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POVZETEK:  

Prispevek govori o različnih vidikih medpredmetnega ustvarjanja šolske gledališke predstave, 

pri katerem so otroci aktivno vključeni v vse faze nastajanja predstave – raziskovanje teme, 

oblikovanje scenarija, likovna podoba in glasbena podlaga ter končna postavitev predstave so 

v veliki meri prepuščeni udeležencem gledališkega krožka. Učenci so v prvi fazi raziskovalci, 

ki v knjižnih in spletnih virih iščejo informacije o dani temi. Izberejo dejstva, ki so zanimiva, 

aktualna in atraktivna njim samim ter tudi potencialnemu gledalcu. Sledi pisanje scenarija, 

kjer se učenci posvetijo besednemu izražanju in iščejo primeren slog in način podajanja 

informacij. Nadaljujejo z oblikovanjem likovne podobe (lutke, rekviziti, scena) ter izbiro 

glasbene podlage; še posebej je pri slednjem pomemben vidik empatije. Tudi vživljanje v 

vlogo, besedna uprizoritev in gibanje na odru so za mlade izjemne ustvarjalne izkušnje. 

Tovrsten pristop k ustvarjanju šolske gledališke predstave od učencev terja izjemno 

angažiranost in ustvarjalnost, povezovanje različnih predmetnih področij pa krepi tudi 

kvalitetno medsebojno komunikacijo vseh udeležencev, nenazadnje tudi mentorjev.   
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ABSTRACT: 

The article discusses different aspects of cross-curricular creation of a school play, where 

students are actively involved in all phases of creating a school play – from topic search, 

writing the script, inserting visual and musical elements into the play and the actual 

performance as well. First of all, students are researchers who gather information on the 

given topic in books and on the internet. They choose the facts which they find interesting 

and important. Secondly, they write the script for the play and are thus verbally creative when 

in search of the appropriate writing style and ways of expressing their thoughts. They 

continue with creation of the visual elements (puppets, props and scenic design) and choice 

of music for the play. Adopting the role, verbal expression and movement on the stage are of 

extreme importance for the creativity of young people. Such an approach to creation of a 

school play demands a thorough engagement and creativity of pupils, cross-curricular 

approach enhances good communication of all the parties involved, including mentors.  
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ŠOLSKO GLEDALIŠČE KOT POLIGON ZA KREPITEV 
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1. UVOD  

Pri pripravi šolske gledališke predstave se pogosto zgodi, da učitelj mentor izbere besedilo, 

učencem razdeli vloge in tako začne nastajati predstava. To pa je v nasprotju s sodobnim 

pogledom na to, kakšnega posameznika naj bi vzgajala sodobna šola, saj so v povezavi s 

sodobnim poukom nenehno v ospredju izrazi inovativnost ustvarjalnost, kreativnost in 

iznajdljivost ... Musek Lešnik (2011) navaja, da je eden poglavitnih ciljev prenovljene šole po 

letu 1995 »razvijati sposobnosti samostojnega ustvarjalnega in kritičnega mišljenja«. Šola je 

tisti prostor, ki skuša otroke vzgajati v kreativne posameznike, ki bodo sposobni najti 

drugačne in inovativne rešitve vsakdanjih problemov, pri čemer izhajamo iz Zavez EU, kjer 

je navedeno, da bi moralo osnovno in srednješolsko izobraževanje otroke pripraviti na 

samostojno, in inovativno razmišljanje (Šorgo 2012). Tudi v ciljih Bele knjige je zapisano, da 

mora šola razvijati »kritičnega, avtonomnega, odgovornega in samostojnega posameznika, ki 

neguje radovednost in domišljijo, razvija neodvisno mišljenje ter svojo ustvarjalnost in 

inovativnost« (Krek, Metljak 2011).  

