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Povzetek 

Avtorica besedila se že več let ukvarja z gledališčem – sprva kot amaterska igralka, 
kasneje tudi kot režiserka otroških in mladinskih gledaliških predstav, raznih 
priložnostnih šolskih in krajevnih proslav in prireditev. Svoje znanje s področja 
gledališke pedagogike s pridom uporablja tudi pri svojem vsakdanjem delu v šoli 
kot slavistka in knjižničarka, učiteljica in mentorica raznih krožkov (dramski 
krožek, recitatorski krožek, gledališki klub, knjižničarski krožek, bralna značka). 
Meni, da se na ta način učenci naučijo največ in jih tako najbolje pripravi na »oder 
življenja«.  

Ključne besede: mentorica, slovenščina, gledališki klub, dramski krožek 

 

Summary  

The author of the text has been working for theater for many years - initially as an 
amateur actress, later as a director of children's and youth theater performances, various 
occasional school and local celebrations and events. She also uses her knowledge in the 
field of theater pedagogy in her everyday work at school as a Slovene teacher, a librarian 
and mentor of various after school activities (drama club, reciting club, theater club, 
library club, reading badge). She thinks that in this way pupils learn the most and prepares 
them best for the "stage of life". 
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Uvod 

Kar pomnim, me je gledališče privlačilo in fasciniralo. Prvi spomini mi sežejo v 
vrtec, ko smo si ogledali šolsko predstavo z naslovom Cesarjeva nova oblačila. Že 
takrat sem vedela, da bom tudi jaz nastopala na odru. In res sem. In to so moji 
najlepši spomini na osnovno šolo – nastopanje v šolskih igrah, predstavah, recitalih. 
Z gledališčem sem ostala povezana do današnjih dni – kot amaterska igralka in 
režiserka lokalnih predstav. Predvsem skušam čim več gledališča vključiti v svoje 
vsakdanje delo kot slovenistka in šolska knjižničarka, kjer mi izkušnje z odra 
pridejo še kako prav. Sicer pa: ali ni učilnica gledališče, kateder oder in učitelj 
»samo« igralec? 

Učenci/otroci tudi dandanes zelo radi nastopajo in se predstavijo na odru pred 
svojimi sovrstniki in starši. Ampak v zadnjem času opažam, da se pojavlja veliko 
ovir pri uresničevanju in usklajevanju želja učencev, mojih načrtov in pričakovanj 
okolice.  

1 Predstavitev (mojega) dela v šoli 



Že dvajset let poučujem na manjši podeželski šoli. Pouk slovenščine (poleg 
razrednih učiteljev) izvajava dve predmetni učiteljici. Poleg poučevanja 
slovenščine od 6. do 9. razreda vodim še šolsko knjižnico, včasih izvajam izbirni 
predmet Gledališki klub, kot interesne dejavnosti recitatorski, novinarski in 
dramski krožek, kadar so leta »siromašna« z učenci še Oddelek podaljšanega 
bivanja. Lahko bi rekla, da mi moje strokovno delo nudi obilo raznovrstnega dela z 
učenci in da mi moja izven šolska znanja in hobiji pridejo pri mojem delu še kako 
prav. In eno izmed takih področij je tudi gledališče.   

2 V katera področja svojega dela lahko vključim gledališče? 

2.1 Pouk slovenskega jezika (6. – 9. razred)/Tekmovanja iz znanja slovenščine: 
Cankarjevo tekmovanje in Slovenščina ima dolg jezik – književnost na filmu 

Po učnem načrtu za slovenščino, ki je v osnovi razdeljen na pouk slovnice in 

književnosti, je del le-te namenjen tudi spoznavanju dramatike (seveda primerno 

starosti). Učitelju je prepuščena (avtonomna) odločitev, ali bo o izbrani snovi 

teoretiziral ali bo izbrano dramsko besedilo uprizoril z učenci na odru. Po mojih 

dosedanjih izkušnjah so si učenci veliko bolj zapomnili - tako vsebino gledališkega 

dela, avtorja kot tudi literarno-teoretske gledališke pojme - če smo dramsko 

besedilo dejansko uprizorili na odru. 

Skozi leta poučevanja, pri različnih generacijah otrok in iz lastnega interesa skušam 

postaviti na oder različna besedila. Pa vendar so določena besedila »železni 

repertoar« naših druženj na odru. Tako smo največkrat uprizorili Linhartovo 

Županovo Micko in dramatizirali Prešernovega Povodnega moža.  

