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Iz razreda na oder 

From class to stage 
 

Povzetek 

Učni proces, ki vključuje umetnost in kulturne prvine, pri učencih razvija kreativnost, 

samoiniciativnost, domišljijo, čustveno inteligentnost, moralne vrednote, samostojnost, 

sposobnost kritične presoje ter svobodnega razmišljanja in delovanja. To so veščine, ki 

posamezniku omogočajo kvalitetno življenje v sodobni družbi. Učni proces, ki celoten 

oddelek dvanajstletnikov popelje na oder, kjer odigrajo pravo gledališko predstavo, pa je 

prav posebna izkušnja. 

Ključne besede: gledališče, izobraževanje, ustvarjalnost, učenec, individualni razvoj  

Summary 

The learning process, which includes art and cultural elements, develops creativity, self-

initiative, imagination, emotional intelligence, moral values, autonomy, the ability of critical 

thinking and freedom of thinking and acting in students. These are skills that enable an 

individual to live a quality life in a modern society. But the learning process that brings the 

whole class to the stage where they play a real theater performance is a special experience. 
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1. Uvod 

Otroci, predvsem v predšolski dobi, kar prekipevajo od radovednosti in ustvarjalnosti. Pravo 

veselje jih je opazovati med igro, ko vstopajo v različne domišljijske svetove, ko prevzemajo 

različne vloge. Z vstopom v šolo in odraščanjem otrok in hkrati izginjanjem otroške igre, 

usiha tako radovednost kot tudi ustvarjalnost. Učitelji tretje triade imamo pred seboj učence 

in učenke, ki zdolgočaseno sedijo v šolskih klopeh in godrnjajo nad učno snovjo ter čakajo, 

da bo konec pouka. Med mladimi opažam neko splošno nezainteresiranost, zdolgočasenost 

in pasivnost. Poseben izziv učiteljem v sodobnem času je, kako v učencih zbuditi 

radovednost in ustvarjalnost  in kako učni proces narediti bolj dinamičen in kreativen. »Vsi 

otroci so ustvarjalni. V svoji igri in samostojnem raziskovanju ustvarjajo lastne miselne 

modele sveta okrog sebe in modele domišljijskih svetov. /…/ Ustvarjalnosti ne moremo učiti, 

a lahko jo zatremo z izobrazbo, ki se ne osredotoča na vprašanja otrok, temveč na 

vprašanja, ki jih narekuje učni načrt, ki je zastavljen tako, kot da imajo vsa vprašanja samo 

en pravilen odgovor in kot da se moramo vsi učiti iste stvari.« (Cooper: 2017) Učitelji se 

zavedamo, da tradicionalni pristopi ne zadoščajo več. Zato iščemo nove poti in načine, kako 
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v skladu z učnim načrtom odpirati vprašanja in iskati različne odgovore, pri tem pa 

spodbujati tako socialni in čustveni razvoj otrok. Tudi s pomočjo gledališke pedagogike. 

2. Predstavitev razrednega projekta 

Z učenci 7. b razreda OŠ Ivana Kavčiča Izlake sem se v šolskem letu 2017/18 lotila 

razrednega projekta priprave gledališke predstave s petjem in plesom. V razredu je 23 

učencev in učenk, ki sem jih v začetku šolskega leta seznanila s svojim predlogom, da bodo 

soustvarili gledališko predstavo, s katero bodo na pravem odru gledališke dvorane nastopili 

pred vrstniki in ostalimi obiskovalci. Nekateri učenci so moje povabilo sprejeli z 

navdušenjem, drugi so se nekoliko ustrašili, nekateri so podvomili vase, vendar so po 

nekajdnevnem premisleku prav vsi privolili v sodelovanje in z radovednostjo in zanimanjem 

pričakovali dramsko besedilo in prva navodila za delo. Prav nihče pa ni pomislil, da bo 

celoten razred kar petkrat nastopil na pravem odru v gledališču pred skupaj skoraj tisočimi 

gledalci in da bo za svojo predstavo prejel srebrno plaketo na srečanju otroških gledaliških 

skupin Slovenije. 

