekla. Markec jo vrže v zrak in 

četrt ure je ni bilo nazaj. Ko pa je padla, se je razletela na dve polovici. S tem ni bil 

zadovoljen in je hotel imeti tisto sabljo, s katero je nakovalo nakovalo. Kovač mu jo je dal in 

Markec je šel dalje. 

      

Prišel je do nekega grofa, ki je imel tri hčerke, te pa tri zlata jabolka, ki jih bodo metala v 

zrak, ko se bodo ženile. Prosil ga je za službo in dobil je službo pastirja. Naslednji dan je šel 

na pašo in naenkrat se je pojavil sam vrag, ki ga je popadel. Dolgo sta se tepla in ko sta se 

utrudila, si je Markec opasal sabljo okoli pasu. Nato je Markec parkljastega s tako silo vrgel 

ob tla, da se je do vratu pogreznil v zemljo. Vprašal ga je, kako je lahko imel tako veliko 

oblast tu na gospodarjevi zemlji. On mu ni povedal; povedal mu je samo, da mu bo mogoče 

njegov brat povedal. Markec ga je razsekal in vrgel v reko. Nato pa se je vrnil na grad. Vsi so 

bili presenečeni, da se je vrnil. 

 

 Naslednji dan je spet šel na pašo, a sedaj ga je popadel vrag z dvema glavama in tudi njega je 

Markec premagal. Vprašal ga je, kako je prišel do tako velike oblasti na gospodarjevi zemlji, 

a on mu je rekel le, da mogoče njegov starejši brat ve. Doletela ga je ista usoda kot prvega. 

       

 

Tudi naslednji dan je prišel parkljasti, a ta s tremi glavami. Zelo dolgo sta se borila, a 

naposled je Markec tudi njega premagal. Vprašal ga je, kako je dobil to zemljo v oblast in on 

mu je povedal, da so pod tistim kamnom v bližini stopnice, ki vodijo do krčme, kjer je vse 

okamenelo in česa se dotakne oživi. Markec je tudi njega razsekal in vrgel v reko. 

       

 Šel je po stopnicah in se dotaknil natakarice, ki je oživela, nato pa se je dotaknil še konjev, 

kočijažev in vsega razen krčmarja in njegove žene. Šel je do grada, saj je bila že tema. 

Naslednje dni, ko je hodil na pašo, je vedno šel v tisto krčmo. 
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Preteklo je že leto dni, vsi so ga imeli radi, takrat se je začelo moženje grofovih hčera. 

Mladeniči iz vseh dežel so prišli na metanje zlatih jabolk. Markec je velel kočijažu, naj mu da 

bakrenega konja, on pa se je oblekel v rdečo obleko in sta šla. Ravno, ko je najstarejša hčerka 

hotela vreči svojo jabolko, je prišel še Markec in se priklonil. Ko je dekle vrglo jabolko v 

zrak, se je Markec s konjem vred pognal za jabolkom in ga dobil, nato pa odjezdil. Nobeden 

ni vedel, kdo je sedaj njen ženin. Ko se je Markec vrnil iz paše, je šel v svojo sobico in si 

ogledoval jabolko, a ravno takrat je mimo prišla najstarejša hči in videla, da se v njegovi sobi 

nekaj sveti. Hotela je pogledati, Markec pa je hitro pospravil jabolko in na mizo položil 

vžigalice. Vprašala ga je, kaj se tako sveti, pa je rekel, da vžigalice. Verjela mu je in mu 

začela pripovedovati, kako je bilo, nato pa je šla. 

      

Naslednji dan se je ženila srednja hči. Markec je vzel srebrno obleko in konja in spet ulovil 

jabolko. Tudi ona je opazila svetlobo v njegovi sobi in ga vprašala, kaj je bilo to, on pa je 

potegnil vžigalice in skril jabolko ter se ji zlagal. Povedala mu je, kako je bilo, nato pa šla. 

    

In tretji dan je jabolko metala najmlajša hči. Markec je oblekel zlato obleko, zajahal zlatega 

konja, dobil jabolko in odšel. Ko pa je prišel, je povečerjal in šel spet v svojo sobico. Mimo je 

prišla najprej najstarejša hči in spet se je nekaj svetilo. Pomislila je, da bi bilo to mogoče 

njeno jabolko, zato je vstopila, on pa je hitro zamenjal jabolko z vžigalicami. Vprašala ga je, 

če ima jabolka, on pa je rekel, da jih ne bi mogel dobiti in je odšla. Enako je bilo, ko je prišla 

srednja hči. Ko pa je prišla najmlajša, je gledala skozi klučavnico tako dolgo, dokler ni na 

enem od jabolk našla svojega imena. Razveselila se je, vstopila in mu rekla, da ima on 

jabolka. Markec je poskušal to prikriti, pa mu je pregledala žepe. Naposled je našla jabolka. 

Zaprisegla mu je, da bo od sedaj vedno hodila z njim. 

     

Markcu je ravno takrat preteklo leto, moral je iti dalje. Odpravil se je, a najmlajša hčerka tudi. 

Hotel je vedeti, če mu je res zvesta in ji rekel, naj skoči v vodo. Ona je mislila resno in že se 

je hotela vreči v vodo, a on jo je prijel. Hodila sta dalje in Markec je rekel, da se bo obesil, če 

bo šla z njim. Ona pa si je začela delati neke zanke okoli vratu, da bi se obesila pred njim. 

Markec je videl, da mu je zvesta, zato sta šla v tisto krčmo pod zemljo, kjer sta živela tri leta 

in dobro jima je bilo. 
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 Nekega dne se je Markčevi ženi sanjalo o njenih sestrah, hotela je k njim. Markec je rekel, da 

lahko, vendar se ne sme razkriti, saj bi rad videl, če ju bodo spoznali. Tja sta prišla ravno 

zvečer in prosila za prenočišče, a prepoznal ju ni nihče. Markčeva žena je vzela zlata jabolka 

iz košare in jih položila na mizo. Sestri sta jo vprašali, kje je dobila ta jabolka, saj sotočno 

takšna, kot sta jih metali onidve in njuna sestra, ki je izginila s pastirjem. Po sestrinem 

namigu, naj malo bolje pogledajo, so ju spoznali. Ko sta povedala vso zgodbo, so imeli veliko 

ženitvovanje. 

        

 Po ženitvovanju je oče Markčeve žene dal Markcu in njegovi ženi vso posestvo in jima velel, 

naj zapustita tisto krčmo in se preselita sem. Tako sta naredila in vzela vso vrednost v krčmi 

na posestvo (tudi kočijaža in natakarico sta vzela zraven). Srečno so živeli do konca svojih 

dni. 

 

 
 

7. 3  O DVEH BRATIH IN VELIKANIH 

 
Pred davnimi časi, ko so bili še velikani na zemlji, sta živela dva brata. Morala sta trdo delati, 

za plačilo pa sta dobila več udarcev kot hrane. Nekega dne sta sklenila pobegniti. Zaobljubila 

sta si, da se čez pol leta dobita pri hrastu. Mlajši je šel proti vzhodu in prišel do neke votline z 

velikani, ki so jedli tudi ljudi. Tedaj jih ni bilo doma, zato se je ulegel pod posteljo in hotel 

zaspati. Kmalu so prišli in on ni mogel od strahu zaspati in je poslušal, kaj so govorili. 

• Prvi je rekel, da je nedaleč od tod mlin, v katerem je lepa deklica in da gre jutri ponjo. 

• Drugi je rekel, da ve za tesarja, ki ima drevo, pod katerim je zaklad, za katerega tesar 

ne ve in jutri gre ponj. 

• Tretji je rekel, da ve za grad, kjer morajo ljudje vodo daleč nositi. Poleg gradu pa je 

kamen, na katerem sedi velika žaba. Žabo bo ubil in graščaku pokazal studenec, ta ga 

bo pa bogato obdaril. 

• Četrti pa, da je hči njihovega kralja zelo bolna, a noben zdravnik ne pozna zdravila, 

pomaga pa ji lahko le jabolko z jablane pred njihovo jamo. Če jo ozdravi, bo dobil 

hčer za ženo. 

Velikani so nato zaspali. Tedaj je deček hitro šel iz jame, utrgal jabolko in odšel 
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 Najprej je šel k mlinarju in ga opozoril na velikana. Nato je šel k tesarju in mu rekel, naj 

poseka drevo. Tako je naredil in izkopal velik zaklad, ki sta si ga razdelila. Nato je šel h 

graščaku in mu povedal za žabo in studenec. Bogato ga je obdaril. Nato pa je šel še h kralju in 

bolni kraljični, tej je dal jabolko izpred velikanove jame in ta je takoj ozdravela. Kralj mu je 

dal svojo hčer za ženo. Dal mu je tudi veliko imetje in grad, na katerem sta stanovala. 

 

Minilo je točno pol leta in brata sta se dobila na dogovorjenem mestu. A starejšemu bratu se 

ni dobro godilo, zato ga je mlajši brat povabil k sebi. On pa je rajši šel v votlino velikanov, da 

bi še njega doletela taka sreča. Legel je pod posteljo in kmalu so prišli velikani, nezadovoljni. 