Ker izvajam še dodatni pouk slovenščine, kjer učence pripravljam na Cankarjevo 

tekmovanje, kjer je bila pred leti glavna tema ravno dramatika, smo takrat na oder 

postavili Suhodolčanovo »Narobe stvari v mestu Petpedi«. Na ta način sem skušala v 

tekmovalne vrste pritegniti čim več učencev, ki bi preko igre, dramatizacije … 

dodobra spoznali delo (in avtorja) in na ta način še lažje, predvsem pa kvalitetneje 

sodelovali na tekmovanju.  

Včasih pride generacija otrok, ki so nadarjeni in radi nastopajo na odru ter so 

obenem res zainteresirani za delo. Z njimi seveda lahko ustvarimo še več – 

nadgradimo igro in posnamemo film. Takrat tudi njihovo znanje razširimo in 

poglobimo še na področje filmskega ustvarjanja. Slavistično društvo vsako leto 

razpiše tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu, kjer lahko 

mladi ustvarjalci predstavijo svoje filmske stvaritve. Tudi naši učenci so že 

sodelovali in bili celo nagrajeni, npr. film Na drugi strani in Stara jablana.  

Prednosti: šele s tovrstnim načinom dela učenci začnejo dejansko razmišljati o 

dramskem dogajanju, raziskujejo in iščejo podatke: kdo so glavne osebe, zakaj so 

»pomembnejše« od stranskih, kdaj se dogajanje odvija (v katerem zgodovinskem 

obdobju, kako so takrat živeli ljudje) itd. Ko se poskušajo vživeti v osebe, se jim 

razvija empatija, izostrijo čute in čustva. Obenem morajo uporabiti tudi svojo 

domišljijo. Pri sceni, kostumih in rekvizitih pa pride na dan tudi njihova spretnost, 

iznajdljivost, ustvarjalnost. Tovrstne izkušnje pomagajo mnogim učencem pri 

premagovanju treme, dvigne se jim samozavest. Izboljša se jim zborna izreka.   



Težave:  

- število ur, ki je po učnem načrtu namenjeno za določeno snov (avtorja, delo), 

običajno ne zadostuje, če želimo to delo uprizoriti na odru ali ga celo posneti; 

zavedati se moramo, da bomo morali prilagoditi učni načrt in poloviti ure iz drugih 

poglavij oz. bomo morali »žrtvovati« tudi svoj prosti čas;    

- premalo vlog – preveč zainteresiranih učencev, 

- zainteresiranost učencev: sprva so običajno vsi navdušeni in bi vsi sodelovali – ko 

pa je potrebno dejansko narediti, jih navdušenje popusti, delajo samo nekateri, 

tudi kvaliteta izdelkov je zelo različna (odgovornost); 

- tehnična podpora – pomoč sodelavcev, ki niso vedno pripravljeni »žrtvovati« 

svojega časa; 

- kvalitetni tehnični pripomočki (npr. kamera) 

- potrebno je dobro načrtovati delo – zlasti če nameravamo sodelovati na 

tekmovanju (roki za oddajo izdelkov).  

 

2.2 Gledališki klub (izbirni predmet) 

Kot učiteljica slovenskega jezika vodim izbirni predmet Gledališki klub (GK). Učni 

načrt za GK predvideva, da učence seznanimo predvsem z literarno-teoretskimi 

pojmi s področja gledališča (npr. zgodovinski razvoj, vrste gledališč, sestavni deli 

gledališča itd.). Priporoča pa tudi, da z učenci pripravimo gledališko predstavo – ni 

pa nujno! Tu ponovno pride do izraza avtonomnost učitelja, ki se lahko odloči glede 

na lastne želje, zainteresiranost in sposobnosti učencev. Seveda ne smemo 

zanemariti podatka, da je to obvezni izbirni predmet, kjer je učenec ob koncu 

šolskega leta tudi ocenjen (kriteriji!). Po mojih izkušnjah je to glavni zaviralni 

element, da se več učencev ne prijavi k temu izbirnemu predmetu. 

Pred leti sem imela pri GK zelo zainteresirane in visoko motivirane ter nadarjene in 

sposobne učence, s katerimi sem delala na besedilu: Improvizacije na Sinjebradca. 

