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AKTIVNO VKLJUČEVANJE OTROK V NASTAJANJE GLEDALIŠKE 

PREDSTAVE 

 

1 POVZETEK  

V prispevku predstavim delo pri interesni dejavnosti gledališče in aktivno vključevanje 

učencev v vse faze nastanka avtorske gledališke predstave. Šestnajstim učencem 4. in 5. 

razreda sem predstavila osnovno zamisel za gledališko predstavo in bili so navdušeni. 

Zagnano in ustvarjalno so začeli sodelovati pri nastajanju igre z naslovom Džungla. Na njim 

primeren način sem jih vključila v pisanje besedila, izdelovanje kostumov, projekcije in 

rekvizitov. Učenci so imeli možnost izraziti svojo ustvarjalnost in zamisli. S predstavo smo se 

udeležili Območnega srečanja otroških gledaliških skupin v SNG Maribor in se ob koncu 

šolskega leta predstavili staršem in krajanom na zaključni prireditvi OŠ Rače. 

Ključne besede: gledališka predstava, interesna dejavnost, ustvarjalnost, džungla. 

 

2 UVOD 

Za uvod v prispevek sem si izbrala odlomek iz priročnika s primeri dobre prakse iz vrtcev, 

osnovnih in srednjih šol z naslovom Kulturno-umetnostna vzgoja, saj so moja načela pri delu 

z učenci pri gledališkem krožku podobna. 

Pomembno je, da pedagog zna voditi mlade gledališčnike, pri čemer ne uresničuje le svoje 

lastne vizije, pač pa vodi sodelujoče tako, da sami iz lastnih izkušenj in zaznavanja ter 

razumevanja sveta ustvarijo gledališki dogodek. Pri gledališkem vodenju se je torej nujno 

odreči stereotipom in konvencijam ter iskati avtentične in izvirne načine uprizarjanja, ki 

sporočilnost črpajo iz mladih gledališčnikov (Zavod RS za šolstvo, 2011, str. 102). 

 

3 INTERESNA DEJAVNSOT  

Učenci obiskujejo gledališko dejavnost v okviru interesne dejavnosti enkrat tedensko. Z 

veseljem obiskujejo vaje, saj na njih ustvarjamo in iščemo nove načine za prikaz različnih 

vsebin. Kot mentorici so mi namreč največji izziv lastna avtorska dela, saj lahko v njih najlaže 

izrazim del sebe in svojih predstav o svetu ter obenem učence vzgajam v iskanju novih in 

drugačnih rešitev. 
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Cilji, ki jim sledimo pri interesni dejavnosti gledališče, so: 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 doživljanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 razvijanje izražanja in komuniciranja, 

 razvijanje koordinacije in orientacije na odru, 

 priprave na prireditve in navajanje na nastop pred množico, 

 spodbujanje učencev k samostojnemu ustvarjanju z gibi, 

 dviganje ravni kulturne zavesti.  

 

Z učenci iz 4. in 5. razreda smo začeli ustvarjati v septembru 2015. Učencem sem predstavila 

osnovno zamisel in bili so navdušeni. Zagnano in ustvarjalno so začeli sodelovati. Najprej 

smo se osredotočili na besedilo. Pogovarjali smo se o jeziku, ki ga uporabljajo v džungli; tam 

namreč ne govorijo slovensko. Po razpravi smo se dogovorili, da bomo govorili vzvratno, 

torej v »nazajščini«. Nekaj tednov je trajalo, da smo sestavili besedilo. V tem delu nastanka 

gledališke predstave so otroci potrebovali največ spodbude, saj so si gledališki krožek 

predstavljali malo drugače, zgolj igro. Nastalo je zanimivo, kratko in jedrnato besedilo. 

 

 

4 PREDSTAVITEV VSEBINE GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

To je kratka zgodba dveh uslužbencev revije National Geografic, ki v svoji pisarni iščeta 

fotografije in podatke o džungli. Kmalu namreč izide revija. Odločita se, da jo gresta džunglo 

poiskat. Ustrezno opremljena se podata na raziskovalno pot. Ob zvokih iz gozda se skrijeta za 

drevesa, opazujeta skupino črncev, ki prihajajo na novo ozemlje, in na skrivaj fotografirata. 

Ženske kuhajo, moški se urijo v borilnih veščinah. 

Ko poglavar zagleda tujca, ki fotografirata, se dogajanje ustavi. Odpeljejo ju na grmado. 

