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POVZETEK
Prvi del diplomske naloge je teoretični. Predstavljene so osnovne značilnosti Zvezdice
Zaspanke in uspehi, ki jih je doživela. Kratka sodobna pravljica Zvezdica Zaspanka je
predstavljena kot pravljica in primerjana s skrajšano verzijo pravljice. Nadalje je primerjana z
radijsko igro (1952), lutkovno predstavo Lutkovnega gledališča Ljubljana (2009) in virtualno
lutkovno predstavo Mini teatra (2012). Osnova pravljice je v vseh oblikah enaka, razlike se
kažejo v razširjenih dialogih in dodanih nastopajočih osebah. Nato sem primerjala Zvezdico
Zaspanko s pravljicama Princeska Zvezdana in Mali princ.
Drugi del diplomske naloge je didaktični. Na izbrani osnovni šoli sem izvajala didaktični
projekt v sklopu ur dramskega krožka. Z učenci smo v 15 šolskih urah obravnavali Zvezdico
Zaspanko v različnih medijih, spoznavali delo v gledališču in na koncu staršem zaigrali
dramsko igro o sodobni Zvezdici Zaspanki.
Ključne besede: Zvezdica Zaspanka, kratka sodobna pravljica, radijska igra, lutkovna
predstava, didaktični projekt.

II

LITERARY FAIRY TALE TWINKLE SLEEPYHEAD IN DIFFERENT
MEDIA
ABSTRACT
The first part of diploma work is theoretically oriented. Basic features of Twinkle Sleepyhead
and its great successes are discussed. The literary fairy tale Twinkle Sleepyhead is presented
as a fairy tale and compared with the shortened version of the fairy tale. Further, it is
compared with the radio play (1952), with the puppet show at Ljubljana Puppet Theatre
(2009) and with the virtual puppet show at Mini Theatre (2012). The basis of the fairy tale is
the same in all forms; however, differences are reflected through extended dialogues and
added performing subjects. Finally, Twinkle Sleepyhead is compared with two other tales
Princess Zvezdana and The Little Prince.
The second part of diploma work is didactically oriented. At selected elementary school I
carried out a didactic project within drama class. During fifteen school hours pupils discussed
Twinkle Sleepyhead in different media, learnt about the work in the theatre and in the end,
performed a drama play on the modern Twinkle Sleepyhead for their parents.
Keywords: Twinkle Sleepyhead, literary fairy tale, radio play, puppet show, didactic project
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I TEORETIČNI DEL
1 UVOD
Zvezdica Zaspanka je kratka sodobna pravljica, s katero se je srečalo že kar nekaj
generacij. Poznajo jo naši stari očetje in stare mame, očetje in mame, naši bratje in
sestre ter tisti najmlajši, ki svoje dopoldanske ure preživljajo v vrtcu ali prvem triletju
osnovne šole. Ne pojavlja se le v knjižni obliki, ampak tudi v drugih medijih. V
preteklosti je bila to zelo uspešna radijska igra za otroke, že nekaj desetletij pa je
razprodana lutkovna predstava v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Nov sloves je dobila
še leta 2012, ko so jo v Mini teatru predstavili kot virtualno lutkovno predstavo.
V diplomskem delu sem želela ugotoviti, kakšne so podobnosti in razlike Zvezdice
Zaspanke (1959) v različnih medijih (pravljici, radijski igri, lutkovni igri Mini teatra in
lutkovni igri Lutkovnega gledališča Ljubljana) in kako to doživljajo učenci. Skozi
pravljico, ki smo jo z učenci spoznavali iz različnih medijev, smo skupaj ustvarili novo,
posodobljeno verzijo, ki smo jo konec meseca marca (leta 2013) kot dramsko igro
predstavili staršem.
Pravljica ni namenjena le otrokom..Prav je, da jo tudi starejši občasno preberemo in
najdemo kakšen moder nauk zase. Med prebiranjem nam bo pravljica odgnala
življenjske skrbi in nam prikazala, kako dobro zmaga nad slabim.
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2 OSNOVNI PODATKI O ZVEZDICI ZASPANKI IN
BIBLIOGRAFIJA
2.1 Osnovni podatki o Zvezdici Zaspanki
Avtor Zvezdice Zaspanke je Frane Milčinski – Ježek. Leta 1952 jo je najprej zapisal v
obliki scenarija za prvo otroško radijsko igro, katero je tudi režiral. Leta 1955 je
pravljici dodal še nekaj junakov in scenarij na pobudo Jožeta Pengova priredil za
lutkovno predstavo. Kot kratka sodobna pravljica je izšla šele leta 1959, takrat pa je
Ježek zanjo prejel tudi Levstikovo nagrado. Istega leta jo je moskovska založba
Izkustvo uvrstila med najboljša lutkovna besedila z vsega sveta. (Zajc, 2012).
Prenovljeno knjižno izdajo je leta 2004 izdala založba Sanje v obliki slikanice. Krasijo
jo slike ilustratorja Gorazda Vahna. Ponatis je doživela leta 2009. Do sedaj je bilo
prodanih že več kot 15.000 izvodov. Istega leta, kot je izšla prenovljena slikanica, je
založba Sanje izdala še skrajšano verzijo te pravljice, ki je namenjena predšolskim
otrokom. Zvezdica Zaspanka ni izšla samo v slovenščini. Prevedena je bila še v
angleščino (Twinkle Sleepyhead, 2004; poleg klasične jo najdemo tudi v darilni verziji),
italijanščino (Stellina Sonnolina, 2009), hrvaščino (Zvjezdica Pospanka, 2009) češčino
(Hvězdička Zaspalka, 2009) in nemščino (Das Schlafsternchen, 2009) .
Zvezdica Zaspanka pa ni postala uspešnica le v knjižni obliki, ampak tudi kot lutkovna
predstava. Prvič so jo uprizorili v Mestnem lutkovnem gledališču leta 1955 pod
vodstvom režiserja Jožeta Pengova. V priredbi za lutkovni oder so bili dodani novi
junaki, in sicer: sladoledar, zamorec, človek iz gumija in Pepe Lučka.
Slika 2.1: Odhod zvezdice Zaspanke na Zemljo
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Slika 2.2: Sladoledar in zvezdica Zaspanka

Slika 2.3: Komet Repatec

Slika 2.4: Boter Mesec in zvezdica Zaspanka
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Uprizorjena je bila na številnih tujih odrih (Švica, Nemčija, Bolgarija, nekdanja
Sovjetska zveza, ZDA in republike nekdanje Jugoslavije). Igrali so jo vse do leta 1972,
ko so lutke v delavnici Lutkovnega gledališča Ljubljana zgorele v požaru. Preživela je
samo dvojnica zvezdice Zaspanke, ki je kot darilo Sergeju Obrazcovu odpotovala v
Moskvo in dobila prostor v njegovem muzeju (Sitar Cvetko, 2008). Pozneje so nastale
še nove uprizoritve, ki so se jih lotili režiserji: Matija Milčinski, Diego de Brea in
Matjaž Laboda, ki je sodeloval že pri prvi predstavi. Njegova, zadnja različica (2009) se
je zelo približala prvi predstavi (Zajc, 2012). Prve lutke so ponovno oživeli s starih skic,
fotografij in filmskega zapisa, ki je bil posnet pred požarom leta 1961. Takrat je
Zvezdica Zaspanka postala prvi celovečerni lutkovni film pod vodstvom Črta Škodlarja
(Triglav film).
Zvezdica Zaspanka je 16. 6. 2012 praznovala svojo šestdesetletnico. Do takrat je
doživela že več kot 640 ponovitev in je bila vedno razprodana (Zajc, 2012). Svojo pot
pa je 24. 11. 2012 (predpremiera) začela tudi v ljubljanskem Mini teatru, in sicer kot
virtualna lutkovna predstava. Režiral jo je Robert Waltl, ki nam lutkovno igro Zvezdica
Zaspanka predstavi na drugačen način, kot smo je bili vajeni do sedaj.
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3 BESEDILO ZVEZDICA ZASPANKA V UČNIH
NAČRTIH
Zvezdica Zaspanka je pravljica, ki je primerna za otroke, stare več kot 6 let. Iz spodnje
preglednice je razvidno, ali se v različnih učnih načrtih slovenskih osnovnih šol s
slovenskim učnim jezikom, osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih
osnovnih šol pojavlja kot predlagana ali obvezna vsebina pri pouku književnosti in v
katerem razredu je njena obravnava najprimernejša. Zajeta je tudi naravnanost
posameznih učnih načrtov.
UČNI NAČRT

NARAVNANOST

ZVEZDICA

PREDLAGANI

UČNEGA

ZASPANKA:

RAZRED

NAČRTA

PREDLAGANA

OBRAVNAVE

ALI OBVEZNA
VSEBINA
Učni načrt za predmet slovenščina v

Ciljna naravnanost

Predlagana

2. razred

vsebina

osnovni šoli, 1998
(http://www.mizs.gov.si/
fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/
os/devetletka/predmeti_
obvezni/Slovenscina_ obvezni.pdf)
Posodobljeni učni načrt za predmet

Ciljna naravnanost

slovenščina v osnovni šoli, 2011

Predlagana

2. razred

vsebina

(http://www.mizs.gov.si/
fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/
os/prenovljeni_UN/UN_
slovenscina_OS.pdf)
Učni načrt za osnovno šolo z italijanskim

Ciljna naravnanost

Predlagana

učnim jezikom na narodno mešanem

vsebina za branje

območju Slovenske Istre: Slovenščina kot

v nadaljevanjih, za

drugi jezik, 1999

domače branje ali

(http://www.mizs.gov.si/

za bralno značko

fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/os/
devetletka/predmeti_ narodno/
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Slovenscina_ drugi_ jezik_ITA.pdf)
Posodobljeni učni načrt za osnovno šolo z

Ciljna naravnanost

Predlagana

italijanskim učnim jezikom na narodno

vsebina za domače

mešanem območju Slovenske Istre:

branje (z ogledom

Slovenščina kot drugi jezik, 2011

posnetka lutkovne

(http://www.mizs.gov.si/

predstave)

4. razred

fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/os/
prenovljeni_UN/UN_
slovenscina_OSIJ.pdf)
Učni načrti za dvojezično osnovno šolo na

Ciljna naravnanost

narodno mešanem območju Prekmurja:

V učnem načrtu se

/

ne pojavlja

Slovenščina kot drugi jezik, 1999
(http://www.mizs.gov.si/
fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/os/
devetletka/predmeti_ narodno/Slovenscina_
drugi_jezik_MAD.pdf)
Učni načrti za dvojezično osnovno šolo na

Ciljna naravnanost

narodno mešanem območju Prekmurja:

Predlagana

2. razred

vsebina

Slovenščina kot drugi jezik, 2011
(http://www.mizs.gov.si/
fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/os/
prenovljeni_UN/UN_
slovenscina_DOS.pdf)
Učni načrt Waldorfske osnovne šole

Ciljna naravnanost

(http://www.waldorf.si/ ?w=11)
Učni načrt za prilagojen izobraževalni

Predlagana

Prvo triletje

vsebina
Ciljna naravnanost

program z nižjim izobrazbenim

Predlagana

2. razred

vsebina

standardom: slovenščina, 2003
(www.zrss.si/doc/2109 11084859__pp_nis_
slovenscina.doc)
Učni načrt za slovenščino osnovne šole

Ciljna naravnanost

montessori

Ne vsebuje

/

predlaganih vsebin

(http://www.mizs.gov.si/
fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/os/
devetletka/program_ drugo/Montessori.pdf)
Učni načrt za slovenščino katoliške

Ciljna naravnanost
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osnovne šole Alojzija Šuštarja (enak

vsebina

učnemu načrtu javnih šol, le da ni
razdelitve ciljev po razredih)

Vsi učni načrti različnih slovenskih šol so ciljno naravnani. Zvezdica Zaspanka se v
večini učnih načrtov (izjema sta učni načrt za slovenščino osnovne šole montessori in
učni načrti za dvojezično osnovno šolo na narodno mešanem območju Prekmurja:
Slovenščina kot drugi jezik iz leta 1999) pojavlja kot predlagana vsebina za 2., 3. ali 4.
razred.
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4 VSEBINA ZVEZDICE ZASPANKE
4.1 Obnova
Slika 4.1: Naslovnica knjige

Glavna književna oseba kratke sodobne pravljice Zvezdica Zaspanka je poosebljena
zvezda z imenom Zaspanka. Je najmlajša zvezda na nebu, ki vedno zamuja v svojo
službo.
Zvezde na nebu so imele pomembno vlogo in ker je zvezdica Zaspanka zamujala, so šle
stvari na Zemlji narobe: otroci so jokali in niso mogli spati, mornarji so sredi morja
zgrešili pot in pesnik nikakor ni našel rime na besedo lonec.
Zvezde je prešteval boter Mesec, ki je pomembna stranska književna oseba. Ko je
nekega večera ugotovil, da zvezdica Zaspanka zopet zamuja v svojo »službo«, ji je
določil »kazen«. Sprva jo je kaznoval s pometanjem Rimske ceste, a zvezdica Zaspanka
se je svoje kazni zelo razveselila. Ker je boter Mesec menil, da mora biti kazen vzgojna,
ji je določil novo, in sicer, da pojde na Zemljo. Zaspanka si je pripravila nekaj stvari,
zlate lase je prevezala z ruto, nato pa jo je komet Repatec odnesel na Zemljo.. Na Zemlji
je osamljeno tavala, dokler ni naletela na mestni semenj, kjer je naokoli povpraševala za
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prenočišče. Tukaj je srečala več stranskih književnih oseb: papigo, klicarja, ognjenega
moža in zvezdogleda. Zvezdogled je ponujal ogled Meseca skozi najboljši daljnogled
na svetu za samo dva solda. Zvezdica Zaspanka si je zelo želela videti botra Meseca,
zato je zvezdogledu namesto dveh soldov (ki ju ni imela) ponudila za plačilo zlat las.
Razbojnik Ceferin je slišal vse o zlatih laseh, zato je sklenil, da ji bo ponudil prenočišče.
Tako bo imel priložnost, da ji bo ostrigel lase in jo popihal daleč v svet in obogatel.
Razbojnik Ceferin je bil znan po tem, da je namesto srca imel mrzel in nem kamen, zato
zanj takšno dejanje ni bilo nič presenetljivega. Vendar se je tudi njegov mrzel, nem
kamen s pomočjo zvezdice Zaspanke spremenil v utripajoče srce. Preden se je Zaspanka
odpravila spat, je želela, da Ceferin svoji mami piše za glavnik, saj je bil zelo
razkuštran. Problem je nastal, ker razbojnik ni znal napisati besedo »LJUBA«. Zvezdica
Zaspanka se je odločila, da ga nauči pisati besedo »LJUBA«, in ko je to znal, se mu je
kamen spremenil v srce. To predstavlja tematiko čustvenega opismenjevanja. Ceferin se
je odločil, da materi ne bo pisal, ampak jo bo obiskal.
Zvezdica Zaspanka se je v tem času na Zemlji dovolj pokorila, zato je ponjo prišel
komet Repatec in jo odnesel nazaj domov, na nebo. Ker je bilo na nebu vse prav, je tudi
na Zemlji vladal red: otroci so spali, mornarji so v luki spustili sidro in pesnik je našel
rimo na besedo lonec, to je konec.
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4.2 Interpretacija dela, oseb in nauki pravljice
Interpretacija dela
Pravljica o zvezdici Zaspanki spada med kratko sodobno pravljico s poosebljenim
nebesnim telesom kot glavnim literarnim likom. Ta lik, v našem primeru zvezdica
Zaspanka, privzame otroško držo in dikcijo (Kobe, 2000). Pravljico uvrščamo med
dramska besedila, saj »obstaja predvsem ali skoraj izključno iz govora dramskih
junakov« (Kos, 2001, str. 107). Možna je uprizoritev. V pravljici najdemo značilno
zgradbo, ki je sestavljena iz zasnove, zapleta, vrha, razpleta in razsnove (Honzak,
1996).
Dogajalna linija je sintetična. Dogajanje se odvija dvoplastno oz. dvodimenzionalno v
dveh med seboj ločenih svetovih, ki obstajata samostojno drug ob drugem, kot realna in
irealna raven dogajanja. Nebo predstavlja prvi svet, v katerem prebivajo zvezde, boter
Mesec, komet Repatec, drugi svet pa je Zemlja. Dokaz za to, da se pravljica odvija v
dveh med seboj ločenih svetovih, je prehajanje Zaspanke iz enega sveta v drugega. Vse
dogajanje poteka v sedanjosti.
Pripovedovalec je vsevedni, saj ima absolutno kontrolo nad osebami, ki nastopajo v
književnem delu, in nad dogodki (nadzira osebe in dogajanje). Ta je v zaupnem stiku z
otroškim naslovnikom, ki se v pravljici kaže kot sklepni komentar k dogajanju.
Sporočilo je moralne narave (Kobe, 2000). Glavna tema Zvezdice Zaspanke je nakazana
v delu, ko Zaspanka še tako zlobnega razbojnika spremeni v poštenjaka. Kot temo bi
izpostavila, da nedolžna dobrota lahko premaga zlo. Motivi so delci snovi (značilni
življenjski položaj, razmerja med osebami, čustva, dogodki v določenem kraju in času
…), zato jih v pravljici najdemo več (Honzak, 1996). Motiv neodgovornosti najdemo v
nevestnem opravljanju službe, saj zvezdica Zaspanka kar naprej zamuja na delo. Ker
njeno neodgovornost boter Mesec kaznuje s tem, da jo pošlje na Zemljo, je opazen
motiv kaznovanja. Boter Mesec je s tem primer očetovskega motiva. Ko Zaspanka sama
žalostno tava po Zemlji, se pojavi motiv osamljenosti. Ob pogledu skozi zvezdogled
začuti domotožje (motiv domotožja), saj se želi vrniti domov k botru Mesecu in svojim
sestricam. Pri Zvezdogledu pa zvezdica Zaspanka pokaže neposlušnost, ker
Zvezdogledu, kljub prepovedi, razkrije, da ima zlate lase. V tem primeru lahko
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opredelimo še motiv neizkušenosti, ki je prisoten tudi pri zaupanju neznancu,
razbojniku Ceferinu. Pomemben motiv je premagovanje slabega z dobrim. Čeprav je
imel Ceferin z Zaspanko slabe namene (želel ji je odrezati zlate lase in zbežati), sta na
koncu njena dobrota in želja, da bi mu pomagala, prevladali in Ceferin se je iz slabega
razbojnika spremenil v čustvenega in prijaznega človeka.

Interpretacija oseb
Glavna oseba pravljice je zvezdica Zaspanka, ki prevzame otroško dikcijo in držo. To
nakazuje njeno vedenje. Zaradi zamujanja

»službe« predstavlja neizkušeno,

neodgovorno, zasanjano osebo. Nobeno opozorilo je ni pripravilo do tega, da bi postala
odgovornejša, zato je morala prestati strašno kazen, poslana je bila na Zemljo. Na
Zemlji je bila sprejeta kot človeški otrok. Strahoma se je znašla v neznanem svetu, ki je
popolnoma drugačen od njenega rodnega sveta (Kobe, 2000). Izkušnje, ki si jih je
pridobila na Zemlji, so ji pomagale, da je začela ceniti svoje delo na nebu. Lahko bi
rekli, da se je »v tujem svetu sprožil proces moralnega očiščenja glavnega literarnega
lika, ki se zatem spet vrne v svoj rodni svet« (Kobe, 2000, str. 9). Bila je otroško
naivna, saj je zaupala neznancu, razbojniku Ceferinu. Čeprav mu je izkazala zaupanje,
to za njo ni imelo nobenih hudih posledic, kar predstavlja popolno nasprotje tega, kar bi
se lahko zgodilo v resničnem življenju. Njena glavna lastnost je dobrota, s katero je
premagala hudo. Pri tem ji je pomagalo, da v razbojniku ni videla hudobnega
nasprotnika, ampak prijatelja.
Boter Mesec je v vlogi očetovskega lika. Tako kot starši kaznujejo svoje otroke za
neposlušnost, je tudi boter Mesec kaznoval zvezdico Zaspanko. Kaznovanje je težko
opravil, vendar je bil v to primoran. Ni smel dopuščati, da bi zaradi njene
neodgovornosti posledice nosili drugi (otroci niso spali, mornarji so zgrešili pot ...). V
njeni odsotnosti jo je zelo pogrešal. To izvemo na koncu pravljice. Boter Mesec se je
zvezdice Zaspanke tako razveselil, da se je zmotil pri štetju.
Pomembno vlogo ima razbojnik Ceferin. Spoznamo ga kot hudobnega, brezsrčnega
človeka, ki kasneje postane popolno nasprotje. Postal je čustven, pošten in dober
človek. Primer nakazuje, da se vsak človek lahko spremeni, ne glede na njegovo
preteklost. Stranski liki so ljudje (Zvezdogled, Sladoledar, Ognjeni človek) in
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poosebljena žival (papiga). Komunikacija med glavnim likom in človeškimi liki je
vzpostavljena (Kobe, 2000).