Sodobne smernice vzgoje in izobraževanja torej narekujejo tudi drugačen pristop k pripravi 

in realizaciji šolske gledališke predstave in tega se na naši šoli dobro zavedamo, zato pripravo 

gledališke predstave imenujemo kar »ustvarjanje«. Otroška kreativnost pride do izraza, ko so 

učenci postavljeni pred izziv, da morajo iz osnovne literarne predloge izpeljati celotno 

lutkovno-gledališko predstavo ter jo postaviti na oder, pri čemer so odgovorni tudi za likovno 

in glasbeno opremo predstave.   

V nadaljevanju opisujem, na katere načine so učenci lahko kreativni pri ustvarjanju 

gledališke predstave, posvetim pa se tudi pozitivnim in negativnim platem implementacije 

tovrstnega pristopa pri delu z mladimi. Pri tem se nanašam na lastno izkušnjo mentoriranja 

lutkovno-gledališke predstave KulCankar, ki smo jo z učenci gledališkega krožka pripravili v 

šolskem letu 2017/2018. Tudi na naši šoli smo namreč želeli obeležiti 100-letnico smrti 

največjega slovenskega pisatelja, Ivana Cankarja ter velikana slovenske pisane besede 

približati osnovnošolcem od prvega do devetega razreda.   

 

2. USTVARJALNI SMO LAHKO NA RAZLIČNE NAČINE 

1. Izbor teme – spodbujanje radovednosti in raziskovalne žilice 

Že sam izbor teme, ki bo osnova za pripravo gledališke predstave, je lahko izjemna spodbuda 

učencem, da dano izhodišče dodobra raziščejo in proučijo, pri čemer lahko posegajo tako po 

spletnih kot knjižnih virih. V tovrstnem procesu raziskovanja krepijo kompetence in 

strategije za iskanje relevantnih podatkov, kar je pomembna spretnost v današnjem času 

poplave različnih informacij. 

Prva faza ustvarjanja je bila v našem primeru branje treh Cankarjevih črtic (Bobi, Skodelica 

kave in Pehar suhih hrušk) ter proučevanje dejstev o pisateljevem življenju, da so se učenci 

spoznali z njegovim življenjem in delom. Skozi proces raziskovanja in iskanja informacij po 

literaturi in spletnih virih so učenci pridobili motivacijo za delo, saj so Cankarjevo življenje, 

delo, še posebej pa nenavadne okoliščine smrti pritegnili njihovo pozornost. Prav tako so jih 



zanimali nenavadni drobci iz njegovega življenja, te so motivirano preučevali in si delali 

zapiske, hkrati pa so že izmenjevali ideje, kako zanimivosti predstaviti na odru.  

Učenci ob primerni spodbudi postanejo zagnani raziskovalci, ki uspešno navigirajo med 

različnimi vrstami podatkov ter spletnimi in knjižnimi viri.    

 

2. Besedna ustvarjalnost in vsebinska inovativnost 

Podatki so pridobljeni in na vrsti je naslednja ustvarjalna faza – urejanje vseh informacij v 

smiseln cikel ter pisanje scenarija predstave. Ko so učenci postavljeni pred izziv, da morajo 

samostojno napisati scenarij za predstavo, pride do izraza predvsem njihova besedna 

ustvarjalnost (slogovna izvirnost, raznolikost izražanja, duhovitost ...), pokaže pa se tudi 

vsebinska inovativnost (situacijska in značajska komika), saj svoje literarne junake oblikujejo 

po lastni zamisli.  

V našem primeru so se učenci odločili za format komedije, ki je zaradi njihove inovativnosti 

pravzaprav zadostila vsem kriterijem dobre komedije – vsebovala je namreč besedno in tudi 

situacijsko in značajsko komiko. Prav tako se je izkazalo, da imajo učenci zelo dobro 

oblikovano idejo o tem, kako Cankarja predstaviti gledalcem na sodoben in zabaven način. 

Njihov koncept je obsegal preplet starinske Cankarjeve slovenščine in mladostniškega slenga. 

Z uporabo mladostniškega jezika so gledalcem znali približati družbene razmere 

Cankarjevega časa, uspešno pa so razložili tudi nekatere arhaizme, ki so sodobnim otrokom 

popolnoma tuji.  