Najprej sem jim predstavila motiv Sinjebradca, nato smo si ogledali eno izmed 

dramatizacij tega dela na odru (ga predebatirali, analizirali …), nakar sem jim 

razdelila še dramsko besedilo. Ni jim bilo všeč. Izzvala sem jih, da naj ohranijo 

motiv, a ga modernizirajo, posodobijo in napišejo povsem novo besedilo. Nastale so 

Tajnice pri Sinjebradcu, s katerim smo sodelovali na Srečanju mladinskih 

gledaliških skupin in se uvrstili celo na regijsko tekmovanje.  

Težave:  

- pričakovanja učencev – mislijo, da bodo samo nastopali, potem pa naletijo na 

teorijo; 

- ocenjevanje znanja (kriteriji) – učenci pričakujejo samo lepe ocene; 

- prisotnost na urah – ne razumejo, da je to predmet (pouk!), ne pa krožek 



- doraslost učencev, njihove sposobnosti, zmožnosti, omejitve (strah, trema, 

starost …). 

 

2.3 Dramski krožek (interesna dejavnost) 

Vsako leto na šoli razpišemo dve skupini dramskega krožka – za nižjo in višjo 

stopnjo. Kolegica pokriva nižjo stopnjo oz. prvo triado, jaz pa 2. in 3. triado (6. do 

9. razred). Letno je temu krožku namenjenih 35 šolskih ur. Običajno se prijavi na 

krožek veliko učencev – veliko več kot pa je na voljo vlog. Izbira nastopajočih, 

usklajevanje med željami in sposobnosti zna biti zelo naporno in zelo nehvaležna 

naloga. Še vedno pa mi je najtežje izbrati ustrezno besedilo – ki bo aktualno, 

zanimivo tako učencem kot tudi meni in nam bo predstavljalo izziv. 

Preden se lotimo same dramatizacije besedila, vedno delam najprej s skupino: 

izvajamo socialne igre, besedne vaje, improvizacijo … da se učenci med seboj čim 

bolj povežejo in spoznajo. Spoznajo ne samo lastnosti in sposobnosti drug drugega, 

ampak tudi svoje osebne lastnosti. Na ta način je kasnejše delo veliko lažje: 

pomagajo mi pri izboru vlog, način igranja lažje prilagodimo določeni vlogi – 

predvsem pa se med seboj povežejo, si pomagajo in spodbujajo drug drugega.   

Težave: 

- veliko število zainteresiranih učencev, razmerje med dečki in deklicami, starostni 

razpon med sodelujočimi (izkušnje, znanje, sposobnosti), 

- izbor igralcev: pričakovanja in želje otrok ter njihove dejanske sposobnosti,  

- izbor primernega besedila (še vedno je malo primernih besedil, čeprav se mi zdi, 

da se stanje malo izboljšuje – Petka, (S)Petka, ŠePetka!), 

- mentor je običajno »deklica za vse« – sodelovanje in pomoč sodelavcev 

(glasbenik, likovnik, hišnik …), 

- naklonjenost in podpora vodstva (finance, tehnični pripomočki, material, 

tehnologija …), 

- termini vaj (časovno usklajevanje zaradi izven šolskih dejavnosti, izbirnih 

predmetov itd.) in razpoložljivost odra (usklajevanje z drugimi skupinami, ki 

koristijo oder). 

2.4 Recitatorski krožek (šolske in krajevne proslave in prireditve) 

Kot slovenistka na manjši podeželski šoli sem seveda pogosto zadolžena za 
organizacijo in izvedbo predstav, proslav in drugi prireditev na šoli ali v kraju, kjer 
šola vedno sodeluje z vsaj kakšno točko programa (a najpogosteje prevzame 
pripravo celotnega kulturnega programa).  Najpogosteje gre na tovrstnih 
prireditvah za preplet recitala in dramskih prizorov (npr. ob 8./9. februarju, ki je 
pri nas ne samo kulturni praznik, ampak obenem tudi krajevni praznik). Velikokrat 
dramatiziramo odlomke del ali kakšno pesem izbranega avtorja. Tudi na tovrstnih 
vajah z učenci pride prav gledališka pedagogika, saj s pridom izkoristim poznavanje 



za dihalne vaje, bralne vaje, dikcijo (pravilno izreko), tudi gibalne vaje, vaje 
sproščanja … (skrb za glas, telo, pravilna drža). 

