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OD IDEJE DO PREDSTAVE 
 
FROM IDEA TO A PERFORMANCE 
 
 
Povzetek: 
Otroci imajo gledališče zelo radi. Omogoča jim zabavo, hkrati pa tudi izobražuje, vzgaja in 
spodbuja osebni in družbeni razvoj. Tudi na OŠ Dobrova se to potrjuje, saj je gledališki krožek 
ena izmed najbolj priljubljenih interesnih dejavnosti.  
V prispevku bom poleg teoretičnih dejstev o pozitivnih učinkih gledališča prikazala, kako je 
nastajala naša avtorska dramska predstava Staro – novi časi. Upoštevane so bile številne 
otroške ideje, kar je našemu skupnemu delu dalo še dodatno vrednost. Obenem bom na 
primeru predstavila, s kakšnimi težavami se srečuje mentor gledališkega krožka in kako jih s 
svojo iznajdljivostjo in sodelovanjem učencev rešuje.  
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Summary: 
Children are fond of theatre. It provides them with entertainment, while at the same time 
educates them and promotes personal and social development. The Dobrova Elementary 
School is no exception – their theatre club is one of the most popular extracurricular 
activities. 
In this article I am going to discuss some theoretical facts about the positive impacts of 
theatre, present how the school’s original dramatic play, Staro-novi časi (“the old-and-new 
times”) passed from an idea to a performance, and highlight the way the students’ numerous 
ideas were implemented into the play, giving the work an even greater value. Moreover, 
using an example, I am going to illuminate the obstacles a drama club teacher faces a 
nd how he is able to overcome them using his own creativity and thanks to the participation 
of his students. 
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1. Uvod 
 
Na OŠ Dobrova, kjer delujem kot mentorica gledališkega krožka, smo v lanskem šolskem letu 
pripravili dramsko predstavo z naslovom Staro – novi časi. Predstava, vključno z besedilom,  je 
skupno delo mentorice in otrok, poleg tega je besedilo zanjo napisano z vnaprejšnjim 
upoštevanjem nekaterih talentov in posebnosti posameznih igralcev.  
Namen prispevka je predstaviti pozitivne  učinke, ki jih otrokom prinaša gledališka dejavnost, 
še posebej če so vanjo vključeni tako aktivno, kot so bili v tem primeru.  Opisane so tudi 
težave, s katerimi se srečuje mentor ter kako  jih z lastno iznajdljivostjo in sodelovanjem otrok  
uspešno rešuje.  
 
 

2. Pozitivni učinki gledališke dejavnosti na otroke 

Gledališče za otroke določajo naslednji  osnovni cilji: da zabava,  izobražuje in vzgaja ter s 
pomočjo dramske umetnosti spodbuja osebni in družbeni razvoj. Gledališče želi otroke 
zabavati, ob tem pa je pomembno, da izkoristi  vse potenciale, ki jih ima. Omogoča namreč 
večplastnost: večpomenskost, neponovljivost, enkratnost, obenem pa tudi hkratno komuniciranje 
skozi čutne, kognitivne in čustvene poti. Gledališče je pomembno za otroško prepoznavanje 
čustev in otroci se v dogajanje na odru lažje vživijo kot odrasli.  

Gledališče podpira osebni razvoj, saj pripomore k socialnemu, čustvenemu in duhovnemu razvoju 
otrok. “Otroka gledališče vključuje v skupnost, čustveno in kognitivno ga angažira, uči ga gledati in 
razumevati svet, spodbuja ga k opazovanju, iskanju smisla, domiselnemu dopolnjevanju 

videnega.” (Gruić, 2015, 26)   

 Še toliko bolj vse našteto velja, če je otrok v gledališče vključen kot soustvarjalec, saj tako 
predstavo doživlja kot nekaj svojega. »Če zgodba nastaja s skupinskim ustvarjanjem vseh 
sodelujočih, se otroci učijo sodelovati, sprejemati odgovornost in skupinske odločitve, 
razvijati nove interese in poiskati nove informacije« (Kržišnik, et al., 2011, str. 116). 
 
Otroci kot soustvarjalci dramske predstave posredno pridobijo tudi na naslednjih področjih: 
izboljšujejo  svojo verbalno in neverbalno komunikacijo, pri vključevanju v skupino 
pridobivajo socialne veščine, prepoznavajo lastne sposobnosti in tako izboljšuje svojo 
samopodobo ter krepijo samozavest,  v skupnosti se ustvarjajo kvalitetni medosebni odnosi, 
razvijajo spretnosti, ki so potrebne za ustvarjanje dramske igre (retorika, javno nastopanje, 
oblikovanje besedil).  
 