V želji spodbuditi kreativnost otrok torej scenarij v veliki meri prepustimo otrokom in njihovi 

idejni zasnovi, mentor pa učence vodi skozi ustvarjalni proces odkrivanja informacij in 

postavljanja teh podatkov v smiseln in razumljiv besedilni potek.  

 

3. Vživljanje v vlogo, igralska govorica in gibanje 

Tretja faza, ki pride na vrsto, ko je scenarij izoblikovan, je postavitev predstave na oder, ki 

temelji na vživljanju v vlogo, dramski govorici in telesni igralski izraznosti. Priprava 

predstave je izredno pomembna izkušnja, ob kateri otroci spoznavajo proces in temeljne 

značilnosti gledališke igre ter razvijajo senzibilnost za uprizoritev (Korošec, 2015), pri tem 

govorimo o gibanju na odru, artikulaciji in ubesedovanju čustev.  

Učenci hitro ugotovijo, da igralska govorica na odru vsebuje veliko več kot le govorjeno 

besedo (glasnost, artikuliranost, zvočnost, intonacija in poudarki), temveč tudi telesno-

gibalno izraznost (ki obsega mimiko, gibanje in kretnje); nenazadnje pa sprejmejo tudi 

dejstvo, da sta na odru izrazna tudi molk in negibnost. Dobrega igralca namreč odlikujejo 

tudi »označujoča drža in obnašanje za določene osebne in značajske lastnosti, posebni, nemi 

mimični poudarki, kretnje in premiki, nema soigra in pantomimični odziv na sobesednikovo 

igro, igra z rekviziti, pomenljivo izpostavljena pantomimična igra in tudi molčeča negibnost« 

(Ahačič in Pignarre, 1985).   

Koroščeva (2015) navaja, da je učencem, ko nastopajo na odru, ponujena »izkušnja, skozi 

katero lažje razumejo medčloveške odnose, se vživijo v življenje drugih ljudi in uvidijo 

morebitne alternativne možnosti za svoje reakcije in dogodke.« Izhodišče postavitve na oder 

je res besedilo, vendar ga učenci skozi proces uprizarjanja kreativno predelajo in 

preoblikujejo, ga naredijo po svoji meri oz. vanj vložijo sami sebe. Pomemben vidik 

vživljanja v vlogo posameznika pa je na tej točki tudi razvijanje empatije, in sicer tako 



identifikacije z drugo osebo ali objektom kot tudi zavedanja lastnih občutij po tej 

identifikaciji (Tajnik Stupar, 2002). V procesu priprave naše predstave so se učenci vživljali 

v različne sodobne like in tudi v lutke, s katerimi so predstavili Cankarja in osebe iz njegovih 

črtic. 

Skozi vživljanje v vlogo in oblikovanje dramske govorice učenci spoznavajo, da ima slednja 

dvojni pomen – nespremenljivi del, ki obsega napisano besedilo in spremenljivi del, ki 

obsega posredno izražene, notranje vsebinske pomene, ki jih lahko izrazi samo igralec. Bolj 

kot je igralec ustvarjalen, bolj pridejo do izraza ti notranji vsebinski pomeni (Ahačič, 

Pignarre, 1985). 

V tej fazi je pomembna vloga mentorja, ki bdi nad procesom vživljanja v vloge in 

postavljanja predstave na oder 

 ter poskrbi za morebitna trenja ter težave, ki se lahko pojavijo. Hkrati pa opozori tudi za 

primerno gibanje na odru ter jasno in razločno artikulacijo. 