Sporočila pravljice
Pravljica o zvezdici Zaspanki nosi več poučnih naukov, tako za mlajše kot za odrasle.
Zvezdica Zaspanka je ves čas zamujala v svojo službo in zaradi tega je na Zemlji
vladala zmešnjava. Svoje odgovornosti ni jemala resno, zato je bila kaznovana. Pouk za
bralca je, da odgovornosti, ne glede na to kakšne so, vzame resno. Kdor svojega dela ne
opravlja, kot bi moral, lahko s tem povzroči škodo drugim. Prej ali slej pa je takšen
človek za svojo malomarnost in neodgovornost tudi kaznovan.
Boter Mesec kaznuje zvezdico Zaspanko s kaznijo, ki ji ni všeč. Poudari misel, da mora
biti kazen vzgojna. Tako je tudi z današnjim načinom kaznovanja. Kazen mora biti
izbrana tako, da ima pozitiven učinek na napačno oz. odklonsko ravnanje. Kot tretje pa
lahko izpostavim nauk, da ljudi ne smemo soditi glede na njihovo preteklost ali poreklo.
Zgled v tem je Zaspanka, ko je v hudobnem razbojniku videla dobro in ni obupala nad
njim. Ta se je z njeno pomočjo in vztrajno željo, da bi mu pomagala, spremenil. Tudi mi
ne bi smeli obupati nad tistimi, ki potrebujejo našo pomoč, saj lahko ravno naša
prizadevanja pripomorejo k temu, da se spremenijo.
Pomemben nauk, ki ga izvemo od botra Meseca, je, da zlato rado v ljudeh rodi pohlep.
To je zelo resnično, saj na splošno ljudje vedno bolj težijo k pridobitništvu in kopičenju
materialnih dobrin, vse manj pa si prizadevajo za prave vrednote (prijateljstvo,
spoštovanje, prijaznost, uvidevnost, strpnost …), ki bi ljudi naredile strpnejše in bolj
razumevajoče.
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5 PRIMERJAVA PRAVLJICE S SKRAJŠANO VERZIJO
Prenovljeno izdajo Zvezdice Zaspanke je izdala založba Sanje leta 2004, in sicer kot
slikanico. Ilustriral jo je Gorazd Vahen. Omenjeno izdajo sem uporabila za primerjavo
skrajšane verzije Zvezdice Zaspanke, ki jo je prav tako izdala založba Sanje istega leta.
Njen ilustrator je ostal isti.
Ko sem na hitro pregledala knjigi, sta se mi zdeli popolnoma identični. Vizualno se
knjigi med seboj razlikujeta le v nekaj stvareh. Naslovnici sta podobni. Na vrhu sta
zapisana avtor in ilustrator, nato je z zlato rumenimi malimi tiskanimi črkami zapisan
naslov knjige (s pravilnim upoštevanjem velikih začetnic). Pod naslovom knjige je
ilustracija glavne junakinje pravljice. Če naslov in ilustracijo podrobno pogledamo,
lahko opazimo, da sta naslov in lasje zvezdice Zaspanke osnovne izdaje prevlečena z
bleščicami. To lahko začutimo tudi na otip, saj so te izbočene. Razliko najdemo tudi
pod ilustracijo. Na skrajšani izdaji pravljice je namreč zapisano »skrajšana verzija«.
Obe knjigi imata na končnem delu stranice v sredini znak založbe. Razlika, ki je ne
smem pozabiti omeniti, so mehke platnice skrajšane izdaje. Te so prijetnejše na otip in
primernejše za mlajše otroke (nimajo ostrih in grobih robov). Skrajšana izdaja knjige je
napisana z velikimi tiskanimi črkami. Vsebuje občutneje manj besedila, zato se lahko
branja lotijo otroci, ki so se velikih tiskanih črk naučili pred kratkim in še niso vešči v
branju. Besede, ki so v daljši izdaji napisane z veliki tiskanimi črkami, so v krajši
poudarjene. Tako se ne izpusti besed, ki so pri pravljici ključnega pomena z
vsebinskega vidika. Ilustracije so popolnoma identične in se nahajajo pri obeh knjigah
na istih straneh. Primerne so za predšolske in šolske otroke, saj so zelo nazorne in nam
lahko pomagajo, da si dogajalni kraj, nastopajoče osebe, njihova čustva lažje
predstavljamo. To pomaga, da se v pravljico lažje vživimo. Obe knjigi imata po 44
strani. Navadna izdaja ima 2994 besed, skrajšana verzija pa 1197.
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Slika 5.1: Navadna verzija

Slika 5.2: Skrajšana verzija
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Z vsebinsko primerjavo sem ugotovila, da je bistvo pravljice ohranjeno, kljub krajšanju
besedila. Izpuščeni so daljši dialogi med osebami, osebe pa niso opisane s čustvenega
vidika (kako se počutijo ob določenem dogodku). Prva poved pravljice je v obeh
knjigah identična, nato pa se začnejo pojavljati razlike.
1.

Skrajšana verzija se po uvodni povedi takoj osredotoči na naloge zvezd (pojejo

uspavanke, mornarjem kažejo pot, pesnikom pomagajo najti rime). V osnovni verziji pa
je najprej pojasnjeno, kako se zvezde urejajo, ko se prebudijo, kakšne so na pogled
(velike, majhne, stare, mlade), in pojasni, da imajo svojega nadzornika, ki jih vsak večer
vešče prešteva, botra Meseca. Omenjen je tudi komet Repatec s svojo poštarsko službo.
Iz tega lahko sklenem, da v osnovni verziji že na prvi strani knjige ugotovimo, kdo bo v
pravljici nastopal (ne izvemo vseh nastopajočih), medtem ko nam skrajšana izdaja to
razkriva postopno.
2.

Ko se preselimo skupaj s pripovedovalcem na nebo, je o tem, kaj počnejo zvezde,

pojasnjeno le z eno povedjo (njihovo delo ni natančno opisano). Izpuščena je pesem
srebrnih zvezd.
3.

Nato nastopi komet Repatec s svojimi novicami, ki nam jih v skrajšani pravljici kar

takoj izda, v osnovni pa poteka dialog med sestricami zvezdicami in Repatcem, saj ga
zvezdice moledujejo, naj jim izda novice. Komet Repatec je tako skrivnostnejši, kar
pozitivno učinkuje na mlade bralce, saj berejo z večjim zanimanjem. Bolj je poudarjeno
delo kometa Repatca s pretiravanjem (npr.: »ko sem letel nizko, nizko, tik nad zemljo).
To je v skrajšani verziji popolnoma izpuščeno.
4.

V obeh izdajah se pojavi boter Mesec s preštevanjem zvezd. Ko ugotovi, da ena

zvezda manjka, se med njim in ostalimi zvezdicami razvije dialog, ki je v skrajšani
izdaji izpuščen.
5.

V skrajšani verziji zvezdica Zaspanka ne razlaga, kakšne so bile njene sanje, zaradi

katerih je zamudila svojo službo.
6.

Boter Mesec ji za kazen takoj odredi, da pojde na Zemljo (ji ne predlaga pometanja

Rimske ceste, kot to stori v osnovni izdaji). Ni dialoga, ko se Zaspanka upira svoji
kazni, in poučnega neposrednega nauka: »Kazen mora biti vzgojna,«, ki ga izreče boter
Mesec. Prav tako so izpuščene modre besede Meseca, ko zvezdico Zaspanko posvari, da
zlato rado pri ljudeh pohlep rodi. Predvidevam, da sta nauka izpuščena, ker bi mlajši
otroci to težje dojeli. Temu ne bi namenjali pozornosti, saj bi se bolj osredotočali na to,
kaj se bo zgodilo z zvezdico Zaspanko, in ne toliko na to, kaj se lahko sami naučijo.
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7.

Odhoda zvezdice Zaspanke na Zemljo ne doživimo tako čustveno kot v navadni

izdaji pravljice, saj ni opisano, kako se ob tem počutijo ostali sodelujoči pravljični liki.
Potovanje na Zemljo ni podrobno opisano (kaj se je med potjo dogajalo, kako sta s
kometom Repatcem letela, kako se je počutila …).
8.

Ko je Zaspanka pristala na Zemlji, je naletela na mestni semenj. Njegovo dogajanje

si lažje predstavljamo v osnovni izdaji, saj je le-ta podrobneje opisan (prerivanje med
ljudmi, postavljeni vrtiljaki, gugalnice …). Izpuščen je del, v katerem potekajo dialogi,
ko Zaspanka sprašuje za prenočišče. V skrajšani verziji je le omenjeno, da je občasno
koga vprašala za prenočišče, ni pa določno izraženo koga, kot je to v osnovni pravljici
(papagaja in ognjenega moža).
9.

Nato zvezdica Zaspanka prispe do Zvezdogleda. Ponovno je skrajšan dialog.

10. Pojavi se Ceferin. V besedilu je izpuščen nagovor otrokom, kaj morajo storiti, če
Ceferin skoči iz pravljice. Prav tako je skrajšan pogovor med Ceferinom in Zaspanko, ki
poteka v njegovi hiši. Ohranjena je glavna misel, da ima Ceferin kamen namesto srca.
Ko ga Zaspanka uči pisati besedo »LJUBA«, je izpuščena domišljija razbojnika, na kaj
ga spomni vsaka črka posebej.
11. Beseda »LJUBA« je v skrajšani verziji zapisana s krepkimi velikimi tiskanimi
črkami. Ko uspeta zapisati besedo, po Zaspanko pride komet Repatec. Njegov prihod in
odhod Zaspanke je veliko manj čustveno doživet, saj ne pove, kako je je bil vesel komet
Repatec in kako se je njenega prihoda razveselil boter Mesec.
12. Zaključek pravljice je ohranjen tudi v skrajšani verziji, saj je poglavitno, da pesnik
najde rimo na besedo »LONEC«, ki je »KONEC«, in s tem se knjiga na zanimiv način
zaključi.
Iz pregledanega lahko sklenem, da je skrajšana verzija primerna za predšolske otroke,
saj je manj besedila in lahko zato več časa in pozornosti namenijo ogledovanju
ilustracij. Je lažje razumljiva (opisi niso natančni in so manj čustveno obarvani).
Uporabimo jo lahko v prvem razred kot knjigo za dodatno branje, saj učenci že
spoznajo velike tiskane črke. Besedilo je razumljivo, kratko in popestreno z
ilustracijami, kar bi učence dodatno motiviralo za prebiranje.
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6 PRIMERJAVA KNJIŽEVNEGA DELA Z NEKNJIŽNIMI
OBLIKAMI
6.1 Vsebinska primerjava z radijsko igro
»Radijska igra je namenjena slušnemu sprejemanju in je temu prilagojena. Vidno
dogajanje na odru nadomeščajo zvoki, ki vzpostavljajo različne slušne vtise« (Honzak,
1996, str. 65).
Zvezdica Zaspanka je poleg Žogice Marogice najbolj znana radijska igra. Za primerjavo
z zvočnim posnetkom radijske igre, posnete leta 1952, sem izbrala zadnjo izdajo knjige
Zvezdica Zaspanka, ki je v obliki slikanice.
1.

Radijska igra je obširnejša od omenjene pravljice. Dialogi in pogovori med

nastopajočimi osebami so daljši, saj prevzamejo tudi del besedila, ki je v knjižni izdaji
namenjen pripovedovalcu. Posledično se zmanjša pomembnost pripovedovalca. Ta med
določenimi deli le povzame del dogajanja, ga napove in poveže v logičen kontekst, da
se sklada z nadaljevanjem pravljice.
2.

Glavne misli pravljice so ohranjene.

3.

V vsebini lahko najdemo kar nekaj razlik. Na prvo naletimo že v samem uvodu. Ko

pripovedovalec razlaga, kakšne so zvezde in kaj počnejo, je njihovo delo v radijski igri
razširjeno (npr.: popijejo kavo).
4.

Poudarjeno je, da je boter Mesec pomembna oseba, in razlaga, kakšen je njegov

namen preštevanja zvezd. Prešteva jih zato, da ugotovi, ali so vse prišle v službo, ali so
se dobro umile, počesale.
5.

Izpuščen je del, ko skupaj s pripovedovalcem pristanemo na nebu in ta razlaga, kaj

počnejo zvezde. Izpuščeni del je zamenjan s pogovorom med zvezdami.
6.

Zvezde se med seboj pogovarjajo, zakaj so v službi, kakšne morajo biti na svojem

delovnem mestu (točne, počesane, umite, ne preveč klepetave …). Njihov pogovor se
razvije v daljši dialog, ki ga v knjigi ni.
7.

Pesem zvezd v radijski igri recitirajo zvezde.

8.

Kometa Repatca ne napove pripovedovalec kot v knjigi, ampak ga napovejo

zvezde. Sam pove poved, ki jo v knjižni izdaji navede pripovedovalec: »Samo v lička
vas uščipnem, laske vam razkuštram in zdrvim prek širnega neba.« To poved komet
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Repatec uporabi vsakič, ko zaključi neko misel. Med njim in zvezdicami se razvije
daljši dialog kot v knjigi, saj je Repatec skrivnostnejši. Na vprašanja zvezd, kaj se
dogaja na Zemlji, ne odgovori takoj, ampak v njih vzbuja radovednost (kot priznajo tudi
same). Težave na Zemlji so veliko bolj potencirane. To se kaže v ponavljanju ključnih
besed (npr.: otroci jokajo, jokajo, jokajo in ne morejo spati), v ponavljanju težave
(vsaka težava je ponovljena dvakrat z drugače oblikovanimi povedmi) in pretiravanju
(pesnik si nohte grize, lomi). Za vsako novico ga zvezde posebej prosijo, kar še
poudarja skrivnostnost Repatca.
9.

Nato nastopi boter Mesec. Njegovo štetje je daljše in zvočno popestreno, saj se

štetje najprej sliši od daleč (je tišje), ko pa se nam Mesec približuje, njegovo štetje
postaja vse glasnejše. Razširjen je pogovor med zvezdami in Mesecem o tem, katera
zvezda manjka.
10. Ko se pojavi zvezdica Zaspanka in ji želi Mesec določiti kazen, je dialog med
njima daljši. Večkrat poudari misel, da kazen mora biti, ker je vzgojna. Ta misel je v
knjigi omenjena le enkrat. Dodan je pogovor o tem, kaj bo počela na Zemlji, saj jo je to
zelo skrbelo. Boter Meseček ji v odgovor pove, da bo lahko vsak večer gledala, kaj
počnejo sestrice zvezdice in kaj počne on. Ruto si mora zavezati zato, da bo na Zemlji
videti kot deklica. Mesec pove pomembno misel, da zlato rado pri ljudeh pohlep rodi.
11. Potovanje na Zemljo z Repatcem ponazarja glasba.
12. Ko prispe na Zemljo, takoj naleti na mestni semenj. V knjigi se pred tem odvija
kratek monolog, ko zvezdica povprašuje o tem, kje so njene sestrice in boter Mesec,
medtem pa osamljeno tava.
13. V knjigi je semenj bolj podrobno opisan. V radijski igri je ta opis zamenjan z
zvočnim posnetkom, ki ponazarja gnečo ljudi, vrtiljak ipd.
14. V radijski igri se pojavita črn zamorec iz afriške puščave in Ognjeni mož. Papiga je
izpuščena. Prav tako ne razvije dialoga z Ognjenim možem, kot to stori v slikanici. Ne
povprašuje po prenočišču, ampak tarna, kako je osamljena.
15. Dialog z Zvezdogledom je daljši. Zvezdogled ji pri ogledu zvezdnega neba daje
navodila, kako mora vrteti gumb na daljnogledu, da bo videla zvezde in Mesec od
bližje. Ko zaključi z ogledom, je Zvezdogled ne odžene, ampak se takoj po ogledu
Meseca predvaja glasba.
16. Nato se pojavi Ceferin, ki je v radijski igri skrit za drevesom, v knjigi pa se skriva
za šotorom.
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17. Nagovor pripovedovalca, namenjen otrokom, kaj storiti, če se Ceferin pojavi pri
njih doma, in nagovor Ceferina je prilagojen radijski igri (Ceferin ne skoči iz knjige,
ampak iz zvočnika. Da se ne bo mogel vrniti nazaj v pravljico, je potrebno zavrteti
gumb na zvočniku.).
18. Po nagovoru sledi glasba, nato pa se zvezdica Zaspanka že znajde pri Ceferinu.
Dialog med njima o tem, kako ima razmetano in kako je umazan, je daljši, vendar pa je
osnovno sporočilo enako.
19. Ko želi nagnati Zaspanko v posteljo, je dodan nagovor Ceferina otrokom, ko reče,
da komaj čaka, da zvezdici Zaspanki ukrade zlate lase. Vendar ga Zaspanka ni
poslušala. Želela je, da se najprej nauči napisati besedo »ljuba« in tako mami piše za
glavnik. Zaspanka ga posede na skrinjo (česar v knjigi ni) in v prahu napišeta vsako
črko besede posebej (v knjižni pravljici zapišeta skupaj le črko »l«). Pri vsaki črki
Ceferin izrazi svojo domišljijo, na kaj ga določena črka spominja.
20. Po zapisu besede »ljuba« je bitje srca v knjigi predstavljeno bolj komično, saj
razbojnik sprva misli, de nekdo trka na vrata, v radijski igri pa takoj ugotovita, da mu
bije srce. Ceferin pove, da bo mamo obiskal, in pri tem navede razloge (mama je sama,
nima nikogar, ki bi ji prinesel drva in odel noge).
21. Nato po Zaspanko pride komet Repatec. Ko jo odnese nazaj na nebo, ni povedano,
kako se je razveseli boter Mesec.
22. Zaključek pripovedovalca se razlikuje. Namesto o tem, kako so vsi veseli
Zaspanke, pripoveduje, kako se je spremenil Ceferin. Konec je identičen, saj se pri obeh
delih zaključi s tem, ko pesnik najde rimo na besedo »lonec«.
Iz tega lahko sklenemo, da je slikanica krajša od radijske igre. V radijski igri so osebe in
posamezni doživljaji podrobneje opisani. Osebnost likov si lažje predstavljamo, saj je to
s pogovori med nastopajočimi osebami bolj jasno izraženo. Bistvo pravljice je enako.

6.2 Vsebinska primerjava s scenarijem LGL-ja
Zvezdica Zaspanka je bila v Lutkovnem gledališču Ljubljana uprizorjena že v štirih
različicah. Za primerjavo s slikanico Zvezdica Zaspanka iz leta 2004 sem si izbrala
zadnjo različico gledališke predstave iz leta 2009, ki se zelo približa prvi verziji iz leta
1955. Nastala je pod vodstvom Matjaža Laboda. Med scenarijem predstave in omenjeno
knjigo je v vsebini opaziti kar nekaj razlik.
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1.

Že v uvodu je besedilo pripovedovalca daljše (obširnejše), saj natančneje opiše delo

zvezd, botra Meseca in kometa Repatca.
2.

Ko se skupaj s pripovedovalcem odpravimo na nebo, v knjigi sledi pesem zvezd, v

scenariju pa se najprej pojavijo tri zvezde, ki klepetajo o svojem prebujanju, umivanju
ipd. Ko ugotovijo, da so se preveč zaklepetale, se odpravijo na svoja službena mesta.
3.

Zasliši se oglašanje kometa Repatca, ki ga v knjigi napove pripovedovalec, v

scenariju pa zvezde. Komet Repatec je skrivnostnejši kot v pravljici, saj novic ne izda
kar takoj, ko ga za to prosijo zvezde. Radovedna karakteristika zvezd je bolj
poudarjena, saj kometa Repatca prosijo za novice in zgolj z eno niso zadovoljne. Tudi
same priznajo, da jih muči radovednost. Novice kometa Repatca so posredovane bolj
tragično, kar je izraženo s ponavljanjem (npr: otroci jokajo, jokajo; izgubljena barka
tava, tava).
4.

Komet Repatec je v obeh delih predstavljen kot navihana odrasla oseba. To odraža

s svojo povedjo: »Samo v lička vas uščipnem, laske vam razkuštram in zdrvim prek
širnega neba.« V scenariju opazimo odziv zvezd, ki so kolektivni junak, na to njegovo
nagajivost. Prva in druga zvezda nad tem nista navdušeni, tretji pa je to všeč, kar se vidi
iz njenega smejanja.
5.

Pojavi se boter Mesec, ki ga v pravljici predstavi pripovedovalec, v scenariju pa to

storijo zvezde. Njegovo delo v scenariju ni posebej opisano, saj ga razkrije kar sam s
preštevanjem zvezd.
6.

Prihiti zvezdica Zaspanka, ki zamuja v svojo službo. Oštevati jo začne tretja

zvezda, v knjigi pa to storijo vse v en glas. Nato jo krega še tretja zvezda, kar užalosti
Zaspanko. Boter Mesec odobrava, da se jo ošteje, saj pravi, da je to vzgojno. Ko
Zaspanka razlaga svoje sanje, zaradi katerih je zamudila, jo boter Mesec pokara, da to
pride zaradi slabe literature. Omenjeni del oštevanja zvezdice Zaspanke zasledimo le v
scenariju.
7.

Zaspanki boter Mesec določi enako kazen kot v pravljici, da pojde na Zemljo.

Razlika je v tem, da je znana poved: »Kazen mora biti vzgojna,« večkrat ponovljena.
8.

Ko zvezde slišijo, kakšna kazen jo čaka, se postavijo na njeno stran, kar je v

scenariju prikazano veliko bolj izrazito kot v knjigi.
9.