Povsod so prišli prepozno. Ugotovili so, da jih je nekdo moral poslušati, zato so kmalu našli 

starejšega brata in ga pojedli. Mlajši brat pa je še dolgo živel na gradu srečno in zadovoljno s 

svojo ženo. 

 

Nauk te zgodbe je, da se včasih moramo zadovoljiti tudi z manjšim. 

 

 

7. 4 VRAG SE ŽENI 

 
Bila sta oče in mati in imela sta tri hčerke, ki se jim ni približal noben ženin. To je starše 

močno jezilo, zato je oče rekel, da jih hoče omožiti, pa če jih mora dati samemu hudiču. Vrag 

je bil takoj pripravljen, da ugrabi tri deklice, zato se je oblekel v grofa in šel k njim. Oče mu je 

z veseljem dal najstarejšo hčer za ženo.  

 

 Odpeljal jo je v nek navidezni grad in ji velel, da mora zlato jabolko nositi iz sobe v sobo, le 

v dvanajsto sobo ne sme pogledati. Vendar je dekle tako  tekalo od sobe do sobe in prišlo je 

tudi do dvanajste sobe. Premagala jo je radovednost in je pogledala vanjo. Zagledala je sam 

pekel, kjer vragi mučijo duše. Jabolko ji je padlo noter in zgorelo. Prikazal se je njen mož in v 

pekel vrgel še njo. 

 

Nato je prišel po srednjo hčerko. Tudi ta je bila radovedna in tudi njo je doletela ista usoda. 

Ko pa je šel po tretjo, si je ta jabolko zavezala v predpasnik. Ko je pogledala skozi vrata, se je 

prestrašila, vendar ji jabolko ni padlo. Zagledala je svoji sestri in jima rekla, naj malo počaka. 

Jabolko pa je vragu pomolila pred nos. 
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 Naslednji dan je pripravila velik koš za vraga. Prosila ga je, naj ga odnese njenim staršem. 

Rekla mu je, da ne sme pogledati noter, saj bo zaklicala:«Vidim, vidim.« Tako pouči tudi 

prvo sestro, ki jo skrije v koš, ki ga je vrag nesel domov. Naslednji dan pouči enako srednjo 

sestro, vrag je odnesel domov tudi njo. Tretji dan še sama zleze v koš. Vrag jo je nesel in že se 

je ustavil, da bi pogledal. Ona pa je zaklicala:«Vidim, vidim.« Vrag je prestrašen tekel dalje, 

misleč, da ga kdo opazuje. Odložil je koš, nato pa je odhitel domov in se zadrl, da je odnesel 

vse. Odgovora pa ni dobil. Vprašal je, če je jezna. A odgovora ni bilo. Končno je spoznal 

prevaro. Ko je pogledal še v pekel, tudi sester ni bilo nikjer, zato jih je šel iskati. Na poti do 

hiše je izgubil vso moč, jezno je udaril ob vogal, da se je pol hiše podrlo. 

 

 

7. 5 TRIJE LENUHI 

 
 
Živeli so trije bratje, ki so bili tako leni, da se jim ni dalo hoditi, govoriti, še manj pa delati. Le 

posode so radi praznili in spali. A nekega dne je zmanjkalo hrane, zato so prvi dan spali, drugi 

dan jih je zvijalo po trebuhu, tretji dan pa več spati niso mogli. Najmlajši brat je vprašal, če bi 

šli delat, a druga dva sta trdila, da je to neumnost in da rajši umreta, kot pa gresta delat. 

Poskusila sta dalje spati, pa nista mogla. 

 

 Mimo je šel potepuh, ki je slišal njihov pogovor. Ker jim ni mogel ničesar ukrasti, je bil tako 

jezen, da jim je hišo zažgal. Ogenj je že zajel streho in bratom je postajalo čedalje bolj vroče. 

Pa reče najmlajši, da jim streha gori nad glavo in bi bilo verjetno pametno oditi. A srednji brat 

reče, da lahko gre, če se je naveličal postelje. Najstarejši pa se zadere, kako sta grozna, da se 

jima ljubi toliko govoriti. Bratje so se spet obrnili in poskušali zaspati. Nobeden ni poskušal 

oditi iz sobe; in ker je ni nihče gasil so z njo zgoreli tudi trije bratje – lenuhi. 

 

 

7. 6 ZLATA PTICA 

 

Kralj je imel lepo jablano, ki je rodila zlata jabolka. Vsako noč je nekdo ukradel po eno 

jabolko. Tako so kraljevi sinovi šli na nočno stražo. Starejšima ni uspelo uloviti tatu, mlajši pa 

je ustrelil in dobil pero zlate ptice, ki je kradla.  
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Kralj ukazal sinovom, da gredo za ptico. Starejši je odšel in srečal medveda, ki ga je prosil za 

hrano, on pa je zavrnil njegovo prošnjo. 

Medved mu reče: » Še slabo se ti bo godilo« in gre. Starejši sin gre, pade roparjem v roke in 

skoraj ga ubijejo.  

Ko ga ni, se po enem letu na pot odpravi srednje star sin. Čisto enako se zgodi tudi z njim. 

 

Ko kralja prosi še najmlajši sin,da bi šel na pot, mu ta sprva ne dovoli, vendar pa je sin tako 

vztrajen, da je kralj popustil.  

 

Mlajši sin sreča medveda in se spoprijateljita. Po prošnji medveda, mu dovoli pojesti svojega 

konja. Medved reče:»Vzemi leskovo šibo, kar je v enem letu zraslo, zajahaj me in odpeljal te 

bom tja, kamor hočeš priti.« Dirjala sta in ko se medved ustavi pri skali, pravi:»Mahni z 

leskovko po skali, ko se bo odprla, pojdi noter in vzemi prvega ptiča, ki ti je pred očmi.« 

 

Mlajši sin ga ne uboga. Ko pride v votlino, vzame ptiča, ki je bil najlepši, in takrat ga ujamejo 

stražarji. Spustili so ga v zameno, da jim pripelje konja, ki mu ni v devetih deželah enakega.  

 

Medvedu ni prav, da ga ni ubogal. Kljub temu se odpravita v deveto deželo po konja. Ko 

pride v votlino konjev, spet vzame najlepšega in stražarji ga ujamejo. V zameno jim je moral 

pripeljati morsko deklico. Ko pride do medveda, ga medved ošteje enako kot prvič.  

 

Tako je mlajši sin moral iti v mesto in kupiti različno blago in to blago prodajati ob morju. Tja 

so prišle morske deklice in tista, ki mu je bila najbolj všeč, jo je prijel za roko in že sta bila 

pred  votlino s konji. Tam so mu dali obljubljenega konja in si ogledovali prečudovito morsko 

deklico. Mladenič jih prosi, če se lahko še zadnjič rokuje z morsko deklico. Takoj, ko jo je 

prijel, so se znašli že pri votlini zlatih ptičev. Stražarji mu prinesejo obljubljenega ptiča. V 

mislih si je zaželel, da bi bil pri medvedu in že se je to zgodilo. Medved mu zaželi srečo in gre 

svojo pot.  

 

Tako mladenič, morska deklica in konj pridejo v mesto. V mestu je bilo veliko ljudi in 

najmlajši sin je pogledal, kaj se dogaja. Ljudje so mu rekli, da peljejo obesit dva tatova Takoj 

je videl, da sta to njegova brata in ju rešil tako, da je za njiju plačal. Brata sta šla po poti, po 
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kateri je šel njun rešitelj. Ugotovila sta, da je rešitelj njun brat in ga ubila, ker sta se bala, da bi 

doma povedal, kaj se jima je zgodilo.  

 

Konja sta dala v hlev in nihče ni smel k njemu. Morska deklica in zlata ptica pa sta nosili 

povešeno glavo.  

 

Medved do mrliča, ki je ležal ob cesti. Naredi sok iz korenine in mladenič oživi. 

 

Ko pride domov, ga najprej nihče ni spoznal. Ko pride do konja, se ga ta razveseli. Zlata ptica 

začne nebeško prepevati. Morska deklica ga objame in se mu oklene na srce kakor, da ga več 

noče izpustiti.  

 

Ko oče izve kaj se je zgodilo, da obesiti oba brata. Naredijo svatovščino in mlajši sin se 

poroči z morsko deklico.  

 

 

7. 7 HUDOBNA MAČEHA IN DOBRA PASTORKA 

 

Hudobna ženska dobi s svojem možem majhno deklico z imenom Marica, nato pa še hčer, ki 

jo ljubi bolj kot svoje oko. 

 

Pastorka je dobrega srca. Ampak mačeha je ne mara. Zato jo zaničuje in ji daje za jesti 

ostanke hrane, kakor psu. 

