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Priprava gledališke predstave trivialne literature od ideje do izvedbe 

V gledališkem klubu si kot mentorica postavljam vprašanje, kako 
učencem približati dramsko umetnost, ki bi jo lahko ustvarili, ker imamo 
na voljo le 35 šolskih ur. 

V šoli se srečujemo z ušmi, zato smo se spomnili na trivialno literaturo o 
Groznem Gašperju, ki ima uši. 

Z učenci smo se dogovorili, da bomo priredili pripoved. Delo smo si 
razdelili tako, da sem koordinirala naloge, za izvedbo pa so poskrbeli 
učenci. Bila sem presenečena nad njihovo zagnanostjo in idejami. Učenci 
so napisali scenarij, si razdelili vloge, narisali plakat in pripravili 
vstopnice. Skupaj smo pripravili kriterije za izbor plakata in vstopnic, 
nato smo izvedli generalko v razredu. 

Pripravili pa smo dva nastopa, kjer so učenci razdelili prave vstopnice 
učencem prvega in tretjega razreda. 

Zanimivo je bilo videti, kako so učenci igrali svoje sošolce in učitelje. 
Dobili smo zrcalno sliko v njihovi podobi. Za učence je to bila velika in 
zanimiva izkušnja, ki jim je zagotovo spremenila odnos do nastopanja in 
gledališča. 

 

Ključne besede: 

gledališki klub, učenci, scenarij, vstopnice, priredba 

  

mailto:karmen.ivancic@mladika.si


Preparation of the school play based on trivial literature: from idea to 
performance 

 

As a mentor of the school’s theatre club, I am constantly confronted with 
the question of how to introduce drama art to students and enable them 
to create their own play, since there are only 35 hours allotted in the 
curriculum for the subject. 

At schools we often deal with lice, so we remembered the character from 
the trivial literature, Horrid Hernry,  who shares the same problem. 

Pupils agreed to adapt the narrative and write a script. I coordinated the 
tasks, but the pupils took care of the implementation. I was surprised at 
their enthusiasm and ideas. They wrote the script, distributed the roles, 
drew a poster and prepared the tickets. Together, we prepared criteria for 
the selection of posters and tickets. A rehearsal followed in the 
classroom. 

We carried out two performances where students distributed real tickets 
to students of the first and third grades. 

It was interesting to see how pupils played their classmates and 
teachers.We got a mirror image of our own selves in their acting. It was a 
great and interesting experience for students, which surely changed their 
attitudes towards acting and theatre. 
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V okviru gledališkega kluba si kot mentorica tega izbirnega predmeta 
vedno znova postavljam vprašanje, kako učencem približati dramsko 
umetnost, ki bi jo naj sami tudi soustvarili in podoživeli glede na to, da 
imamo na voljo le 35 šolskih ur. 

V minulem letu smo z učenci raziskovali poklice v gledališču in ob vsem 
novem, smo se odločili, da bodo bomo z učenci 7., 8. in 9. razreda  
poiskali literaturo, ki jo poznamo, z namenom, da bi sami poustvarili 
krajšo predstavo in na ta način izvedeli kaj o samem nastajanju 
predstave, in sicer od začetne ideje pa do končne predstave za gledalce. 

Ob pogovoru z učenci smo tehtali, katere vsebine bi bile primerne in 
predvsem, katera književna dela ali literarne predloge bi bilo smiselno 
uporabiti, da bi lahko v tako kratkem času dejansko nastalo nekaj, s 
čimer se lahko učenci predstavijo. 

Ko smo razmišljali o temi, smo predvsem izpostavili aktualizacijo 
problema, ki ga učenci dobro poznajo in le-ta naj bi predstavljal tudi 
vsebine komičnega, ker so učenci generacija, ki spremljajo medije in so 
podrobno seznanjeni s televizijskimi nadaljevankami, ki vsebujejo te 
elemente, smo prišli na idejo, da bi skupaj pripravili igro o Groznem 
Gašperju.  

Posledično smo to povezali s problemom, namreč v šoli se stalno 
srečujemo z »izjemno učenimi živalcami«, ušmi, ki ne zanjo povedati 
naučenega in učenci so v tem videli velik izziv.  