3. Pouk slovenščine malo drugače ali kako v okviru učnega načrta pripraviti gledališko 

predstavo 

Kulturno-umetnostna vzgoja je bila na področju izobraževanja opredeljena v Nacionalnih 

smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju. Cilji kulturno-

umetnostne vzgoje se medsebojno prepletajo in se dopolnjujejo: uresničevanje temeljne 

človekove pravice do izobraževanja in sodelovanja na kulturnem področju, razvijanje 

ustvarjalnosti, razvijanje individualnih sposobnosti, izboljšanje kakovosti izobraževanja, 

razvijanje estetske občutljivosti in kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, izražanje 

kulturnih raznolikosti, dviganje ravni kulturne zavesti in zavedanje pomena nacionalne 

kulturne dediščine. (Bucik: 2011)  

3.1 Učni načrt in učne priprave 

V gledališko predstavo so bili zajeti vsi učenci 7. b razreda. Vaje in priprave so potekale med 

urami oddelčne skupnosti in med rednimi urami slovenščine. Le izjemoma so učenci prišli na 

vaje izven rednega pouka. To pomeni, da je bilo potrebno že vnaprej natančno in skrbno 

pripraviti učiteljevo letno pripravo za pouk slovenščine in za pouk ur oddelčne skupnosti. 

Hkrati je bilo potrebno natančno opredeliti cilje v skladu z učnim načrtom, navesti število 

predvidenih ur, zapisati didaktične metode in oblike dela ter medpredmetno povezovanje. V 

skladu z letno pripravo pa je bilo potrebno za vsako uro napisati tudi sprotno učiteljevo 

pripravo za pouk. 

Dramatika je pri pouku slovenščine zastopana v vseh treh triletjih, in sicer na področju 

sprejemanja, poslušanja (gledanja), za poustvarjanje in interpretiranje. Vendar so ure 

književnosti, ki so namenjene obravnavi dramatike pri pouku, v razredu,  ki je pripravljal 

gledališko predstavo, potekale drugače, kot običajno, torej ne na način branja in analize 

dramskih besedil v berilu. Kljub temu lahko z gotovostjo trdim, da so učenci na ta način 



dosegli vse cilje iz učnega načrta (Poznanovič Jezeršek: 2011) in jih na nekaterih mestih celo 

presegli. 

Tudi ure oddelčne skupnosti so bile tako kot pouk slovenščine, ves čas aktivne, včasih je kar 

bučalo od energije in ustvarjalnosti. Učenci so med seboj veliko sodelovali in prevzemali 

vsak svoj delež odgovornosti. 

3.2 Od besedila do predstave 

Ni vseeno, kakšno besedilo izberemo,  saj ustrezna zgodba širi pogled na svet in tudi nase. 

Ob ustrezni zgodbi se nam odpirajo in zastavljajo vprašanja, ki spodbujajo iskanje 

odgovorov o družbi, v kateri živimo, pa tudi o nas samih. Zgodba sama po sebi nas lahko 

povleče vase, celo navduši, a šele v gledališču zgodba dobi dejanski pomen. »Zgodbe se 

odvijajo okrog stvari, ki so ljudem pomembne. Osredotočajo se na ljudi, zato nas že po 

naravi privlačijo. Zgodbe se odvijajo od posameznega k univerzalnemu, v nasprotju z 

znanostjo, kjer prehajamo od splošnega h konkretnemu. /…/ Zgodbe rastejo na konfliktih, 

ne zapletih, na neskladjih, na prelomnicah družbe.« (Cooper: 2017). 