 

Ker postaja pastorka iz dneva v dan lepša, jo mačeha želi izgnati iz hiše in domisli se, da  

pošlje svojo hčer in pastorko prat volno. Hčerki da belo volno, pastorki pa črno in ji zabiča, da 

mora prati tako dolgo, da bo volna bela, drugače naj ne hodi domov. 

 

Pastorka prosi, da je to nemogoče, a gre za svojo polsestro. Pridruži jima se neko dekle, ki 

pristopi žalostni Marici in ji pomaga. Ko sta prali in prali, se je volna začela beliti.  

 

Ko mačeha vidi belo volno, ne more verjeti, zato se domisli, da ji pastorka prinese zrele 

jagode  za novo leto. Spet ji zabiča enako kot prvič. 
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Ko pastorka hodi po gori, sreča dvanajst junakov, ki jo vprašajo kam gre. Takoj so ji bili 

pripravljeni pomagati v zameno, da jim pove, kateri mesec je v letu najboljši mesec. Z 

odgovorom so bili zadovoljni in pokazali so ji dolinico, kjer je nabrala veliko zrelih jagod. 

Mačeha ni mogla verjeti polnemu košu zrelih jagod za novo leto. 

 

Čez čas napoti svojo hčer po jagode, pa sreča tiste junake. Tudi njo vprašajo enako. Odgovori 

jim ravno obratno. Po teh besedah nastane nevihta in komaj prisopiha domov. 

 

Ti junaki so bili dvanajsteri meseci. Ko se dobrota in lepota pastorke razve daleč po deželi, 

pošten in bogat gospod sporoči mačehi, da  pride  zasnubiti pastorko.   

 

Na ta dan spodi mačeha svojo pastorko v korito spat. Očisti hišo, pripravi večerjo in uredi 

svojo hčer. 

 

Marico reši petelin, ki začne kikirikati, da je lepa Marica v koritu. Snubci to zaslišijo in 

odpeljejo pastorko Marico s seboj.  

 

Marica je s svojim možem živela srečno in dolgo do visoke starosti, saj je imela vilo 

prijateljico in vse mesece prijatelje. 

 

 

7. 8  PRIJAZNA IN PREPERLJIVA DEKLICA 

 

Uboga deklica je imela zlobno mačeho, ki je ni marala. V bližini je stal grad, za katerega so 

mislili, da straši. Mačeha se je odločila, da jo pošlje v grad prenočevat in se je tako znebi. 

 

Ko si je deklica zvečer pripravila nekaj za pod zob, so se ji pridružili še: muca, petelinček in 

kužek. Delili so  hrano. Ko je ponoči začel strašiti neki mož, so živalce priskočile na pomoč, 

začele so se dreti in možak se je ustrašil in spustil zlat kolovrat, ki ga je deklica odnesla 

domov. 
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Mačeha je naslednji dan poslala še svojo hčer, da bi prinesla kaj dragocenega.Hči je sama 

pojedla  hrano, živalim pa ni hotela dati ničesar. Tako je prišel strašen mož in jo raztrgal, 

glavo pa postavil na okno. Mati je naslednji dan z grozo ugotovila, kaj se je zgodilo hčerki.  

 

 

7. 9 ZDRAVILNO JABOLKO 

 

Živel je kralj, ki so mu bili šteti dnevi. Skoraj se je že vdal v usodo,  ko mu je berač povedal, 

da obstaja zdravilo na svetu in da naj pošlje svoje tri sinove poiskat zdravilno jabolko.  

Starejšima sinovoma to ni bilo všeč, mlajšemu pa se je oče zasmilil in želel si je najti 

zdravilno jabolko. Vendar so se kljub temu na pot odpravili vsi trije . 

 

Ko pride starejši sin v neko vas, ga prosi berač za majhno darilce. Starejši sin se za berača ne 

zmeni. Ko pride do vrta, utrga jabolko, vendar postane utrujen in leže. Do njega pride berač in 

mu vzame jabolko. Reče mu, da ni vreden, da bi prinesel očetu zdravilno jabolko. Začara ga v 

črnega vrana. 

 

Tudi drugemu sinu se zgodi isto.  

 

Ko pride mlajši sin mimo berača, mu  že v naprej vrže cekin v klobuk in mu da kruh. Berač 

mu pove, da mora takoj vzeti jabolko iz vrta in odhiteti. 

 

Prej ko bo luna vzhajala, mora oče dobiti zdravilo. Berač pride za njim na vrt. Iz drevesa utrga 

vejico in mu pove, da bosta za njim v grad priletela dva vrana in vsakega se mora dotakniti. 

 

Mlajšemu sinu uspe prinesti zdravilno jabolko in reši očeta. Takoj za tem priletita dva vrana 

in spomni se, da se ju mora dotakniti. Ko se ju dotakne, pred njim stojita zopet brata.  

Bila sta potrta, saj je njun najmlajši brat postal naslednik. 
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7. 10 O TREH BRATIH IN TREH HČERAH  

 

Živel je oče s tremi sinovi. Tik pred smrtjo jim je rekel, da jim nima kaj zapustiti. Da si 

morajo poiskati službe, da bodo srečni. Oče umre, sinovi pa so šli poiskat službe. 

 

Srečajo grofa, ki je bil zelo žalosten, zato ga vprašajo, če mu lahko kako pomagajo. Zaupal 

jim je, da je imel tri hčere in vse tri jim je pobrala divja žena. Na vrtu mu zraste vsak dan zlato 

jabolko in  nobenega še ni utrgal, ker pride iz tal neka žena in ga prehiti. Naslednji dan je 

poskusil najstarejši brat prehiteti ženo in utrgati zlato jabolko, pa mu ni uspelo. Hoteli so 

ugotoviti, kdo iz tal prihaja ven. Tako so se spustili v jamo in zagledali najstarejšo grofovo 

hčer. Srednji brat se spusti v jamo in reši srednjo hčer.  

 

Najmlajši je šel v jamo in srečal deklico, ki je bila najmlajša grofova hčer. V zameno mu je 

dala bel robec z všitimi rdečimi nitmi svojega imena. Ko  hoče sesti na kamen, da ga brata 

potegneta iz jame, pa se vrv utrga in ostane v jami.  

 

Nastane  nova jama. Ko hodi po drugem svetu, sreča žensko, ki mu pove, da je začarana in da  

mora čimveč škodovati. Od ženske dobi golobčka in tri zrna graha. Pove mu, da mora 

preplavati jezero na drugem bregu, kjer je cerkvica.  

 

Sin je sedel na golobčka in če sta v vodo vrgla grah, je tam nastal hribček, da sta si odpočila. 

Mladeniču uspe priti do cerkvice in ko stopi vanjo, zagleda žensko, ki v roki drži tri zlate 

krone. Tako je mladenič prinesel tri krone v grad, kjer so mu povedali, da imajo ženitvovanje 

grofovih dveh hčera. Najmlajša hčerka pa ga je spoznala po robcu, ko si je mladenič brisal pot  

s čela. Še isti dan sta se poročila. 

Dolgo so živeli srečno vseh šest skupaj na belem gradu.  

 

 

7. 11 KAJ  NIKOLI  NI  BILO  IN  NIKOLI  NE  BO 

 

Živeli so trije bratje, ki so se nekega dne odpravili na izlet z ladjo. 

Takrat pa se naredi burja in jim razbije ladjo.Pristanejo na nekem otoku, kjer si nalovijo rib in 

ptic iz goščave.  
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 Na drugi strani otoka zagledajo ogenj. Najstarejši brat se odpravi ponj. 

 

 Tam zagleda velikana, ki v roki drži grčavo batino. Hlapček poprosi za ogenj. Za to pa mora 

odgovoriti na vprašanje:«Kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo.« 

Na vprašanje ne zna odgovoriti, zato dobi udarce z grčavo batino. Nazaj se vrne brez ognja. 

Nato se na pot odpravi srednji brat, ki se mu zgodi enako.  

 

Najmlajšega pa sta imela za tepčka in sta si mislila, da on tudi ne bo dobil ognja.  Vendar se 

tudi mlajši odpravi. Velikan ga enako vpraša.  

 Najmlajši pa začne pripovedovati zgodb, ki se odvija v nebesih. Velikan se strinja z 

odgovorom in mu da ognja. 

 Bratje skupaj jedo in pijejo ter si kuhajo.             

 

 

7. 12 SEDEM LAŽI 

 

Neka žena je imela tako lepo hčer,da nobena v tistem kraju ni bila lepša. Ženinov je bilo 

dovolj, zato mati sklene, da jo lahko omoži tisti, ki ji bo kos. In sicer tisti, ki mu bo deklina 

rekla, da laže. 

 

O tem so slišali tudi trije hlapci. Starejša dva sta imela mlajšega vedno za bedaka, zato sta bila 

prepričana, da bo tako eden od njiju to lepo deklino dobil za ženo. Vendar je starejšima kaj 

kmalu zmanjkalo besed, ko sta se odločila, da bosta govorila z lepo gospodično. 

