
I. OŠ Žalec                                     3. KULTURNI DAN – Ustvarjalni mozaik 
 

 

                          Drage učenke in učenci!   

 

V tednu pred počitnicami smo en dan namenili dnevu dejavnosti, in sicer 

smo pripravili kulturni dan. Tokrat bo kulturni dan kar iz domačega 

naslonjača. 

Ogledal/a si boš gledališko predstavo KIT NA PLAŽI v izvedbi 

Lutkovnega gledališča Ljubljana. 

 

1. BESEDA O PREDSTAVI IN AVTORJU 

 

Predstava je prirejena po knjižni uspešnici 

slovenskega pisatelja Vinka Möderndorferja Kit na 

plaži. Morda je kdo izmed vas že prebral to knjigo in 

bo zanj ogled predstave priložnost za primerjavo 

vsebine knjige s predstavo. Morda pa predstava koga 

prepriča, da bo v roke vzel še knjigo. 

Vsebina vam bo blizu, saj govori o Niki – živahni, 

radovedni najstnici, ki se s starši preseli v novo hišo in 

zadnji razred osnovne šole obiskuje v novi šoli, novem 

kraju, z novimi sošolci. Vse je na videz zelo lepo in kot 

mora biti. Nika je priljubljena, zgovorna in duhovita, 

zna si pridobiti prijatelje. A izkaže se, da ima skrivnost, 

ki ne ostane skrita prav dolgo. Skrivnost, ki bo vsem 

spremenila življenje. 

Knjigo je napisal Vinko Möderndorfer, ki je svojo 

literarno pot je začel kot pesnik. V knjižni obliki je 

objavil 30 del s področja proze, poezije, dramatike in 

esejistike, zrežiral okoli 70 gledaliških in opernih 

predstav, 12 TV iger in dokumentarnih filmov. Piše 

tudi pesniške zbirke in zgodbe za otroke. Med bolj 

znanimi so zgodbe o mucu Langusu. Za radio je 

napisal prek 80 radijskih iger, izmed katerih so bile 

mnoge odigrane tudi v tujini.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesni%C5%A1ka_zbirka
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zgodba&action=edit&redlink=1


2. OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

 

Na spodnji povezavi se ti bodo odprle različne predstave Lutkovnega 

gledališča Ljubljana. Potrdi predstavo Kit na plaži in začela se bo 

predvajati.  

 

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video 

 

DEVETOŠOLCI, to predstavo ste si lani že ogledali v Ljubljani, a si jo 

lahko ogledate še enkrat. Morda jo boste letos doživeli drugače, ali pa si 

na isti povezavi oglejte predstavo Vrvež v glavi. 

 

K ogledu lahko povabiš tudi starše, brata, sestro, da si skupaj z 

gledališčem iz domačega naslonjača popestrite večer.  

Bolj ustvarjalni lahko za domače izdelate tudi gledališke vstopnice in vse 

obiskovalce predstave spodbudite, da se za gledališče lepo oblečejo.  

 

3. POGOVOR O PREDSTAVI 

 

Če si imel pri ogledu predstave družbo, lahko najprej izmenjate svoje 

mnenje, npr.: Vam je bila predstava všeč? Kateri lik vas je presenetil? 

Kaj ste se iz predstave naučili? Pogovorite se o občutjih ob predstavi.  

 

Zdaj pa še samo zapis v zvezek – v zvezek za slovenščino napiši 

naslov:  

Ustvarjalni mozaik – ogled gledališke predstave 

Kit na plaži ALI Vrvež v glavi 

 

V zvezek prepiši vprašanja in na kratko odgovori na njih. 

1. Predstavi glavno junakinjo in njeno družino/prijatelje: kdo so, s čim 

se ukvarjajo, kako živijo … 

2. Kaj si se ob predstavi naučil/a? Sporočilo predstave. 

3. Izrazi svoje mnenje o predstavi in ga utemelji.  

http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
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Npr. Predstava mi je bila všeč, ker je poučna, saj sem se naučil/a, 

da se je pomembno med sabo pogovarjati in si povedati, kar nas 

teži.  

 

4. ZA KULTURE ŽELJNE (poljubno)  

 

Če želiš ali če bi si doma z družino radi s kulturo popestrili še kak večer, 

lahko prebrskate po spodnjih povezavah. 

 

Lahko greste v: 

- cirkus Cirque du Soleil https://www.youtube.com/watch?v=allVFq3P-48  

- Narodno galerijo na ogled razstave https://www.ng-slo.si/si/virtualna-galerija/749 

 

Lahko si ogledate še kakšno: 

- lutkovno predstavo V Lutkovnem gledališču Ljubljana 
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video 

- gledališko predstavo v Gledališču Koper 
https://www.gledalisce-koper.si/sl/predstave-iz-preteklih-sezon/ 

- gledališko predstavo v Slovenskem ljudskem gledališču Celje 
https://www.slg-ce.si/news/740/1765/VIRTUALNI-OGLED-NA%C5%A0IH-PREDSTAV.html 

Lahko si v domačem kinu ogledate slovenske filme:  

- Gajin svet https://www.youtube.com/watch?v=SSJYSmLfmxk 

- Dvojne počitnice https://www.youtube.com/watch?v=_8ARrMRvNnM 

- Babica gre na jug https://www.youtube.com/watch?v=dlusQBOOK48 

- Gremo mi po svoje https://www.youtube.com/watch?v=0dVdMLMpHDE 

- Junaki petega razreda https://www.youtube.com/watch?v=3nHCEWYJghE  

- Čisto pravi gusar https://www.youtube.com/watch?v=0QS4WoxwLxw 

 

Prijetno kulturno ali kako drugače obarvano druženje vam želimo. 

 

Vse dobro, ostanite zdravi in prijetno predahnite med počitnicami. 

          

Aktiv učiteljev slovenščine  
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