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Projekt Šola šala mala 

 

 

 

V okviru projekta Šola šala mala se bodo na Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto in Osnovni šoli 

Ivana Groharja – ter v sodelovanju z Osnovno šolo Jela Janežiča – predvidoma 19. marca 2012 

začele odvijati različne dejavnosti, s katerimi želimo popestriti prosti čas naših učencev. 

 

Osnovni dejavnosti, ki jima bomo namenili največ časa, sta Gledališko branje in Likovne 

delavnice, katerih cilj je izvedba gledališke igrice, ki jo bodo  učenci ob koncu šolskega leta javno 

predstavili. Poleg tega pa bodo potekale tudi dodatne dejavnosti (kuharska, literarna, filmsko-

glasbena) , ki bodo še na drugih področjih razvijale domišljijo in ustvarjalnost otrok. Vse 

dejavnosti bo vodila Lena Vastl, pripravnica za slovenščino na Osnovni šol Škofja Loka-Mesto. 

 

Na naslednji strani najdete podrobnejši opis posameznih dejavnosti in predvideno št. ur izvedbe na 

teden, pri čemer bo končen urnik sestavljen v dogovoru z učenci.  

V prilogi najdete tudi prijavnico, ki naj jo učenci oddajo najkasneje do srede, 14. marca 2012, svoji 

učiteljici/svojemu učitelju za slovenski jezik.  

 

9. marec 2012 



 

 

OPIS DEJAVNOSTI 

 

Gledališko branje 

Pri tej aktivnosti se bo razvijala zmožnost sporazumevanja v maternem jeziku, kulturna zavest in izražanje. 

Besedila bodo izbrana iz slovenske in svetovne književnosti/dramatike, učenci pa se bodo urili v branju, 

razločnem pripovedovanju, učenju besedila na pamet in nastopanju/igranju.  

V okviru te dejavnosti bodo učenci obiskali tudi gledališče, kjer si bodo ogledali gledališko predstavo in se 

srečali z gledališčem kot ustanovo, v kateri delajo različni ustvarjalci. 

Cilj te aktivnosti je vsebinska priprava na nastop/izvedbo gledališke igrice oz. literarnega branja. 

 

Predvidena število ur izvajanja: 3–4 ure na teden (skupno število ur: 40) 

 

Likovne delavnice 

Namen aktivnosti je razvijati otrokove kreativne spretnosti, njihovo prostorsko predstavo, medsebojni 

dialog in sodelovanje. Aktivnost bo potekala vzporedno z nastajanjem gledališke igrice. Učenci, vključeni v 

likovne delavnice, bodo zadolženi za vizualno podobo predstave. Izhodišče za izdelavo bo ponovna uporaba 

starih materialov (reciklaža). Učenci bodo seznanjeni z izbranim gledališkim besedilom, nekajkrat bodo 

obiskali tudi vaje pri gledališki dejavnosti. 

Cilj aktivnosti je oblikovanje scene, kostumov in rekvizitov, plakatov in vabil za gledališko predstavo. 

 

Predvidena število ur izvajanja: 3–4 ure na teden (skupno število ur: 40) 

 

Literarne delavnice 

Namen delavnice je primerjati gledališko in literarno besedilo. Učenci bodo opazovali razlike in jih znali 

prepoznati. Namen delavnice je oživljanje vsebine literarnih besedil (razvijanje taborniških veščin, 

fotografiranje, izdelava albuma, pisanje dnevnika, oblikovanje portreta babice/dedka, obisk literarnega 

večera …) in učence spodbuditi k branju. 

 

Predvidena število ur izvajanja: 2 na teden (skupno število ur: 10) 

 

Kuharske delavnice 

Namen te delavnice je uriti veščino kuhanja, pripravljanja in uživanja jedi. Učence se spodbuja, da znajo 

pripraviti svojo najljubšo jed.  

Dotaknili se bomo različnih svetovnih kuhinj in zgodbe o njih poiskali v literarnih besedilih. 

Poleg kuhanja bo cilj te dejavnosti tudi izdelava kuharske knjigi z recepti, ki se jo bo hranilo v šolski 

knjižnici. 

 

Predvidena število ur izvajanja: 2 na teden (skupno število ur: 10) 

 

Filmske in glasbene delavnice 

Dejavnost predvideva ogled filmov, ki se bodo vsebinsko navezovali na izbrana literarna dela iz drugih 

delavnic, poslušanje glasbe, karaoke ipd. Učenci na tej delavnici bodo poskrbeli tudi za izbiro glasbe pri 

gledališki igrici. 

Cilj aktivnosti je seznaniti učence z različnimi množičnimi mediji in spodbuditi razmišljanje o njihovih 

prednostih in pomanjkljivostih. 

 

Predvidena število ur izvajanja: 2 na teden (skupno število ur: 10) 

 