 

Pripelje se tako tudi najmlajši. Tako dolgo izmišljuje, da žena reče:« To je laž.« 

 Najmlajši hlapec je tako dobil hčer za ženo, čeprav sta ga starejša vedno imela za tepčka. 
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7. 13 KRALJ IN NJEGOVI TRIJE SINOVI 

 

Nekoč je živel kralj, ki se je sčasoma zelo postaral. K sebi je poklical svoje tri sinove in jim 

povedal, da bo predal krono tistemu,  ki mu bo poiskal in prinesel najdražje darilo. 

 

Sinovi so odšli v svet. Vsak se je trudil, da bi očetu prinesel  najlepše darilo.  

 

Najstarejši je pri draguljarju kupil najdražji diamant in ga odnesel očetu. Drugi sin je pri 

zlatarju naročil  novo zlato krono z najdražjimi kamni.  

 

Najmlajši sin ni našel primernega darila za svojega očeta. Menil je, da vsega, kar je videl po 

svetu, ima  njegov oče  več kot dovolj. Sklenil je, da bo prestol in krono prepustil enemu od 

bratov, njemu samemu pa bo  dovolj že očetova ljubezen.  Očetu je povedal svoje mnenje. 

Kralj je bil vesel in ganjen ob sinovih besedah.  Krono je predal najmlajšemu sinu, kajti 

sinova ljubezen do očeta, bratov in podložnikov mu je bila najljubša. 

 

7. 14 STEKLENI  MOST 

 

Živel je oče, ki je imel tri sinove. Dva sta bila pametna, tretji pa je vedno sedel pod pečjo, zato 

so ga klicali Podpečnik. 

 

Oče je zelo zbolel. Pred smrtjo je svojim sinovom naročil, naj tretji dan pridejo na njegov 

grob po svojo dediščino. Starejša brata si nista upala na pokopališče. Poslala sta svojega 

mlajšega brata. Tri večere je najmlajši sin hodil na pokopališče, kjer mu je oče vsakič  izročil 

po en oreh. Starejšima se to ni zdelo pomembno, mlajši pa je dediščino spravil. 

 

Čez nekaj časa je kralj dal postaviti stekleni most. Objavil je stavo; kdor bo prejezdil  most, 

bo dobil  kraljestvo in kraljično. Starejša brata si kupita imenitna konja in poizkusita srečo. 

Vendar kakor vsi ostali, tudi onadva pristaneta  ob mostu, kjer sta se zvalila s svojima 

konjema.   
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Najmlajši sin Podpečnik pa gre na pokopališče, kjer je shranil prvi oreh, ki je bil namenjen 

starejšemu bratu. Oreh je strl in v njem našel vojaško obleko in lepega konja.  S konjem je 

most preskočil, nato pa izginil. Kralj ni vedel, kdo je dobil stavo, zato  je stavo ponovil.   

 

Najmlajši sin gre zopet na pokopališče in stre oreh srednjega brata. V njem najde obleko 

častnika in srebrnega konja. Most s konjem spreskoči, nato pa ponovno izgine.  Kralj tudi 

sedaj ni vedel, kdo je  zmagovalec, zato stavo ponovi še v tretje.   

 

Najmlajši sin gre še enkrat na pokopališče, tokrat po svoj oreh. Ko ga stre, najde v njem 

obleko kraljeviča in zlatega konja.  Tudi tokrat je samo njemu uspelo preskočiti most. Ko je 

že hotel odvihrat, je k njemu hitro priskočila kraljična in mu na čelo pritisnila pečat, da ga bo 

v prihodnje lahko prepoznala.    

 

Ker se zmagovalec ni pojavil na dvoru, je kraljična po deželi razposlala svoje vojake, da bi 

poiskali  mladeniča, ki ima na čelu pečat.  Vojaki so našli  Podpečnika, ki je sedel pod pečjo. 

Čez nekaj časa so ga okronali za kralja. 

 

 

7. 15 OKAMNELE  KRALJIČNE 

 

Vladal je kralj, ki je imel tri hčere. Odločil se je, da jih bo omožil. Priredil je veselico, na 

kateri se je zbralo več tisoč mladeničev.  Vendar kraljičnam še ni bilo do možitve, zato so 

vsakega mladeniča odklonile.  

 

Med mladeniči je bil tudi čarovnik iz Hude Gore. Ker so tudi njega kraljične zavrnile, je 

sklenil, da se bo maščeval.  Vsakogar, ki se ga je dotaknil s čarobno palico, je okamenel. 

Kazni so se izognili le stari kralj, njegov svetovalec in kravja dekla, ki takrat niso bili v 

dvorani. Sklenili so, da kdor bo rešil  okamenele nesrečnike, dobi za nagrado pol kraljestva in 

za ženo tisto kraljično, ki mu bo najbolj ugajala.  

 

Ta novica je prišla tudi v oddaljeno vas, kjer je živel siromašen tesar s tremi sinovi. Sinovi so 

se takoj podali na pot.  Po dolgi hoji so se ustavili  ob potoku, da bi se odžejali in pomalicali. 

Ob njih se je ustavila starka in jih poprosila za kos kruha.  Starejša brata sta prošnjo preslišala, 
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najmlajši pa je starki takoj odstopil svoj kos kruha. V zahvalo jim je povedala, da v Deveti 

deželi živi velikan, ki ima na vrtu jablane. Te rodijo vsako tretje leto. Iztisnjen sok teh jabolk 

lahko oživil vsakega mrtvega ali okamenelega človeka.  

 

Bratje so se podali k velikanu. Prosili so ga za nekaj jabolk.  Velikan jim je obljubil jabolka, 

če bodo pri njem odslužili tri leta.  V tem času so morali nositi velika vedra s pitno vodo.  

Starejša brata sta se kmalu naveličala.  Večkrat sta lenarila,  mlajši brat pa je delal še za njiju. 

Po preteku treh let je velikan držal besedo. Bratom je dal toliko jabolk kolikor so jih hoteli. Z 

jabolki so se napotili proti mestu z okamenelimi kraljičnami. 

 

Med potjo jih je zajela nevihta. Potrkali so na vrata majhne lesene hiške.  Vrata jim je prišla 

odpret objokana starka. Povabila jih je v hišo in povedala, da ji je pravkar umrl edini sin.  

Najmlajšemu fantu se je starka zasmilila. Stisnil je jabolko in s sokom poškropil mrtvega 

mladeniča. Fant je takoj oživel. Presrečna starka jih je pogostila in povabila, da prespijo v 

njeni hiški.  Ponoči se je najstarejšemu bratu sanjalo, da je najmlajši brat oživel kraljeve 

hčere.  Zbudil je srednjega brata  in ga nagovoril, da sta najmlajšemu pobrala vsa jabolka in 

odšla na pot.   

 

Ko se je naslednje jutro najmlajši brat zbudil, kar ni mogel verjeti, da sta mu brata pobrala vsa 

jabolka. Našel je le drobno jabolko, ki jo je imel skrito pod vzglavnikom. 

 

Prišel je v mesto, okrašeno z zastavami. Ljudje so mu povedali, da sta v mesto prišla dva 

zdravnika, ki sta s čudežnim zdravilom oživela vse okamenele ljudi, razen najmlajše kraljične. 

Za njo je zmanjkalo zdravila. Mlajši brat je pohitel pred kraljično in  iz drobnega jabolka 

iztisnil par kapljic soka. 

  

Kraljična, ki je bila najlepša med tremi sestrami,  je oživela. Kralj je bil zelo vesel. Kraljestvo 

in roko najmlajše hčere je predal najmlajšemu bratu.  Ta je imel dobro srce in svojima 

bratoma  ni zameril. Skupaj so praznovali poroko, kjer je vsak brat dobil svojo kraljično. 
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7. 16 O DVANAJSTIH BRATIH IN SESTRAH 

 

Živel je kralj, ki je imel dvanajst sinov.  Odločili so se, da bodo poiskali dvanajst sester. Vsak 

izmed bratov se bo poročil z eno izmed njih. Ko se odšli na pot, je najmlajši sin zbolel. S 

seboj jim je dal svojo sliko, da jo bodo lahko pokazali nevesti.  

 

 Bratje se podajo na pot in pridejo do treh cest. Tam srečajo starega moža, ki jim pove, v 

katerem mestu bodo srečali dvanajst sester. Svetuje jim, naj se izogibajo širokih cest. Hodijo 

naj le po ozkih, kajti drugače bodo nesrečni. Bratje prispejo v mesto, kjer poprosijo  kralja za 

roke  hčera. Kralj jih vesel odda in mladeniči  z njimi pojezdijo proti domu.  

 

Ker jih je sedaj triindvajset,  jezdijo kar po široki poti. Pot je dolga, zato se ustavijo na jasi, 

kjer naj bi prenočili. Zaspijo vsi,  razen najmlajše sestre. Skrbi jo, ker je svojega ženina videla 

le na sliki.  Zjutraj so bili vsi okameneli, razen najmlajše sestre, ki vso noč ni zaspala.  K njej 

pristopi star možic, ki ji  ponudi službo. Vsak dan je ob devetih hodila kropit to kamenje. 

