
GLEDALIŠKI KLUB 

ŠT. UR  

 TEDENSKO:      1  

 LETNO:             35  

TEMATSKI SKLOPI:  

 KAJ JE GLEDALIŠČE (zgodovina, vrste)  

 GREMO V GLEDALIŠČE (obisk vsaj ene profesionalne gledališke predstave)  

 IGRAMO BREZ BESEDILA (obrazna mimika, pantomima, ples...)  

 NAPIŠIMO DRAMO  

 POSTANIMO IGRALCI (sošolcem se predstavimo s kratkimi igrami - tudi med 

letom)  

KRATEK OPIS PREDMETA:  

Spoznali bomo, kje in kdaj se je gledališče pojavilo in na kratko preverili, kakšen je bil razvoj 

gledališča do današnjega časa. Predvsem pa se bomo ukvarjali s praktičnimi zadevami, kot je 

pantomima, posnemanje glasov in gibov, nastopanje pred občinstvom, poskušali se bomo 

znebiti treme pred nastopanjem, urili bomo pravilno izgovarjavo in na oder postavili tudi 

krajše odlomke iger ali skeče.   

Načini pridobivanja ocene:  

 Pretvorba različnih besedil v dramsko besedilo  

 sodelovanje pri pripravi in izvedbi nastopov (šolske proslave, nastopi pred razredom, 

priprava igre)  

VEZANO NA RAZRED:  NE  

 PRIPOROČAMO: 7. In 8. razred  

TRAJANJE:                         1 leto  

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI:  

Učenec:  

-         loči glavni in stranski govor,  

-         določi glavne in stranske motive (dogodke) ter osnovni konflikt v dramskem besedilu,  

-         pojasni zgradbo drame: zasnova, zaplet, vrh, razplet,  

-         loči glavne in stranske osebe ter dialog in monolog,  

-         prepozna in opiše značilni dramski perspektivi (tragično in komično), pozna prvine 

komičnega: komična zunanjost lika, komični karakter, komična situacija,  

-         pretvori literarno besedilo v predlog za predstavo,  

-         dramsko besedilo ustvarjalno preoblikuje,  

-          napiše dramatizacijo in zasnovo za igro, našteje prvine gledališkega dogodka in 

pojasni njihovo vlogo,  

-         oceni predstavo,  

-         doživeto interpretira nedramske zvrsti, samostojno recitira in deklamira,  

-         pripravi improvizacijo in pantomimo, gledališko uprizoritev ali lutkovno predstavo ali 

radijsko igro ali pa napiše kratek scenarij za film,  

-         pozna strokovno izrazje in glavna literarna dela s področja gledališča.  



OPIS DELA PRI PREDMETU:  

 delo v dvojicah  

 skupinsko delo  

 individualno delo  

 frontalna oblika  

 razgovor  

 delo z besedilom  

 razlaga  

 projektno delo  

PODROČJE:  SLOVENŠČINA  

 

POVEZAVA S PREDMETI: SLO, DIE, ZGO, GVZ, LVZ, TJA...  