Osnovna težava je v komunikaciji, saj ne govorijo istega jezika. Nastane nekaj komičnih 

situacij.  

Končno se dogovorijo in poglavar jima dovoli, da si ogledata del njihovih vsakdanjih opravil 

in jih fotografirata. Skupina črncev se kmalu poda na novo pot, na iskanje dobre zemlje. 

Uslužbenca se poslovita in si vsa navdušena ogledujeta uspešno posnete fotografije. Z 

obiskom džungle sta zelo zadovoljna. 

Privoščita si počitek in branje revije, ki je pravkar izšla. Vsa navdušena ugotovita, da so v njej 

objavljene njune fotografije. 

Posebnost predstave: 

Začetek in konec predstave poteka v slovenskem jeziku. Osrednji del, v džungli, pa v 

»nazajščini«. Za lažjo spremljavo lahko gledalci berejo nadnapise, ki se predvajajo na platnu 

za igralci. Predstavo spremljata učenca glasbenika z bobnom in strgalom, ki tako stopnjujeta 

napetost in poudarjata ritem džungle. 

 



5 BESEDILO 

 

1. prizor 

Uslužbenca revije National Geografic iščeta zamisel, kje dobiti fotografije o džungli. Sedita 

za mizo, iščeta po globusu, atlasu …  

Prvi uslužbenec: DŽUNGLA, JOJ, TA DŽUNGLA! ŠE NOBENE FOTOGRAFIJE 

NIMAVA! JUTRI PA IZIDE REVIJA. BRALCI PA BI RADI SPOZNALI DŽUNGLO. 

Drugi uslužbenec: DŽUNGLA? KJE JE TA DŽUNGLA? POJDIVA JO POISKAT! 

(Nadeneta si brezrokavnike, torbe s fotoaparati ter klobuke. Uslužbenca opazujeta, poslušata 

… Ko zaslišita zvok, se skrijeta za grmiček in opazujeta dogajanje.) 

_________________________________________________________________________ 

2. prizor 

Črnci previdno prihajajo na novo območje. Množica črncev ugotavlja, ali je varno, odmikajo 

veje, grme. Od strani se pripeljeta dva čolna. Nato pride šef in dva, ki nosita banane. Poglavar 

se ustavi. 

Poglavar: POČAKAJTE! 

Poglavar: ZEMLJA! (Pogleda zemljo.) JA, DOBRA ZEMLJA! 

Črnci: JA, DOBRA ZEMLJA! JEEE! 

Poglavar: PLES! (Množica črncev pleše in se veseli.) 

Poglavar: DOVOLJ PLESA! NA DELO! (Množica odide z odra.) 

__________________________________________________________________________ 

3. prizor  

Šefica kuhinje (ukazuje): PO VODO, DRAČJE, KOKOS, BANANA! 

Kuharice: JAZ, JAZ, JAZ! 

Šefica kuhinje (ukazuje): MEŠAJ, MEŠAJ, MEŠAJ! 

Šefica kuhinje: MESO!!! (Dva prineseta meso na palici – kače, piščanca idr.) 

Črnca: ULOVILA SVA SAMO TO!  

Šefica kuhinje: JA, JA. 

Šefica kuhinje (ukazuje): HOOO! 

Šefica kuhinje (ukazuje): MOŠKI JEST! 



(Kuharice se umaknejo s sklonjenimi glavami in v ritmu glasbe odidejo z odra.) 

________________________________________________________________________ 

4. prizor 

Moški: (Pritečejo in nekontrolirano jedo.) JA, DOBRO, DOBRO! 

Poglavar: VAJA!!! PALICA! (Glasbeniki igrajo v ritmu. Glasba se ustavi!) 

Vojaki: ENA, DVA, TRI (3-krat) (Mečejo kopje.) 

Poglavar : POZOR! MOČ!,MOČ! MOČ! (Jih spodbuja in ritem se stopnjuje.) 

Poglavar: NEVARNOST! (Vojaki se vržejo na tla.) 

Poglavar: POZOR! MOČ! MOČ! MOČ! (Jih spodbuja in ritem se stopnjuje.) 

Poglavar gre na obhod in opazi neznanca ter udari s palico: SOVRAŽNIK!!! 

 

5. prizor 

Vsi pritečejo na oder in preganjajo sovražnika s ploskanjem in tolčenjem ob tla. 