Boter Mesec že namigne, koliko časa bo morala ostati na Zemlji, ko reče »dokler

ne bo kamen pel«. S tem že dobimo namig, na kaj se bo navezovalo nadaljevanje, in nas
usmeri, na kaj bomo morali biti pozorni. V pravljici omenjenega dela ni.
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10. Zaspanko na Zemljo odnese komet Repatec, ki je navdušen nad potovanjem na
Zemljo. V knjigi njegova pozitivna reakcija nad tem potovanjem ni omenjena.
11. Nato se pojavi pripovedovalec, ki pove, kako je potekalo slovo z zvezdico
Zaspanko. Besedilo je razširjeno.
12. Ponovno se pozornost usmeri na kometa Repatca in zvezdico Zaspanko. Med potjo
se pogovarjata o Repatčevi vožnji; tega pogovora v knjigi ni. Repatec zapoje svojo
pesem, ki je ni najti niti v knjigi niti v radijski igri.
13. Ponovno se pojavi pripovedovalec, ki nam pove, da je Zaspanka prispela do semnja
in se usedla na klop. Zvezdica Zaspanka zapoje svojo pesem o osamljenosti, ki jo prav
tako najdemo le v lutkovni predstavi.
14. Pojavi se nova oseba, in sicer sladoledar, ki se z Zaspanko pogovarja o tem, kaj se
dogaja na Velikem semnju dobre volje (v knjigi samo Mestni semenj). Prav tako je on
tisti, ki nas in Zaspanko prvi seznani z razbojnikom Ceferinom. Predstavi ga kot krutega
razbojnika, ki se ga vsi bojijo in ima kamen namesto srca. Zanj je celo razpisana
nagrada. O razbojniku zaradi podrobnega opisa sladoledarja izvemo več kot iz slikanice.
15. Prvič se srečamo tudi z doktorjem, ki je proti prodajanju sladoleda, saj zaradi njega
otroci zbolijo.
16. Dogajanje se nadaljuje na Velikem semnju dobre volje, katerega se udeležita
zvezdica Zaspanka in Ceferin (v knjigi ni opisano, da se tudi on odpravi na semenj,
ampak za njegovo udeležbo izvemo šele, ko Zaspanka govori z Zvezdogledom, medtem
ko on prisluškuje njunemu pogovoru).
17. Na semnju se sreča z govorečo papigo, zamorcem Mustafom, ki je ogenj, in
človekom iz gumija. Tukaj je opaznih kar nekaj razlik, saj v knjigi zamorec Mustafa, ki
je ogenj, ni omenjen kot zamorec niti ne izvemo njegovega imena, ampak je
predstavljen zgolj kot človek, ki se hrani z ognjem. Prav tako ne nastopa človek iz
gumija. V pravljici ognježerca sprašuje, kje bi lahko prenočila, v scenariju pa se
pogovarjata o njegovem hranjenju z ognjem. Izvemo zgodbo človeka iz gumija, zakaj je
postal takšen.
18. Zvezdogled se pojavlja v omenjenem knjižnem in neknjižnem delu. Pogovor med
Zaspanko in Zvezdogledom je daljši, bistvo je ohranjeno. Ko jo Zvezdogled odžene,
mu ta pove, da nima kam iti. Dodan je del, ko ji razloži, naj bo pozorna na hišo, v kateri
gori luč. To pomeni, da tam živijo dobri ljudje in lahko pri njih prenoči. Ceferin je to
slišal in doma prižgal luč.
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19. Nato se pojavi pripovedovalec, ki opisuje, kako je Ceferin čakal na Zaspanko, in
spomni, da je Ceferin poseben razbojnik, ki ima kamen namesto srca. Omenjeni del v
slikanici ni zajet.
20. Pri branju scenarija čutimo večjo napetost, saj se Zaspanka ne pojavi kar takoj pri
njem doma, ampak jo Ceferin neučakano pričakuje. Preštevati začne celo gumbe, ali bo
prišla ali ne.
21. Tej napetosti sledi komičnost, saj namesti Zaspanke na vrata potrka Pepe Lučka od
mestne elektrarne, ki je prišel Ceferinu izklopit elektriko (vendar ga je Ceferin
prepričal, da tega ni storil).
22. Nato pa le prispe Zaspanka, ki Ceferina tako kot v knjigi kritizira zaradi umazanije.
Ne želi iti spat, dokler ga ne nauči napisati besedo LJUBA, da bo mami lahko pisal za
glavnik (saj je bil zelo skuštran). Pri pisanju besede spremljamo, kako se učita pisati vse
črke te besede, v knjigi je to storjeno le za črko L. Ceferin pri vsaki črki sprosti svojo
domišljijo in izrazi, na kaj ga spomni. Ko se nauči zapisati besedo LJUBA, mu priče biti
srce in odide obiskat mamo (enako kot v pravljici).
23. Zvezdica Zaspanka ne zasliši in ne zagleda kometa Repatca kot v knjigi, ampak
zasliši botra Meseca, ki ji pove, da se je dovolj pokorila in da jo komet Repatec že čaka,
da jo pripelje domov.
24. Nato se pojavi pripovedovalec, ki povzame vse dogajanje pri Ceferinu in opiše
odhod Zaspanke na nebo. Zvezdice ponovno zapojejo svojo pesem, nato pa sledi enak
zaključek kot v pravljici, ko pesnik najde rimo na besedo lonec, to je konec.
Iz primerjanja obeh oblik Zvezdice Zaspanke lahko sklenem, da je scenarij obširnejši od
slikanice. Delo oseb spoznamo kar preko njih samih. Prav tako se osebnost nastopajočih
likov jasno pokaže v pogovorih z drugimi osebami. Tako si lažje ustvarimo celostno
podobo nastopajoče osebe. Nastopa več oseb, dogodki so podrobneje opisani. Če
kakšno podrobnost spregledamo, nam pripovedovalec povzame dogajanje, v knjigi ga
napoveduje. Njegova vloga ni tako izrazita kot v knjigi, saj so v ospredje postavljene
osebe, ki nastopajo. Glavna sporočila so ohranjena.
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6.3 Vsebinska primerjava s scenarijem Mini teatra
V Mini teatru so lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka premierno prikazali na odru 26.
12. 2012. Režiser omenjene predstave je Robert Waltl. Namenjena je otrokom, starim
več kot tri leta. Mini teater mi je omogočil brezplačen ogled predstave, s čimer so mi
olajšali delo primerjanja scenarija s knjigo Zvezdica Zaspanka (leto 2004, založba
Sanje), saj sem stvari doživela »v živo«. V igro sem se vživela tako jaz kot otroci v
dvorani. K temu so pripomogle izvirne lutke (zvezdice s svetlečimi lasmi, letenje zvezd
nad občinstvom v prvih vrstah, miniaturna lutka zvezdice Zaspanke na Zemlji – kako jo
vidi boter Mesec iz vesolja …).

Jezik je posodobljen, kar je omogočalo lažje

razumevanje vsebine. Igralci so tako v uvodu kot v zaključku vzpostavili komunikacijo
z občinstvom, s čimer so preusmerili dogajanje na oder in tako otroke spodbudili k
aktivnemu poslušanju. Predstava je bila zelo dinamična, saj so se lutke in scena
nekajkrat zamenjali, poleg tega pa je bilo vse skupaj popestreno s pesmijo zvezdice
Zaspanke in kometa Repatca.
Z vsebinskega vidika lahko v primerjavi s knjigo Zvezdica Zaspanka iz leta 2004, ki jo
je izdala založba Sanje, najdemo kar nekaj razlik.
1.

Uvodno besedilo pripovedovalca je daljše. Bolj podrobno opiše prebujanje zvezd,

vlogo botra Meseca in kometa Repatca. Potem nas povabi na nebo.
2.

V knjigi s pripovedovanjem o delu zvezd nadaljuje pripovedovalec, v predstavi pa

to izvemo iz klepeta med zvezdami. Pogovarjajo se o tem, kako zaspane so prišle v
službo, kako so se počesale in umile. Udeležene so tri zvezde.
3.

Pesem zvezd, ki je zapisana že v sami pravljici, so zvezde zapele in ne zgolj

recitirale, kot je bilo to v radijski igri.
4.

Po pesmi sledi prihod kometa Repatca, ki ga ne napove pripovedovalec (kot v

knjigi), ampak se izda kar sam s svojim trobljenjem. Komet Repatec daje vtis
nagajivosti in skrivnostnosti, saj zvezdam ne izda kar tako novic, ki se dogajajo na
Zemlji. Zvezde ga morajo za vsako novico posebej prositi, v knjigi pa jim vse tri težave,
ki se godijo na Zemlji, razkrije že po eni prošnji zvezd. Zaradi večkratnega prosjačenja
nam zvezde dajejo vtis radovednosti. Pogovor med omenjenimi lutkami je daljši in
zanimivejši, saj ne vzbuja radovednosti le v zvezdah, ampak tudi v nas. Novice Repatca
so prikazane bolj tragično, saj glavno besedo, ki predstavlja problem, ponovi dvakrat
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(npr.: Otroci jokajo, jokajo in ne morejo spati.), v knjigi pa enkrat (npr: Otroci jokajo in
ne morejo spati.). Nagajiva osebnost Repatca je bolj izrazita tudi s tem, ker sam izreče
svojo navihano poved: »Samo v lička vas uščipnem, laske vam razkuštram in zdrvim
prek neba, širnega neba«. V knjigi to poved dvakrat ponovi pripovedovalec.
5.

Nato se v igri zasliši glas botra Meseca, ki prešteva zvezde za sceno in se počasi

približuje odru, na katerem se odvija dogajanje. Ko boter Mesec ugotovi, da manjka ena
zvezda, se med njim in ostalimi tremi zvezdami odvije pogovor o tem, katere zvezde ni
v službo.
6.

Razlika s knjižno pravljico je o tem, da se zvezdica Zaspanka pojavi takoj, ko boter

Mesec ugotovi, da ena zvezda manjka. Po ugibanju zvezd, kdo manjka, se pojavi
zvezdica Zaspanka. Zvezde se začnejo o njeni napaki pogovarjati (spet je zamudila, spet
je zaspala, kako je mladina zanikrna …). Omenjenega pogovora v pravljici ni .
7.

V knjigi jo za napako ošteje le boter Mesec, v lutkovni verziji pa jo ošteje tudi ena

od zvezd, zaradi česar Zaspanka postane užaljena.
8.

Pogovor o njenem vzroku zamujanja je prikazan komično, saj boter Mesec njene

sanje obsodi, da so neumnost, ki prihaja od slabe literature.
9.

O izbiri kazni se med Zaspanko in Mesecem odvije daljši dialog kot v knjigi.

Enako kot v pravljici tudi tu najprej dobi za kazen pometanje Rimske ceste. A ker se
tega razveseli, ji Mesec določi drugo kazen, da pojde na Zemljo, saj mora biti kazen
vzgojna. Razlika se pojavi, ko za kazen slišijo tudi druge zvezde in botra Meseca
prosijo, naj tega ne stori. Postanejo zaveznice z Zaspanko, čeprav so jo pred tem vse
obsojale.
10. Prav tako je dodan pogovor med zvezdami in Mesecem, ko zvezde izrazijo skrb za
zvezdico Zaspanko (do kdaj bo morala ostati na Zemlji). Botrček razkrije, da bo morala
na Zemlji ostati, dokler ne bo kamen pel. Zasledimo že namig, kakšno delo bo morala
opraviti.
11. Prileti Repatec, da jo odnese na Zemljo. Pred tem boter Mesec, enako kot v knjigi,
pove moder nauk, da zlato rado pri ljudeh pohlep rodi. Zato Zaspanko opozori, naj
nobenemu ne pove za svoje zlate lase. Repatec jo odnese na Zemljo.
12. Med potjo sta dodana pogovor med njima in pesem kometa Repatca.
13. Ko je Zaspanka na Zemlji, naleti na mestni semenj, na katerega ne vstopi takoj, kot
to stori v knjigi. Najprej se usede na klop pred vhodom in žalostno zapoje pesem o tem,
kako grozno je, če ostaneš sam.
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14. V gledališki predstavi nastopa več oseb kot v pravljici. Kot prva dodana oseba se
pojavi sladoledar, s katerim Zaspanka spregovori in želi izvedeti, kaj se dogaja na
mestnem semnju.
15. Mimo pride zdravnik, ki Zaspanko prestraši, da če bo jedla sladoled, bo naslednji
dan pristala pri njem v ordinaciji.
16. Ponovno steče pogovor med Zaspanko in sladoledarjem, ko se prvič pojavi Ceferin.
Ta sladoledarja pretepe in okrade. Sladoledar jo posvari pred Ceferinom in ji pove, da
ima ta razbojnik kamen namesto srca. Ta podatek se v pravljici izve šele, ko Zaspanka
pristane pri Ceferinu doma in ji to pove kar sam.
17. Zaspanka se odloči, da vstopi na mestni semenj. Tako kot v knjigi tudi tu išče
prenočišče. Najprej se o tem pogovori s papigo in nato z zamorcem, ki je ogenj. To je
nova razlika, saj ta v knjigi ni predstavljen kot zamorec.
18. Dodatno se pojavi še človek iz gumija.
19. Nato Zaspanka naleti na Zvezdogleda. Pogovor med njima je enak pogovoru v
pravljici, le da ji po ogledu skozi daljnogled da napotke, kje najti prenočišče (kjer bo v
oknu videla goreti lučko).
20. Pogovor je slišal razbojnik Ceferin, ki se je skrival za vozom, v pravljici pa se
njegovo skrivališče nahaja za šotorom.
21. Pripovedovalec pove, kako se je Zaspanka znašla v Ceferinovem brlogu. Izpuščen
je nagovor otrokom, kaj storiti, če Ceferin pobegne in se znajde pri njih doma.
22. Po pripovedovanju se scena preseli k Ceferinu na dom. V tem delu se ponovno
pojavi dodatna oseba, in to je Pepe Lučka od mestne elektrarne, ki je prvi, ki potrka na
Ceferinova vrata. Obiskal ga je, ker Ceferin že dva meseca ni plačal računa za elektriko
in mu grozi izklop.
23. Nato pride Zaspanka. Najprej se enako kot v knjigi pogovarjata o tem, kako ima
vse razmetano, kako je umazan, skuštran. Razbojnika vpraša, ali ima res kamen
namesto srca (v knjigi tega še ne ve, saj ji ravno v tem delu pravljice to pove Ceferin
sam). Ker nima glavnika, da bi se počesal, mora mami napisati pismo. Zaspanka ga
nauči pisati besedo »LJUBA« kot v knjigi, le da tu skupaj napišeta vse črke in Ceferin
za vsako črko pove, na kaj ga spominja (v knjigi je to predstavljeno le za »L«). Ko
napišeta besedo, se Ceferin odloči, da bo obiskal mamo, in navede tudi razloge, tako kot
v pravljici. Zaspanka ostane sama.
24. V knjigi se pojavi komet Repatec, ki jo odnese domov, pripovedovalec pa pove,
kako zelo jo je boter Mesec pogrešal. Scenarij pa je tu drugačen. Ko Ceferin odide
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domov, Zaspanka ostane sama in si žalostno zapoje pesmico (enako kot jo zapoje pred
vhodom na mestni semenj). Nato zasliši glas botra Meseca, ki jo povabi domov, saj se
je dovolj pokorila. Pove ji, da jo komet Repatec že čaka, da jo prinese nazaj na nebesni
svod.
25. Pripovedovalec pripoveduje o tem, kako se je spremenil Ceferin, kako se je
zvezdica Zaspanka vrnila domov in kako veseli so je bili boter Mesec in ostale zvezde.
Od veselja zvezde zapojejo pesem zvezd.
26. Pripovedovalec po odpeti pesmi naredi enak zaključek kot v knjigi (otroci ne
jokajo, mornarji so našli pot in pesnik je našel rimo na besedo lonec). Igra se zaključi,
da občinstvo pove, katero rimo je našel pesnik na besedo lonec, in to je konec.
Sklenem lahko, da je bistvo in sporočilo pravljice in predstave enako. Opazne so razlike
predvsem v osebah, saj svoje delo predstavijo samostojno in tega ne stori
pripovedovalec. Njihovo osebnost razberemo iz pogovorov z drugimi osebami in
njihovim načinom govorjenja. S tem se posledično zmanjša vloga pripovedovalca.
Dogodki so podrobneje predstavljeni. Vse to nam pomaga, da si pravljico lažje
predstavljamo.
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7 PRIMERJAVA ZVEZDICE ZASPANKE S
KNJIŽEVNIMA BESEDILOMA PRINCESKA
ZVEZDANA IN MALI PRINC
7.1 Primerjava Zvezdice Zaspanke (1959) s književnim besedilom
Princeska Zvezdana (1928)
Kratka obnova Princeske Zvezdane
Princesko Zvezdano je napisal nizozemski pisatelj Rotman Gerard Theodor (1893–
1943). Prvič je bila izdana leta 1928. V slovenščino jo je prevedel Vladimir Levstik.
Glavni lik Princeske Zvezdane je mali vilinji otrok po imenu Cvetka, ki je zaradi
neposlušnosti prestala veliko hudega. Vedela je, da ne zna leteti, vendar je v odsotnosti
svoje matere kljub prepovedi to vseeno poskušala. Pristala je stran od svojega doma in
našel jo je drvar. Ta jo je proti njeni volji odnesel k sebi domov, zato bi lahko rekla, da
v tem primeru najdemo motiv upora ali prisile. Z ženo sta želela obogateti na račun
male vilinke. Bala sta se, da bo pobegnila, zato sta ji odrezala krilci in iz las vzela
zvezdico. Pri tem ju je gnal motiv pohlepa po denarju. Spala je v loncu za sladkor, čez
dan pa je opravljala najrazličnejša hišna opravila. Kmalu je spoznala prijateljico Pikuljo,
ki je bila čebela, in se seznanila z mišjo družino Dolgorepec. Bolnemu mišjemu sinu je
s pomočjo Pikulje priskrbela kos sira, ki mu je pomagal okrevati. S tem dejanjem je
pokazala skrb za prijatelja. Oče Dolgorepec je Cvetki želel pomagati, da bi našla svojo
mamico, zato jo je odpeljal k bratrancu Topoglavcu. Vendar se žal ni vse izteklo, kot je
bilo načrtovano. Zaradi mišjih sinov, Vohunčka in Glodunčka, ki sta vdrla v krtov dom,
je Cvetka postala krtova ujetnica, saj je iz te neprijetne zagate želela rešiti omenjena
mišja sinova. Kot krtova ujetnica je morala pometati dolge temne rove. Najdemo motiv
suženjstva.
Nekega dne se je nad njeno nesrečo izživljal pritlikavec, katerega je uspela odgnati.
Istega dne je srečala tudi žabca Jeremija, ki jo je rešil suženjstva in jo odpeljal v žabje
kraljestvo. Ko se je po kraljestvu potepala z žabjim princem, jo je ugrabila čarovnica, ki
je bila mama ostudnega pritlikavca. Ker ga je Cvetka takrat, ko se je izživljal nad njeno
nesrečo, pregnala, jo je čarovnica za kazen spremenila v žabo. Ko so za to izvedele
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žabe, so se odločile za maščevanje (motiv). Ujele so čarovnico in žabji princ Zelenjak jo
je s pomočjo čarobne palice (ki je bila last čarovnice) spremenil v žabo, Cvetki pa je
vrnil prvotno podobo. Cvetka je palico zlomila, da ne bi mogla nikogar več onesrečiti.
Žabji kralj Hrkobrk XIII. je želel čarovnico obesiti, vendar je ostudni pritlikavec prosil
Cvetko, da bi mama ostala živa, in obljubil, da ne bo nikoli več nagajal. Cvetka je
spoznala, da se imata rada, zato je prosila za njeno milost. Verjela je v njeno dobro, kar
bi lahko označili kot pomemben motiv v pravljici, zato se je čarovnica spremenila v
lepo vilo, ostudni pritlikavec pa v dečka milega obraza.
Naslednjega dne je v žabje kraljestvo prispel kralj palčkov Bradivoj. Cvetko je želel
odpeljati v gozd, da bi našla svojo mamico. A istega dne je bila Cvetka v žabjem
kraljestvu razglašena za žabjo princeso Zvezdano. Prihodnji dan pa sta se z Bradivojem
odpravila na pot. V gozdu je videla štorkljo, ki je visela za noge, saj so ji sodili, ker je
prejšnji večer napadla žabje kraljestvo. Cvetka jo je rešila in v zahvalo je štorklja našla
njeno mamico. Cvetka in njena mama sta se šli zahvalit Bradivoju za ljubeznivost,
hkrati pa sta ga opozorili na hudobnega drvarja in njegovo ženo. Kralj palčkov je sklical
živali, da so hudobno dvojico skupaj z mačko izgnali, dom pa zažgali. Tako se je
dogajanje preselilo na začetni književni prostor, drvarjev dom. Mamica je poskrbela, da
je Cvetka dobila nova krilca in zvezdico v lase. Stari prijatelji so jo še zmeraj imenovali
princesa Zvezdana.

