
IGRIŠČE ZA GLEDALIŠČE 2.0 (2018/19) 

 

POROČILO O DELU GLEDALIŠKEGA KROŽKA OŠ SAVA KLADNIKA SEVNICA 

 

1. SREČANJE: 11. 10. 2018 

Na prvi vaji je bila najprej na vrsti predstavitev: mentorice (Andreja), učiteljice (Jelka) in nato 

učencev posamično. Najprej so imeli predstavitev o sebi, potem so odgovarjali na zastavljena 

vprašanja, in sicer najljubša knjiga, jed, glasba, film, konjiček, šport, poklic … Učenci so se 

spraševali oziroma si zastavljali vprašanja tudi med seboj: o hrani, knjigah, glasbi, filmih, 

poklicih … Na koncu srečanja so iz knjižnice vzeli poljubno ali pa najljubšo knjigo, prebrali 

kratek odlomek in ga obnovili. Zatem so dobili domačo nalogo – in sicer vsak posamično, 

Glede na različne cilje, interese in izbrano knjigo je Andreja vsakemu dala nalogo, kaj naj 

pripravi, in sicer bodisi - kaj bi radi igrali, če bi bili slavni igralci oziroma glede na izbrano 

knjigo in svoje želje naj napišejo, kako bo v prihodnosti.   

Napoved nastopa: novoletna tržnica 1. dec.  

2. SREČANJE: 18. 10. 2018 

Na drugem srečanju sta dva učenca prebrala in interpretirala domačo nalogo, novi udeleženci 

so se predstavili in predstavitve pripravili brez predhodne priprave. Primer: Jakob se je 

postavil v vlogo, ko bo imel 18 let in bo končno dobil svoj prvi motor. Ostali so ga spraševali 

najrazličnejše stvari, seveda povezane s tem, o čemer je pripovedoval. Tadej je pripovedoval, 

kaj počne kot veter. Gal in Kristjan se pogovarjata kot detektiva. Gaja piše pismu pevcu 

korejske glasbene skupine. Ena dobi domačo nalogo, naj pripravi zapis, kako je v njeni 

sanjski deželi.  

3. SREČANJE: 25. 10. 2018 

 

Prebrali smo nekaj dodatnih zapisov in zatem začeli preko improvizacije postavljati prizore. V 

njih so igrali vsi udeleženci – po principu vsak ima svoj prizor. Suzana je pripravila zapis o 

okostnjaku v šoli, čemur je sledil prizor. Ervin je improviziral policaja, ki je ustavil avto, v 

avtu pa čudežno bitje s 4 rokami; pol božiček in pol dedek Mraz. Gal in Kristjan sta odigrala 

prizor kot detektiva, ki raziskujeta, kje je ukraden šolski pokal. Jakob se je prestavil v 

prihodnost; ko že ima 20 let in gre s svojim super motorjem na sanjsko potovanje. Kot 

destinacijo si je izbral Novigrad. Iza in Žana predstavita zapis, kdo je zanju genij, nato smo 

spremenili zapis v to, kdo je zanju božiček.  

 

4. SREČANJE: 8. 11. 2018 

Na naslednjem srečanju smo že postavljali prizore eden za drugega. Andreja je pripravila 

vrstni red/strukturo, v kateri je prizore razporedila v zaporedje, medtem ko smo na vajah to 

zaporedje »postavljali« v prostor. Andreja se je odločila za format okrogle mize, na kateri 

imamo vsi skupaj resen problem: december je že tu, medtem ko nihče ne ve, kam sta izginila 

božiček in dedek Mraz. Prizore smo postavljali kronološko – drugega za drugim in prišli 

približno do polovice. 



 

 

5. SREČANJE: 15. 11. 2018 

 

V naslednjem srečanju smo prišli do konca vsebini oziroma kratki igrici: Kam sta izginila 

božiček in dedek Mraz? Ker smo postavljali prizore, je vse potekalo malo počasneje, ker smo 

določene dele morali večkrat ponoviti, določene dele smo poskušali in jih morali potem vreči 

ven, določene dele smo dodali. Skratka, zastavljeni strukturi smo prišli do konca.  

 

6. SREČANJE: 22. 11. 2018 

Na srečanju je sledila postavitev scene (mize, stoli), razporeditev prihoda, igranje oziroma 

pripovedovanje posameznika in usmerjanje, kako naj ostali igralci spremljajo pripoved (se 

gibajo v počasnem posnetku, skočijo z mize, zamrznejo …). Ideje smo dajali vsi skupaj in 

iskali najboljše. Po srečanju sta Andreja in Jelka dorekli tudi ideje za rekvizite, ki bi vsakemu 

od nastopajočih dali poseben karakter po principu - minimalno, a učinkovito. Potekal je tudi 

dogovor z vsakim posebej, kaj lahko kdo prinese od doma.  

7. SREČANJE: 29. 11. 2018 

 

Vaja so prvič potekale v telovadnici, torej v prostoru, kjer se bo zgodil nastop. Vaje so bile 

namenjene »osvajanju« prostora, gibanja, timski povezanost, uporabi rekvizitov, prihodu, 

odhodu, ritmu predstave, poklonu.  Božiček (Jakob) je prvič preizkusil svoje oblačilo, prvič so 

bila preizkušena darila in prvič smo dobili občutek za prostor in čas.  

 

8. SREČANJE: 8. 12. 2018 

Na prireditvi je najprej nastopilo veselje, da je na nastopu tudi Andreja (napovedala je namreč 

svojo službeno odsotnost). Učenci so je bili res veseli. Nato je sledil pregled vseh 

pripomočkov, postavitev scene, nastavitev prenosnih mikrofonov, ureditev make upa. Zadnja 

vaja s poudarki na počasnem in razločnem govoru, obračanju obraza k publiki, usmerjanju k 

reagiranju vseh nastopajočih, ko igra eden izmed njih, postavitev božička v prostor, navodilo, 

da počakajo na reakcijo publike (če bo za posameznikom sledil smeh ali ploskanje, da 

počakajo in ne začnejo takoj govoriti svojega besedila). 

