
GLEDALIŠKI KLUB OŠ KIDRIČEVO 
 

Člani gledališkega kluba, 15 učencev od 7. do 9. razreda,  so v letošnjem šolskem 

letu pridno vadili na odru za izvedbo gledališke predstave Štiri afne in Andrejka. 

Vadili smo vsak drugi ponedeljek po dve šolski uri, kar je pozitivno, kadar pa so 

ure odpadle zaradi drugih dejavnosti, smo imeli težave z vajami. 

A kjer se hoče, se doseže cilj. In mi smo ga. 

Tako smo 8. 6. 2015 premierno zaigrali za učence matične šole in za podružnico 

Lovrenc. Odzivi so bili pozitivni. 

Reprizo smo izvedli naslednji dan, 9. 6. 2015, za starše. Malce smo bili razočarani 

nad obiskom, a vsak obiskovalec šteje. 

Veliko smo se nasmejali, včasih smo bili utrujeni in razigrani … Pa nič za to. 

Takšno je pač šolsko gledališče. 

Premagan je strah pred nastopanjem. 

Iskreno vam čestitam. 

 

                                                                       Vaša mentorica: Sonja Lenarčič 

 

OCENA ŠOLSKE PREDSTAVE ŠTIRI AFNE IN ANDREJKA V PRIREDBI 

GLEDALIŠKEGA KLUBA, 8. 6. 2015, ZA VSE UČENCE ŠOL KIDRIČEVO IN 

LOVRENC 

 

Ocena je  PET ZVEZDIC.   

Predstava je bila humoristična in zelo zanimiva, saj govori o štirih dekletih, ki so 

se norčevale iz prijaznega dekleta Andrejke. Na koncu jim čarovnica Jurka 

dokaže, da če se norčuješ iz drugih, se ti vse povrne. 

Igralci smo z igro zadovoljni. Čeprav smo med predstavo imeli nekaj težav, se je 

vse izteklo zelo dobro. Hvaležni smo mentorici, ki je bila z nami zelo potrpežljiva 

in brez nje te igre ne bi postavili na oder. 

Vloge so bile krasno razdeljene. 

Pohvalil bi Tima. 

Ocenjevati gledališko predstavo kot nastopajoči ni lahko. Člani gledališkega kluba 

smo lahko ponosni nase, saj smo kljub oviram na vajah, tremi, strahu in ob 

dejstvu, da so sošolci najstrožja publika, uspešno nastopili in predstavo pripeljali 

do konca. 

Mlajši otroci so se zelo zabavali, tudi sodelovali so, ko jim je na koncu Jurka 

svetovala žvečilke čistilke. Vsi so jo upoštevali in ji prikimali. Tudi afne so bile 

dobre, a menim, da bi občinstvu lahko pokazale še kakšno navijaško točko. 



Žvečilke čistilke so opravile dobro delo, saj so se afnam jeziki na koncu zmanjšali 

in tako je lahko Andrejka ponovno zadihala in živela normalno življenje. 

Vloge so bile odlično porazdeljene in predstava je bila primerna tako za 

najmlajše kot za nas, starejše. 

Predstava mi je bila všeč, saj je na smešen in razumljiv način prikazala težave 

mnogih najstnikov in najstnic; predstavila pa je tudi posledice in rešitve. 

Nekateri igralci bi lahko malce bolj doživeto igrali. Motile so me vloge psov. 

Lahko bi se več gibali in govorili. 

Tu in tam kdo izmed nastopajočih ni mogel zadržati smeha. 

Predstava je bila fantastična, zanimiva, smešna, poučna … Vsa čast mentorici in 

igralcem, le v zadnji vrsti se je malce slabše slišalo. 

Igra je bila na visoki ravni, primerna za vse starosti. 

Iz igre se da marsikaj naučiti. Nastopajočim je večkrat šlo na smeh. 

Nauk te gledališke predstave mi je všeč, saj je problematika pogosta, primer iz 

vsakdanjega življenja. Ples na koncu mi ni bil zelo všeč. 

 

Učenci 8. a 

 

 





 

 