Primerjava besedil (Zvezdica Zaspanka, 1959 in Princeska Zvezdana, 1928)
Med pravljicama lahko najdemo veliko podobnosti. Obe se odvijata v sedanjosti,
pripovedovalec pa je vsevedni, saj ima absolutno kontrolo nad nastopajočimi osebami
in dogodki. V Zvezdici Zaspanki glavni lik predstavlja poosebljeno nebesno telo, v
Princeski Zvezdani pa je lik znan iz ljudskega pravljičnega izročila (vilinka). Očitna
razlika med glavnima osebama je, da se Cvetka ves čas v pravljici jasno kaže kot vilinje
dete, Zaspanka pa se na Zemlji skriva za videzom deklice. Obe privzameta otroško držo
in dikcijo.
Zvezdica Zaspanka zelo spominja na glavni lik Princeske Zvezdane, vilinko Cvetko.
Obe sta neposlušni in neodgovorni. Zaspanka zamuja v službo, Cvetka pa kljub
prepovedi sama poskuša leteti. Za napako, ki sta jo storili, ju je čakala kazen, ki je
Cvetki prinesla več slabega kot Zaspanki. Zaspanka je bila poslana na Zemljo, kjer ni
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doživela ničesar slabega. Za razliko od nje je Cvetka naletela na hudobne ljudi, ki so ji
fizično škodovali (odrezali so ji krilca). Prav tako je Cvetka na svojem »potovanju«
izkusila več nesrečnih in žalostnih pripetljajev. Ni bila ujetnica le pri drvarju in njegovi
ženi, ampak je bila v takšni vlogi tudi pri krtu in v Žabjem kraljestvu, ko jo je čarovnica
spremenila v žabo. Zmeraj, ko je želela nekomu pomagati, se je to za njo končalo
tragično. Izjemo predstavlja zadnji dogodek, ko reši štorkljo, ta pa ji najde mamico.
Naletimo na tri dogodke, ko se Cvetka znajde v nevarnosti. Zvezdica Zaspanka to
doživi enkrat, ko naivno zaupa razbojniku Ceferinu, vendar pa se za njo to konča
srečno, popolnoma brez posledic. Pravljica Princeska Zvezdana je bližje realnosti. Če
naivno zaupamo neznancem oz. ljudem, ki jih ne poznamo dobro, je več možnosti, da
bomo zaradi svoje naivnosti in prehitrega zaupanja trpeli posledice. Izstopajoča lastnost
obeh glavnih oseb je verjetje v dobro. V drugih pravljičnih osebah sta zmeraj videli
dobro, ne glede kako so jima ti predhodno že škodovali. Pomembno razliko najdemo,
ko glavna lika (zvezdica Zaspanka in Cvetka) želita spreobrniti oz. pozitivno vplivati na
hudobne pravljične like. V tem je bila Zaspanka uspešnejša, saj je hudobnega
razbojnika z lepo besedo spremenila v čustvenega poštenjaka. Cvetki je to uspelo s
čarovnico in ostudnim pritlikavcem, vendar je pred tem utrpela nesrečo. Čarovnica jo je
spremenila v žabo in šele ko ji je pretila smrt in je Cvetka pokazala do nje usmiljenje, se
je ta spremenila v lepo vilo. Hudobnega drvarja, njegovo ženo in mačko pa so živali
zaradi trdosrčnosti pregnale. Iz tega lahko sklenemo, da če se človek kljub pomoči ne
želi spremeniti v boljšo osebo, ta v življenju ne konča dobro, saj se narava in zakoni
prej ali slej obrnejo proti njemu.
Stranske osebe v Zvezdici Zaspanki predstavljajo ljudje, v Princeski Zvezdani pa
poosebljene živali in ljudje. Komunikacija med glavnima osebama in stranskimi liki je
vzpostavljena. V obeh pravljicah imajo stranski liki enak namen, želijo pomagati
glavnima osebama (Zaspanki bi radi poiskali prenočišče, Cvetki pa mamo). V pravljicah
najdemo več enakih motivov. Takoj naletimo na motiv neposlušnosti, saj nobena od
glavnih oseb ne posluša starejših oz. izkušenejših pravljičnih prijateljev. Motiv
materializma je očiten pri vseh likih, ki jih predstavljajo ljudje (v Zvezdici Zaspanki sta
to gospod z daljnogledom in Ceferin, v Princeski Zvezdani pa hudobni drvar in njegova
žena). Stranski liki izrazito nakazujejo na motiv pomoči, saj izgubljenima glavnima
likoma želijo pomagati. Motiv kaznovanja pri Zvezdici Zaspanki najdemo, ko je ta
izgnana na Zemljo, pri Princeski Zvezdani pa, ko Cvetka nekajkrat pristane v ujetništvu
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in neuspešno išče svojo mamico. Pri tem lahko hkrati izpostavimo motiv begunstva.
Glavna tema, ki jo razberemo v obeh delih, je, da nedolžna dobrota premaga zlo, v
Princeski Zvezdani pa je ta tema soodvisna od tega, ali si oseba želi narediti pozitivne
spremembe.

7.2 Primerjava Zvezdice Zaspanke (1959) s književnim besedilom
Mali princ (1943)
Kratka obnova Malega princa
Mali princ je delo francoskega pisatelja Antoinea de Saint-Exuperyja. Prvič je izšlo leta
1943 in je bilo prevedeno v več jezikov. V slovenščino ga je prevedel Ivan Minatti. Bilo
je deležno že 24. natisa. Posebnost knjige so ilustracije, ki so delo pisatelja.
Knjiga se začne z opisovanjem pisateljevih otroških risb, ki so jih starejši kritizirali. To
ga je pripeljalo do tega, da je pri šestih letih opustil željo po slikarskem poklicu in se
odločil, da bo postal pilot.
V Sahari je strmoglavil. Mislil je, da je na tem območju osamljen, vendar se je kaj
kmalu seznanil z Malim princem, ki je glavna oseba pravljice. Ta je želel, da mu nariše
backa. Ko je dobil narisano, kar je želel, je pisatelja sprva povpraševal po njegovem
letalu, nato pa se je osredotočil na pripovedovanje o svojem domu, asteroidu B612. Imel
je tri vulkane, od tega je bil en nedelujoč. Povedal mu je o svoji vrtnici, ki je bila do
njega zelo zahtevna (npr.: zajtrk je želela takoj, ko se je rodila, bala se je vetra, zato je
želela zaščito …). Ustregel ji je v vsem, saj si je gnal k srcu vsako njeno besedo. Zaradi
odnosa, ki ga je imel z vrtnico, se je odpravil na potovanje po bližnjih asteroidih. V tem
delu pravljice je zelo izstopajoč motiv ustrežljivosti.
Na prvem asteroidu je srečal kralja. Njegovi ukazi so bili razsodni, zato je želel, da se
njegova oblast spoštuje. Na drugem planetu je naletel na domišljavca s smešnim
klobukom. Malega princa je prisilil, da ga občuduje. Pijanca je Princ našel na tretjem
asteroidu. Ta pije, ker ga je sram, da pije, in s tem to pozabi. Na naslednjem asteroidu je
srečal trgovca. Ta je bil tako zatopljen v svoje delo, da prihoda Malega princa ni niti
opazil. Imel se je za resnega človeka, ki nima časa ne telovaditi ne sanjariti. Na
najmanjšem, četrtem planetu je videl, kako je svetilničar vestno opravljal svoje delo
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(prižiganje in ugašanje svetilke). Šesti planet je bil desetkrat večji. Na njem je živel star
gospod, ki je pisal debele knjige. Bil je geograf, vendar ni vedel, ali je na planetu kaj
oceanov in gora, saj je bil mnenja, da je preštevanje mest, rek in puščav delo
raziskovalcev. On je bil prepomemben, da bi opravljal to delo. Pri obiskovanju vseh teh
planetov in prebivalcev lahko opredelimo za vsakega izstopajoč motiv: ukazovanje,
domišljavost, pijančevanje, resnost, vestnost in učenost. Zadnji planet, katerega je
obiskal, je planet Zemlja, ki združuje vse to, kar je predhodno doživel (ima geografe,
pijance, kralje, poslovne ljudi …) in vse opredeljene motive. Vse te osebe, ki jih je
Princ srečal na potovanju po različnih asteroidih, imajo v pravljici stransko vlogo. Kot
književni prostor bi lahko opredelili vesolje z asteroidi in planet Zemljo, na katerem je
pristal v puščavi. Tu se srečamo z nekaj stranskimi osebami. Najprej je srečal kačo, nato
osamljeno cvetlico. Naletel je na vrt vrtnic. Ugotovil je, da njegova cvetlica ni unikat,
ampak da je vrtnica. Tu je spoznal lisico, ki jo je na njeno željo udomačil. Povedala mu
je pomemben nauk, ki je hkrati sporočilo pravljice: »Kdor hoče videti, mora gledati s
srcem. Bistvo je očem nevidno.« Tako je spoznal, da je njegova cvetlica, kljub temu da
je vrtnica, nekaj posebnega, saj je udomačena. Dalje je na svojem potovanju srečal še
dve stranski osebi, železniškega kretničarja in prodajalca tablet za preprečevanje žeje.
Ko je zaključil s pripovedovanjem, sta se s pripovedovalcem, ki je sicer stranska oseba,
a ima v pravljici pomembno vlogo, odpravila, da poiščeta vodo, saj je oba že močno
žejalo. Naletela sta na ruševine starega vodnjaka, ki je bil še poln vode. Pripovedovalec
se je odpravil, da bi popravil letalo. Ko se je vrnil, je videl, da se Mali princ pogovarja s
strupeno puščavsko kačo. To ga je razjezilo, zato je kačo pregnal. Mali princ mu je
povedal, da je leto dni od njegovega prihoda, zato se mora vrniti domov. Ponoči se je
izmuznil pilotu. Ta ga je slišal in mu sledil. Nato je videl blisk. Kača je pičila Malega
princa (kot je bilo dogovorjeno), ta pa se je zgrudil v puščavski pesek. Ko se je pilot
zjutraj vrnil, je videl, da trupla ni. To je bil dokaz, da se je Mali princ vrnil na svoj
planet.

Primerjava besedil (Zvezdica Zaspanka, 1959 in Mali princ, 1943)
Zvezdica Zaspanka in Mali princ sta med seboj zelo različni pravljici, ampak obe nosita
poučno sporočilo. Bralce motivirata, da bi na svet gledali pozitivno in iskali v njem
dobre stvari, tudi tiste, ki so očem nevidne. Prva nam sporoča, da dobrota zmeraj
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premaga hudo, druga pa: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem
nevidno.« Enaki motivi v pravljicah so: begunstvo, radovednost, očetovski motiv,
otroška naivnost. V Zvezdici Zaspanki bi kot motiv izpostavila neodgovornost, saj
zvezdica Zaspanka svojega dela in življenja ne jemlje, kot bi morala. Na drugi strani pa
v Malem princu najdemo nasprotna motiva, kot sta npr.: motiv odgovornosti in
skrbnosti. Mali princ vešče vsak dan ometava svoje tri vulkane in lepo skrbi za svojo
cvetico (ustreže ji v vsem).
Lahko bi rekli, da sta glavni književni osebi v pravljicah popolno nasprotje. Na eni
strani imamo odgovornega, milega, skrbnega in ustrežljivega dečka in na drugi strani
neodgovorno, zasanjano, naivno »deklico«. Oba, tako Princ kot Zaspanka, kažeta
otroško držo in dikcijo. Najbolj očitna lastnost pri obeh likih je radovednost (nenehno
postavljanje vprašanj). Ta nas spomni na otroke, ki ves čas postavljajo vprašanje za
vprašanjem. Druga takšna lastnost je iskrenost, ki je prav tako značilna za otroke.
Zvezdica Zaspanka brez sramu pove Ceferinu, kakšno mnenje ima o njem, in prav tako
Mali princ svojemu pilotu pove, kaj si misli o njegovih risbah in o njegovem vedenju.
Mali princ in pripovedovalec želita prikazati svet odraslih kot tak, ki ne razume otroške
domišljije. V Zvezdici Zaspanki pa je svarilo, da »zlato rado pohlep rodi« mišljen za
vsakršne ljudi.
Zvezdica Zaspanka na Zemlji pristane zaradi kazni. Mali princ se za potovanje na
Zemljo odloči sam. Za Princa je Zemlja idealizirana, saj združuje vse, kar je prej srečal
na posameznem planetu oz. asteroidu, Zaspanki pa to predstavlja nebesni svod.
Stranske književne osebe imajo v obeh pravljicah vzpostavljeno komunikacijo z glavno
književno osebo. V Zvezdici Zaspanki jih lahko izpostavimo kot nesebične, saj ji želijo
pomagati, vendar ji žal ne morejo. V Malem princu pa so ti liki bolj osredotočeni nase
in na zadovoljevanje svojih želja (npr: kralj svoje ukaze prilagaja tako, da bi se pokazal
razsodnega, domišljavec Princa prisili, da ga občuduje ipd). V obeh pravljicah
spoznamo, kaj je delo oz. poslanstvo stranskih oseb (vsi pripovedujejo o svojih
službenih obveznostih). Pripovedovalca v Malem princu lahko primerjamo z botrom
Mesecem. Oba čutita navezanost in odgovornost do glavnih pravljičnih oseb, s tem pa
kažeta na očetovski motiv.
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Glavno sporočilo pravljic ne razkrije vedno glavna oseba. V Zvezdici Zaspanki je
Zaspanka kot glavna oseba tista, ki nam predstavi glavno sporočilo in temo pravljice, da
dobro vedno zmaga nad hudim. V Malem princu pa glavno temo razkrije stranska
književna oseba, lisica, ki pomaga Princu uvideti bistvo življenja. To spodbudno
sporočilo »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno,« Mali princ
še nekajkrat poudari svojemu prijatelju pilotu. S ponavljanjem tega sporočila bralce
spodbudi, da se zamislimo in razmislimo o življenjsko pomembnem nauku.
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II DIDAKTIČNI PROJEKT
Didaktični projekt predstavlja nastanek dramske igre o zvezdici Zaspanki. Izvajal se je
od 13. 12. 2012 do 29. 3. 2013 na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur, podružnici
Blagovna, v dramskem krožku.

8 CILJI PROJEKTA
- Ugotoviti, preko katerega medija učenci najraje spoznavajo dramsko besedilo
Zvezdica Zaspanka (knjiga, radijska igra, lutkovna predstava) in katere razlike in
podobnosti opazijo.
- Spoznati, kako se učenci vživljajo v branje in igranje dodeljenih vlog v Zvezdici
Zaspanki.
- Ugotoviti zanimanje učencev za pripravo dramske igre in pripravljenost upoštevanja
nasvetov pri tem.
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9 HIPOTEZE
- Učenci Zvezdico Zaspanko najraje spoznavajo preko vizualnega medija z ogledom
posnetka lutkovne predstave.
- Učenci se brez težav vživljajo v vloge.
- Učenci se na igranje svoje vloge pripravijo sproti.
- Učenci sprejemajo in upoštevajo mentorjeve nasvete.
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10 METODE DELA
10.1 Postopek zbiranja in obdelava podatkov
Mentorsko delo je temeljilo na uresničevanju načrtovanih ur dramskega krožka z
določenimi učnimi cilji. Opažanja sem si sproti zapisovala in jih razširila v analizah
učnih ur vse do zaključka projekta z izvedbo dramske igre Zvezdica Zaspanka. Vse je
predstavljeno v dnevniških zapisih. Nastop sem dokumentirala z videoposnetkom.
Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja, podatke pa sem analizirala s
kvalitativno analizo.

10.2 Vzorec
Projekt sem izvedla z učenci 1.–5. razreda podružnične osnovne šole Blagovna, ki so
sodelovali pri dramskem krožku v šolskem letu 2012/2013. Sodelovalo je 19 učencev,
od tega je bilo 17 deklic in 2 dečka.
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10.3 Dnevnik izvajanja didaktičnega projekta
UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 13. 12. 2012

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Vživljamo se v branje

Učni cilji:
Učenci:
pri branju pravljice uporabljajo poseben način govora, tako imenovani pravljični ton,
razvijajo recepcijsko zmožnost, to je zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja
književnih besedil,
obnavljajo zgodbo/književno besedilo, tako kot so jo/ga prebrali.

Metode dela: razlaga, razgovor, delo z besedilom

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: knjiga Zvezdica Zaspanka

Literatura:
Frane Milčinski – Ježek (2009): Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Sanje
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Učencem preberem uganko.

Poslušajo uganko in poskušajo ugotoviti rešitev.

»Vsaka jasna noč natrosi
tisoč drobcenih luči,
se iskrijo in bleščijo,
dokler se ne zdani.«

Rešitev: Zvezde.

Učenci povedo svoje ideje.

Ko ugotovijo rešitev, jih povprašam, katero
dramsko igro bomo pripravljali.

Povem, da bomo pripravljali igro o zvezdici
Zaspanki.
OSREDNJI DEL
Skupaj preberemo pravljico Zvezdica Zaspanka.

Vsak učenec prebere določen del pravljice. Učenec

Najprej jo preberem jaz, nato berejo učenci. Med

je pozoren na način branja, ki mora ustrezati vlogi

branjem jih pozorno poslušam. Pri branju jih

in besedilu.

opozarjam na vživeto branje (glas prilagodijo
vlogi, razlika med branjem pripovedovalca in
branjem vloge).

Učenkam iz prvega razreda, ki še ne znajo brati, po

Učenke iz prvega razreda pripovedujejo ob slikah.

končanem branju pokažem sliko iz pravljice.

Vsaka od njih pripoveduje ob svoji sliki, kaj se je v
pravljici zgodilo oz. kateri odlomek iz pravljice
predstavlja.

ZAKLJUČNI DEL
Z učenci se o pravljici pogovorimo (kako so jo

Učenci povedo svoja mnenja in obnovijo pravljico.

razumeli, doživeli ...). Na kratko jo obnovimo.

Vsak pove, kateri del pravljice mu je najbolj všeč,

Učence vprašam, kateri del pravljice jim je najbolj

in to utemelji.

všeč in zakaj.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 13. 12. 2012
Pri uvodni motivaciji sem učencem prebrala uganko. Rešitev so uganili takoj in jo
pravilno povezali z dramsko igro, ki jo bomo pripravljali, Zvezdico Zaspanko. Skoraj
vsi učenci so pravljico poznali že pred branjem, le dve učenki je nista.
Sledilo je glasno branje učencev, pri čemer sem jih ves čas opozarjala na to, da se je
potrebno pri branju vživeti v vloge. Pri tem so imeli učenci velike težave. Najpogostejši
problem, ki sem ga opazila, je, da učenci na enak način berejo del, v katerem se
pripoveduje, in dele, v katerih govorijo različne osebe. Takšno branje otežuje
razumevanje pravljice. V primeru da pravljice ne poznamo dobro, ne moremo vedeti,
kaj govori ena oseba in kaj druga, saj je besedilo povezano, kot da ves čas nastopa le
ena oseba. To lahko povzroči probleme v samem razumevanju pravljice (njene vsebine,
lastnostih oseb …). Zelo so presenetile učenke prvih razredov, saj je bilo njihovo
pripovedovanje vživeto in tekoče.
Po branju smo se pogovorili o vsebini. Učenci so bili najbolj navdušeni nad prizorom,
ko zvezdica Zaspanka odide na Zemljo. Nad tem sem bila presenečena, saj sem
pričakovala, da jim bo najbolj všeč del, kjer poteka dialog med zvezdico Zaspanko in
Ceferinom (ko pride k njemu na dom in se mu kamen spremeni v srce).
Ura je potekala, kot je bila načrtovana, z manjšim prilagajanjem. Učenci so pokazali
zanimanje in navdušenje, ko sem jim predstavila, kaj bomo pri urah počeli. Upoštevali
so nasvete, ki sem jim jih posredovala. To je bilo najbolj očitno pri tem, ko so se po
opominu trudili vživeti v branje.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 20. 12. 2012

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Poslušajmo radijsko igro

Učni cilji:
Učenci:
izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje radijske igre,
oblikujejo čutnodomišljijske predstave oseb na podlagi posebnosti njihovega govora in zvočne
opreme radijskega besedila,
na podlagi zvočnih informacij oblikujejo čutnodomišljijske predstave književnih oseb (videz,
osebnostne lastnosti, motivi za ravnanje), dogajalnega prostora in časa.

Metode dela: razlaga, razgovor, delo z besedilom

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: knjiga Zvezdica Zaspanka, računalnik z zvočniki, posnetek radijske igre Zvezdica
Zaspanka

Literatura:
Frane Milčinski – Ježek (2009): Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Sanje
Frane Milčinski – Ježek (1995): Zvezdica Zaspanka (radijska igra).
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Učencem povem, da smo prejšnji teden brali

Učenci izražajo svoje ideje o tem, kaj je radijska

pravljico o zvezdici Zaspanki, danes pa jo bomo

igra. Predvidevam naslednje odgovore:

poslušali. To, kar bomo poslušali, se imenuje

-

nekaj, kar bomo poslušali po radiu,

radijska igra. Učence vprašam, kaj si predstavljajo

-

posneta pravljica,

pod izrazom »radijska igra«. Izražajo svoje ideje,

-

igra, ki je kot gledališka predstava, le da

ki jih zapisujem na tablo.

jo lahko samo poslušamo.

OSREDNJI DEL
Učence opozorim, naj radijsko igro pozorno

Učenci prisluhnejo navodilom.

poslušajo. Ugotoviti morajo, ali se njihove ideje o
tem, kaj je radijska igra, skladajo s tem, kar so
ugotovili s poslušanjem le-te. Poleg tega bomo
iskali podobnosti in razlike s knjigo.
Poslušamo posnetek.

Poslušajo posnetek.

ZAKLJUČNI DEL
Po poslušanju učence vprašam, katere značilnosti

Povedo, kaj so opazili:

radijske igre so opazili. Te primerjamo z zapisi na

-

je daljša kot pravljica,

tabli. Vprašam jih, kdaj so si lažje predstavljali

-

vsaka oseba ima svoj glas,

nastopajoče osebe: ko so besedilo brali ali

-

dodani so zvočni efekti (npr.:, glasba v

poslušali. Napovem, da bomo prihodnji teden

uvodu, let kometa Repatca, zvok sejma

radijsko igro primerjali s knjigo in iskali

...).

podobnosti in razlike.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 20. 12. 2012
Z izrazom »radijska igra« sem motivirala učence, saj se večina s tem še ni srečala. Ko
sem napovedala, da bomo poslušali radijsko igro, so učenci vprašali, kaj je to, vendar na
njihovo vprašanje nisem odgovorila. Vprašala sem jih, kaj si oni predstavljajo pod tem
izrazom, saj sem želela uro izpeljati po konstruktivističnem pristopu (učenci sami
pridejo do rešitev, jaz jih le vodim). Učenci so izražali svoje ideje. Najpogosteje slišana
je bila, da je to nekaj, kar je povezano z radiem. Nato je sledilo poslušanje.
Učenci so radijsko igro pozorno poslušali, saj so znali našteti kar nekaj razlik med brano
pravljico in radijsko igro. Najprej smo se pogovorili o nevsebinskem delu. Učenci so za
razlike navajali:
vsaka oseba ima svoj glas,
zvezdice so pesem pele in ne recitirale,
glasba se pojavi na začetku pravljice in med pripovedovanjem, med enim in
drugim delom pravljice (ko gre zvezdica Zaspanka na Zemljo, preden gre na
sejem, ko je na sejmu, ko odide k Ceferinu …),
iz glasu lahko izvemo, kaj oseba čuti (veselje, žalost) in si jo lažje
predstavljamo.
Z ugotovitvami, katere so razlike med prebrano pravljico in radijsko igro, so učenci
sami prišli do odgovora, kaj predstavlja »radijska igra«. Sami so opazili, da je razlika
tudi v vsebini. Kot sem predvidevala, je za pogovor o vsebini zmanjkalo časa, zato smo
se dogovorili, da se bomo o tem pogovorili na naslednjem srečanju. V tem času bodo
imeli učenci čas za premislek in ureditev vtisov.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 3. 1. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Poslušajmo radijsko igro

Učni cilji:
Učenci:
obnavljajo književno besedilo, kot so ga slišali,
izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje radijske igre,
opazujejo in izpostavljajo razlike med enim in drugim medijem.