Med nastopom je Andreja tonskemu mojstru napovedovala, kateri mikrofon oziroma učenec 

bo nastopil, da je ta ozvočil samo enega. Odigrali so suvereno, dokaj sproščeno, gledalci, 

zlasti najmlajši so sodelovali z odgovori, kar je zlasti Jakob odlično izkoristil in nastopil, kot 

da bi to vadili – zares je super improviziral. V zadnjem delu so malo »zablokirali«, saj so 

morali obleči majice, a hkrati paziti na naglavne mikrofone.  

Po nastopu veselje in Andreja jih je nagradila s čokolado. Sledile so številne čestitke za 

živahno, sproščeno in predvsem drugačno predstavo (stopiti na mize). 

Analiza Andreje in učiteljice ter načrti. 

 



 

 

Nekaj foto utrinkov z vaje zadnji dan:  

1. Preizkus naglavnih mikrofonov 

 

2. Zadnji napotki tonskega mojstra Sedijo: Gaja, Suzana, Lina, Ervin, Jovana, Jakob, 

Ena, Gal in Kristjan  



 

 

3. Nekaj iskric na zadnji vaji; od spredaj: Jakob, Ena, Gal in Kristjan 

 

 

 

Poročilo Andreja Kopač 



 

V osmih srečanjih na OŠ Savo Kladnik Sevnica sem lahko izpeljala (v danih zmožnostih in 

danem časovnem okviru) vidik snovalnega gledališča (deviced theatre), kar pomeni, da  sem 

ideje za predstavo črpala neposredno iz učencev, po drugi strani pa je bil jasen okvir: 

prednovoletna tržnica, ki je uokvirila tematiko nastopa. Reagirati je bilo treba hitro, predvsem 

pa imeti dober občutek za to, kaj bi kateri od otrok zmogel in česa ne. Posebej naporno je bilo 

v kratkem času postaviti tekst v prostor, ampak se nam je dobro izšlo. Po drugi strani mi je 

bilo v veselje priti v Sevnico in sodelovati tudi zato, ker sem imela veliko podporo v Jelki 

Slukan – ta podpora je po mojem mnenju nujna za dobro izpeljan projekt, ni pa nikakor 

samoumevna. S tem sodelovanjem sva na nek način razvili svojo lastno metodiko dela, 

racionalizirali čas, se prilagodili temi – predvsem pa izhajali iz otrok; bodisi iz njihovih želja, 

upanj, identifikacij, sanj, junakov in drugih likov. Veseli me, da je za nami uspešna kratka 

predstavica, tekst, za katero so ob znatni pomoči obeh - v končni fazi naredili sami. Na 

podlagi tega sva zasnovali tudi like in koncept izvedbe. Otroke sem v kratkem času kar dobro 

spoznala in upam, da bodo na OŠ Sevnica s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali. Predstava je 

bila na koncu tudi s strani publike res dobro sprejeta, nastopajoči zadovoljni.  

 

 

Poročilo Jelka Slukan 

Igrišče za gledališče omogoča novosti, ne pusti spati ali stati na istem mestu. In jaz se želim 

učiti in ta nova spoznanja deliti z učenci, ki jim je gledališče izziv in užitek. Kako postaviti na 

oder predstavico, ki ne bo izhajala iz danega, vnaprej napisanega dramskega besedila, pa je 

bila uganka.  

Nekje v možganih se je svetlikala delavnica, ki sem se je udeležila z  devetošolci na 

kulturnem dnevu. »Kaj vas jezi, moti?« je bilo vprašanje, s katerim je igralka vrtala po 

možganih učencev. »To, kar vas moti, povejte, o tem pripovedujte in iz tega lahko nastane 

predstava.« A kako naprej, če je to prva stopnička? 

Razveselila sem se ponujene pomoči, ki so nam jo omogočili v projektu. Z Andrejo Kopač 

sva že sodelovali in njen inovativni pristop pri obravnavi Kronanja v Zagrebu je bil enkraten 

in navdušujoč tako zame kot za praktikantko in seveda učence.  

Spoznala sem način ustvarjanja/igranja iz njih samih. In neke vrste usmeritve: prepusti se 

času, spodbujaj pripovedovanje in domišljijo, ogromno sprašuj – tudi nemogoče in neumne 

stvari, bodi drzen, raje manj, pa tisto bolj učinkovito, soustvarjanje igralcev. In poveži v šopek 

skupne ideje (dobrodelnost). 

Različno stari učenci/igralci so pravo bogastvo, saj je idej takoj za en koš več. In njihova 

medsebojna pomoč – no, tudi spori – vse to jih je povezalo v »družino«. Ta različnost je 

povzročala tudi nekaj preglavic, saj so učenci imeli neusklajene urnike, nekaj dodatnih 

privlačnih dejavnosti in celo nekaj  pozabljivosti  se je prikradlo v naše vrste. Tako je moje 

delo obsegalo navduševanje učencev za gledališče ne le enkrat, ampak večkrat. Ko pa smo se 

postavili na oder prvič, ni bilo nobene težave več za ponovni nastop tako pred upokojenimi 

sodelavci kot pred starostniki v sevniškem domu. Vsaj za tri ali štiri učence lahko rečem, da 

jim je takšne vrste predstava (brez literarne predloge) bila pisana na kožo.   



Ob zaključku: nova znanja, nove spretnosti, nov zagon.  