 

Med tem doma ozdravi najmlajši brat.  Vedel je, da so njegovi bratje v težavah, zato se 

odpravi na pot, da jih bo poiskal. Kmalu pride do treh cest, kjer ga čaka star mož.  Mož mu 

pove, da je bratom svetoval, naj se ne vračajo po širokih cestah. Ker ga niso ubogali, so sedaj 

nesrečni. Tudi njemu je svetoval,  naj se vrača po ozkih poteh. 

 

Najmlajši brat  na poti sreča lisico, volka in mladeniča. Vsi ga prosijo za hrano. Vsem trem z 

veseljem ustreže, mladenič pa mu podari zlato ribico.  Ko prispe do studenca, se najmlajšemu 

sinu riba zasmili, zato jo izpusti v vodo.  

 

Čez čas  prispe do jase, kjer najde okamenele brate s svojimi nevestami.  Kmalu zatem na jaso 

prispe dekle, ki škropi  kamne.  Po pogovoru sta spoznala, da sta zaročena.  Dekle mu pove, 

da je v stekleni gori jezero. Sredi jezera plava raca, ki ima jajce. Če bi s tem jajcem mazal 

kamne, bi ti takoj oživeli. 

  

Mladenič se odpravi  proti stekleni gori.  Tam sreča volka, lisico in ribo, ki jim je nekoč 

pomagal.  V zahvalo mu vsi trije pomagajo in mu prinesejo stekleno jajce. 
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Najmlajši brat jajce ubije in z njim namaže kamne.  Ko vsi oživijo, hitro osedlajo konje in se 

podajo proti svojemu kraljestvu.  Srečno prispejo domov, oče pa jim pripravi veliko gostijo. 

 

 

7. 17 ŠEST  VOLKOV 
 

Nekoč je živelo šest sinov.   Oče je ves teden mlatil pri okoliških kmetih in za plačilo je dobil 

žito. Vsako soboto je domov prinesel moko.  Mati je takrat otrokom spekla kruh.   

 

Ko je nekoč  mesila kruh, so otroci, ki so bili vedno lačni, jemali testo iz sklede.  Nejevoljno 

jih je okarala, da jedo kakor volkovi. V tistem hipu so vsi sinovi postali volkovi in se 

razbežali v gozd. Mati in oče sta bila zelo žalostna.   

 

Čez nekaj časa je mati ponovno rodila. Tokrat je bila hčerka. Deklica je odraščala in čudno se 

ji je zdelo, da je mati vedno jokala, kadar ji je  rezala kruh. Ko je odrasla, ji je oče povedal 

vzrok materine žalosti.  

 

Deklica se je odločila, da bo svoje brate rešila. Poda se na pot in pride do bistre vode. Kmalu 

iz gozda pride šest volkov. Slečejo si kožo in se okopajo. Dekle takoj spozna, da so to njeni 

bratje. Vzame kožo svojega najmlajšega brata in jo skrije. Ko dečki pridejo iz vode, se 

oblečejo v kožuhe in postanejo ponovno volkovi ter se vrnejo v gozd. Ostane le najmlajši, ki 

obupno išče svoj kožuh. Kmalu zagleda dekle. Ta mu pove, da ve, da so oni njeni bratje.  

Najmlajšemu bratu vrne kožuh, ta pa ji pove, da jih bo rešila prekletstva  le, če bo šest let 

molčala.  

 

Ko se vrača domov, sreča ribiča. Ta se v njo zaljubi in jo popelje na svoj dom. Kmalu je 

ribiču povila prvo dete.  V sosedstvu pa je živela žena, ki je hotela ribiču vsiliti za ženo svojo 

grdo hčerko. Ker ji to ni uspelo, je ugrabila otroka in ga vrgla med svinje. Te pa se otroka niso 

niti dotaknile, zato ga je vrgla v vodo. Pri ribiču je hotela očrniti njegovo ženo, vendar ji ta ni 

verjel. Žena je samo molčala.  Skozi leta je žena ribiču rodila šest otrok. Vse otroke je 

hudobna soseda znosila v vodo in pri ribiču črnila njegovo ženo. Ta pa je vselej molčala.  
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Ta zgodba je prišla do grofa, ki je bil zelo praznoveren. Ženo je obsodil na smrt na grmadi.  

Toda žena je raje izbrala smrt, kakor da bi prelomila, kar je bila obljubila najmlajšemu bratu. 

Ravno, ko so hoteli prižgati grmado, je od vode prihitelo šest bratov, ki so v rokah nosili vseh 

šest otrok svoje sestre. Najmlajši brat je ljudstvu povedal, da je na ta dan ravno preteklo šest 

let,  od kar je sestra začela molčat.  S svojim molkom jih je rešila prekletstva.   

 

Na grmado so vrgli hudobno sosedo in jo zažgali.   Bratje in sestra so se veselili in skupaj so 

odšli v  vas, kjer sta živela njihova starša.  Veseli so se do konca svojih dni. 
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8 ANALIZA PRAVLJIC 

 
V zbirki Slovenske narodne pravljice smo torej izbrali 17 pravljic, v katerih menimo, da tako 

ali drugače zgodbo odlikujejo najmlajši junaki. Vendar nas je zanimalo tudi, ali v pravljicah 

najdemo vse elemente ljudskih pravljic, kot smo jih zasledili v literaturi. 

 

 

8. 1 ELEMENTI PRAVLJICE  V PREBRANIH PRAVLJICAH 
 

Tabela 2 Elementi ljudske pravljice 

 LJUDSKA PRAVLJICA 

DOGAJANJE Enodimenzionalno dogajanje, v enem samem 

svetu. 

GLAVNI LITERARNI LIKI Glavni literarni junaki so tipi, ki nimajo imen 

in individualnih lastnosti. 

DOGAJALNI ČAS Dogajalni čas ni natančno določen. 

DOGAJALNI PROSTOR Dogajalni kraj ni natančno določen. 

PROZNA OBLIKA Krajša prozna oblika. 

 

Za osnovo iskanja značilnosti v naših prebranih pravljicah smo vzeli tabelo, ki smo jo 

vključili že v teoretični del naše raziskovalne naloge. 

 

V pravljici O zlatih jabolkih je dogajanje enodimenzionalno, se pravi, da se zgodba dogaja v 

enem svetu, tistem, v katerem junak živi. Prav tako kraj in čas nista natančno določena (npr. 

zlati grad). Prav tako glavni junaki nimajo imen (npr. kralj), imajo pa svoje individualne 

lastnosti. Tako sta starejša sinova lena, razvajena in požrešna, nasprotje nima pa je mlajši brat, 

ki je vztrajen, skrivnosten in dober pogajalec. Svojo lastnost ima tudi vran; je poosebljen 

(govori), prav tako pa je kradljiv in bogat. Dobro (najmlajši brat) je na koncu nagrajen. 

Pravljica je krajša pripovedna zgodba. Pravljično število, ki se pojavi, je tri. 

 

V Bikcu Markcu je prva posebnost ta, da ima glavni junak, Markec, ime. Vsi ostali so brez 

imen, npr, grofična, natakarica, mati … Dogajanje bi lahko rekli, da je na nek način 

dvodimenzionalno: dogaja se v realnem svetu in v krčmi za kamnom, kjer so ljudje 
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okameneli. Ta krčma, glede na to, da je za kamnom in da je zanjo vedel parkelj, je verjetno v 

zemlji, se pravi v nekem novem svetu. Čas in kraj nista natančno določena. 

Osebe imajo svoje lastnosti. Tako je Markec ustrežljiv, zahteven, močen, nasilen in pogumen. 

Mlajša hčerka je zvesta in pogumna, starejši pa sta spogledljivi. Prav tako so pastirji pravo 

nasprotje Markca: so nasilni, maščevalni in tožljivi. Pravljica je krajša pripovedna zgodba. 

Pravljično število je tri. 

 

Tudi pravljica O dveh bratih in velikanih spada med krajše, pripovedne zgodbe. Dogajanje je 

enodimenzionalno, saj se dogaja le v realnem svetu, kraj in čas pa nista natančno določena. 

Glavna junaka nimata imen, sta le brata, ki sta prikazana črno-belo: mlajši brat je dober, zvit 

in hiter ter je na koncu nagrajen, medtem ko je starejši brat pohlepen in na koncu ostane 

reven. 

 

Tudi pravljica Vrag se ženi spada med krajše pripovedi. Dogajanje v tej pravljici je 

dvodimenzionalno, saj se zgodba dogaja v peklu in v svetu, razen takšnega poimenovanja pa 

točnega kraja in časa ne moremo določiti. Osebe nimajo imen, imajo pa kar nekaj lastnosti. 

Starejši hčerki sta radovedni, morda rahlo neumni, zato sta najprej kaznovani. Reši ju mlajša 

hčerka, ki je zraven tega, da je radovedna, tudi zvita in pametna. Nastopa tudi pravljično bitje- 

vrag, ki je hudoben in zelo dober igralec, saj je prepričal očeta in starejši sestri. Prav tako je 

pravljično število tri. 