Metode dela: razlaga, razgovor, delo z besedilom

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: radio, zgoščenka z nežno glasbo

Literatura:
Frane Milčinski – Ježek (2009): Zvezdica Zaspanka. Ljubljana: Sanje
Frane Milčinski – Ježek (1995): Zvezdica Zaspanka (radijska igra).
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Z učenci obnovimo brano besedilo in poslušano

S svojimi besedami obnavljajo brano besedilo in

radijsko igro.

radijsko igro.

OSREDNJI DEL
Najprej se osredotočimo na vsebino pravljice in

Učenci povedo, katere razlike in podobnosti so

radijske igre. Poiščemo podobnosti in razlike med

opazili.

besediloma.
Nato se osredotočimo na razlike med enim in

Pričakujem, da bo večina učencev odgovorila, da

drugim medijem. Učence povprašam, preko

so si pravljico lažje predstavljali preko radijske

katerega medija so si lažje predstavljali osebe,

igre in da jim je najbolj pomagalo to, da so za

dogajalni prostor, čas ... Kaj jim je najbolj

različne osebe slišali različne glasove.

pomagalo pri vživljanju v besedilo (npr.: različni
glasovi pri različnih vlogah, dodani zvočni efekti
ipd)?

ZAKLJUČNI DEL
Za zaključek se igramo igrico zvezdica Zaspanka,
v kateri učenci prikazujejo gibanje zvezdice. Z

Učenci pri igrici sodelujejo.

učenci sedimo v krogu, v ozadju predvajam nežno
glasbo. Jaz sem boter Mesec. Hodim naokoli in
štejem zvezdice. Učenec, pri katerem se ustavim,
predstavlja zvezdico Zaspanko. Ta vstane in
ponazori gibanje zvezdice na glasbo (poskoči, se
ziba, zavrti ipd).
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 3. 1. 2013
V uvodu smo z učenci najprej obnovili prebrano besedilo, nato poslušano. Ponovili
smo, kaj je radijska igra in katere so razlike v primerjavi z branim besedilom. Nato smo
se osredotočili na vsebinski del. Vsi učenci so se strinjali, da si je vsebino pravljice
veliko lažje predstavljati ob poslušanju radijske igre. Izpostavili so, da je to zato, ker se
z raznimi zvoki ponazarja kraj, kjer se nekaj dogaja. Prav tako se iz glasu lahko razbere,
kakšna je neka književna oseba in kakšno je njeno čustveno stanje (jezna, žalostna …).
Zunanji videz osebe so si lažje zamislili pri branem besedilu, saj so jim pri tem
pomagale ilustracije. Pri radijski igri so med seboj lažje

razlikovali dele, kjer je

govorila ena oseba in druga, saj je vsaka književna oseba imela svoj glas. Opazili so, da
je radijska igra nekoliko daljša od pravljice, da so nekateri deli dodani. Vidnejša razlika,
ki so jo učenci takoj zaznali in se jim je vtisnila v spomin, je v delu, ko pripovedovalec
poslušalcem razloži, kaj morajo storiti, če Ceferin slučajno »izstopi iz zvočnikov«.
Ker je bila celotna ura zasnovana na pogovoru, sem se odločila za bolj razgiban
zaključek. Učenci so pri igri z veseljem sodelovali. Jaz sem bila v vlogi botra Meseca.
Preštevala sem zvezdice in izbrala zvezdico Zaspanko, ki nam je pokazala nekaj gibov.
Učenci so gibe med seboj ponavljali. Ko so videli nekoga, da se je zavrtel, je to počela
še večina učencev, ki so bili za zvezdice Zaspanke izbrani kasneje. Primanjkovalo jim je
izvirnosti, k čemur sem jih spodbudila, ko smo igrico ponovili. Pri ponovitvi sem za
botra Meseca določila učenko iz petega razreda. Dodala sem pravilo, da mora vsak
učenec izvesti svoj način gibanja. S tem sem preprečila, da bi celo igrico ponavljali iste
gibe.
Učenci so celo uro sodelovali. Opazila sem, da je nekaj deklet malo bolj sramežljivih in
si ne upajo izraziti svojega mnenja. V nadaljnjih urah bom na njih bolj pozorna in jih
bom poskušala bolj vključevati v pogovore.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 10. 1. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Oglejmo si lutkovno predstavo

Učni cilji:
Učenci:
zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in druge prvine gledališkega dogodka,
ozaveščajo podobnost/različnost gledališkega dogodka in že znane pravljice,
govorijo o tem, kaj jih je v predstavi pritegnilo ali odvrnilo in zakaj,
sodelujejo v igri vlog.

Metode dela: razlaga, razgovor, igra vlog

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska

Učni pripomočki: računalnik, projektor

Literatura:
http://www.youtube.com/watch?v=9C-Ma3ebR2s
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Za uvod pogledamo kratek posnetek lutkovne

Učenci gledajo posnetek.

predstave Zvezdica Zaspanka.
OSREDNJI DEL
Učence vprašam, preko katerega medija se jim je

Učenci odgovorijo na vprašanje.

zdela Zvezdica Zaspanka najbolj zanimiva: preko
knjige, radijske igre ali lutkovne predstave. Svoje
mnenje utemeljujejo.

Učence prosim, naj obnovijo predstavo. Vsak
učenec obnovi en kratek del iz predstave, s tem da
si dogodki

sledijo

po

pravilnem

časovnem

zaporedju. Omeniti morajo dogajalni kraj in ostale

Učenci na kratko obnovijo, kaj so videli v

prvine (gledališka komunikacija, igralci, skupinski

odlomku

gledalec).

mnenje, kaj jim je bilo v odlomku všeč in kaj ne.

lutkovne

predstave.

Povedo

Povprašam, kaj jih je v odlomku predstave najbolj
pritegnilo in zakaj; kaj jih je odvrnilo in zakaj.
Vsak učenec izrazi svoje mnenje.

Učence razdelim v skupine s štirimi člani. Njihova

Učenci v skupinah pripravijo prizor.

naloga je, da si izberejo prizor, ki jim je bil najbolj
všeč, in ga uprizorijo.
ZAKLJUČNI DEL
Vse skupine zaigrajo pripravljen kratek prizor

Učenci zaigrajo prizor.

Zvezdice Zaspanke, ki jim je bil najbolj zanimiv in
se jim je vtisnil v spomin.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 10. 1. 2013
Z učenci smo si pogledali odlomek iz lutkovne predstave o zvezdici Zaspanki, ki so jo
pripravili v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Učenci so bili navdušeni, predvsem
učenke iz prvega razreda. To sem opazila iz njihovih reakcij, besednih in nebesednih.
Zvezdica Zaspanka jim je bila najbolj zanimiva preko odlomka lutkovne predstave.
Takšen odgovor sem pričakovala. Del lutkovne predstave jim je bil všeč, ker so
nastopale različne lutke, način govora določenih oseb je bil drugačen kot v knjigi in v
radijski igri (npr.: jecljanje sladoledarja), privlačila jih je tudi scena, ki je bila izbrana
glede na dogajalni kraj (nebo, sejem …).
Po pogovoru so se učenci lotili pripravljanja prizorov. Učenci so bili naključno
razvrščeni v pet skupin po štiri . Učenci so si izbrali naslednje prizore:
-

zvezdica Zaspanka zamudi v službo in boter Mesec jo pošlje na zemljo,

-

zvezdica Zaspanka sreča Ceferina in ga nauči pisati besedo »LJUBA«,

-

pogovor med sestricami zvezdicami.

Največkrat so učenci uprizorili pogovor med sestricami zvezdicami. Ko sem jih
vprašala, zakaj so se odločili za ta prizor, so rekli, da jim je bila všeč pesmica, ki so jo
zapele v radijski igri. Večina ni želela igrati zvezdice Zaspanke, saj mora največ
govoriti. Skupina, ki si je za prizor izbrala, kako Zaspanka Ceferina nauči pisati besedo
»LJUBA«, je svoj izbor utemeljila s tem, da so si ta del pravljice najbolj zapomnili,
poleg tega pa je bila ena učenka iz petega razreda zelo navdušena nad Ceferinom in je
na vsak način želela odigrati del, v katerem nastopa Ceferin. Skupina, ki je uprizorila
zamujanje zvezdice Zaspanke in njen odhod na Zemljo, se je za ta prizor odločila, ker
so imeli v skupini dva fanta in oba sta želela igrati moško vlogo (komet Repatec in
boter Mesec).
Vse njihove predstavitve so bile zanimive. Opazila sem, da želijo učenci vse odigrati
točno tako, kot je v pravljici. Svetovala sem jim, naj pri igranju uporabljajo svoje
besede in naj ne ponavljajo vsega dobesedno. Povedala sem jim, da morajo dodati svoj
slog (svoj način govora, izbire besed, gibanja po prostoru), saj bodo tako veliko bolj
zanimivi za gledalce in tudi sami se bodo v vlogi počutili bolj sproščene. V nadaljnji uri
bom poskušala učence spodbuditi k improviziranju, saj mislim, da jim bo to pomagalo,
da bodo pri igranju bolj sproščeni in hkrati strukturirani.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 17. 1. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Spoznajmo gledališče in improvizirajmo

Učni cilji:
Učenci:
sproščeno improvizirajo. Razdelijo si vloge igralcev, režiserja, scenografa, šepetalca,
rekviziterja. Vloge zamenjujejo;
pri dramskih improvizacijah izražajo občutja, čustva, lastnosti oseb. Improvizirajo na podlagi
zgodb (odigrajo pravljico).

Metode dela: razlaga, razgovor, igra vlog

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: elektronske prosojnice, projektor, računalnik

Literatura:
M. Humar, B Sušec Michieli, K. Podbevšek, S. Lokar (2007): Gledališki terminološki slovar.
Ljubljana: Založba ZRC
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
prosojnice

Učenci sodelujejo in odgovarjajo na vprašanja.

pokažem sliko iz gledališkega prizora. Postavljam

Predvidevam naslednje odgovore na vprašanja:

Učencem

s

pomočjo

elektronske

vprašanja:

-

Gledališko predstavo.

-

Kaj mislite, da predstavlja slika?

-

V gledališču.

-

Kje se odvija gledališka predstava?

-

Igralci.

-

Kdo pri predstavi sodeluje?

-

Režiserja, šepetalca, tehnika.

-

Koga še potrebujemo, da predstava
nastane v takšni obliki, kot jo mi gledamo
(s kostumi, scensko postavitvijo ipd)?

»Pa preverimo naše ideje.« Prikažem prosojnico,

Z učenci si ogledamo prosojnico, na kateri je

na kateri je v oblačkih zapisano, kdo vse sodeluje

zapisano, kdo vse sodeluje, da gledališka predstava

pri tem, da gledališka predstava nastane in se

nastane in se izvede.

uspešno izvede.
OSREDNJI DEL
Razložimo pojme s prosojnice in se o njih

Učenci spremljajo razlago s prosojnice.

pogovorimo. Vsak naključno izbran učenec pojem

Naključno izbran učenec pojem prebere in o njem

prebere, nato učenci povedo svoje ideje. Ko

vsi izražajo ideje, predstave. Nato naključno izbran

izčrpamo ideje na elektronski prosojnici, prikažem

učenec prebere definicijo.

definicijo, ki jo prebere drug naključno izbran
Pričakovane ideje:

učenec. Pojmi z definicijami so:
-

režiser (vodi uprizoritev

-

glavni pri nastajanju predstave,

-

nekdo, ki je povezan z dramo ali igranjem

gledališkega dela in odgovarja za umetniško
podobo),
-

dramaturg (prireja in dramatizira

v drami,

besedila, sodeluje z avtorjem besedila, režiserjem
in drugimi ustvarjalci pri uprizarjanju in skrbi za
stike z javnostjo),
-

scenograf (se ukvarja z idejnim

-

nekdo, ki sodeluje pri sceni,

-

pripravlja oblačila/kostume za igralce,

načrtovanjem in likovnim oblikovanjem odra,
prostora v gledališču),
-

kostumograf (oblikuje kostume

za gledališko predstavo),
-

rekviziter (skrbi za rekvizite),

-

pripravlja rekvizite,

-

odrski mojster (vodja odrskih

-

skrbi za luči na odru, predvaja glasbo ali

delavcev, organizira dela na odru in nadzira

posnete zvoke v predstavi,

postavljanje scene),
-

lektor (strokovnjak, ki z drugimi

-
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sodelavci določi jezikovno-stilno in govorno
obliko besedila za uprizoritev in skrbi za njegovo
govorno uresničitev v gledališki predstavi),
-

igralec (ustvarjalec z vlogo v

-

nastopa v gledališki predstavi,

-

prišepetava besedilo, če ga kateri igralec

gledališki predstavi),
-

šepetalec (prišepetava besedilo

nastopajočim na vaji in nastopu).

pozabi.

ZAKLJUČNI DEL
Po razlagi pojmov skupaj z učenci razdelimo vloge
(režiser, scenograf, rekviziter, igralec, šepetalec,

Učenci odigrajo določeno vlogo.

kostumograf, gledalec). Njihova naloga je, da
uprizorijo Zvezdico Zaspanko (igralci igrajo vloge,
režiser nadzira in popravlja, kostumograf opiše,
kakšne kostume bi igralci imeli, jim obleče kakšen
dodatek, npr: šal, rokavice …). Vloge nekajkrat
zamenjamo. Vse igranje je improvizacija.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 17. 1. 2013
Pri uvodni motivaciji so vsi učenci sodelovali s svojimi komentarji. Njihovi odgovori so
se ujemali z mojo načrtovano realizacijo projekta. Ugotovila sem, da imajo učenci
znanje o tem, kdo vse sodeluje pri gledališki predstavi, malo manj znanja pa so pokazali
pri tem, kdo vse sodeluje pri nastajanju predstave. Vse je postalo še bolj očitno pri
razlaganju pojmov. Nobenih problemov jim niso predstavljali pojmi: igralec, režiser,
šepetalec, kostumograf. Nekaj manj samozavestnih odgovorov je bilo pri pojmih:
scenograf, rekviziter in odrski mojster. Največ problemov pa sta predstavljala pojma
dramaturg in lektor.
Da pa so si pojme bolje zapomnili in utrdili, je sledilo »praktično delo« preko
personalizacije. Učenci so se vživeli v različne vloge (scenograf, režiser, igralec …).
Vajo smo nekajkrat ponovili. Moram priznati, da so me učenci zelo presenetili. Svoje
dodeljene »poklice« so odlično opravljali. Vživetost je bila večja kot prejšnje ure.
Predvidevam, da zato, ker njihove vloge niso bile zapisane, ampak je vse temeljilo na
improviziranju. Malo manj vživetosti pa je bilo pri tistih, ki so imeli vlogo igralcev.
Mislim, da je bila to posledica tega, ker je njihova vloga izvirala iz pravljice in je bilo
besedilo že napisano. Niso se toliko prepustili svobodni poti igranja, ki jim je bila sicer
na voljo. Kljub temu se je pri učencih pokazal napredek pri improviziranju,
uporabljanju gibov in sproščenosti, saj je velika večina že izgubila strah pred
nastopanjem, ki je bil na začetnih vajah pri večini zelo izrazit.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 31. 1. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Postanimo scenaristi

Učni cilji:
Učenci:
pretvarjajo literarno besedilo v predlogo za predstavo. Posegajo v besedilo, svobodno črtajo dele
besedila in utemeljujejo svoj poseg v literarno predlogo. Dramsko besedilo opazno spreminjajo.

Metode dela: razlaga, razgovor

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, v dvojicah

Učni pripomočki: križanka (v prilogi priprave)

Literatura:
Frane Milčinski ˗ Ježek: Zvezdica Zaspanka
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Učencem za ponovitev iz prejšnje ure razdelim

Učenci rešujejo križanko. Učenke prvega razreda

križanke. Hkrati pa dobljeno geslo predstavlja, kaj

razdelim k ostalim učencem in s skupnimi močmi,

bo njihovo današnje delo oz. kakšna bo njihova

v dvojicah, rešijo križanko.

vloga.

Ko rešijo križanko, jih vprašam, kako se glasi

Učenci

geslo. Odgovor je scenarist. Nato se pogovorimo,

SCENARIST. Povedo, kakšna je njegova vloga v

kdo je scenarist, kaj počne, kako si ga predstavljajo,

gledališču. Pričakujem odgovor, da scenarist

ali je njegovo delo težko …

sestavlja scenarij.

predstavijo

dobljeno

geslo,

ki

je

OSREDNJI DEL
Ko zaključimo s pogovorom, jim povem navodila:

Učenci prisluhnejo navodilom.

»Danes boste vi postali scenaristi. Vaša naloga je,
da sestavite scenarij za Zvezdico Zaspanko.
Razdeljeni boste v štiri skupin po pet učencev.
Vsaka skupina bo na listku dobila zapisano, za
kateri prizor morate sestaviti scenarij. Želim, da so
vaši izdelki izvirni, polni vaših idej in da se ne
držite vsebine do podrobnosti. Besedilo lahko
spreminjate, pomembno je le, da se ne izgubi bistvo
pravljice (npr: za neubogljivost sledi kazen, dobro
premaga slabo …).«

Na lističih je zapisano:

Učenci po skupinah sestavljajo scenarij za določen

Skupina 1: »Sestavite scenarij, ko se zvezdica

prizor.

Zaspanka sprehaja po Zemlji in naleti na semenj.«
Skupina 2: »Sestavite scenarij za del, ko zvezdica
Zaspanka pride k Ceferinu na dom in ga nauči
napisati besedo LJUBA.«
Skupina 3: »Sestavite scenarij za prizor, ko
zvezdica Zaspanka zamudi svojo službo in jo boter
Mesec pošlje na Zemljo.«
Skupina 4: »Sestavite prizor, ko se zvezdica
Zaspanka spet vrne domov na nebo.«
ZAKLJUČNI DEL
V

zaključnem

delu

vsaka

skupina

izbere

Učenec iz vsake skupine prebere scenarij.

predstavnika, ki bo predstavil njihov scenarij za
določen prizor. Učenci se postavijo v določenem
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vrstnem redu:
-

predstavnik 3. skupine,

-

predstavnik 1. skupine,

-

predstavnik 2 skupine,

-

predstavnik 4. skupine.

Tako poskušamo dobiti smiselno povezavo med

Vsi sodelujejo pri tem, kako bi prizore med seboj

različnimi prizori.

povezali, da bi nastala prava igra.

- 59 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Zupanec Monika; Kratka sodobna pravljica
Zvezdica Zaspanka v različnih medijih

PRILOGA 1: Križanka
Rešite križanko. Dobljeno geslo predstavlja vašo vlogo pri današnji uri.
1. Uprizoritev gledališkega dela nadzira _______________.
2. Tisti, ki prišepetava besedilo nastopajočim, je _________________.
3. Rekviziter skrbi za _________________.
4. Z idejnim načrtovanjem in likovnim oblikovanjem odra se ukvarja
______________.
5. Tistega, ki prireja in dramatizira besedila, imenujemo __________________.
6. Kostume za gledališko predstavo oblikuje ______________.
7. Ustvarjalci z vlogo v gledališki predstavi so _______________.
8. Delo na odru organizira in nadzira _____________ ________________.
9. Strokovnjak, ki določi jezikovno-stilno in govorno obliko besedila za
uprizoritev, je _____________.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GESLO: ________________________________
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PRILOGA 2: Križanka z rešitvami.
Rešite križanko. Dobljeno geslo predstavlja vašo vlogo pri današnji uri.
1. Uprizoritev gledališkega dela nadzira _______________.
2. Tisti, ki prišepetava besedilo nastopajočim, je _________________.
3. Rekviziter skrbi za _________________.
4. Z idejnim načrtovanjem in likovnim oblikovanjem odra se ukvarja
______________.
5. Tistega, ki prireja in dramatizira besedila, imenujemo __________________.
6. Kostume za gledališko predstavo oblikuje ______________.
7. Ustvarjalci z vlogo v gledališki predstavi so _______________.
8. Delo na odru organizira in nadzira _____________ ________________.
9. Strokovnjak, ki določi jezikovno-stilno in govorno obliko besedila za
uprizoritev, je _____________.

1.
2.

Š

3.

R E K V

E

P

R
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I

4.
5.

D

6.
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7.

I
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E
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Ž
L

I
E
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I
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S

C

E

N O G R A F
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A M A T U R G

T U M O G
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GESLO: Scenarist.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 31. 1. 2013
Učenci so si pojme (izobraževalne cilje), ki smo jih obravnavali v zvezi z gledališčem
prejšnji teden, dobro zapomnili. Tisti, ki so katerega pozabili, so se posvetovali z
nekom, ki si je pojem zapomnil. Vsi so dobili geslo scenarist. Ker učenke prvih
razredov še ne obvladajo branja in pisanja, so bile v pomoč ostalim, saj smo vsaki
učenki dodelili učenko iz višjega razreda. Tako sem omogočila tudi aktivnost prvošolk.
Učenci so bili nad idejo, da bodo postali scenaristi, deljenih mnenj. Nekateri so se
pisanja scenarija veselili, večina učencev pa si je bolj želela, da bi igrali kot pisali. Moj
namen je bil, da bi učenci imeli razgibane ure, pri katerih bi se spoznali z različnimi
veščinami in mednje spada tudi pisanje scenarija. Čez nekaj časa so celo ugotovili, da
zna biti skupinsko pisanje zabavno, saj so med seboj lahko debatirali o idejah in se
kakšnim tudi nasmejali.
Na koncu ure so skupine predstavile svoje scenarije; vsak je predstavljal le del celega
scenarija. S skupnimi močmi smo med vsemi štirimi deli našli povezavo in ustvarili
celoten scenarij, ki je bil na določenih delih zelo zabaven. Videlo se je, da imajo učenci
pri pisanju svojih idej manj težav kot pri igranju. Predvidevam, da je to zato, ker se s
pisanjem veliko ukvarjajo pri pouku slovenščine, igranja pa je pri pouku sorazmerno
malo. Napredek se je pokazal tudi na tem področju in pričakujem, da se bo v
nadaljevanju še stopnjeval.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 14. 2. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Vživimo se v vloge

Učni cilji:
Učenci:
razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter privzemanja
vloge osebe,
sodelujejo v igri vlog.

