
KULTURNI DAN

V DUHU ČASA

SREDA, 15. 4. 2020

OŠ Prežihovega Voranca

Ravne na Koroškem



Dragi učenci (od 6. do 9. razreda)!

Pred nami je KULTURNI DAN (na daljavo). Dobro preberite, kakšne 

naloge vas čakajo. Na zadnji drsnici imate dostop do IGRE in nato 

sprehod po gledališki dejavnosti. Uživajte!



* Ogledali si boste gledališko predstavo V DUHU 

ČASA, ki jo je v šolskem letu 2016/2017 izvedla 

plesna gledališka skupina OŠ Koroških jeklarjev z 

Raven pod mentorstvom učiteljice Maje Marin (z 

njenim soglasjem pa jo boste preko Youtuba tudi 

pogledali, igra je bila posneta za oddajo Šola, da se 

ti zrola in je dolga približno dobro šolsko uro).

* V posebnem programu PREZI je sprehod po 

razvoju in značilnostih gledališča pripravila 

slovenistka Katjuša Knez z OŠ na Prevaljah. 

* Čas si organizirajte tako, da opravite vse planirane 

dejavnosti (vmes si sami določite odmor).



Ponovili boste gledališki bonton

(s čimer zadnja leta na naši šoli nimamo 

več posebnih težav). Ko boste klikali po časovnici, je 

dodan 4-minutni odlomek

iz Shakespearove tragedije in

10-minutni posnetek iz Linhartove 

(1. slovenske) komedije Županova Micka.

Dodana so vprašanja, vezana na gledališko igro 

V duhu časa 

(zapišite v zvezek le bistvo, 

tega vam ni treba oddajati).



Ob koncu predstavitve še enkrat preletite

pripravljene drsnice, si v zvezek dopišite

kak pomemben podatek (odvisno od razreda, 

ki ga obiskujete; šesto- in sedmošolci se boste 

nekatere pojme učili šele v 8. in 9. razredu), 

vezan na gledališko vzgojo, 

nato pa ZAPIŠITE svoje mnenje o igri ali 

izvedbi tega kulturnega dne ali 

svoje nadaljevanje gledališke predstave 

V duhu časa. 

Ko to storite, pošljite sestavek svoji učiteljici slovenščine 

(vanja.benko@gmail.com, martina.popic@gmail.com, 

mateja.cuk88@gmail.com). 

Vaše zapise bomo zbrale in izbor objavile na spletni strani šole.
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KLIKNITE NA SPODNJO POVEZAVO IN 

ZAČNITE Z DELOM.

https://prezi.com/ort5un4eak5r/

kulturni-dan-2019-2020/

Če imate težave z odpiranjem, 

poskusite v spletnem brskalniku Google Chrome.

https://prezi.com/ort5un4eak5r/kulturni-dan-2019-2020/