To je generacija učencev, ki prav podrobno pozna dela Franceske Simon, 
ki piše o Groznem Gašperju. Ugotovili smo, da ima vsak učenec doma 
vsaj kakšno knjigo iz omenjene zbirke. Če smo pozorni, smo lahko 
opazili, da smo  te »žepnice« lahko kupili v knjigarni, Hoferju in še kje. 
Glede na to, da sodi to književno delo med trivialno literaturo, ki jo mladi 
bralci berejo z velikim navdušenjem, smo spoznali tudi pojem trivialne 
literature1. 

Ob tem smo se pogovarjali tudi, kaj je značilno ta trivialno literaturo, ker 
je to eden izmed temeljev poznavanja mladinske književnosti in 
navajanja bralca na literaturo, ki ima določene značilnosti in je pisana po 
določenem vzorcu. Zanimivi so bili vzroki, ki so jih navedli učenci, ko so 
pojasnjevali, čemu jim je ta literatura blizu, ker si lahko takoj vse 

                                                           
1 »Trivialna literatura (iz lat. trivium »tripotje«), sodobna oznaka za ceneno, plehko, umetniško 
manjvredno zvrst zabave lit.; starejša lit. veda je ni upoštevala, sodobna ji posveča pozornost zaradi 
močnega učinka na okus 
najširšega bralskega kroga. Značilnosti: prevlada snovnega interesa, serijska produkcija, pogosto v 
zvezkih …« 
DOLINAR, Darko (1987): Literatura, Ljubljana, Cankarjeva založba – Leksikoni Cankarjeve založbe, 
str. 247. 



predstavljajo in se poistovetijo z glavno književno osebnostjo. Ugotovili 
smo, da je to tudi del trivialnosti, ki nas obdaja. Ob vprašanju, kaj še radi 
berejo, so odgovorili, da radi berejo knjige iz zbirke Pet prijateljev, Vražja 
nogometna druščina. Za učitelje to pomeni, da moramo poskrbeti, da 
bodo učenci spoznavali tudi globljo sporočilnost, ki je v trivialni literaturi 
ne najdemo, ali pa?2 

Učenci so predlagali, da pripravimo priredbo zgodbe Grozni Gašper ima  
uši. Glede na to, da smo bili časovno omejeni, smo izbrali le del, ki se je 
dogajal v šoli in ne celotne zgodbe. Učenki sta napisali scenarij s petimi 
dejanji.  

Ker smo podrobno spoznali vse pomembne korake od književnega dela 
do scenarija, režije, igralcev, scene, smo postopoma začeli s pripravami. 
Ob tem čas ni bil naš zaveznik. 

Učitelji, ki izvajamo izbirno vsebino gledališki klub, smo vsako leto 
vezani na to, da imamo dovolj učencev, da lahko izpeljemo ta pouk, saj se 
le redki učenci odločajo ob vsem naboru, ki jim ga šola ponuja, da se 
bodo udeležili omenjenega izbirnega predmeta. 

Učni načrt, ki je vezan na pouk, nam učiteljem dopušča, da lahko z učenci 
ustvarjamo kreativno3. 

Ob tem je v učnem načrtu priporočilo4 »…Predmet nima namena 
oblikovati celovite gledališke predstave …«. Ob tem sem vseeno tehtala, 
če bom pri svojem delu zaobšla učni načrt. Glede na to, da smo pa učitelji 
pri svojem delu avtonomni, sem se odločila, da bomo to izpeljali. 