Metode dela: razgovor, opazovanje, igra vlog

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: /

Literatura:
Frane Milčinski ˗ Ježek: Zvezdica Zaspanka
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
V uvodnem delu si vsak učenec izbere osebo iz

Prisluhnejo navodilom.

pravljice o zvezdici Zaspanki in si zamisli, kako jo
bo predstavil s pantomimo. Dam jim na voljo tri

Učenci si izberejo osebo iz pravljice Zvezdica

minute, da si zamislijo, kako jo bodo prikazali. Po

Zaspanka in si zamislijo, kako jo bodo predstavili s

treh minutah ima vsak učenec minuto časa, da nam

pantomimo.

jo

predstavi,

ostali

ugibamo,

katero

osebo

predstavlja. Ko uganemo, je na vrsti naslednji

Vsi učenci sodelujejo pri ugibanju, za katero

učenec. Če v eni minuti nihče ne ugane, za katero

književno osebo iz pravljice gre.

pravljično osebo gre, nam odgovor pove učenec, ki
je osebo prikazoval.
OSREDNJI DEL
Učencem povem, da jih sedaj čaka malo težja in

Učenci prisluhnejo navodilom.

zanimiva naloga. Spet si zamislijo osebo iz
pravljice, samo da tokrat odigrajo del iz pravljice,
v katerem ta oseba nastopa. Pokažem primer za
zvezdico Zaspanko, ko tava po Zemlji in govori:
»Kako sem osamljena. Tavam, tavam in nikogar ne
poznam. Tako pogrešam svoje sestrice zvezdice in
botra Meseca. Kako si želim vrniti domov. Ooo,
poglej, poglej. Kaj pa se tu dogaja nekaj veselega.
Saj to je sejem. Grem kar brž pogledat, kaj se tu
notri dogaja.«
Poleg pantomime (mimika, kretnje, gibanje po

Izberejo si pravljično osebo in vadijo kratek prizor.

prostoru …) je sedaj vključeno še govorjenje.

Pri tem so pozorni na besedne in nebesedne

Določim pet minut, da si pripravijo vloge.

spremljevalce.

ZAKLJUČNI DEL
Pogledamo si vse kratke prizore in vsak nastop

Vsak učenec odigra pripravljeni prizor. Ostali

sproti komentiramo. S komentarji sodelujejo tudi

pripravijo kratek komentar.

učenci.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 14. 2. 2013
V uvodnem delu smo začeli z igro pantomime, ki je med učenci zelo priljubljena. Nad
predlogom so bili zelo navdušeni. Opazila sem, da s prikazovanjem oseb niso imeli
težav niti tisti učenci, ki v igranju še niso tako vešči.

V osrednjem delu so si zamislili osebo, ki nastopa v pravljici Zvezdica Zaspanka, in
odigrali kratek prizor. Večina učencev se je pri tem potrudila in so nalogo izpeljali
korektno. V vlogo so se vživeli, besedilo so si izmislili skladno s pravljico, pri igri so
uporabljali kretnje, gibanje po prostoru, glas so prilagajali situaciji. Nekaj učencev pri
tem ni sodelovalo z veseljem. Ko so prišli na vrsto, niso vedeli, kaj odigrati. Postavili so
se na »oder« in sramežljivo gledali. Ko sem jih povprašala, zakaj si niso izbrali vsaj
osebe, so imeli vsi enak »izgovor«, da so brez idej. Moje mnenje je, da je bil vsak
učenec sposoben opraviti zastavljeno nalogo, saj smo Zvezdico Zaspanko predelali že
na različne načine. Spoznali smo jo preko knjige, radijske igre, lutkovne predstave. O
njej smo veliko razpravljali in večkrat odigrali različne prizore. Delo ni bilo težko,
vseeno pa se je bilo potrebno vsaj malo potruditi. Vsak zmore, če želi in se je za to
pripravljen potruditi.

Ura mi bo v pomoč, ko bom v prihodnje razdeljevala vloge. Zagotovo bo na mojo
odločitev vplivalo tudi to, koliko so učenci pripravljeni delati in se truditi pri sprotnih
urah.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 28. 2. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Vživimo se v vloge

Učni cilji:
Učenci:
razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, »poistovetenja« z njo ter privzemanja
vloge osebe,
sodelujejo v igri vlog.

Metode dela: razlaga, razgovor, opazovanje, igra vlog

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: lističi z napisanim besedilom za določeno vlogo (glej priloga)

Literatura:
Frane Milčinski ˗ Ježek: Zvezdica Zaspanka
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Z učenci se igramo pantomimo. Pet učencev
pošljem

iz

razreda.

Izmed

ostalih

Učenci prisluhnejo navodilom.

učencev

izberemo enega, ki bo prikazoval. Izbrati si

Sodelujejo pri igranju pantomime.

moramo osebo, ki nastopa v pravljici Zvezdica
Zaspanka oz. prizor iz pravljice. Ko izberemo
osebo ali prizor, pokličemo v razred enega izmed
učencev,

ki

smo

ga

poslali

iz

razreda.

»Prikazovalec« mu odigra značilnosti te osebe ali
prizor, ta pa si mora čim več zapomniti. Nato
pokličemo v razred drugega učenca, pantomimo pa
prikazuje učenec, ki je bil v razred poklican prvi.
Tretjemu pantomimo prikazuje učenec, ki je bil v
razred poklican drugi itd. Peti učenec ugiba, katera
je izbrana oseba iz pravljice (ki mu jo prikazuje
četrti učenec).
OSREDNJI DEL
Učencem razdelim listke z vlogami in besedilom iz

Učenci se pripravljajo na igranje dodeljene vloge.

pravljice Zvezdica Zaspanka. Nekateri učenci
prejmejo isto vlogo in besedilo. To mi bo v pomoč
pri razdeljevanju vlog za predstavo. Učenci si
morajo besedilo prebrati in si ga zapomniti. Na
voljo imajo slabih deset minut. Učenke prvega
razreda vloge vadijo skupaj z mano.

ZAKLJUČNI DEL
Vsak učenec odigra svoj del. Posedemo v polkrog.

Vsak učenec odigra svojo vlogo. Vsak nastop

Učenec, ki igra, se postavi v sredino, da ima

sproti komentiramo. Pri komentarjih sodelujejo

pogled usmerjen proti občinstvu. Vsak učenec

vsi.

pripravi kratek komentar za nastopajočega s
predlogi za vlogo (ali je dodeljena vloga ustrezna).
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Priloga: BESEDILO Z VLOGAMI INDIVIDUALNO (POSKUSNO)
• BESEDILO ZA ZVEZDICE (Sabrina, Julija, Zoja, Neža in Zala)
ZVEZDICA 1: Joj, joj, joj! Poglejte, sestrice zvezdice, na Zemlji se dogaja nekaj
čudnega. Otroci jokajo, ker ne morejo spati, mornarji so sredi morja zgrešili pot.
ZVEZDICA 2: Poglejte! Tudi pesnik ne najde rime na besedo lonec! Le kaj se to
dogaja? Katera zvezda spet manjka?
ZVEZDICA 3: Zagotovo spet manjka zvezdica Zaspanka! Ooo, poglejte to zamudnico,
že prihaja!
ZVEZDICA 4: Pozdravljena, zvezdica Zaspanka. Danes spet zamujaš, kot vedno! Boš
morala biti malo bolj previdna, če ne lahko izgubiš svojo službo na nebu.
ZVEZDICA 5: Pa še boter Mesec bo zelo, zelo jezen.
•

BESEDILO ZA REPATCA (Gašper in Blaž)

KOMET REPATEC: Hahahaha, sem že tu, sestrice zvezdice. Samo v lička vas
uščipnem, laske vam razkuštram in zdrvim čez širno nebo. Jaz sem komet Repatec,
pismonoša vesoljstva. Ko sem letel nizko, nizko nad Zemljo, sem videl, da je nekaj
hudo narobe. A ne vem zakaj, ne vem kako! Samo v lička vas uščipnem, laske vam
razkuštram in zdrvim čez širno nebo.
•

BESEDILO ZA BOTRA MESECA (Karmen in Melani):

BOTER MESEC: Tri milijone sedemsto triindvajset, tri milijone sedemsto
štiriindvajset. Oooo, počakajte malo. Tukaj pa nekaj ni v redu. Spet manjka ena zvezda.
Le kako je to mogoče? Zagotovo spet manjka zvezdica Zaspanka. Tokrat jo bom moral
kaznovati. Le kako bi jo kaznoval? Aha, že vem! Na Zemljo jo bom poslal. Kazen mora
biti vzgojna.
•

BESEDILO ZA CEFERINA (Josefina)

CEFERIN: Hohoho! Poglej, poglej! Zlat las ima. S tem bom lahko obogatel. Le v svoj
dom jo privabim, ji lase ostrižem in zbežim daleeeeč, daleeeeč v svet. Hohoho.
Oooo, pozdravljena deklica. Iščeš dom za prespati? Lahko prideš k meni. Živim tam, na
hribu. Vidiš? Pri meni se boš lahko udobno naspala in odpočila, hohoho.
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•

BESEDILO ZA SLADOLEDARJA (Lara in Enja):

SLADOLEDAR: Sladoled, sladoled! Najboljši sladoled na celem svetu. Ooo, deklica.
Bi rada moj najboljši, najslajši in najbolj mrzel sladoled. Počakaj, počakaj, precej ti dam
eno kepico. Poglej no, ves sladoled je stopljen. Zagotovo zaradi tebe! Daj, da te potipam
po čelu. Oooo, saj goriš kot kakšna zvezda. Imaš nemara ošpice in hudo vročino. Takoj
moraš k zdravniku!
•

BESEDILO ZA PRIPOVEDOVALCA (Anja in Laura):

PRIPOVEDOVALEC: Tako je odnesel komet Repatec zvezdico Zaspanko na Zemljo.
Čez vse širno nebo jo je nesel. Kar tako, štuporamo. Močno se ga je držala za ognjeno
krilo, da ne bi padla kam daleč, daleč v vesolje.
•

BESEDILO ZA ZVEZDICO ZASPANKO (Maja)

ZVEZDICA ZASPANKA: Joj, boter Mesec, tako mi je žal. Nikoli, ampak res nikoli
več ne bom zamudila. Oprosti. Od jutri naprej bom točna. Samo na Zemljo me ne pošlji.
Tam bom tako sama in osamljena, brez sestric zvezdic. Le kaj bom počela?
•

BESEDILO ZA POSOJEVALCA ZVEZDOGLEDA (Nika)

POSOJEVALEC ZVEZDOGLEDA: Oooo, deklica! Bi si rada pogledala zvezde in
mesec? Samo malo počakaj, prej mi moraš plačati. Če nimaš denarja, ne bo nič, kar
pojdi stran in ne delaj gužve. Lahko pa mi daš en zlat las. Tako, pa ga imam!
•

BESEDILO ZA OSTALE STRANSKE VLOGE

(STRANSKA VLOGA 1: Ema, STRANSKA VLOGA 2: Eva, Nina)
STRANSKA VLOGA 1: Oglejte si nasa znamenita komedija. Nalavnost iz Paliza smo
se ustavili v vasih krajih, da si lahko ogledate nasih clovek iz guma. Plidite, plidite,
pleden odidemo nazaj v Indijo.
STRANSKA VLOGA 2: Vstopite, vstopite, cenjene dame in cenjeni gospodje. Pridite
in si oglejte pravega zamorca. Črn, črn je kot noč. Ne, ni namazan s črnilom, že od
rojstva je črn. Štejte solde, cenjene dame in cenjeni gospodje, štejte solde, da lahko
vidite prima zaresnega zamorca iz Afrike. Vstopite, vstopite.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 28. 2. 2013
V uvodnem delu smo ponovno začeli s pantomimo, ker sem med urami ugotovila, da se
s takšno uvodno motivacijo učenci zelo sprostijo, kar pozitivno vpliva na nadaljnje delo.
Tokrat je pantomima potekala na način, ki ga učenci še niso poznali. Nad tovrstno
pantomimo so bili zelo navdušeni, saj je iz njih izvabila kar nekaj smeha in zabave. Zelo
zanimivo je bilo opazovati, kaj bo pokazal naslednji učenec, koliko pantomime si bo
zapomnil od sošolca. Vsak naslednji učenec je prvotno prikazano pantomimo malo
spremenil, tako da učenec, ki je ugibal, nikakor ni mogel uganiti, kaj iz Zvezdice
Zaspanke se mu prikazuje. Učenci so bili nad igro tako navdušeni, da smo jo morali
večkrat ponoviti.
V nadaljevanju sem razdelila listke z napisanimi vlogami. Kateri listek bo dobil
določeni učenec, sem si pripravila že pred uro. V pomoč, komu bom dodelila katero
vlogo, mi je bila prejšnja ura, ko so si morali učenci sami izbrati osebo in odigrati
kratek prizor. Ker sem imela pri določanju vlog kar nekaj težav, sem se odločila, da
nekatere vloge igra po več učencev. Ko sem razdelila listke, so bili nekateri nad
vlogami navdušeni, drugi razočarani, vendar so se na njih vsi zelo dobro pripravili. Nad
predstavitvijo sem bila navdušena. Takšna vaja mi bo v zelo veliko pomoč, ko bom
razdeljevala vloge za predstavo, saj se je zelo izrazito pokazalo, ali učencem določena
vloga ustreza ali ne. Nekaj vlog sem že med uro zamenjala, tako da so se nekateri
preizkusili v igranju različnih oseb. To je bilo v pomoč tudi meni, da sem lažje
ugotovila, katera vloga je za posameznika ustreznejša. Med tem ko so učenci
predstavljali svoje vloge, sem si zapisovala značilnosti, ki sem jih opazila pri učencu
(npr: močan glas, odločnost, malo manj uporabe kretenj, iznajdljiv, govori počasi in
razločno ipd).
Učenci so pri uri sodelovali in se v svoje vloge vživeli. Vsak učenec se je pri igranju
zelo potrudil, saj sem jim povedala, da bo njihova igra zelo vplivala na mojo odločitev,
katero vlogo bodo dobili v igri, ki jo bomo pripravili za nastop. To je bila zagotovo
dodatna motivacija, da so nalogo vzeli resno in jo ustrezno opravili.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 7. 3. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Zaigrajmo v dramski igri

Učni cilji:
Učenci:
se seznanijo z dramskim besedilom oziroma scenarijem za dramsko predstavo (glavne in
stranske osebe, členitev na več prizorov, dogajalni kraj …),
glasno berejo besedilo (scenarij), razčlenjeno na več prizorov, po vlogah – izražanje spremembe
razpoloženja oseb, čim bolj naravno govorjenje (skladno z dogajanjem in okoliščinami
dogajanja),
vadijo pravilen in izrazen odrski govor ter se zavedajo razločevalnih in izraznih možnosti
fonetike besedila: členitev s premori, poudarjanje, intonacija, register, hitrost, barva.

Metode dela: razlaga, razgovor, delo z besedilom

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: scenarij Zvezdica Zaspanka (moderna verzija)

Literatura: /
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Učencem povem: »Danes sem za vas pripravila

Učenci prisluhnejo navodilom in nato sodelujejo v

nekaj novega. Kaj je to, boste ugotovili s pomočjo

igri vislice. Črko pove tisti učenec, ki ga pokličem.

igre vislice. Tokrat prve črke ne bom zapisala, da
bo

ugibanje

težje.

Beseda

je

povezana

z

gledališčem.«

Na tablo zapišem: _ _ _ _ _ _ _ _
Vsak učenec pove eno črko. Da pride na vrsto čim
več učencev, ugibanje sledi po sistemu klicanja
učencev. Tudi če kateri od učencev ugotovi geslo,
ga ne sme povedati ostalim, ampak samo dvigne
roko in tiho čaka. V primeru, da ga pokličem, pove
samo črko in ne cele besede.
Geslo: SCENARIJ

Pravilno ugotovijo geslo.

OSREDNJI DEL
Razdelim scenarije Zvezdica Zaspanka (sodobna

Učenci berejo besedilo po razdeljenih vlogah.

verzija). Najprej pogledamo, koliko prizorov
sestavlja scenarij in kdo igra določeno vlogo. Nato
se lotimo glasnega branja. Učenci se morajo pri
branju vživeti v svojo vlogo. Branje večkrat
ponovimo.
ZAKLJUČNI DEL
Po zaključenem branju se pogovorimo o tem, ali so

Učenci sodelujejo pri pogovoru in izražajo svoja

zadovoljni z razdelitvijo vlog. Naredimo še zadnje

mnenja.