2.5 Šolska knjižnica - podelitev bralnih značk (BZ) 

Večino svojega delovnega časa preživim v šolski knjižnici, kjer s pridom koristim 
svoje gledališke izkušnje. Ob zaključku šolskega leta pripravimo podelitev Bralnih 
značk, kamor povabimo eminentnega gosta/gostjo, ki je dobro poznan širšemu 
okolju, da pride in podeli bralna priznanja najbolj pridnim bralcem v tekočem 
šolskem letu. Seveda običajno povabimo znanega pesnika ali pisatelja, a smo gostili 
tudi že igralce (npr. Polde Bibič, Violeta TomiČ, Gojmir Lešnjak – Gojc, Primož 
Forte – Gušto) ali režiserje (npr. Tone Partljič, Vinko Moderndorfer). Seveda smo se 
ob takih priložnostih še posebej potrudili in pripravili dramatizacije, kjer mi je 
poznavanje gledališke pedagogike prišlo še kako prav.  

V okviru mentorskega dela v knjižnici vodim več projektov, med drugim tudi 
projekt Rastem s knjigo. Vsako leto učenci sedmih razredov v dar prejmejo knjigo 
slovenskega avtorja, ki je v preteklosti prejela nagrado (Večernico, Desetnico ipd.). 
Pred leti smo tako s sedmošolci po prejeti knjigi posneli film (Neli Kodrič: Na drugi 
strani).  

2.6 Oddelek podaljšanega bivanja 

Občasno sem zadolžena tudi za oddelke podaljšanega bivanja – del kurikuluma je 
tudi usmerjen prosti čas – in takrat se pogosto igramo socialne igre in igre 
improvizacije. Če pa pripravimo/zaigramo še kakšen skeč, je teden toliko bolj 
zanimiv, saj moramo izdelati sami sceno, rekvizite, kostume itd.   

2.7 Razredne ure  

Pogosto se na razrednih urah poslužim »igre vlog« in  saj tako v učencih razvijam 
empatijo, socialno in čustveno plat; zdi se mi, da se na ta način krepi povezanost 
med učenci, medsebojno razumevanje, reševanje nekaterih konfliktov, medsebojna 
pomoč, tudi samozavest nekaterih posameznikov. Izvajamo različne 
družabne/socialne igre, kjer krepimo medsebojno povezanost in zaupanje.  

 

3 Kje vidim težave 

Gledališče ustvarja sodelovanje (povezanost), dajanje in jemanje, vznemirjanje, 
doživetja in intuitivno energijo, ki se pretaka med vsemi udeleženci. Kadar so 
igralci sproščeni in v svojih vlogah uživajo, tedaj je sproščeno tudi občinstvo, ki v 
gledanju najde še neko dodatno zadovoljstvo. Smeh (sproščenost na vajah) 
razumem kot zadovoljstvo pri delu v okviru igre in s soigralci. Če je v predstavi 
najti poštenost, igranje, življenje in radost, jo bo vredno videti.  

Če hoče režiser delati z mladimi in igralsko nedozorelimi, se mora zavedati njihovih 
zmožnosti. Če ni zadovoljen z uprizoritvijo zaradi omejitev v igralcih, se mora 
zavedati, da je na tej stopnji rasti to vse, kar lahko pričakuje od njih (Spolin, 41). 



Vendar kot režiserka naletim pri delu še na nekaj ovir/težav: 

 Izbira besedila (primernost, aktualnost, ponudba-povpraševanje, zastarelost 
…). 

 Izbira termina vaj (pred/po pouku, izbirni predmeti, krožki, prostočasne 
dejavnosti, oddaljenost od šole …). 

 Pomoč sodelavcev (tehnična podpora, glasba, scena, motivacija, njihov 
odnos do otrok …). 

 Kostumi, scena, rekviziti (material, finance, sodelavci, naklonjenost vodstva, 
kreativnost in sposobnosti učencev). 

 Popularnost oz. prepoznavnost na šoli – slava je lahko pozitivna ali negativna 
(pripombe sodelavcev, zavist sošolcev).  

5 Zaključek 

Zame je učilnica gledališče, kateder oder, jaz igralka in moji učenci moje 
občinstvo, za katerega se želim potruditi vsako uro posebej. Zato se na vsako uro 
skrbno pripravim. Na tovrstne nastope pred publiko želim pripraviti tudi svoje 
učence – želim, da obvladajo svoje telo, glas, da se naučijo lepe slovenske izreke, 
da so samozavestni, premagajo tremo in so vešči nastopanja. In vse to mi nudi 
znanje, ki ga pridobivam na seminarjih, izobraževanjih gledališke pedagogike in 
lastne izkušnje z odra.   
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