 

4. Glasbena ustvarjalnost  

Šolske gledališke predstave imajo praviloma tudi glasbeno podlago, ki dopolnjuje dogajanje 

na odru in poudarja posamezna čustvena stanja. Tako ustvarjanje šolske predstave nudi tudi 

odlično možnost medpredmetnega povezovanja gledališča in glasbene umetnosti. Pri tem 

lahko govorimo o glasbeni produkciji učencev, kar smo na naši šoli realizirali v preteklih 

letih, ko smo delali glasbeno-dramske predstave. Glasbena ustvarjalnost pa ni zgolj glasbena 

produkcija kot taka, temveč je to lahko tudi percepcija glasbe ter povezovanje glasbenih 

insertov s posameznimi deli scenarija ter odrske postavitve.  

Na tovrsten način smo obogatili našo predstavo o Ivanu Cankarju – s posameznimi dobro 

prepoznavnimi glasbenimi odlomki smo namreč želeli izpostaviti posamezne dele predstave 

ter še bolj poudariti posamezna čustvena stanja in Cankarjev bogat notranji svet, ki ga je sicer 

zgolj z gledališko igro otrok težko predstaviti. Na tem mestu se navezujem predvsem na 

čustvena stanja, kakršna so razočaranje nad samim seboj, osamljenost, nerazumevanju s 

strani drugih, globoko ponižanje človekovega dostojanstva ipd. Kot primer navajam pesem 

Mission Impossible za prikaz kraje hrušk ter pesem Mr Lonely za prikaz Cankarjeve 

osamljenosti in zlovoljnosti.   

Med procesom izbiranja glasbene podlage pride do izraza še en vidik glasbene kreativnosti, 

in sicer empatija – prepoznavanje ustrezne glasbene podlage, ki se ujema s čustvenim 

stanjem, ki ga želimo pokazati, zahteva visoko stopnjo empatije ter zmožnost povezati ta 

čustva z glasbo. 

 

5. Likovna ustvarjalnost 

Bistveni del šolskih gledaliških predstav je tudi likovna podoba celotne uprizoritve, kjer se 

ponovno pokažejo pozitivni vidiki medpredmetnega povezovanja. Do izraza lahko pridejo 

likovno nadarjeni učenci, ki imajo možnost pokazati svoje razumevanje dogajanja na odru ter 

ga likovno podpreti. 

Za likovno podobo predstav, ki jih pripravljamo na naši šoli, skrbi kolegica likovnica. Pred 

dejanskim procesom likovnega ustvarjanja učenci proučijo temo, oblikujejo koncept po 

navdihu lastne domišljije in šele v naslednji fazi se posvetijo oblikovanju scene, rekvizitov in 

v našem letošnjem primeru tudi lutk. 



 

 

 

 

3. POZITIVNE IN NEGATIVNE PLATI USTVARJALNEGA PRISTOPA 

Izbira tovrstnega pristopa k ustvarjanja gledališke predstave ima veliko pozitivnih in tudi 

negativnih plati. V našem primeru je bil končni rezultat, torej predstava KulCankar, zelo 

dobro sprejet pri učencih in učiteljih vseh treh triad, pohvalili so jo tudi starši. To je zagotovo 

pozitiven aspekt, a posledic tovrstnega dela z učenci je bistveno več kot le uspešno izvedena 

predstava in zadovoljni mladi ustvarjalci.  

Ugotavljam, da učenci pridobijo široko razumevanje dane teme (v našem primeru govorimo o 

Ivanu Cankarju, njegovem delu in življenju), če so pri ustvarjanju predstave prisotni od 

začetne faze raziskovanja in zbiranja informacij. Znanje, ki ga usvojijo, je bolj trdno, kot bi 

bilo, če bi zgolj memorirali posamezne replike. Med samim procesom iskanja informacij se 

učenci učijo še ene pomembne stvari – to je razbiranja bistvenih podatkov v poplavi 

informacij, ki jih je moč najti na spletu.   