menjave v primeru, da komu vloga ne ustreza oz.
se v vlogo težje vživi. Za domačo nalogo se do
prihodnjega tedna naučijo besedilo.
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Priloga: SCENARIJ ZVEZDICA ZASPANKA (sodobna verzija)
1. PRIZOR
(dogajanje v gozdu in na nebu)
Nastopajoči:
PRIPOVEDOVALEC 1: Laura
PRIPOVEDOVALEC 2: Gašper
VOLK: Eva
RDEČA KAPICA: Enja
ZVEZDICA 1: Sabrina
ZVEZDICA 2: Julija
ZVEZDICA 3: Zala
ZVEZDICA 4: Zoja
ZVEZDICA 5: Neža
KOMET REPATEC: Blaž
BOTER MESEC: Melani
ZVEZDICA ZASPANKA: Maja
PRIPOVEDOVALEC 1: Zvečer, ko se odpravljamo spat, se na nebu zbudijo zvezde.
Pomanejo si oči, umijejo si svetla lica, počešejo srebrne lase in potem se vsaka odpravi
na svoje mesto na nebu.
PRIPOVEDOVALEC 2: Zvezde se bleščijo, otrokom pojejo uspavanke, mornarjem
kažejo pot na širnem morju in pesnikom pomagajo, da lažje najdejo rime. Zdaj pa, če
vas ni strah, stopite z nama v temen gozd.
Rdeča kapica se sprehaja in nabira gobe. Na poti sreča volka.
VOLK: »Kam pa kam, Rdeča kapica?«
RDEČA KAPICA: »Ja kam? Ali ne vidiš polne košare gob? Sploh pa, ne vem, kam naj
grem, če sem se izgubila.
PRIPOVEDOVALEC 1: Halo, to pa že ni naša pravljica, še Rdeča kapica ni.
PRIPOVEDOVALEC 2: Potem pa ti povej, kako gre?
PRIPOVEDOVALEC 1: Zdaj pa, če vas ni strah, stopite z nama na nebo, da si skupaj
pogledamo, kaj počnejo zvezde.
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Zvezde priletijo na nebo in si manejo oči. Nato prileti komet Repatec.
KOMET REPATEC (teče in zraven govori): »Hojlalaaa, hojlalaaa. Samo v lička vas
uščipnem, laske vam razkuštram, maile preletim in zdrvim prek širnega neba.«
VSE ZVEZDE: Postoj, komet Repatec, postoj.
ZVEZDA 1: Povej nam, kaj je novega na Zemlji?
ZVEZDA 2: Si nam prinesel kaj novic?
KOMET REPATEC: Ooo, seveda. Na Zemlji je nekaj narobe.
ZVEZDA 3: Kaj je narobe? Povej nam, komet Repatec, prosim, povej.
KOMET REPATEC: Ko sem letel nad Zemljo, nizko, nizko ... sem videl tole: Otroci
jokajo in ne morejo spati, mornarji so na širnem morju zgrešili pot in pesnik ne najde
rime na besedo Japonec.
ZVEZDE (začudeno): Ej jej jej.
ZVEZDA 4: Čudno, čudno je vse to.
KOMET REPATEC: Res, prava zmešnjava. Samo v lička vas uščipnem, laske vam
razkuštram, twitnem in zdrvim prek širnega neba (odide z odra).
BOTER MESEC (prihaja na nebo in šteje): Tri milijone sedemsto triindvajset, tri
milijone petsto oseminštirideset, tri milijone sto devetinosemdeset … Ooooo, tukaj
nekaj ni v redu. Ali jaz ne znam šteti ali spet manjka ena zvezda? Le kako lahko
manjka? To bo strog prekršek in moral bom ukrepati.
ZVEZDICA ZASPANKA (iz daljave prisopiha in se opravičuje): Že grem, že grem,
boter Mesec, prihajaaaam. Ku-ku, sem že tu!
ZVEZDE: Zvezdica Zaspanka, spet ti!
ZVEZDA 5: »Spet si zaspala in zamudila svojo službo na nebu, zato gre na Zemlji vse
narobe.
ZVEZDICA ZASPANKA: Pa saj nisem zaspala, samo nohte sem si lakirala, pa lase
navijala pa ... no, urediti sem se morala za Justina, ki me vsak večer tako lepo gleda.
BOTER MESEC: Veš kaj, počasi imam dovolj tega tvojega zamujanja. Tokrat bodo
potrebni ukrepi. Aha, že vem ... za kazen boš popravila zavore na Repatčevem ferariju.
KOMET REPATEC: Boter Mesec, raje ne.
ZVEZDICA ZASPANKA: Joj, z veseljem bi jih popravila, pa jih ne znam.
BOTER MESEC: Kaj? Ne znaš popraviti zavor? Potem bom moral izbrati drugo
kazen. Kazen mora biti vzgojna. Samo da malo razmislim. Ahaaaa, jo že imam, na
Zemljo te pošljem. Tam boš ostala, dokler ne boš dokazala, da si že dovolj zrela za
službo na nebu in da si prebolela Justina.
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ZVEZDICA ZASPANKA (začudeno): Kaaaj? Na Zemljo? Ne, boter Mesec, prosim,
samo to ne. Tam bom tako sama in in .... (prekine jo boter Mesec).
BOTER MESEC: Ne, ne. Tokrat ne bom popustil. Samo pazi ... na Zemlji nikomur ne
pripoveduj, da imaš zlate lase. Kajti zlato rado pri ljudeh pohlep rodi.
Komet Repatec, komet Repatec!
KOMET REPATEC: Že letim, že hitim.
BOTER MESEC: Pospremi, prosim, zvezdico Zaspanko na Zemljo.
KOMET REPATEC. Seveda, boter Mesec. Pridi, zvezdica Zaspanka, bova poklicala
taksi, ker imam pokvarjene zavore na ferariju
ZVEZDE: Na svidenje, Zvezdica Zaspanka.
ZVEZDICA ZASPANKA: Na svidenje, boter Mesec, na svidenje, sestrice zvezdice.
2. PRIZOR
(dogajanje na Zemlji)
Nastopajoči:
ZVEZDICA ZASPANKA: Maja
SLADOLEDAR: Lara
PROMOTOR 1: Anja in Ema
PROMOTOR 2: Nina
PROMOTOR 3: Nika
ZVEZDOGELD: Karmen
CEFERIN: Josefina
BOTER MESEC: Melani
ZVEZDICA ZASPANKA: Kje ste, sestrice zvezdice? Kje si, boter Meseček? Tako
sem žalostna in osamljena. Še naslov Justina sem doma pozabila. Oooo, poglej, poglej.
Kaj pa je to? Lunapark? (začudeno). Le kaj se tukaj dogaja? Grem kar pogledat.
(Preden vstopi, ji pot prekriža sladoledar.)
SLADOLEDAR: Sladoled, sladoled, najboljši sladoled. Pridite in poizkusite. Ooo,
deklica, bi rada sladoled, planico ali pa piran?
ZVEZDICA ZASPANKA: Jaaaa, z veseljem.
SLADOLEDAR (želi vzeti sladoled, nakar se začudi): Ja, kaj pa je sedaj to? Moj
najboljši, najbolj mrzel sladoled na svetu je stopljen. Le kako? Zagotovo si ti kriva!
ZVEZDICA ZASPANKA: Jaz? Kako?
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SLADOLEDAR: Pridi malo bližje (jo potipa po čelu). Joooooj, kako si vroča! Saj kar
goriš, kot kakšna zvezda! Verjetno imaš ošpice in hudo vročino. Le brž k zdravniku. Jaz
pa kar raje grem, preden mi uničiš še preostali sladoled. Adijo!
ZVEZDICA ZASPANKA: Počakaj, počakaj.
SLADOLEDAR: Kaj je, deklica?
ZVEZDICA ZASPANKA: Mogoče veste, kaj se dogaja tukaj notri?
SLADOLEDAR: Tukaj boš videla najrazličnejše nekoristne stvari. Kar vstopi in si
poglej, jaz pa moram reševati svoj sladoled. Moja planica.
ZVEZDICA ZASPANKA: Hvala in adijo.
SLADOLEDAR: Adijo.
V vrsti stojijo štirje promotorji, zadnji (četrti) je zvezdogled.
PROMOTOR 1: Pridite in poglejte si najnovejši ročni mešalnik, s katerim lahko
zmešate odlično enolončnico v najmanj dveh loncih.
PROMOTOR 2: Pridite, ljudje, poglejte svetovni fenomen! Človek, ki lahko pleza po
zidu in celo stropu. Neverjetno. Plete lahko tudi mreže. Za samo 5 € vas lahko ovije v
svojo mrežo, da se boste počutili kot žuželka.
PROMOTOR 3: Ne zamudite, izkoristite edinstveno priložnost. Čez noč vas
popeljemo med zvezde. Glas vam spremenimo tako, da boste peli kot Lady Gaga, in
lahko postanete prava Youtube senzacija. Če se odločite v naslednjih petih minutah,
vam zaplešemo še gangnam style.
ZVEZDOGLED: Postojte, postojte! Poglejte skozi najboljši teleskop na svetu za samo
10 €. Videli boste Mesec tako od blizu, kot bi ga imeli na dlani, in to v edinstveni 3DSamsungovi tehniki.
ZVEZDICA ZASPANKA: Prosim, naj pogledam skozi vaš daljnogled.
ZVEZDOGLED: Kakšen daljnogled neki, teleskop!
ZVEZDICA ZASPANKA: Oprostite, teleskop.
ZVEZDOGLED: No, kar poglej ... samo prej mi plačaj 10 €.
ZVEZDICA ZASPANKA: Kje pa naj dobim 10 €? Tega še nikoli nisem videla.
ZVEZDOGLED: A da ne? Samo malo (iz žepa vzame 10 €). Tako, vidiš? To je 10 €.
Zdaj pa plačaj ali pa ne bo nič!
ZVEZDICA ZASPANKA: No, 10 € nimam, lahko pa vam plačam s svojimi zlatimi
kreditnimi karticami. Imam viso, mastercard ...
ZVEZDOGLED: Kreditnih kartic ne sprejemam.
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ZVEZDICA ZASPANKA: Kaj pa, če vam dam svoje zlate lase? Dam vam en zlat las,
če mi dovolite pogledati skozi daljnogled.
ZVEZDOGLED: Oooo, zlat las. Ja, seveda, seveda. Samo počakaj, da si enega utrgam.
Aaa, ga že imam. Čakaj, da ni samo pozlačen?
ZVEZDICA ZASPANKA: Ne, ne. Je iz čistega zlata.
ZVEZDOGLED: V redu. Sedaj pa kar poglej.
ZVEZDICA ZASPANKA pogleda skozi daljnogled in vidi botra Mesečka, ki šteje zvezde.
Iz ozadja se sliši štetje botra Meseca.
BOTER MESEC: Tri milijone sedemsto triindvajset, tri milijone štiristo petintrideset,
spet sem zamešal. Ah, saj ni važno. Štejem, štejem zvezde, pa mi ena vedno manjka –
zvezdica Zaspanka.
ZVEZDOGLED: Dovolj, dovolj. Daj še drugim možnost, da bodo pogledali skozi ta
čudovit daljnogled.
ZVEZDICA ZASPANKA: Ali niste rekli, da je to teleskop?
ZVEZDOGLED: Teleskop, ja. No, pojdi, pojdi.
ZVEZDICA ZASPANKA: Saj že grem.
Vsi odidejo z odra in pride Ceferin.
CEFERIN: Hahahaha, vse sem slišal. Tale punca ima zlate lase in kreditne kartice. To
bo pravi plen zame. Hahahaha. Zvabil jo bom v svoj dom in ko bo spala, ji bom ostrigel
lase in pobegnil daleč, daleč v svet. Hahahaha.
Mimo pride zvezdica Zaspanka.
CEFERIN: Zdravo, deklica! Greš na žur?
ZVEZDICA ZASPANKA: Ah, ne. Čisto izgubljena sem, tavam, ne vem, kje prespati.
Pa še Justina ne bo na žuru.
CEFERIN: Za to ti pa res ni potrebno skrbeti. Če želiš, lahko ostaneš pri meni.
ZVEZDICA ZASPANKA: Kaaaaaj?? Hvala, hvala, hvala. Z veseljem. Joj, kako ste
prijazni. Ali imate hišni kino? Ali pa vsaj wii? (Skupaj odideta z odra.)
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PRIZOR 3
(V hiši razbojnika Ceferina)
Nastopajoči:
CEFERIN: Josefina
ZVEZDICA ZASPANKA: Maja
KOMET REPATEC: Blaž
PRIPOVEDOVALEC 1: Laura
PRIPOVEDOVALEC 2: Gašper
CEFERIN: Tako, pa sva doma.
ZVEZDICA ZASPANKA: Uf, kako imaš vse razmetano in nastlano in umazano. Ali
ne veš, da za te stvari obstajajo čistilni servisi? Vsaj pet oglasov sem videla med potjo.
CEFERIN: Ha, jaz sem razbojnik Ceferin, jaz ne zapravljam za čistočo.
ZVEZDICA ZASPANKA: Čudno. Te srce nič ne boli, ko živiš v takšni kolobociji?
CEFERIN: Ti si pa res tepka. Jaz vendar nimam srca. Namesto srca imam kolo.
ZVEZDICA ZASPANKA: Ojoj, to je pa res hudo. Ali je gorsko?
CEFERIN: O, ja. S sprednjim vzmetenjem. Samo kadar sem sam, je dolgčas, ker ne
slišim v prsih tistega tik-tak, tik-tak. No, no, pojdi spat.
ZVEZDICA ZASPANKA: Uj, kako umazane nohte imaš, ali si popravljal zavore na
Repatčevem ferariju? Pa kako si skuštran. Nimaš nobenega glavnika?
CEFERIN: Ne, nimam. Ko sem mami ušel od doma in šel med razbojnike, sem glavnik
pozabil doma.
ZVEZDICA ZASPANKA: Zakaj pa mami ne pišeš za glavnik?
CEFERIN: Ah, ne morem.
ZVEZDICA ZASPANKA: Zakaj ne?
CEFERIN: Če se piše mami, je potrebno spredaj napisati besedo ljuba, jaz pa je ne
znam. Pa še mobitel se mi je pokvaril en teden po poteku garancije.
ZVEZDICA ZASPANKA: Ne znaš napisati besede ljuba? Veš kaj, naučila te bom
pisati besedo ljuba in potem boš lahko pisal mami za glavnik.
RAZBOJNIK: Ha, ha, ha ...
ZVEZDICA ZASPANKA: Nič se ne smej. Pridi sem in bova s prstom pisala po
tablici. Najprej L.
CEFERIN: Kot vislice narobe. Llllll...
ZVEZDICA ZASPANKA: Potlej J. Daj roko, bova skupaj vlekla.
- 78 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Zupanec Monika; Kratka sodobna pravljica
Zvezdica Zaspanka v različnih medijih

CEFERIN: Lj. Kot Ljubljana.
ZVEZDICA ZASPANKA: Potem U.
CEFERIN: Lju.
ZVEZDICA ZASPANKA: Poslušaj, nekaj tolče. Tik, tak, tik, tak.
CEFERIN: To je moj roleks.
ZVEZDICA ZASPANKA: Zdaj B. Ta ima dva trebuščka.
CEFERIN: Ali nima samo enega, če z malimi tiskanimi piševa?
ZVEZDICA ZASPANKA: Ne, piši z velikimi tiskanimi črkami.
CEFERIN: Ljub.
ZVEZDICA ZASPANKA: Pa še A.
CEFERIN: Ljuuuubaaaaaaa. Ha, ha, ha ... Pa je. (Dve sekundi tišine in nastane topot.)
Poslušaj! Kaj pa je to? Tu notri mi nekaj tolče.
ZVEZDICA ZASPANKA: Ti po želodcu kruli?
CEFERIN: Ne! Srce mi bije! Poslušaj!
ZVEZDICA ZASPANKA: Saj res!
CEFERIN: Tik, tak, tik, tak. Ha, ha, ha ... Ali te lahko poljubim na čelo?
ZVEZDICA ZASPANKA: Ljudje ste pa res čudni. Komaj začutite v prsih srce, že
mislite, da morate nekoga poljubiti. Zdaj pa brž pišiva mami za glavnik.
CEFERIN: Veš kaj, nič ji ne bom pisal, kar vrnil se bom k njej. Ne bom več razbojnik!
Pa še karte za nizkocenovne letalske prevoznike so res poceni.
ZVEZDICA ZASPANKA: To si se pa pametno domislil. Le brž rezerviraj karte, da ne
bo prej vse zasedeno.
CEFERIN: Kaj pa ti? Kam boš pa šla?
ZVEZDICA ZASPANKA: Saj res, na to sem pa čisto pozabila.
KOMET REPATEC (zasliši se glas iz ozadja): Hojlalala!
ZVEZDICA ZASPANKA: Komet Repatec, bratec Repatec!
CEFERIN: O, zasebno letalo.
KOMET REPATEC: Že letim, že hitim! Ha ha ha, sem že tu. Boter Mesec me je
poslal pote. Naročil mi je, naj te pripeljem nazaj. Dovolj si se že pokorila. Pa še na
testno vožnjo sem šel s svojim ferarijem in novimi zavorami.
ZVEZDICA ZASPANKA: Kaj res? Supeeeer, domov grem!! Na svidenje, Ceferiiiin.
CEFERIN: Na svidenje, zvezdica Zaspanka!
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PRIPOVEDOVALEC 1: Tako se je zvezdica Zaspanka vrnila na svoje mesto na nebu
in pozabila na Justina.
PRIPOVEDOVALEC 2: Na Zemlji je vse prav: otroci spijo, mornarji so v pristanu
spustili sidro in pesnik je našel rimo na besedo Japonec, ki je ....
VSI SKUPAJ: Konec.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 7. 3. 2013
V uvodnem delu ure so vsi učenci sodelovali pri igri iskanje besed. Ugibanje črk jim je
šlo sprva slabše, saj se jim ni dozdevalo, s čim je skrita beseda povezana. Ko so uganili
nekaj črk, je nadaljnje ugibanje potekalo hitreje, saj se jim je dozdevalo, katera je iskana
beseda. Geslo so pravilno ugotovili še pred koncem igre.
Dve učenki sem prosila, naj razdelita scenarije. Najprej smo se seznanili s sestavo
scenarija. Učenci so morali sami ugotoviti, koliko vlog je v scenariju in katere so, iz
koliko prizorov je scenarij sestavljen. S tem sem želela doseči, da se bodo v besedilu
znašli. Razčlenitev jim ni delala težav. Nato je sledil še vsebinski pregled. Besedilo smo
najprej glasno prebrali po vlogah. Pri tem sem jih opozorila na doživeto branje, ki jim je
še zmeraj povzročalo preglavice. Nekateri učenci so se v svoje vloge odlično vživeli (to
so bili predvsem učenci s pomembnejšimi vlogami), več problemov so imeli učenci s
stranskimi vlogami. Predvidevam, da zato, ker je bilo besedilo popolnoma drugačno od
originalnega in so se pojavljale osebe, ki v originalni pravljici ne nastopajo. Z branjem
smo zaključili v slabih petnajstih minutah, zato smo ga ponovili. Drugo branje je
potekalo veliko bolj vživeto in hitreje.
Še preden sem uspela vprašati učence za mnenje, so že izrazili svoje navdušenje nad
scenarijem. Zdel se jim je zelo zabaven in zanimiv. Med samim branjem smo se večkrat
nasmejali. Z razdelitvijo vlog so bili zadovoljni.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 14. 3. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Zaigrajmo v dramski igri

Učni cilji: Učenci:
vadijo tehniko igranja: sproščenost, vaje za ravnotežje in govorne vaje,
vadijo posamezne prizore iz dramskih besedil in pripravljajo šolsko gledališko uprizoritev.

Metode dela: razlaga, razgovor, igra vlog

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: scenarij Zvezdica Zaspanka (moderna verzija)

Literatura:
http://www.seniorji.info/SPORT_IN_REKREACIJA_Senior_sportna_vadba_-_za_ravnotezje
(13. 3. 2013)
http://www.ossencur.si/vrtec/Lists/Objave/Attachments/40/GOVORNE%20IGRICE%20ZA%2
0POSPE%C5%A0EVANJE%20IZREKE.pdf (13. 3. 2013)
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Najprej naredimo nekaj vaj, ki pripomorejo k boljši

Poslušajo navodila.

tehniki igranja.
Vaja za ravnotežje:

Vaje ustrezno izvajajo.

Stojimo pokončno. Nato eno nogo dvignemo in
pokrčimo ob drugo, tako da stojimo na eni nogi.
Roke damo v odročenje. Štejemo do deset. Enako
ponovimo še z drugo nogo.
Vaje za govorno izreko:
-

tleskamo z jezikom,

-

žvižgamo,

-

zehamo in se pretegujemo.

OSREDNJI DEL
Po kratkem »ogrevanju« sledi igranje. Učenci

Učenci igrajo vloge, ki so jim dodeljene. Tisti, ki v

najprej odigrajo prvi prizor. Po odigranem prizoru

posameznem prizoru ne sodelujejo, igro dobro

se skupaj pogovorimo o napakah in pohvalimo

opazujejo in po končanem igranju predstavijo

stvari, ki so dobre. Odigrajo drugi prizor. Sledijo

svoja opažanja. Učenci, ki so igrali v prizoru,

komentarji (pohvale, nasveti). Nato sledi še tretji

komentarjem skrbno prisluhnejo in povedo svoje

prizor. Po zadnjem prizoru ponovno sledijo

mnenje, občutke.

komentarji.
Povzamemo, katere napake se pojavljajo pri večini
in kaj morajo storiti za boljšo igro. Povzamem

Vsi

prisluhnejo

smernicam,

prejšnje komentarje, kaj morajo še upoštevati, da

upoštevati pri nadaljnjem igranju.

ki

jih

morajo

bo igra prepričljiva.
ZAKLJUČNI DEL
Vse tri prizore med seboj povežemo v igro. Učence

Učenci odigrajo vse tri prizore in upoštevajo

opozorim, naj upoštevajo nasvete, ki so jih prejeli

nasvete.

po prvič odigranem prizoru.
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ANALIZA UČNE URE ZA DRAMSKI KROŽEK, 14. 3. 2013
V uvodnem delu sem učencem razložila, da bomo sedaj pred vsako uro naredili vaje, ki
bojo pripomogle k boljši tehniki igranja. Učenci nad tem niso pokazali navdušenja. Raje
bi se v uvodu igrali pantomimo, kar so tudi povedali. Vendar nisem popustila, tako da
so morali opraviti vaje. Ugotovili so, da ni bilo tako dolgočasno, kot so sprva mislili.
Nato smo se lotili igranja naše igre. Zelo sem pohvalila naše najmlajše igralke iz prvega
razreda, ker so se besedilo naučile doma, skupaj s starši. Po prvem prizoru smo
ugotovili, da so se skoraj vsi učenci, razen enega, besedilo odlično naučili. Dodali so
tudi kretnje, gibanje po prostoru ipd. Opozorila sem, da morajo biti glasnejši in govoriti
bolj razločno. Po odigranem drugem prizoru sem bila malo manj zadovoljna, saj se
besedila nista naučili dve učenki, ki nimata veliko besedila. Ker sem videla, da nekateri
svojih vlog ne jemljejo resno, sem jim obljubila, da kdor do naslednjič ne bo znal
besedila, se mu vloga odvzame. Nekateri so se tega prestrašili. Ker besedila še niso
znali, nismo mogli izpopolnjevati gibanja, kretenj, mimike, dodatkov ipd. Nato je sledil
tretji prizor, ki je bil izveden korektno, opozoriti sem morala na počasnejše in glasnejše
govorjenje. Nato smo ponovili še vse tri prizore. Učenci so poskušali upoštevati
nasvete, vendar je večini še zmeraj nagajalo prehitro in pretiho govorjenje. Prav tako
sem ugotovila, da se veliko učencev pri igri ne sprosti.
V naslednjih urah bom učence spodbujala k sproščenosti. Prav tako bo potrebno več
pozornosti posvetiti izreki za razločnejšo izgovarjavo.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

PŠ Blagovna

Datum: 18. 3. 2013,
20. 3. 2013 in 21. 3. 2013

Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Zaigrajmo v dramski igri

Učni cilji:
Učenci:
vadijo tehniko igranja: sproščenost, vaje za ravnotežje, gibčnost, hitrost, ritem, dihanje, govorne
vaje,
vadijo posamezne prizore iz dramskih besedil in pripravljajo šolsko gledališko uprizoritev,
spoznavajo osnove dihalne tehnike, vadijo sproščeno govorno nastopanje, razvijajo domišljijo in
iznajdljivost,
uprizorijo dramsko besedilo: svoj govor dopolnjujejo z mimiko, kretnjami in gibanjem in tako
ustvarjajo odrsko osebo,
odrsko osebo postavljajo v gledališki prostor, si zamislijo kostume in sceno: pri tem so čim bolj
iznajdljivi.

Metode dela: razlaga, igra vlog

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: scenarij Zvezdica Zaspanka (moderna verzija), CD s posnetki in glasbo, radio
Literatura:
http://www.seniorji.info/SPORT_IN_REKREACIJA_Senior_sportna_vadba_-_za_ravnotezje
(20. 3. 2013)
http://www.ossencur.si/vrtec/Lists/Objave/Attachments/40/GOVORNE%20IGRICE%20ZA%2
0POSPE%C5%A0EVANJE%20IZREKE.pdf (20. 3. 2013)
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
V uvodu vedno naredimo nekaj vaj, ki pripomorejo
k boljši tehniki igranja.
Ponedeljek, 18. 3. 2013
-

Stojimo v krogu. Vsi se obrnemo v eno
smer.

Pihamo

v

lase

sosedu,

Učenci poslušajo navodila in izvedejo vaje.

proti

kateremu gledamo.
-

Jezik potisnemo kar se da iz ust in ga
potegnemo nazaj v usta. Oponašamo muco
pri pitju.

-

Posnemamo zvok avtomobila s tresenjem
ustnic (brnenje).

Sreda, 20. 3. 2013
-

Vsak učenec vzame svinčnik. Držati ga

Učenci prisluhnejo navodilom in poskušajo vajo

mora med ustnicami in nosom. Kdor zdrži

čim bolje opraviti, da bi zmagali.

najdlje, zmaga.
Četrtek, 21. 3. 2013
-

Posnemamo zvoke, ki jih slišimo v naravi

Učenci sodelujejo pri izvedbi vaj za boljšo izreko

(šumenje listov »ŠŠŠŠ«, oglašanje ovc

in ravnotežje.

»BEEE«, let čebele »ZZZZ«).
-

Sprehajamo se po prostoru. Prostor nam
predstavlja travnik, na katerem nabiramo
rožice. Nabiramo jih tako, da se za vsako
rožico sklonimo in jo odtrgamo.