Pomembno vlogo ob tem ima mentor, ki poskrbi za spodbudno okolje ter negovanje in 
razvijanje otroških idej, obenem pa ima čut za prepoznavanje talentov.  
 

3. Od ideje do predstave ali Kako so slabosti včasih prednosti 
 

Kot mentorica gledališkega krožka sem v preteklih letih izbirala objavljena dramska besedila 
ali pa sem jih pisala sama po knjižni predlogi. Ob tem pa sem se srečevala z določenimi 
težavami. Pogosto je bilo število vlog v besedilu drugačno od števila igralcev, besedilo je 



zahtevalo določeno sceno, rekvizite... To je bila pogosto omejitev, saj sem kot edina 
mentorica gledališkega krožka morala sama poskrbeti tako za besedilo, kot za sceno, glasbo... 
Poleg tega na šoli nimamo gledališke dvorane. Ob nastopih postavimo majhen oder, brez 
zaves in brez možnosti osvetlitve. Tako sem se odločila, da tokrat besedilo raje napišemo 
sami in se že takoj prilagodimo določenim omejitvam. Obenem sem želela s sodelovanjem 
otrok poskrbeti za to, da bo predstava takšna, da jim bo všeč. 
 
Otroci imajo radi predstave, ki so aktualne, razgibane in  zabavne. Obenem sem želela zgodbo 
postaviti  v domači kraj – na Dobrovo. Glede na to, da sem večino igralcev že poznala, sem 
hotela izkoristiti tudi njihove posebnosti in nadarjenost na nekaterih področjih (npr. petje, 
poznavanje primorskega narečja pri eni izmed deklet...).  

Tako smo prišli na idejo, da bi v predstavi lahko primerjali najstniška leta današnjih otrok in 
čas, v katerem so bili najstniki naši dedki in babice.  Preden sem začela pisati besedilo, sem 
otroke vprašala, kaj bi najbolj pogrešali, če bi živeli pred 70 leti. Odgovarjali so, da telefone, 
televizijo, računalniške igrice... Zanimalo me je tudi, kaj današnji najstniki počnejo v prostem 
času, katero tehnologijo, družbena omrežja uporabljajo, katere nadaljevanke spremljajo po 
televiziji, kakšno glasbo poslušajo... V besedilo sem želela vključiti izraze, ki jih mladi 
uporabljajo danes, npr. valda (seveda), ful (zelo), BFF (najboljša prijateljica), OMG (O moj 
Bog)... Poleg tega sem poiskala informacije o tem, kako so svoje otroštvo preživljali otroci 
pred 70 leti (kakšna je bila takrat vzgoja, šola, kakšne igre so se igrali...). Vse to sem vključila v 
besedilo. 

Odločili smo se, da bo vezni element pri naši predstavi dialog med Špelco – tipično najstnico 
in njeno babico. V njun pogovor smo nato vpletli nekatere prizore iz časa, ko je bila babica še 
Špelčinih let. 
 
Naša predstava je nastajala počasi in kar dolgo je trajalo, preden so igralci dobili v roke 
besedilo. Vsak prizor smo najprej skupaj prebrali in če je bilo potrebno, popravili, včasih še kaj 
dodali ali odvzeli. Zlasti sem bila pozorna na besedilo pri Špelci in pri otrocih sem preverila, ali 
bi se oni izrazili kako drugače kot sem  napisala v besedilu.  
 
Največja težava, s katero smo se srečali, je bila, kako dogajanje seliti iz sedanjosti v preteklost 
in obratno. Glede na to, da smo morali  sceno čimbolj poenostaviti, smo se  se odločili 
izkoristiti možnost projekcije in zvočnih efektov.  

Edini rekviziti so bili dva stola in majhna miza, za katero sta sedeli babica in vnukinja.  Babica 
je imela še album s starimi slikami, ki jih je kazala vnukinji in slike so se ob prehodu v 
preteklost prikazovale na projekciji. Temu je vedno sledil odlomek iz tistega časa, ki so ga 
igralci zaigrali na odru.  

Gledalci so bili navdušeni predvsem nad prizorom v primorskem narečju. Vedela sem, da zna 
ena od deklic zelo dobro govoriti v primorskem narečju, zato sem se, še preden je začela 
nastajati predstava, odločila, da bom to izkoristila. Tako smo prikazali kratek odlomek, v 
katerem se je babica preselila v čas svoje mladosti, ko je živela še na Primorskem. V 
humornem dialogu s svojo sestro je razkrila, kako je šla na božjo pot na Dobrovo in se tam  
zaljubila. Tu se je mlada igralka najbolj izkazala. Iz stare ženice se je namreč (le tako, da je 
snela ruto in slekla jopico) spremenila v mlado dekle.  
 