Med pisanjem scenarija učenci širijo svoje besedišče, pilijo svoj slog in krepijo svoje besedno 

izražanja, pri čemer medsebojno sodelujejo in se hkrati učijo drug od drugega. Oblikovanje 

predstave bazira na sodelovalnem učenju in medpredmetnem povezovanju, skozi katero 

učenci pridobijo veliko kompetenc – naučijo se sodelovanja in izmenjave idej ter pridobijo 

komunikacijske spretnosti. V tovrstni kreativni proces smo vključeni tudi mentorji – tako kot 

»izvajalci in udeleženci integrativnega kurikula. Kritično prijateljevanje in kolegialno učenje, 

ki ga omogoča in spodbuja povezovalni kurikul, je s svojo neposredno prepričljivostjo najbolj 

koristna in produktivna oblika profesionalnega razvoja učiteljev« (Pavlič Škerjanc 2010). Na 

osnovi tovrstnega medsebojnega kreativnega sodelovanja učencev in učiteljev pridobiva tudi 

šola kot organizacija, ki se z novo kakovostjo dela promovira v ožjem in širšem okolju kot 

inovativna in ustvarjalna, odprta za izzive sedanjosti in prihodnosti ter pripravljena iskati 

nove odgovore na vprašanja (Pavlič Škerjanc 2010). 

Učenci v takšno predstavo dajo več sebe, zato so tudi bolj angažirani in motivirani za delo, 

redno prihajajo na vaje in njihov trud se nenazadnje pokaže tudi v končnem produktu, ki 

gledalce navduši. Vloge, ki jih mladi igralci odigrajo, so prepričljive in žive, saj jih dobro 

razumejo in vanje vložijo sami sebe. Skozi celoten proces ustvarjanja predstave se učijo tudi 

empatije – razumevanja drugega ter povezovanja čustvenih stanj z besednim in tudi 

glasbenim izražanjem.  

Po drugi strani pa zaznavam tudi nekaj negativnih plati uporabe tovrstnega modela. V prvi 

vrsti je to zagotovo dolgotrajnost procesa ustvarjanja predstave, saj vsak posamezni korak 

terja svoj čas, še posebej, če želimo, da so učenci res angažirani. Zaradi poplave vseh drugih 

obveznosti, s katerimi s(m)o soočeni tako učenci kot mentorji, je tako potrebnega veliko 

usklajevanja in dogovarjanja. Prav tako se večkrat zgodi, da med burno razpravo, polno 

otroške ustvarjalnosti, zazvoni šolski zvonec in ustvarjalni proces je potrebno prekiniti ter ga 

nadaljevati prihodnjič.  

Vloga mentorja pri ustvarjanju take predstave je zahtevna – po eni strani je namreč tihi 

svetovalec, ki bdi nad procesom ustvarjanja, hkrati pa otroci potrebujejo dovolj prostora za 

kreativno izmenjevanje idej. Tu je vedno prisotna dilema, do katere mere se vmešavati v 



ustvarjalni proces otrok. Mentor se prav tako znajde v vlogi mediatorja in moderatorja, ki 

mora poskrbeti za to, da ne prihaja do (pre)hudih trenj med udeleženci ustvarjalnega procesa, 

kar je pogosto nehvaležna vloga.  

 

 

4. ZAKLJUČEK 

Ustvarjanje gledališke predstave na dano literarno temo (lahko) ima vpliv na otrokov 

intelektualni, emocionalni pa tudi socialni razvoj, če je zastavljena na tak način, da so otroci 

maksimalno aktivni in ustvarjalni ter notranje motivirani za delo. Šolska predstava lahko 

spodbudi različne vrste ustvarjalnosti – vse od besedne, glasbene, likovne ustvarjalnosti do 

spodbujanja igralskega talenta, pri čemer ni pomemben le končni rezultat (predstava), temveč 

celoten proces ustvarjanja, pri katerem so aktivni otroci.  

Kot pravi Krofličeva (1992), na ustvarjalnost vpliva več dejavnikov (dednost, okolje in lastna 

aktivnost), psihologi si niso enotni, kateri od dejavnikov je prevladujoč, večina pa je mnenja, 

da je bistveno spodbudno okolje (ugodna klima). Ravno slednje bi moralo biti glavno vodilo 

učiteljem, ki se ukvarjamo s šolskim gledališčem.  
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