 

Pravljica Trije lenuhi po dolžini spada med krajše pripovedi. Dogajanje je enodimenzionalno, 

kraj in čas ne moremo določiti, bratje pa so brez imen, imajo pa svojo individualno lastnost: 

lenost. Čudežnih dogodkov ni, se pravi, da spada me drealistične pravljice, se pa pojavi 

pravljično število tri. 

 

Za pravljico Zlata ptica bi lahko rekli, da je dogajanje na nek način dvodimenzionalno, saj se 

dogaja v svetu, kjer junaki živijo in v votlinah, kjer prebivajo bitja (živali, deklice …), ki 

imajo pravljične lastnosti. Sicer pa kraj in čas nista natančno določena. Tudi osebe nimajo 

imen, imajo pa svoje lastnosti: starejša dva sta nesramna, mlajši pa pošten, a naiven. Živali 

imajo človeške lastnosti. Pojavi se pravljično število tri. 

 

Hudobna mačeha in dobra pastorka je krajša pripoved, kjer kraja in časa ne moremo določiti, 

prav tako pa se ne pojavi število tri, ampak dvanajst. Junaki so tipizirani: mačeha je hudobna, 
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hčerka ošabna, pastorka pa prijazna, dobrega srca in delovna in kar je zanimivo, pastorka ima 

ime: Marica. 

 

Tudi v pravljici o Prijazni in prepirljivi deklici so osebe sicer brez imen, zato pa imajo tipične 

lastnosti: mačeha je hudobna, hčerka ošabna in malo neumna, pastorka pa dobrega srca. Kraja 

in časa točno ne moremo določiti (grad), pojavi pa se število tri: tri živali, ki imajo človeške 

lastnosti. Pravljica se tragično konča. 

 

V pravljici Zdravilno jabolko se ponovno pojavi število tri: trije bratje, ki nimajo imen, imajo 

pa svojo lastnost. Starejša sta vzvišena in ošabna, zato ju doleti kazen, mlajši pa je prijazen in 

dobrega srca, zato je tisti, ki srečno razreši pravljico. 

 

O treh bratih in treh hčerah je pravljica, kjer nastopajo junaki, ki nimajo imen. Pojavi se 

pravljično število, tri. Tipizirani so le junaki, ki vplivajo na potek zgodbe: bratje. Največ se 

zgodi najmlajšemu, ki reši tudi začarano žensko in se nato poroči z najlepšo, najmlajšo 

grofovo hčerjo. Dogaja se v dveh svetovih, se pravi, da je dvodimenzionalna pripoved. 

 

Tudi pravljica Kaj nikoli ni bilo in kaj nikoli ne bo spada med krajše pripovedi, ki se dogaja v 

enem svetu, zato je dogajanje enodimenzionalno. Kraj in čas nista natančno določena, prav 

tako pa so glavni junaki brez imen: starejša brata, ki mlajšega ponižujeta, sta neumna in 

neiznajdljiva, najmlajši pa je iznajdljiv in pameten. Nastopa tudi pravljično bitje, velikan. 

 

Pravljica Sedem laži spada med krajše pripovedi. Dogajanje je enodimenzionalno, saj se 

dogaja v vsakdanjem svetu, vendar točnega kraja in časa ne moremo določiti. Glavni junaki 

nimajo imen, imajo pa vsaj eno poudarjeno lastnost. Hčerka je lepa in nekoliko prevzetna. 

Bratje so označeni črno-belo, saj sta starejša nesramna in neumna in na koncu ostaneta 

praznih rok, medtem ko je mlajši iznajdljiv in brihten in na koncu postane srečen ženin. Ni 

čudežnega dogajanja v pravljici. 

 

 

V pravljici Kralj in trije sinovi je dogajanje enodimenzionalno, vendar točnega kraja in časa 

ne moremo določiti. Prav tako so glavni junaki brez imen – kralj in sinovi, vsak s svojimi ne 

preveč poudarjenimi individualnimi lastnostmi. Starejša nekoliko prevzetna, najmlajši pa 
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pošten in preprost, ki je svojo skromnost na koncu nagrajen.  Spada med krajše 

pripovedi.Pravljično število je tri. 

 

V Steklenem mostu sta starejša brata pametna, najmlajši, ki dneve preživlja za pečjo in ga zato 

kličejo Podpečnik, pa imajo za neumnega. Torej je v pravljici oseba, ki ima ime. Tudi za to 

pravljico je značilno, da najmlajši pokaže znanje in pogum ter na koncu omoži kraljično. 

Dogajanje poteka v enem svetu, prav tako je to krajša pripoved. Prav tako se pojavi pravljično 

število. 

 

V pravljici Okamenele kraljične je del dogajanja znan, saj se ve, da čarovnik prebiva na Hudi 

Gori, sicer pa so junaki tipi, ki nimajo izrazitih individualnih lastnosti. Tako ima kralj 

kraljične, ki jih reši najmlajši tesarjev sin, starejša dva sta preveč prevzetna in tako srečen 

konec omogoči požrtvovalnost in dobrosrčnost najmlajšega, revnega tesarjevega sina. 

Dogajanje je enodimenzionalno, prav tako je to krajša pripoved. Pojavi se pravljično število 

tri. 

 

Krajša pripoved je tudi pravljica o Dvanajstih bratih in sestrah. Dogajanje enodimenzionalno, 

osebe nimajo imen, natančneje spoznamo le najmlajša junaka, ki s svojo ljubeznijo in 

iznajdljivostjo rešita tudi ostale. Pojavi se pravljično število dvanajst. 

 

Pravljica Šest volkov spada med krajše pripoved, junaki nimajo imen in natančneje spoznamo 

le najmlajšo junakinjo –sestro, ki s svojo požrtvovalnostjo in ljubeznijo reši svojih šest bratov. 

Pojavi se število sedem (šest bratov in sestra) ter število šest (šest otrok). Slaba junakinja 

(hudobna soseda) je na koncu kaznovana. Dogajanje je enodimenzionalno. 

 

V teoretičnem delu smo zapisali, da so osebe v pravljicah poimenovane kot kraljična, mati, 

sin … Prav tako imajo eno lastnost, ki je izrazito poudarjena. Tudi v naših pravljicah je večina 

junakov poimenovanih kot sin, kralj, pastorka…, vendar pa so tudi izjeme, saj imajo nekatere 

osebe v naših pravljicah imena: tako imamo Marico, Marka, Podpečnika. Sicer pa imajo 

junaki tudi v naših izbranih pravljicah izrazito lastnost (so hudobni, iznajdljivi, prijazni) in na 

koncu je hudobija, zloba kaznovana, zmaga pa dobro.  
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Vse izbrane pravljice se ne končajo srečno, nekatere prej tragično (npr. Pravljica Trije lenuhi, 

kjer junaki zgorijo ali pa pravljica Prijazna in preperljiva deklica, kjer hudobni mož obglavi 

preperljivo deklico in tako kaznuje prevzetno mater). 

 

Dogajalni čas in prostor res nista natančno določena, kot smo zapisali v uvodnem delu. Prav 

tako se strinjamo s tem, da se dogajanje začne takoj, brez natančnih opisov kraja in oseb. 

Vendar pa se ne strinjamo, da se pravljice največkrat začno Nekoč je bilo. Mi smo imeli 

začetke pravljic: Kralj je imel na svojem vrtu …,Hudobna ženska primoži …,Uboga deklica je 

imela …, Bil je kralj, ki …, Začetek z Nekoč smo zasledili v pravljici O bikcu Markcu: Nekoč 

je živelo…  Podoben začetek je v pravljici O dveh bratih in velikanih: Pred davnim časom, v 

pravljici Stekleni most: Živel je nekdaj oče. 

 

Dogodki so zapisani tako, kot si sledijo (npr. sin gre od doma, sreča medveda, potujeta, se 

vrne domov …), večjih časovnih preskokov ni. 

 

Med pravljičnimi motivi smo največkrat zasledili junaška dejanja ter snubitve in 

spremljevalne aktivnost. Saj junaki, ali iščejo zdravila za najbližje ali pa s svojimi dejanji, ki 

so junaška, požrtvovalna pripeljejo do snubitve. Le-to velikokrat spremljajo tekmovanja za 

neveste … Prav tako se pojavijo srečanja realističnih oseb z nenavadnimi, čudežnimi, 

pravljičnimi osebami ali stvarmi. Vendar to srečanje poteka spontano, junaki niso zaradi tega 

niti malo presenečeni, velikokrat jim takšna bitja (medved), stvari(jabolka) pomagajo k temu, 

da pravljico pripeljejo do srečnega konca.  

 

Od pravljičnih števil se največkrat pojavi število 3. Pojavi se tudi 12 in zanimivo 6 (čeprav 

potem šest bratov in šest otrok skupaj da število 12). 