                                                           
2 »Pri vrednotenju poljudne literature je opaziti nekakšno nelagodnost. Sama zvrst je bila pozitivno 
ovrednotena, razpoke so zazijale ob kriterijih njene kvalitete, ki so bili enkrat višji, drugič pa so 
zahtevali samo čistost jezika. Nelagodnost je izvirala iz neskladja med romantičnim pričakovanjem 
vrednote pri izdelkih, ki jih konzumira "nepokvarjeni narod", in dejansko indiferentnostjo tega 
preprostega bralstva do osnovnih estetskih zahtev.« 
HLADNIK, Miran: Literarni leksikon, http://lit.ijs.si/trivlit1.html (Citirano 10. 10. 2018). 
3  
»Gledališki klub je kot izbirni predmet del obveznega programa osnovne šole. Uvrščamo ga v sklop 
treh izbirnih predmetov (literarni klub, šolsko novinarstvo in gledališki klub), ki nadgrajuje predmet 
slovenščina. Ta sklop predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj v okviru predmeta 
slovenščina, upošteva interese učencev in uravnoteženost področij umetnostne in neumetnostne rabe 
jezika. Gledališki klub se povezuje tudi z drugimi predmeti, predvsem z likovno, glasbeno in tehnično 
vzgojo, literarnim klubom, šolskim novinarstvom ter vzgojo za medije.« 
MOHOR, Miha, (2003): Učnini načrt. Izbirni predmet program osnovnošolskega izobraževanja. 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni
/Slovenscina_izbirni.pdfiri (Citirano: 5. 10. 2018), str. 7. 
4 Predmet nima namena oblikovati celovite gledališke predstave (kot dramski krožek), pa; pa 
spoznavati značilnosti drame in gledališča z aktivno gledali[ko vzgojo učencev. Njegova vsebina so 
predvsem dramska besedila in elementi ter celota in gledališke predstave, to pa dopolnjujejo tudi 
osnove dramske zgodovine in teorije ter temelji teatrologije in zgodovine gledališča. Gledališki klub 
torej združuje recepcijske, ustvarjalne in razlagalno-raziskovalne dejavnosti.« Prav tam. 

http://lit.ijs.si/trivlit1.html


Delo smo si razdelili tako, da sem sama koordinirala naloge, za ostalo pa 
so poskrbeli učenci sami, s čimer so prevzemali odgovornost. Posledično 
je bilo to vezano tudi na to, da je bilo njihovo delo prežeto z 
ustvarjalnostjo in ni bilo nemira s strani učencev, ki so s svojim vedenjem 
pogosto moteči. 

Učenci so bili dejavni na vseh področjih. Delo smo organizirali tako, da 
so učenci, ki izstopajo na posameznih področjih, še naprej razvijali svoje 
talente. Ob razdelitvi nalog, kdo bo napisal scenarij, sta se javili dve 
učenki, ki sta se med seboj morali dogovarjati in sodelovati pri pisanju, 
kar je pomenilo, da sta vadili socialne veščine. V pogovoru z njima sem 
izvedela, da je bilo to usklajevanje zelo težko že pri izbiri odlomka, ki smo 
ga kasneje uporabili za predstavo. Žal sta imeli na razpolago malo časa. 
Med tem, ko sta pisali scenarij, smo z ostalimi učenci razmišljali o vseh 
ostalih nalogah. Ker so sodelovali učenci iz različnih učencev, smo 
oblikovali skupine, ki so razmišljale o idejah, kako oblikovati plakat, 
vstopnice, pripraviti sceno, kostume, rekvizite. 

Učenci so nato vse predstavili. Pri tem smo uporabili sodelovalno učenje. 
Učenki sta med tem že pripravili scenarij5, ki je bil prirejen za naše 
število učencev. 

Sledilo je individualno branje, kjer so imeli učenci možnost, da so še sami 
»pisateljicama« scenarija posredovali kakšen predlog, pri čemer smo 
spretno uporabljali IKT. Sledilo je interpretativno branje, s čemer smo 