Uslužbenca: SAMO FOTOGRAFIRAVA, IŠČEVA DŽUNGLO!! 

Črnci: (Črnci ju obkolijo in peljejo na grmado.): OGENJ, OGENJ, OGENJ!!!! 

Uslužbenca: PLEASE! (Klečita na kolenih in prosita.) 

Črnci: PIS? 

Uslužbenca: MOLIM! 

Črnci: MOLIM? 

Uslužbenca: POR FAVOR! 

Črnci: LAVOR? NE, NAŠ LAVOR! 

Uslužbenca: PROSIM! (Uslužbenec obenem iz torbe potegne zgoščenko.) 

Poglavar: POSIM? AJ, POSIM! 

Črnci: POSIM, POSIM!!! 

Poglavar: (Je zadovoljen in se zahvali za bleščečo zgoščenko.) JA, DOBRO, JA, DOBRO!!! 

Poglavar (ukaže): NA DELO!!! 

Črnci se razporedijo. Uslužbenca fotografirata. 



Vojaki (palica): ENA, DVA, TRI! (Ponovijo vse, navedeno zgoraj.) 

Kuharice (mešajo in kuhajo): MEŠAJ!!! 

Uslužbenca veselo fotografirata črnce pri delu. 

Poglavar: OOOOP!!! (S palico udari ob tla, poslovi se od uslužbencev.) 

Poglavar: DOBRA ZEMLJA TJA! 

Vsi: DOBRA ZEMLJA, DOBRA ZEMLJA!!! (Črnci se v ritmu glasbe poslovijo in odidejo 

na novo ozemlje.) 

___________________________________________________________________________ 

6. prizor 

Uslužbenca ležita na ležalnikih z revijo v roki. Ko v reviji zagledata objavljen članek, skočita 

v zrak in zakličeta: DŽUNGLA!!! 

 

6 GLASBA  

Dva učenca sta se navdušila nad afriškim ritmom in sprejela vlogi glasbenikov. Predstavo sta 

spremljala z bobnom in s strgalom. Vloga glasbenika je zahtevala potrpežljivost na vajah in 

dobro poznavanje predstave, saj sta morala ob pravem trenutku vstopiti v dogajanje. Učenca 

glasbenika z bobnom in s strgalom stopnjujeta napetost in poudarjata ritem džungle. 

 

7 IZDELOVANJE KOSTUMOV 

Pri izdelavi kostumov smo uporabili ustvarjalnost in spretne roke ter jih izdelali kar v šoli. S 

sodelavko sva iz odpadnih kosov blaga in širše elastike izdelali krila in spodnje dele oblačil za 

fante. Šivanju smo se izognili tako, da smo na elastiko s spenjalnikom pritrdili blago. 

Namesto barvanja kože smo uporabili črna oblačila. Tudi nakupu lasulj smo se izognili in 

uporabili črne majice in gumice. Poglavarja smo oblekli bolj bogato. Dodali smo mu ogrinjalo 

in oblačilo iz rafije, da se je ločil od svojega ljudstva. Uslužbenca smo oblekli v vsakdanja 

oblačila in jima nadeli še telovnike, fotografske torbe in fotoaparate. 

 

8 REKVIZITI 

Pri izbiri rekvizitov in scene se vedno držim načela, da je manj več. Rekvizit, ki ga postavimo 

na oder, uporabimo na čim več načinov. Pri tem spodbujam tudi otroke, da razmislijo, kaj vse 

lahko počnemo z določenim rekvizitom.  



Tokrat sem se odločila za odpadne tulce, ki nam jih v šolo prinašajo mamice, ki delajo v 

trgovinah ali v tovarnah z blagom. Tulce smo prebarvali s tempera barvami v odtenkih, ki jih 

najdemo v džungli.  

Tulec v naši predstavil predstavlja: 

 poglavarsko palico  

 veslo 

 kuhalnico 

 kopje  

 daljnogled 

 glasbilo 

 nosilo 

 dračje (več krajših tulcev) 

Uslužbenca sta si pomagala s fotoaparati iz kartona, ki sta jih izdelala sama. 

 

9 SCENA IN PROJEKCIJA 

V naši gledališki igri so tri prizorišča. Prvo prizorišče je v pisarni, v kateri smo uporabili 

pisalno mizo, dva stola, globus in knjige. Drugo prizorišče je v džungli. Za sceno smo 

uporabili projekcijo, ki jo je pripravil in uredil učenec gledališkega krožka. Tretje prizorišče je 

nekje v sproščenem okolju. Uporabili smo dva ležalnika in revijo. 

