Juhuhu, kulturni
dan je tu!

SREDA, 22. 4. 2020
Danes bo dan potekal precej drugače. Imel/a boš namreč KULTURNI
DAN. 😊 Tvoj dom se bo spremenil v gledališko dvorano. Ti boš
seveda gledalec v gledališču.
Pozorno preberi spodnja navodila in danes BODI KULTUREN. 😊

KULTURNI DAN - Gledališka predstava PEKARNA MIŠMAŠ
•
•

•

Danes se bo svoj dom spremenil v gledališče. Predlagam, da poskrbiš za udobno namestitev in k
ogledu predstave povabiš še bratce, sestrice, starše, če imajo čas.
Pred ogledom predstave izdelaj vstopnice za vse gledalce. Na vstopnici naj bodo naslednji podatki:
- Naslov predstave: Svetlana Makarovič: PEKARNA MIŠMAŠ
- Kdo predstavo izvaja: CELJSKO GLEDALIŠČE
Vstopnina je
- Kdaj bo predstava: uro izbereš sam
lahko en
- Kje si jo boste ogledali: prostor izbereš sam
nasmeh.
Pred predstavo si oglej posnetek o bontonu v gledališču, ki ga je posnela igralka Lucija Ćirović z žabico
Kiki. Ugotovi, kdo žabici daje glas

. Kaj misliš, kako to počne?

https://www.youtube.com/watch?v=3oBsGDOuDQ8
•
•

Sedaj si o obnašanju v gledališču vse izvedel/a.
OGLED PREDSTAVE je mogoč na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=bdnxezRDB-0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR23en26y87IETHqqPeGBCPisA4RPbL02yO_WBj66JV33-ymNr6M2VetRw

•
•

Po predstavi lahko staršem poveš kratko obnovo in se z njimi pogovoriš, kaj ti je bilo všeč in kaj ne.
Mogoče imaš idejo, kaj bi lahko spremenili na bolje?
Reši kviz. Imaš dve možnosti. Lahko ga rešiš preko spleta (slediš spodnjim navodilom) ali pa natisneš
in rešuješ s svinčnikom.

https://socrative.com/plans/#login

Prijava: kot študent (student)
Geslo (room name): 7676
Ime: svoje ime ali izmišljeno
•
•

•

Nastopale
boste v
stripu!

Zmenjeno. Se
bomo lepo
obnašale.

V Berilu na str. 67 imaš le odlomek pravljice Pekarna Mišmaš. Preberi ga.
Sedaj pa nariši STRIP z naslovom PEKARNA MIŠMAŠ. Strip naj ima vsaj 6 okvirčkov, še bolje je, da jih
ima 8. Pri stripu pazi na čitljiv zapis v oblačkih. Predlagam, da strip narediš na bel list, risalni list ali pa
kar v zvezek za slovenščino.
Sliko izdelka mi pošlji do 3. 5. 2020, da zabeležim, da si opravil nalogo za kulturni dan.