OSREDNJI DEL
V ponedeljek odigrajo igrico na odru brez dodanih

Učenci, ki sodelujejo pri dramskem krožku,

zvočnih efektov.

odigrajo igrico.

V sredo vadimo predstavo z dodanimi zvočnimi

Učenci iz dramskega krožka odigrajo igrico z

učinki. Prvošolke se naučijo ples zvezdic in ga

dodanimi zvočnimi efekti. Prvošolke, ki igrajo

predstavijo. Izberemo nekaj učencev, ki bodo

»sestrice zvezdice«, predstavijo ples zvezdic, ki so

predstavljali cirkus z izvajanjem akrobatskih trikov

se ga naučile pri pouku. Učenci, ki bodo izvajali

in podajanjem obroča. Vaja poteka na odru.

akrobatske trike, povedo, kaj bi radi izvedli.

V četrtek vsi vadimo igrico. Spremenila bom

V četrtek igrico izvedemo v celoti, z dodano

zvočne posnetke (zamenjam glasbo, podaljšam

glasbo, zvočnimi efekti, plesom zvezdic in

posnetek …), če bo to potrebno. Cirkusanti v celoti

cirkusom.

predstavijo svojo točko. Vaja se odvija na odru.
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ZAKLJUČNI DEL
Vsakič

po

odigrani

igrici

kratko

Učenci prisluhnejo komentarjem in sodelujejo pri

evalvacijo oz. analizo. Pohvalim jih, opozorim na

pogovoru (kaj so sami opazili, kaj bi spremenili

napake,

…).

komentiramo,

naredimo

kaj

bi

lahko

dodelali/spremenili.
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ANALIZA UČNIH UR ZA DRAMSKI KROŽEK, 18. 3. 2013, 20. 3. 2013 in 21. 3.
2013
Na začetku vsake ure, pred igranjem, smo naredili vajo za boljšo izreko. Učenci so pri
vajah sodelovali, čeprav nekateri z odporom in manjšim negodovanjem.
Vsako uro smo odigrali igro od začetka do konca z vmesnimi prekinitvami. Pri vsaki uri
smo dodali nekaj detajlov. V ponedeljek je igrica potekala skoraj nemoteno, saj so se
učenci besedilo doma res dobro naučili. Prav tako so se bolje vživeli v svojo vlogo.
Problem se je pojavil ponovno pri jakosti govorjenja in hitrosti. Učence sem morala ves
čas opozarjati, naj govorijo glasneje in počasneje.
V sredo so se na vajah pridružile še tri učiteljice. Opozorile so še na dodatne
pomanjkljivosti, ki jih sama pred tem nisem opazila. Ena izmed teh je, da učenci
krajšajo besede in da se izgubljajo zadnji glasovi besed. Prav tako so opozorile, da
morajo učenci govoriti glasneje in počasneje. Malo problemov je bilo tudi z zvočnimi
efekti. Učenci bi morali besedilo povedati, preden se zasliši glasba ali kakšen drug
zvok, saj jih le-ta preglasi. Kar nekajkrat jim je bilo potrebno pojasniti, da najprej
povedo besedilo do konca in šele nato predvajam posnetek. Prav tako smo ugotovile, da
moramo nekatere posnetke podaljšati. Zvezdice so se ples zelo dobro naučile.
V četrtek je potekala vaja na odru. Na vaji sta bili prisotni še dve učiteljici. Vajo smo v
celoti odigrali skupaj z delom, v katerem nastopajo cirkusanti. Vse je potekalo dobro.
Del s cirkusanti smo morali nekajkrat ponoviti, da so dobili občutek, kje na odru morajo
stati, kako se morajo premikati ipd. Prav tako smo posnetek bitja srca zamenjali z
igranjem enega učenca na boben, saj je bil namen, da se vključi v predstavo čim več
učencev, ker imajo na šoli navado, da na prireditvah sodelujejo vsi učenci. To sem
doživela prvič in me je pozitivno presenetilo. Zagotovo to predstavlja velik izziv, saj ni
vsak učenec pripravljen sodelovati v točki, ki se mu določi, in morajo učiteljice vložiti
veliko truda, da jim to uspe. Z vajami na odru smo ugotovili, da morajo učenci stati bolj
na koncu odra. Če stojijo v notranjosti, se njihov glas zaduši in besedilo postane zelo
težko razumljivo.
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V prihodnjih urah bo potrebno dopolniti igro še s postavljeno sceno in pripomočki, ki
jih bodo učenci uporabljali med igro. Prav tako bo treba še uriti glasno in razločno
govorjenje.
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UČNA PRIPRAVA ZA DRAMSKI KROŽEK
Absolventka: Monika Zupanec

Predmet: Dramski krožek

Šola: OŠ Franja Malgaja,

Razred: 1.–5.

Datum: 26. 3. 2013 in 29. 3. 2013

PŠ Blagovna
Učna tema: Zvezdica Zaspanka

Učna enota: Zaigrajmo v dramski predstavi

Učni cilji:

Učenci:
vadijo tehniko igranja: sproščenost, vaje za ravnotežje, gibčnost, hitrost, ritem, dihanje, govorne
vaje,
vadijo posamezne prizore iz dramskih besedil in pripravljajo šolsko gledališko uprizoritev,
vadijo sproščeno govorno nastopanje, razvijajo domišljijo in iznajdljivost,
uprizorijo dramsko besedilo: svoj govor dopolnjujejo z mimiko, kretnjami in gibanjem, in tako
ustvarjajo odrsko osebo,
odrsko osebo postavljajo v gledališki prostor, si zamislijo kostume in sceno: pri tem so čim bolj
iznajdljivi. Izvedejo “tehnično vajo”,
sooblikujejo celovito dramsko predstavo.
Metode dela: razlaga, igra vlog

Učne oblike: frontalna, individualna

Učni pripomočki: scenarij Zvezdica Zaspanka (moderna verzija), zgoščenka s posnetki in glasbo, radio,
obroč, košara, boben, mikrofon, teleskop, tablica.
Literatura:
http://www.seniorji.info/SPORT_IN_REKREACIJA_Senior_sportna_vadba_-_za_ravnotezje
(20. 3. 2013)
http://www.ossencur.si/vrtec/Lists/Objave/Attachments/40/GOVORNE%20IGRICE%20ZA%2
0POSPE%C5%A0EVANJE%20IZREKE.pdf (20. 3. 2013)
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POTEK UČNE URE
UČITELJICA

UČENCI

UVODNI DEL
Vsakič pred pričetkom igranja naše dramske igre

Učenci sodelujejo pri igrah, ki pripomorejo k

izvedemo eno vajo, ki pripomore k boljši tehniki

boljši izreki.

igranja.
Torek, 26. 3. 2013
-

Učenci se postavijo v pare. En

učenec je konjiček, drugi kočijaž. Kočijaž konjičku
naroča, kaj mora delati. Z »IIII« ga požene in
tekata po prostoru. Ko ima kočijaž dovolj tekanja,
konja ustavi z »EEEE«. To nekajkrat ponovita. Po
treh minutah vloge zamenjajo.
Petek, 29. 3. 2013
-

Učenci sestavijo vlak. V vsakem vlaku je

po pet učencev. Vozijo se po prostoru in zraven
izrekajo »ŠŠŠŠ«. Ko pridejo do moje roke, se za
kratek čas ustavijo in izrekajo »UUUUU«.
OSREDNJI DEL
V torek in v petek učenci vadijo predstavo z

Učenci vadijo igro. V svoje vloge se vživijo, saj

dodanimi zvočnimi efekti, glasbo in rekviziti.

imajo vse pripomočke, kostume, ki jih potrebujejo

V

petek

vadimo

dramsko

igro

skupaj

z

za nastop.

napovedovanjem in ostalimi točkami. Postavljena
je celotna scena.
ZAKLJUČNI DEL
Po vsaki vaji se na kratko pogovorimo (kaj je bilo

Učenci prisluhnejo in sodelujejo pri pogovoru.

dobro, na kaj morajo paziti …).
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ANALIZA UČNIH UR ZA DRAMSKI KROŽEK, 26. 3. 2013 in 29. 3. 2013
Z učenci smo pred obema urama opravili vajo, ki pripomore k boljši tehniki igranja,
nanašali pa sta se na izreko. Tokrat sta vaji potekali v obliki igrice, kar je bilo za učence
veliko bolj zanimivo in so rajši sodelovali. S tem, ko so učenci dovzetneje sodelovali, je
bil tudi učinek vaj zagotovo boljši. Vaji sta potekali dinamično, učenci so bili ves čas
vpeti v dogajanje.
V torek smo uspeli dramsko igro odigrati v celoti. Učenci so se zelo trudili upoštevati
naše nasvete. Govorili so počasneje in glasneje. Prav tako so se držali navodila, da
morajo besedilo povedati do konca in šele nato bodo sledili zvočni posnetki. Z rekviziti
so se znašli odlično. Morali smo narediti le še popravek glede pisanja na tablico (ko
zvezdica Zaspanka in Ceferin pišeta besedo »ljuba«). Načrtovali smo, da bosta Ceferin
in zvezdica Zaspanka besedo »ljuba« pisala s kredo na zeleno tablico, ki spominja na
šolsko tablo, vendar smo ugotovili da je lažje, če besedo »ljuba« že prej rahlo napišemo
na tablico, onadva pa jo le prevlečeta. Učenci so dobili še nekaj nasvetov, kako naj se
gibajo na odru (npr: ko komet Repatec leti, se prime za svoje ogrinjalo, Rdeča kapica se
mora več gibati po odru, ko nabira gobe ipd).
V petek (29. 3. 2013) smo igrico ponovili dvakrat, saj so bile zadnje možnosti za
določene popravke, ker je pozno popoldne že sledil nastop. Prisotne so bile vse
učiteljice razredne stopnje. Na vaji so se učenci zelo potrudili. Mislim, da je k temu
veliko pripomogla »trema« pred popoldanskim nastopom. Ponovili smo celoten
program, saj so morali igralci točno vedeti, kdaj se morajo pripraviti za igro in se
namestiti na svoja mesta, saj so nekateri učenci sodelovali tudi pri drugih točkah.
Učenci so se v celotno postavljeni sceni dobro znašli. Odlično so izvedli svoje
postavitve v prostoru. Potrebno jih je bilo le opozoriti, da nikoli ne smejo občinstvu
obračati hrbta, saj je bil to včasih problem, kadar je med igralcema potekal dialog.
Po končani vaji smo z učiteljicami učence opozorile, naj ne pozabijo prinesti kostumov
za igro in ostalih stvari, za katere smo se dogovorili, in jih opomnile na nekaj stvari, ki
jih morajo pri igranju upoštevati (glasno, počasno in razločno govorjenje, igranje pri
robu odra, vključevanje kretenj, gibanje po prostoru …). S pohvalo za dobro odigrani
poskusni vaji smo jih spodbudile, da se bodo potrudili tudi na prireditvi.
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ANALIZA NASTOPA, 29. 3. 2013
Pred začetkom smo imeli vsi, tako učenci kot jaz, malo treme. Odgovorna sem bila za
predvajanje posnetkov. Najprej je sledila točka pevskega zbora, nato pa je bila na vrsti
naša dramska igra.
Z nastopom učencev sem bila zelo zadovoljna. Upoštevali so nasvete, ki so jih pri vajah
redno prejemali. Večina učencev je govorila glasno, po odru so se gibali in niso obstali
na mestu, tudi med govorjenjem. Držali so se dogovora in so stali na zunanji polovici
odra. Vključevali so kretnje in mimiko obraza prilagajali situaciji v igri. Na nastopu se
je zgodilo nekaj manjših napak, ki so, kot predvidevam, posledica treme. Malo me je
zaskrbelo, kako se bo igra nadaljevala, ko je učenec pri pogovoru s sestrami zvezdami
izpustil eno zvezdico, vendar je na srečo vse potekalo, kot da se ni nič zgodilo. Opazila
sem lahko samo rahlo zaskrbljen obraz učenca, ki je z besedilom prehitel, in malo
žalosten obraz male zvezdice, ki kasneje ni imela več vloge v igri. Igra je nemoteno
potekala dalje. V nadaljevanju je prišlo do padca pri cirkusantih, vendar se na srečo
učenec, ki mu je verjetno spodrsnilo, ni poškodoval. Majhna, vendar za gledalce
neopazna napaka se je pojavila proti koncu predstave, ko je učenka pozabila besedilo.
Nastopila je kratka tišina. Učenka, s katero je potekal dialog, je drugi prišepnila
besedilo in tako se je igra nadaljevala. Nastop se je uspešno zaključil. Sledile so še
druge točke.
Predstava je uspela, kot sem si zamislila. Cenim trud, ki so ga vložili učenci.
Pripravljeni so bili sprejeti ne samo pohval, temveč tudi kritike, zato je bila predstava
odlično odigrana. V veliko pomoč pri vsem so mi bile tudi ostale učiteljice na šoli, ki so
poskrbele za scenski del in dale čudovite predloge, ki so našo predstavo popestrili (ples
zvezdic, nastop cirkusantov). Sodelovanje z učenci in učiteljicami mi je bilo v veliko
veselje in zadovoljstvo, saj so pokazali cenjenje do mojega truda in mi omogočili, da
sem uspešno izvedla didaktični del svoje diplomske naloge.
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Slika 10.1: Boter Mesec z zvezdicami

Slika 10.2: Zvezdica Zaspanka in Ceferin
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10.4 Ugotovitve
Hipoteza: Učenci Zvezdico Zaspanko najraje spoznavajo preko vizualnega medija z
ogledom posnetka lutkovne predstave.
Z učenci smo pravljico o zvezdici Zaspanki obravnavali preko treh različnih medijev, in
sicer knjige, radijske igre in ogleda posnetka lutkovne predstave. Najmanj zabavno in
všečno jim je bilo obravnavanje z branjem knjige, sledilo je poslušanje radijske igre,
najbolj navdušeni pa so bili nad lutkovno predstavo. Ko sem jih povprašala, zakaj tako,
so dejali, da so jih pritegnili lutke, glas, scena in humorističen pristop do pravljice. Po
opazovanju njihovih reakcij in izražanju mnenj lahko hipotezo, da učenci Zvezdico
Zaspanko najraje spoznavajo preko vizualnega medija, z ogledom posnetka lutkovne
predstave potrdim.
Hipoteza: Učenci se brez problemov vživljajo v dodeljene vloge.
Vživljanje učencev v različne vloge sem opazovala pri branju pravljice, igranju
različnih prizorov in nastopajočih oseb. Ugotovila sem, da se učenci pri branju ne
vživljajo v osebe. Njihov način branja je monoton in neustrezen za branje dramskih
besedil. Potrebne so nenehne spodbude, da morajo glas in način branja prilagoditi osebi
in situaciji. Tudi pri igranju sem sprva opazila enake probleme. V večinskem delu so
učenci svoj del besedila povedali tako, kot bi recitirali, le nekaj učencev se je v vloge
vživelo (prilagojen način govora, uporaba kretenj, gibanja po prostoru, mimike …).
Zaradi tega so imeli posledično probleme tudi pri improviziranju in imitiranju. Da so se
učenci vživeli v vloge, je bilo potrebno veliko dela na tem področju, kar sem poskušala
realizirati z različnimi igrami (npr: pantomima), spodbudami in pohvalami (ko so
pokazali napredek). Ker se učenci sami od sebe v dodeljene vloge stežka vživljajo, bi
hipotezo ovrgla.
Hipoteza: Učenci se na igranje svoje vloge pripravijo sproti.
Hipotezo potrjujem. Učenci so se (izjemoma dve učenki) na svoje vloge pripravljali s
sprotnim delom. Z učenjem besedila niso čakali do zadnjega dne, ampak so svoje
odlično znanje pokazali že na naslednji vaji. Prav tako so svoje vloge (z gibanjem,
mimiko, novimi idejami o načinu igranja, oblačili ipd.) dopolnjevali sproti. To
nakazuje, da so se o tem pogovarjali med sabo, s starši in da so razmišljali o svoji vlogi
in o igri.
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Hipoteza: Učenci sprejemajo in upoštevajo nasvete.
Pri igranju igre sem morala tako jaz kot druge učiteljice učencem nekajkrat svetovati.
Med igranjem v razredu se je kot največja hiba pokazalo prehitro govorjenje učencev.
Na odru pa so se pokazale še druge slabosti, npr.: pretiho govorjenje, premalo gibanja,
obračanje hrbta v prostor z občinstvom, stanje v notranjosti odra. Učencem je bilo
potrebno večkrat svetovati, da smo omenjene probleme odpravili. Pri tem so pokazali
zelo pozitiven odziv, saj ob posredovanih nasvetih niso iskali izgovorov, ampak so že
pri naslednji vaji pokazali, da so le-te sprejeli. Pokazali so veliko truda in vztrajnosti, da
so probleme odpravili, zato lahko hipotezo, da učenci sprejemajo in upoštevajo nasvete,
potrdim.
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11 SKLEP
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, prvega teoretičnega in drugega
empiričnega (projektno delo). Najprej se navezuje na osnovne značilnosti Zvezdice
Zaspanke. Opisan je njen razvoj od radijske igre (1952), lutkovnega besedila (1955),
vse do nastanka pravljice (1959). Zmeraj je bila deležna veliko pozornosti in uspehov,
zato so jo kot lutkovno predstavo večkrat gostili v tujini, kot pravljica v knjižni obliki
pa je leta 2004 dobila novo podobo. Ilustracije so posodobljene, kar prispeva k večji
motivaciji pregledovanja knjige. Poleg tega jo lahko sedaj beremo kar v sedmih jezikih.
Na Zvezdico Zaspanko naletimo v različni literaturi, člankih, kar je razvidno iz delne
bibliografije, ki jo omogoča programa Cobiss.
Nadalje je predstavljeno, v katerih razredih osnovne šole se Zvezdica Zaspanka pojavlja
kot predlagana vsebina. Njena obravnava je najprimernejša v prvem triletju slovenskih
osnovnih šol, natančneje v 2. razredu.
Nato se diploma osredotoča na primerjanje slikanice Zvezdica Zaspanka (2004), ki je
trenutno doživela že več ponatisov in je najbolj poznana med otroki, s skrajšano izdajo
knjige (2004) in z neknjižnimi oblikami: radijsko igro (1952), scenarijem Lutkovnega
gledališča Ljubljana (2009) in scenarijem Mini teatra (2012). Bistvo pravljice je v vseh
oblikah ohranjeno. Skrajšana verzija pravljice ima manj natančne in manj čustveno
obarvane opise, zato jo predšolski otroci lažje razumejo. Prav tako so male tiskane črke
nadomeščene z velikimi, kar omogoča, da jo sami prebirajo že otroci v prvem razredu.
Osnovna izdaja je krajša od radijske igre in obeh lutkovnih predstav. V radijski igri in
lutkovnih predstavah so dialogi med nastopajočimi osebami razširjeni, vloga
pripovedovalca pa je manjša. Oseb ne napove pripovedovalec, ampak jih spoznamo, ko
se v igri pojavijo. V lutkovni predstavi Lutkovnega gledališča Ljubljana in virtualni
lutkovni predstavi Mini teatra spoznamo nove like, ki jih ne srečamo ne v pravljici niti v
radijski igri (npr.: sladoledar, zdravnik, Pepe Lučka …). Dodani so razni zvočni in vidni
efekti, ki nam pomagajo, da pravljico doživimo še na drugačen način, kot smo si jo
zamislili sami ob prebiranju knjige.
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Sledi vsebinsko primerjanje Zvezdice Zaspanke (1959) s pravljicama Princeska
Zvezdana (1928) in Mali princ (1943). Knjige so nastale v različnih obdobjih, vendar
lahko najdemo več povezav med glavnimi junaki. Vsi trije liki v pravljicah privzamejo
otroško držo. S svojimi lastnostmi nas spominjajo na otroke (iskrenost, naivnost,
zasanjanost …).
Zvezdica Zaspanka in vilinka Cvetka nam dajeta vtis, da sta neodgovorni. Preko
izkušenj, ki jih pridobita zaradi neposlušnosti, postaneta na koncu zgodbe popolnoma
drugi osebi. Poleg tega da se začneta zavedati svojega položaja (Cvetka kot mala
vilinka, ki mora ubogati mamo, in Zaspanka, ki mora vestno opravljati svoje delo na
nebu), pomagata hudobnim nastopajočim osebam, da se spremenijo v prijazne in dobre.
To jima uspe, ker v slabem vidita dobro.
Mali princ je tako kot zvezdica Zaspanka v svojem sanjskem svetu. Med popotovanjem
po planetih spozna različne ljudi z različnimi ambicijami. Ko obišče Zemljo, mu lisica
pomaga razumeti, kaj je bistvo življenja. Tako Mali princ kot zvezdica Zaspanka na
Zemlji spoznata, kaj je tisto, kar ju osrečuje.
V drugem, empiričnem delu je predstavljen didaktični projekt (od 13. 12. 2012 do 29. 3.
2013; 3 mesece, enkrat tedensko po 1 šolsko uro), ki sem ga izvedla na izbrani osnovni
šoli. Z devetnajstimi učenci od 1. do 5. razreda smo spoznavali Zvezdico Zaspanko
preko različnih medijev (knjige, radijske igre in lutkovne predstave). Ustvarili smo
sodobno dramsko igro o Zvezdici Zaspank in jo 29. 3. 2013 na šolski predstavi zaigrali
staršem. Preden je igra dobila končno podobo, smo spoznavali, kdo vse sodeluje pri
nastanku gledaliških predstav, in se v te vloge vživeli. Ker smo želeli našo predstavo
narediti čim bolj zanimivo, smo morali razmisliti o tem, kakšni bodo scena, kostumi in
zvočni efekti. Vse to smo morali uskladiti še z gibanjem po odru in našim načinom
govorjenja (glasno in čustveno vživeto). Zaradi aktivnih vaj nam je predstava uspela in
celo presegla naša pričakovanja. Vse skupaj nam je uspelo realizirati v petnajstih
šolskih urah.
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