Predstavi sem želela dati tudi vzgojno noto. Čeprav se je Špelci najprej zdelo, da je bila 
babičina mladost brez moderne tehnologije dolgočasna, je preko njenega pripovedovanja 
spoznala, da v starih časih le ni bilo tako slabo, kot je najprej mislila. Zgodba se je tako 
zaključila s skupnim selfijem in Špelčino objavo na Snapchatu, na kateri  je zapisala: »Moja 
babi je kul.« 
 

4. Razprava 
 
Ker predstave še nikoli nisem ustvarjala na tak način, sem bila v dvomih, kako jo bodo sprejeli 
gledalci. Z otroki smo bili zelo veseli pozitivnih odzivov gledalcev, ki smo jih bili deležni, čeprav 
je bila naša predstava skoraj brez scene. Prijetno presenečeni smo bili nad  mnenjem  
strokovnih ocenjevalcev,  tako na medobčinskem kot tudi pozneje na regijskem srečanju 
gledaliških skupin, ki so našo predstavo pohvalili kot izvirno. Posebej so izpostavili odlomek v 
primorskem narečju ter Špelco, ki se je izražala tako, kot se mladi danes, tako da se je naš 
trud pri popravljanju besedila obrestoval.  Za predstavo  smo bili nagrajeni tudi s srebrno 
plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.  

Očitno je bilo zelo dragoceno to, da so bili v celoten proces vključeni otroci. Verjamem, da so 
h kakovosti predstave zelo veliko pripomogle prav njihove izvirne zamisli in zato je bila 
vsebina takšna, kakršna je otrokom všeč.  

Najbolj me je veselilo dejstvo, koliko je s sodelovanjem  pridobila deklica, ki je krožek šele 
začela obiskovati in do katere so nekatere sošolke imele  sprva vzvišen odnos. Predvidevam 
da zato, ker v šoli ni tako uspešna in je bila zato nekoliko odrinjena od ostalih. Ko so se učenci 
preizkušali v različnih vlogah, sem opazila njen igralski talent, zato sem ji še posebej želela 
dati priložnost in ji dodelila eno  pomembnejših  vlog. Deklici je to zelo veliko pomenilo in 
čeprav se je težje naučila besedilo kot ostali, je pokazala veliko zavzetost. Redno je prihajala 
na vaje in se zelo veselila nastopov. Še posebej je bila ponosna, ko je nastopila za starše, 
babice in dedke.   
 

5. Zaključek 
 
Mentorji gledaliških skupin se pri svojem delu srečujemo s številnimi omejitvami. Običajno 
nimamo na razpolago ustreznih prostorov za nastope, pogosto smo sami odgovorni za 
celoten potek predstave, igralcev je pogosto več kot vlog v besedilu… Tudi sama sem se 
srečevala s podobnimi težavami, ki pa so se na koncu izkazale celo kot dobrodošle. Ravno to 
me je spodbudilo, da smo skupaj z učenci ustvarili lastno predstavo, s katero smo se 
omejitvam prilagodili in vanjo vključili talente in posebnosti otrok. Lahko bi rekli, da smo 
ustvarili predstavo  “po meri”.  

Še več kot to, da smo bili ob zaključku zadovoljni s svojim delom, pa štejejo pozitivni učinki na 
učence, ki so jih bili deležni. Učenci so pridobili na samozavesti in pri nekaterih je bila razlika 
občutna. Ker so z idejami sodelovali vsi, se tisti, ki niso imeli tako pomembnih vlog, niso 
počutili zapostavljene. Velikokrat je kdo od otrok rekel: »To je pa moja ideja!«. Tako so 
predstavo čutili še bolj kot kot svojo.  



In tisto, kar je  najvažnejše – postali so veliko bolj povezani in med njimi so se stkale 
prijateljske vezi, kar je v današnjem času še kako pomembno.  Še več kot sama predstava je 
vredno skupno ustvarjanje, priprave, pričakovanja. Pomembno potrditev, da je ta način dela 
dober in da je vredno z njim nadaljevati, dokazuje tudi dejstvo, da se v letošnjem šolskem letu 
naši gledališki skupini želijo ponovno pridružiti čisto vsi lanski igralci.  
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