 

Večina prebranih pravljic je čudežnih, saj je za razvoj dogodkov potreben nek čudež 

(predmet, žival, oseba), med njimi pa smo odkrili, da sta dve realistični: Trije lenuhi in Sedem 

laži. 
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8. 2. NAJMLAJŠI JUNAKI V PRAVLJICAH 
 
V pravljici O zlatih jabolkih je najmlajši sin tretji otrok. Imena nima, ima pa izrazito lastnost: 

pogum. Ničesar se ne ustraši, zato tudi doseže, kar želi. Lahko bi dejali, da je nekoliko trmast, 

saj od ptiča ne sprejme nobene ponudbe, šele zadnjo-zlato sprejme. Prav tako zaradi teh 

lastnosti najmlajšega sina na koncu srečno in dobro živi cela družina, saj se sin s čudežnim 

prstanom na koncu pravljice vrne domov. 

 

Markec je glavni junak pravljice O bikcu Markcu. Je edini sin revne dekle, zato se odpravi po 

svetu. Njegova največja želja je, da bi postal močan, zelo močan in vila mu željo uresniči. Ker 

je tako močan, da ubije vse tri hudiče, za nagrado dobi gostilno v podzemlju. Vendar pa 

Markec ni le močan, ampak je tudi pogumen in ustrežljiv. Za nagrado dobi najmlajšo grofovo 

hčer, se z njo poroči in pridobi tudi vso posestvo. 

Tudi v tej pravljici se pojavi tretji otrok – najmlajša grofova hčer, ki sicer ni glavna oseba v 

pravljici, je pa prav tako odločilna za potek dogajanja. Zaradi njene vztrajnosti, zvitosti in 

ljubezni jo Markec sprejme kot ženo in jo najprej popelje samo v njegov svet – krčmo pod 

zemljo, kjer nekaj časa živita. Šele kasneje se na njeno željo odpravita nazaj, v življenje, ki sta 

ga prej živela. 

 

V pravljici O dveh bratih in velikanih je najmlajši brat drugi brat. Je zvit, dober in hiter, za 

razliko od starejšega brata, ki je pohlepen. Mlajši brat je zelo zvit, saj je prelisičil strašne 

velikane in jim pobral vse zaklade, ki so jih hoteli dobiti. Ker pa je bil tudi dobrega srca, je 

želel to bogastvo deliti s starejšim bratom, ki pa je bil pohlepen in daru ni sprejel, je pa zaradi 

te svoje lastnosti na koncu tudi umrl. Mlajši brat je do konca svojega življenja živel na gradu s 

kraljično, ki je ozdravela z njegovo pomočjo. 

 

Vrag se ženi je pravljicah o treh sestrah. Za vse bi lahko rekli, da so zelo radovedne, vendar pa 

najmlajšo vendarle loči nekaj od starejših sester: je tudi zvita in pametna saj ukani vraga, reši 

sebe in svoji sestri. 

 

Trije lenuhi je pravljicah o treh bratih, v kateri ravno ne bi mogli izpostaviti najmlajšega 

junaka kot dobrega, pametnega …, saj se  v bistvu v ničemer ne loči od svojih starejših 

bratov. Vsi imajo poudarjeno eno lastnost: lenost in zaradi nje na koncu v pravljici tudi 

zgorijo. 
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Tudi v Zlati ptici je najmlajši junak, brat, tisti, ki ga je imel oče zelo rad, saj je bil preprost in 

dobrega srca. Brata pa ga ravno zaradi teh njegovih lastnosti nista marala, celo usmrtila sta ga.  

Že na začetku se kaže dobrota najmlajšega brata, ki se za razliko od starejših dveh, 

spoprijatelji z medvedom in mu celo dovoli pojesti konja. Medved ga nato popelje skozi 

čudežne svetove in ko se že z darovi in morsko deklico vrača domov, reši uboga brata, ki ju 

ljudje želijo obesiti. Ta mu dobroto poplačata tako, da ga ubijeta. Ponovno se v zgodbo vrne 

medved, ki najmlajšega brata obudi. Ta se vrne domov in ko oče izve, kaj se je zgodilo, da 

obesiti oba brata. Najmlajšemu priredi svatbo in mu prepusti tudi vso premoženje. 

 

V pravljici Hudobna mačeha in dobra pastorka je najmlajša junakinja sestra, ki nima imena 

in je zelo zlobna in ošabna. Marica, pastorka, pa je sicer glavna junakinja  in jo hudobna 

mačeha in ta najmlajša sestra vedno zaničujeta.  

Najmlajša junakinja je torej zlobna, prevzetna, zato jo doleti nesreča (jeza dvanajstih mož). 

Tudi na koncu ostane sama, Marica pa se omoži z bogatim gospodom. 

 

Tudi v pravljici Prijazna in preperljiva deklica nastopajo mačeha, ki je hudobna, hči, ki je 

prevzetna in pastorka, ki je dobra. Ni opredeljeno, katera od hčera je najmlajša. Zato pa 

zlobno hčer in mačeho doleti huda kazen: strašen mož ubije hudobno hčer.  

 

V pravljici Zdravilno jabolko zopet nastopijo trije bratje. Starejša sta nekoliko vzvišena, 

nesramna, zato ju doleti kazen. Najmlajši pa je prijazen in dobrega srca. Bolnega očeta ima 

iskreno rad in tudi do drugih, željnih pomoči, je prijazen. Dobrota je poplačana: reši bolnega 

očeta in odčara brata. Ta sta seveda nesrečna, saj oče najmlajšega brata določi za svojega 

naslednika. 

 

O treh bratih in treh sestrah je pravljica, kjer so vsi trije bratje dobrega srca in na poti za 

kruhom srečajo grofa, ki potoži, da mu je vse tri hčerke ugrabila divja žena. Starejša dva rešita 

vsak svojo sestro in jo dobita za ženo. Najmlajši pa reši najmlajšo sestro, vendar sam pade še 

globlje v jamo. Tam s svojo iznajdljivostjo reši uroka ženo in se srečno vrne na zemljo, kjer se 

poroči z najmlajšo hčerko. 

 

V pravljici Kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo nastopajo trije bratje. Starejša dva imata 

najmlajšega za zelo neumnega, a se na koncu izkaže, da sta onadva neumna, on pa pameten, 

saj edini velikanu pripoveduje tako zgodbo, da zanjo dobi ogenj. 
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Tudi v pravljici Kralj in njegovi trije sinovi nastopajo trije bratje in ne bi mogli reši da so 

označeni črno-belo. Morda je starejšima pomembnejše materialno bogastvo, mlajši pa prisega 

na čustva-ljubezen, zato mu oče tudi preda svojo krono. 

 

V Steklenem mostu nastopajo trije bratje, najmlajši, ki so ga imeli za neumnega, ima ime. Ker 

cele dneve sedi za pečjo, ga kličejo  Podpečnik. Kasnje se izkaže, da brat ni neumen, saj edini 

dobro vnovči očetovo zapuščino: ker sta starejša ohola, sta orehe, ki jima je  zapustil oče, 

prepustila kar najmlajšemu bratu. Izkaže se, da mu oreh prinese slavo in zakon, saj so bili v 

orehu konji, ki so lahko prejezdili stekleni grad. Podpečnik se poroči s kraljevo hčerko in 

kasneje tudi njega okronajo za kralja. 

 

V Okamenelih kraljičnah nastopajo tako trije bratje kot tri sestre, vendar so za dogajanje 

pomembnejši trije bratje. So sinovi siromašnega tesarja in tudi v njihovo vas pride novica, da 

bo kralj tistemu, ki bo obudil kraljične dal najlepšo za ženo, zraven pa še pol kraljestva. 

Izkaže se, da sta starejša brata nesramna in prevzetna, lena in nista pripravljena pomagati 

pomoči nujnim. Sicer s čudežnim jabolkom obudita najstarejši kraljični, za najmlajšo pa jima 

zmanjka soka. Njo oživi najmlajši brat in za nagrado se z njo poroči ter dobi kraljestvo. 

Poročita pa se tudi starejša brata. 

 

V pravljici O dvanajstih bratih in sestrah sta za dogajanje pomembna tako najmlajši brat kot 

najmlajša sestra. S svojo dobroto in požrtvovalnostjo rešita ostale brate in sestre, ki so bili 

malo prevzetni in niso poslušali besed starega moža, zato jih doleti kazen. Na koncu jim oče 

priredi veliko svadbo. 

 

V pravljici  Šest volkov je najmlajša junakinja sestra. Je pametna, ljubeča in zvesta. Tako reši 

prekletstva svoje brate, vrnejo pa ji tudi njene otroke. V sami pravljici težko najmlajšo 

junakinjo primerjamo s starejšimi brati, saj je le-te mati preklela in postali so volkovi. Šele 

ljubezen in požrtvovalnost najmlajše sestre jih reši. 

 

V večini pravljic so torej najmlajši junaki tisti, ki na koncu dosežejo največji uspeh. 

Največkrat so tretji sinovi, hčere, čeprav se pojavi tudi številka sedem (sestra) in dvanajst. 