 

10 POSEBNOST PREDSTAVE 

Začetek in konec predstave poteka v slovenskem jeziku. Osrednji del, v džungli, pa v      

»nazajščini«. Za lažjo spremljavo lahko gledalci berejo nadnapise, ki se predvajajo na platnu 

za igralci in so del projekcije.  

 

11 MNENJE OTROK O DELU V GLEDALIŠKI DEJAVNOSTI IN O PREDSTAVI 

DŽUNGLA 

Če želimo na svojem področju napredovati, je pomembno, da delo ob koncu tudi analiziramo 

in evalviramo. V ta namen sem pripravila kratek anketni vprašalnik o delu v gledališkem 

krožku in o predstavi ter ga razdelila učencem. 

 

  



ANKETNI VPRAŠALNIK 

Mnenje otrok o delu v gledališki dejavnosti in o predstavi džungla 

Ob koncu dela pri gledališkem krožku imam za vas nekaj vprašanj. Pri odgovorih 

bodite iskreni, saj mi vaše mnenje pomaga k napredku pri svojem delu z učenci. 

1. Delo v gledališkem krožku je zajemalo: predstavitev vsebine, skupno sestavljanje 

besedila, vaje, pripravo projekcije, pripravo rekvizitov, kostumov idr. Ali vam 

ustreza, da ste v nastajanje gledališke predstave vključeni tudi učenci? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

2. Vsebina letošnje gledališke predstave se je nanašala na življenje v džungli. Kaj 

menite o izboru vsebine? Kako ste doživeli džunglo? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. V primeru, da se tudi naslednje šolsko leto nameravate vpisati v gledališki 

krožek, napišite temo, na katero bi radi ustvarjali. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Rezultati ankete so bili pozitivno naravnani. 



Odgovori na 1. vprašanje: 

 Ja, ker sem veliko izvedela in se zelo zabavala. 

 Ja, ker imam sedaj več znanja, kako se naredi predstava. Bilo mi je všeč, ker smo 

uporabili domišljijo. 

 Ja, saj smo lahko vključili tudi svoje mnenje in se pri tem tudi zabavali. 

 Da, ker je prav, da vidimo, kako se vse izdeluje in da tudi sami pomagamo pri tem. 

 Da, ker lahko vključimo svoje mnenje. 

 Da, ker nas zanima, kako nastaja predstava. 

 Ja, ker je zanimivo, iz tega se tudi učimo, predvsem pa se družimo, veliko zabavamo 

in uživamo v tem. 

 

Odgovori na 2. vprašanje: 

 Gledališko predstavo sem doživela tako, kot da sem res v džungli. Nisem si mislila, da 

bo tako zabavno. 

 Zdelo se mi je, kot da smo v pravi džungli, kot v krdelu. 

 Meni je bila vsebina zelo všeč, ker ni bilo treba dosti govoriti in je bilo veliko gibanja. 

 Vsebina je bila super in zabavna, kot da bi bili res v džungli. 

 V redu, ker je bila pustolovska. 

 Vsebina je bila zelo domiselna. Džunglo sem doživel kot izjemno izkušnjo. 

 Izvedela sem veliko novega in se marsikaj naučila o tem, kako živijo ljudje na drugih 

celinah. 

 

 



Odgovori na 3. vprašanje: 

 O poletu v vesolje. 

 Mislim, da še imamo precej časa za premislek. 

 Otroci v dežju. 

 Roboti. 

 Vesoljci. 

 Vseeno mi je, prilagodim se lahko vsaki temi. 

 O prihodnosti in raziskovanju vesolja. 

 Nimam še ideje za prihodnje šolsko leto. 

 

12 ZAKLJUČEK 

Delo pri interesni dejavnosti gledališče je bilo organizacijsko in tehnično precej zahtevno in je 

od mene zahtevalo veliko energije, iskanja novih rešitev in drugačnih metod dela. Kljub 

izzivom in občasni negotovosti nam je uspelo narediti korak naprej pri gledališki dejavnosti in 

na to smo ponosni. Mnenje udeleženih otrok, ki so ga izrazili v izvedeni anketi, zadovoljni 

gledalci in pozitivna kritika strokovnih ocenjevalcev pa so kapljice goriva, ki bodo ustvarjalni 

motor poganjale naprej. 
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