Za gledališko predstavo sem izbrala besedilo Katarine Klajn Zvezde – Pravljična igra o 

vesoljni prijaznosti. Besedilo govori o resničnih zvezdah, ki migetajo na nočnem nebu, 

plešejo, prepevajo, kramljajo, se smejejo, hkrati pa imajo zelo pomembno vlogo, saj ljudem 

že tisočletja kažejo pot. Iz dežele Zalunije jih opazujejo in občudujejo Zalunci. Vendar se vse 

postavi na glavo, ko na nočno nebo zaideta dve novi zvezdi, ki ju ostale zvezde gostoljubno 

sprejmejo. Zaluncem to nikakor ni všeč, saj novih zvezd ne poznajo. Zdi se jim celo, da 

povsem drugače svetita in se bojijo, da bosta zamazali nočno nebo. Iz Zalunije k zvezdam 

zato zaveje hladen veter in zvezde začno izgubljati svojo moč. Zalunci se odpravijo na nebo 

k zvezdam, kjer spoznajo, da novi zvezdi nista prav nič nevarni, še več, prav simpatični sta, 

zato se lahko vrnejo nazaj v svojo Zalunijo. Zgodba se srečno konča in nosi pomembno in 

aktualno sporočilo, ki ga gledalec enostavno razume. Nosi sporočilo o strpnosti in 

sprejemanju drugačnosti ter o strahu pred neznanim. 

3.3 Učenci in njihova gledališka izkušnja 

Gledališka predstava Zvezde – Pravljična igra o vesoljni prijaznosti, je predstava s petjem in 

plesom.  To pomeni, da so se učenci že s tega vidika srečevali z različnimi  segmenti 

umetnosti, od gledališča, literature, plesa in glasbe. V predstavi so nastopili vsi od 23 

učencev, ki so v šolskem letu 2017/18 obiskovali 7. b razred. Skupina je bila izredno 

heterogena, kar pomeni, da so bili v razredu učenci z različnim učnim uspehom, učenci z 

različnimi govornimi in igralskimi sposobnostmi ter učenci z različnim odnosom do 

gledališča in umetnosti nasploh ter zato tudi z različnimi izkušnjami z gledališčem. Le en 

učenec, ki je v oddelek v tem šolskem letu prišel na novo, si ni želel nastopiti na odru. Pri 

predstavi je na vajah in nastopih pomagal iz ozadja kot tonski tehnik. Ostalim učencem so 

bile vloge razdeljene glede na izkušnje z nastopanjem, glede na osebnostne lastnosti  ter 

govorne in pevske sposobnosti. Vsi nastopajoči so bili na odru govorno aktivni. Učenci so 



pesmi, ki so bile del predstave posamezno ali v skupini odpeli v živo, ena izmed učenk pa je 

nekateri pesmi v živo spremljala s kitaro. Vsi učenci so v predstavi tudi zaplesali. Skozi 

celoten proces so se je pri učencih krepile nekatere osebnostne lastnosti, kot so 

samozavest, sposobnost javnega nastopanja, oblikovanje lastnega mnenja in stališč, 

empatija. Z medsebojnim sodelovanjem je med učenci rastla povezanost, hkrati pa tudi 

sprejemanje odgovornosti. Učenci so bili s svojim trudom in nastopom vzor ostalim 

učencem. 

3.4 Medpredmetno povezovanje 

Gledališka predstava je nastajala predvsem pri urah oddelčne skupnosti in urah slovenskega 

jezika, vendar teme in cilji segajo na različna področja vzgoje in izobraževanja. Poleg 

slovenskega jezika in gledališča tudi na področje glasbene umetnosti, likovne umetnosti, 

športne vzgoje (plesa), pa tudi fizike (astronomije), saj predstava govori o resničnih zvezdah, 

in državljanske in domovinske vzgoje ter etike. Sporočilnost in vsebina spodbujata moralne 

vrednote, strpnost in sprejemanje različnosti. Med procesom priprave gledališke predstave 

so se učenci srečevali z različnimi področji gledališča, od scenografije, kostumografije, 

rekvizitov, izdelave gledališkega lista, saj so bili povsod učenci aktivno prisotni in so 

pomagali sooblikovati celotno predstavo.  

4. Prednosti gledališke pedagogike pri pouku  

Strokovnjaki v mednarodnem projektu DICE »Drama izboljšuje lizbonske ključne 

kompetence na področju izobraževanja«  (Cziboly, 2010) poudarjajo, da gledališče krepi  pet 

od osmih ključnih lizbonskih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, učenje 

učenja, medosebne, medkulturne in družbene kompetence, inovativnost in podjetnost ter 

kulturna zavest in izražanje. 