Velikokrat jih imajo za neumne, a se izkaže, da je njihova dobrosrčnost prava za končni 

uspeh. Ugotovili pa smo, da v vseh pravljicah, kjer najmlajši junaki nastopajo, ti nimajo 
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odločilnega vpliva na samo dogajanje (Markec in Marica) ali pa na koncu ne dosežejo uspeha 

(Tri bratje lenuhi). 

 

Junaki ponavadi nimajo imen, čeprav smo naleteli na izjeme (npr. Podpečnik) in nimajo 

izrazitih individualnih lastnosti, poudarjena sta le ena ali dve (npr. pogum in dobrota). Prav 

tako nikoli ne zasledimo natančnega zunanjega opisa teh junakov, a ga nato iz dogajanja same 

pravljice, ustvarimo sami. Se pravi, da pravljice dopuščajo domišljiji prosto pot. Enako je tudi 

z opisi krajev, kjer ti junaki živijo. 

 

Nasproti dobrim najmlajšim junakom so skoraj vedno postavljeni slabi: črno belo slikanje, 

npr. hudobne mačehe, bratje, sestre ali kakšna druga fantazijska bitja. Junakom pa do uspeha 

na poti večkrat pomagajo poosebljene živali, pravljična bitja ali pravljični predmeti. 
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9 UGOTOVITVE 

 

Kot smo zapisali že v uvodu, so pravljice tiste, ki nas spremljajo že od samih naših začetkov. 

Sprva so nam večere z njimi krajšali starejši sorodniki, kasneje smo jih začeli prebirati sami. 

V šoli smo se nato naučili še, kaj pravljice pravzaprav so. 

 

Pravljice spadajo tudi med pomembne »pomnike« naše zgodovine oziroma so pomemben vir, 

ki nas na nek način seznanja s tem, kako so naši predniki nekoč živeli. Pravljice, tako kot 

seveda tudi bajke, so si ljudje včasih pripovedovali ob večerih, z njimi so krajšali čas ličkanja 

koruze, dolgih zimskih večerov … Ljudje so si pravljice izmislili, dodali že kaj k znani 

pravljici, vse dokler nato niso začeli sistematično zbirati in zapisovati tega ljudskega blaga. 

Takšna je tudi zbirka, ki smo jo sami prebrali za našo raziskovalno nalogo, Slovenske narodne 

pravljice. Pravljice so zapisali mnogi avtorji ( Matija valjavec, Ciril Drekonja, Peter Gros, 

Gašper Križnik in mnogi drugi), uredil in zbral pa jih je Alojzij Bolhar. 

 

Ugotovili smo, da je v pravljicah res posredno ali neposredno opisan boj med dobrim in 

slabim in da dobro na koncu vedno zmaga. Tudi osebe so bolj ali manj v vseh pravljicah 

opisane kot dobre na eni in slabe na drugi strani. Te osebe imajo zelo redko imena, največkrat 

so kar poimenovana kot mačeha, pastorka, kralj, berač … Prav tako v pravljicah osebe niso 

tako zelo natančno opisane, zapisano je, da je kraljična lepa, reven sin ima razcefrana oblačila 

…, kar nam, ki te pravljice beremo, dovoljuje, da si sami oblikujemo vizualno predstavo teh 

junakov. Sicer tudi karakterno niso zelo označeni, saj je ponavadi izpostavljena ena, morda 

dve lastnosti teh oseb: mačeha hudobna, najmlajši sin iznajdljiv, dobrega srca … Prav tako 

smo potrdili, kar smo prebrali o pravljicah, da se pravljice začnejo brez natančnih opisov 

krajev …. Opisano je, kar se dogaja. Čeprav pa v naših pravljicah skorajda nismo zasledili, da 

bi se le-te začenjale Nekoč je bilo, kar je bilo v literaturi zapisano. 

 

Večina naših pravljic se dogaja samo v enem svetu, čeprav se nekatere tudi v podzemlju, 

jamah … Za vse pa je značilno, da se junaki takim čudežem, kot so podzemne gostilne, 

govoreče živali …, ne čudijo. Zdi se jim povsem normalno in jim tovrstni čudeži na koncu 

največkrat tudi pomagajo do srečnega konca. 

 

Pojavljajo se tudi pravljična števila. najpogosteje smo zasledili število 3, sledi 12.  
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V nalogi nas je zanimalo, kako so opisani najmlajši junaki. Ugotovili smo, da skoraj v vseh 

pravljicah najmlajši rešujejo probleme, življenja, so skratka pogumni, dobri in iznajdljivi. 

Včasih so na začetku revni, zanemarjeni ali zasmehovani od starejših bratov, vendar se zlasti 

slednje ne pojavi prav pogosto. Je razlika v tem, da je najmlajši brat dobrega srca, starejša pa 

bolj prevzetna. Ne zasledimo pa takega zasmehovanja, da bi morda najmlajši zaradi tega 

moral od hiše. Na koncu najmlajšim junakom zlo uspe premagati in v hišo nato prinesejo 

bogastvo, dobijo ogromne posesti ali gradove. 

 

Ti naši junaki so največkrat brez imen, kraj, kjer se dogaja njihova zgodba ni natančno 

določen (morda le jama, grad …), znan pa tudi ni čas dogajanja. Zato pa imajo ti junaki 

poudarjeno svojo dobroto, pogum ali ljubezen. Za dosego cilja ti najmlajši junaki včasih 

uporabijo kak čudežen predmet. Ta jim na eni strani pomaga, vendar zaradi teh čudežev 

večkrat dobijo še kakšne nove sovražnike. Vendar se na koncu največkrat vse izteče tako, kot 

pričakujemo tudi mi, bralci: vsi so srečni, hudobni so kaznovani, junak pa je za svoje dejanje 

bogato nagrajen. 
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10 ZAKLJUČEK 

 
Na začetku raziskovalne naloge smo si zastavili hipoteze: 

• najmlajši junaki so vedno zasmehovani in največkrat morajo po svetu, 

• pri otrocih se največkrat pojavi pravljično število tri, 

• najstarejša otroka sta slaba, najmlajši pa je dober. 

 
Z našo raziskovalno nalogo lahko nekaj hipotez  potrdimo, nekaj pa ovržemo. 
 
Ugotovili smo, da so sicer najmlajši zasmehovani, vendar se to ni pojavilo v vseh prebranih 

pravljicah. To se je pojavilo le v pravljicah: Kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo, Sedem laži, 

Stekleni most. V  večini prebranih pravljic pa smo ugotovili, da so najmlajši otroci (zlasti 

sinovi)  dobrega srca in pogumni in jim to dobro srce na koncu pomaga, da premagajo zlo in 

postanejo junaki. Prav tako se ni zgodilo, da bi zaradi zasmehovanosti morali po svetu le 

najmlajši junaki. V prebranih pravljicah so morali po svetu, da bi opravili nalogo, poiskali 

zdravilno jabolko ali le poiskali boljši zaslužek, vsi otroci. Izkaže pa se na tej poti, da so nato 

najmlajši tisti, ki krojijo dogajanje v pravljicah. Ugotovili smo tudi, da so fantje večkrat 

nosilci dogajanj kot dekleta, čeprav so tudi slednje junakinje (Vrag se ženi, Šest volkov, 

Prijazna in preperljiva deklica, Hudobna mačeha in dobra pastorka, O dvanajstih bratih in 

sestrah). 

 

Prvo hipotezo »najmlajši junaki so vedno zasmehovani in največkrat morajo po svetu« lahko 

z našo raziskavo ovržemo. 

 

Pri branju in analiziranju naših pravljic smo ugotovili, da se pri otrocih, bratih in sestrah, 

največkrat pojavi število . Zasledili smo tudi število 12, pri pastorkah in hčerah število 2, pri 

pravljici šest volkov pa števili 6 in 7 (sedma je bila sestra, ki je rešila brate). 

 

Drugo hipotezo, »pri otrocih se največkrat pojavi pravljično število tri«, lahko z našo 

raziskovalno nalogo  potrdimo. 

 

Pri branju pravljic smo zasledili, da sta starejša otroka večkrat prikazana bolj lena, 

neiznajdljiva, samovšečna, nesramna, vzvišena, v primerjavi z najmlajšim junakom, ki je 

dobrega srca, prijazen, pogumen in je za svoja dejanja na koncu nagrajen. Starejši otroci na 
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koncu niso vedno kaznovani, saj včasih najmlajši v hišo prinese denar, ali se vsi poročijo, 

najmlajšemu pa pripade kraljestvo … Seveda pa včasih ostanejo brez vsega ali pa jih doleti 

kakšna tragična nesreča (smrt). V dveh pravljicah pa smo zasledili, da najmlajša junaka nista 

prikazana pozitivno (Trije lenuhi ter Hudobna mačeha in dobra pastorka). 

 

Torej lahko tretjo hipotezo, »najstarejša otroka sta slaba, najmlajši pa je dober«, delno 

potrdimo in delno ovržemo, saj sicer v večini zgodb je bilo tako, v vseh pa vendarle niso 

starejši otroci slabi, mlajši pa dobri. 
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