
 

PETEK, 15. 5. 2020 

 

Danes je zadnji dan učenja na daljavo. Veselim se ponovnega srečanja. Kmalu 

se vidimo. 

                                                                                                      Učiteljica Vika 

KULTURNI DAN – OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

 

Običajno smo na ogled predstave odšli v Kulturni 

center Janeza Trdine. Danes pa bo malo drugače. Ostali 

boste doma, a vseeno šli v gledališče. In to še ni vse. 

Sami si boste lahko izbrali predstavo in prav tako sedež. 

 

Pred obiskom gledališča vas učitelji vedno opozorimo 

na gledališki bonton.  

 

 Kaj si predstavljaš pod besedo bonton?  

 Kaj to sploh pomeni?  

 Preberi, katera pravila upoštevamo v gledališču.  

 

 

 1. GLEDALIŠKI BONTON  

 

 Na gledališke dogodke ne zamujamo. 

 Obisk gledališča je kulturno dejanje, zato se primerno uredimo. 

 Obiskovalci gledališča ne pozabimo na naslednje vrline: prijaznost, 

vljudnost, spoštovanje, strpnost in sprejemljivost; uporabimo besede: 

prosim, hvala, oprostite in izvolite.  

 V gledališče vstopamo umirjeno, svoje stvari odložimo v garderobi in 

se pravočasno odpravimo proti dvorani.  

 Pred začetkom predstave preverimo, če smo izklopili zvok telefona in 

drugih naprav, ki oddajajo zvoke.  

 V dvorano ne nosimo hrane in pijače.  

 Med predstavo ne govorimo, nanjo se lahko odzivamo s smehom, vendar 

vse to počnemo čim tiše, da ne motimo drugih.  

 Igralce na koncu nagradimo z aplavzom, med predstavo pa v glavnem ne 

ploskamo.  

 Po končani predstavi ne vstajamo in ne odhajamo iz dvorane pred 

nastopajočimi.  



2. OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

 

Oglej si eno gledališko ali lutkovno predstavo (če želiš, lahko tudi več), ki jo 

najdeš na spletni strani lutkovnega gledališča Ljubljana:  

Http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video?Fbclid=iwar1onmys-

r80wl3sr1mdmlkqiv4utrbd5ox4sr5-szo7cqepx5qw6nhw-tk 

 

Predlagam ti, da izbereš med naslednjimi predstavami: 

1. OSTRŽEK 

2. KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO 

3. ZVEZDICA ZASPANKA 

4. MAKALONCA 

5. MEDVED IN MALI 

 

3. NALOGA 

 

 V pisanko napiši naslov predstave, ki si si jo ogledal. 

 Napiši 10 ali več povedi iz te predstave (kaj ti je bilo najbolj všeč, lahko 

na kratko obnoviš, kar si si ogledal/a). 

 

Izberi eno likovno nalogo (lahko opraviš obe): 

 Na risalni ali bel papir ilustriraj predstavo, ki si si jo izbral/a. Lahko jo 

narišeš ali naslikaš s poljubnimi likovnimi pripomočki. 

 Izdelaj lutke glavnih junakov iz predstave in zgodbo odigraj staršem. 

                                

 

                       ŽELIM TI VELIKO USTVARJALNOSTI! 
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