                                                           
5  
»Mame: Dober dan. 
Učiteljica Macola: (začudeno) Dober dan. Je kaj nujnega, zakaj ste se oglasile, danes pri meni? 
Mame: (Nenapovedano vdrejo v razred. So neprijazne in nevljudne, kot za  biti danes v navadi! 
Učiteljica je prestrašena in presenečena.) Dober dan!  
Majina mama: (grozeče, nesramno): Naša Maja nima uši! Nikoli jih ni imela in jih tudi nikoli ne bo! 
Kako si upate poslati takšno pismo! 
Vilijeva mama: (jezno): Naš Vili nima uši! Kaj vse si izmislite! 
Nejčeva mama: (jezno): Naš Nejc nima uši! Kak umazan otrok jih je prinesel v razred! 
Učiteljica: (skomigne z rameni): Drage mame, prepričane bodite, da bomo našli krivca. Ušem sem 
napovedala vojno! (Mame jezne odidejo iz razreda.)« 
*** 
»Učiteljica: (jezno): Tišina! (veselo) Danes pride medicinska sestra Urška. Kdo ima uši? Kdo jih 
nima? Kmalu se bo izkazalo. 
Grozni Gašper: (Obrne se proti občinstvu, dela se, kot da razmišlja tisto kar se njemu plete po glavi 
pa pove občinstvu.):  
Ojoj, zdaj sem pa tam! Pred Ušivo Urško, iskalko mrčesa in njenim krutim glavnikom ni rešitve.  
(razmišlja) Kaj pa, če bi Macoli rekel, da me boli želodec, hitro bi me poslala domov.  
Macola mi verjetno ne bi verjela. Joj!  
Ta Ušiva Urška pa ima grozen spomin vedno ve, čigave glave je pregledala in potem bo me pred vsemi 
prečesala in jaz bi hitro kot blisk zbežal iz razreda. Ni bilo izhoda, tokrat pa sem res v veliki kaši. 
(Razmišlja. Nato se Gašper nasloni na pametno Pavlo in strese glavo.)  
Pametna Pavla: (jezno odrine Gašperja): Pojdi stran, Gašper! Daj mir! 
Grozni Gašper: (smejoče): Saj sem samo občudoval tvojo lepo risbo. (Odide šilit svinčnik in med 
potjo uši strese na Primoža (Nejo). Na poti nazaj pa isto naredi Suzi (Amadeja) in Janezu (Tadej).)« 
(Scenarij so zapisale učenke Tjaše Petrovič in Blažka Margušić.)  



kasneje povezali uprizoritev. Za te vaje smo uporabili največ časa, ker 
smo delali veliko na interpretaciji lika, pri čemer smo uporabljali različne 
govorne vaje in sprostitvene tehnike, ki lahko učencem pomaga tudi pri 
vsakodnevnih nalogah (vaje za sproščeno telo, govorne vaje)6. 

Ob tem sem bila presenečena nad njihovo motivacijo in delom ter 
idejami, kako izvesti vse skupaj7. Srečali smo se z didaskalijami in 
dramskim trikotnikom, kar sta učenki pri zapisu scenarija tudi 
upoštevali.  

Učenci so si razdelili vloge, ki sta jih zanje priredili pisateljici scenarija. 
Nato so narisali plakat in vstopnice, pri čemer so uporabili svoje znanje 
likovne umetnosti. Glede na to, da so učenci to počeli v skupinah, smo 
nato pripravili kriterije za izbor plakata in vstopnic.   

Učenci so si tudi sami pripravili vse rekvizite, tudi na uši niso pozabili. Te 
so nadomestili kar z malimi lasnicami, kar je bilo še posebej zanimivo za 
medicinsko sestro Ušivo Urško.  

Z učenci smo izvedli tudi generalko. Žal le v razredu, ker naša šola nima 
prostora, ki bi bil namenjen takšnim dejavnostim. 

Pripravili smo tudi dva nastopa, kjer so učenci razdelili prave vstopnice 
učencem prvega in tretjega razreda. 

Zanimivo je bilo to, da sem kot mentorica spoznala, kako so učenci 
dejansko igrali svoje sošolce in nas učitelje, ker smo dogajalni prostor 
prenesli na njihovo šolo. To pomeni, da smo dobili zrcalno sliko v njihovi 
podobi, kar so zaznale tudi učiteljice, ki so si ogledale priredbo naše mini 
predstave, ki je zajemala trivialno besedilo, ki so ga učenci posvojili. 

Za učence je to bila velika in zanimiva izkušnja, ki jim je zagotovo 
spremenila odnos do nastopanja, saj so bili sami ustvarjalci celotne 
predstave. 

Zame kot pedagoško delavko pa je bila velika šola, ker sem učence 
spremljala s strani njihove ustvarjalnosti, ki ni bila vezana na klasičen 
pouk, ki ga izvajamo sicer pri vsakodnevnem pouku. Ob spremljavi pouka 
so učenci zapisali, da jim je bilo všeč, ker so bili sami soodgovorni za delo 
in svojo ustvarjalnost. Spoznali smo različne pojme, ki se nanašajo na 
literaturo in dramatiko ter jih bodo lahko uporabili pri različnih 
predmetih (slovenščina, zgodovina, likovna in glasbena umetnost). 

  

                                                           
6 BERRY, Cicely (1998): Igralec in glas, Ljubljana, Pravljično gledališče, Zbirka Šola retorike, str. 137. 
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