Uporaba gledališke pedagogike pri pouku pozitivno vpliva na socialni in čustveni razvoj 

otrok. Gledališče spodbuja razumevanje dobrega in slabega, empatijo, razumevanje smisla 

sveta, v katerem živimo, njegovih pravil in omejitev. V življenje otrok vnaša lepoto. 

Pomembno postaja tudi nastajanje predstave samo po sebi – med drugim tudi zato, ker 

otroke uči, kako realnost spremeniti v imaginarne svetove, kako se izraziti s telesom, 

zvokom, glasom. Trajanje procesa nastajanja predstave daje obilje priložnosti za odkrivanje 

sebe, ne glede na kvaliteto in profesionalnost rezultata. (Djilas: 2015)  

Gledališče podpira osebni razvoj (pripomore k socialnemu, čustvenemu in duhovnemu 

razvoju otrok). Vključuje ga v skupnost, čustveno in kognitivno ga angažira, uči ga gledati in 

razumevati svet, spodbuja ga k opazovanju, iskanju smisla, domiselnemu dopolnjevanju 

videnega. (Gruić: 2015) Učni proces, ki vključuje umetnost in kulturne prvine, pri učencih 

razvija kreativnost, samoiniciativnost, domišljijo, čustveno inteligentnost, moralne 

vrednote, samostojnost, sposobnost kritične presoje ter svobodnega razmišljanja in 

delovanja. To so veščine, ki posamezniku omogočajo kvalitetno življenje v sodobni družbi. 

Drama je izmišljena dejavnost, kjer sprejemanje vlog omogoča udeležencem, da razmišljajo 



in/ali se obnašajo, kot da so v drugem kontekstu, in da se odzovejo na drugačne 

zgodovinske, socialne in medosebne odnose. To je vir dramatične napetosti. Igrati vlogo v 

igri ali drami je mentalna drža, način, kako v mislih naenkrat obvladujemo dva svetova: 

realen svet in svet dramske fikcije. Pomen drame je v dialogu med tema dvema svetovoma 

in ljudeh kot njunih predstavnikih; resnični in uprizorjeni svet; igralci in občinstvo. Ko 

igramo, se ne kažemo zgolj drugim, ampak obenem vidimo tudi sebe in zaradi tega je 

drama »lastna« ustvarjalnost. (Cooper: 2015) 

4. Zaključek 

Ob zaključku razrednega projekta gledališke predstave Zvezde in po številnih pogovorih z 

učenci, njihovimi starši in drugimi gledalci predstave lahko povzamem, da je omenjen način 

dela v razredu prinesel številne pozitivne stvari. Opazila sem, da so se sošolci med seboj zelo 

povezali in postali prava ekipa. Skozi proces ustvarjanja gledališke predstave, učenja 

besedila, gibanja na odru, mimike so učenci spoznavali in krepili številne kompetence. Poleg 

odnosov med njimi, se je izboljšal tudi odnos učencev do šole in do samega učenja. 

Nenazadnje se je izboljšala tudi samopodoba učencev. Tako se je izboljšalo tudi njihovo 

počutje in osebno zadovoljstvo. Učenci so ob koncu šolskega leta izražali zadovoljstvo in 

željo, da bi tudi v prihodnje lahko sodelovali v podobnem projektu. Več kot polovica otrok se 

je odločila, da bo v prihodnjem šolskem letu obiskovala izbirni predmet gledališki klub. Za 

učence je bilo sodelovanje v projektu zanimiva in bogata izkušnja. V predstavo so vložili 

veliko truda, med seboj so sodelovali in si pomagali ter se s tem na svojevrsten način 

povezali. Premagovali so tremo pred javnim nastopanjem. Na odru so peli in plesali in z 

vsakim nastopom napredovali v igri ter postajali vedno bolj sproščeni. Z veseljem je bilo 

opazovati zadovoljstvo in žar v njihovih očeh. 
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