
PREDMETNO PODROČJE: GLEDALIŠKE DELAVNICE, MUZIKAL: Figarova svatba 

IZVAJALCI: Viljem Babič, prof., Zala Horvatič, asistentka koreografinje EST, Matjaž Latin, režiser 

1. DAN – ponedeljek, 27. 6. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI  
8.00–8.30 JEDILNICA Samopostrežni zajtrk 

 
 

 

8.30–9.25 učilnica 2D4 Uvodna ura Predstavitev udeležencev in mentorjev, 
udeleženci dobijo vse potrebne informacije in 
gradivo za ves teden. 

Cilj delavnic: ustvarjalno spoznavanje treh 
glavnih panog muzikala: igralstva, plesa in 
petja. Ob koncu delavnice bomo z udeleženci 
na odru prikazali odlomek iz aktualnega 
muzikala Figarova svatba. 

Delavnice bodo potekale v slovenskem jeziku, 
gradivo, s katerim se bomo ukvarjali, bo v 
angleščini.  

9.25–9.30  
 

Odmor  

9.30–10.15 Sprehod po šoli, zbirališče pred 
knjižnico 

Ogled II. gimnazije Maribor Sprehod po šoli z ravnateljem, dr. Markom 
Jagodičem 

10.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 

AMFITEATER 
 
 
 

 LEKTORSKE in PLESNE VAJE 
 
 
 
 
 

* Obširnejši opis je na koncu urnika. 

Temeljitemu ogrevanju bodo sledile osnovne 
lektorske vaje scenarija/besedila in nato 
plesne vaje za obvladovanje telesne 
koordinacije in učenje koreografij iz muzikala 



Figarova svatba. Na podoben način bodo 
potekale vse nadaljnje plesne vaje v 
prihodnjih dneh. 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  
12.45–13.30 2D4 

 
 

PEVSKE VAJE 
 Na kratko se bomo dotaknili osnov petja, 

osnovnih pevskih tehnik in pevskega upevanja. 

Nato bomo skupaj zapeli v eno-, dvo- in 

troglasju skladbe po programu iz muzikala 

Figarova svatba. Na podoben način bodo 

potekale vse nadaljnje pevske vaje v prihodnjih 

dneh. 

13.30–15.00 
 

Telovadnica 
 
 
 

Športne aktivnosti OTROCI IZBIRAJO MED ŠPORTNIMI 
AKTIVNOSTMI ALI DRUŽABNIMI IGRAMI (k 
aktivnostim se prijavijo na posebnem obrazcu 
– prijavnici) 

2. DAN – torek, 28. 6. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI  
8.00–8.30 
 

Jedilnica 
 

Samopostrežni zajtrk 
 
 

 

8.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 
 

AMFITEATER 
 
 
 

IGRALSKE VAJE 
V sklopu igralskih vaj se bomo na sproščen, 
ustvarjalen način posvečali tako osnovam 
klasičnih igralskih tehnik kot tudi posebnostim 
igre v glasbenem gledališču. 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  



12.45–13.30 
 
 

AMFITEATER 
 
 
 

PLESNE VAJE *Obširnejši opis je na koncu urnika. 

Temeljitemu ogrevanju bodo sledile osnovne 
plesne vaje za obvladovanje telesne 
koordinacije in učenje koreografij iz muzikala 
Figarova svatba. 

13.30–15.00 Telovadnica Športne aktivnosti ali družabne igre 
 
 

OTROCI IZBIRAJO MED ŠPORTNIMI 
AKTIVNOSTMI ALI DRUŽABNIMI IGRAMI (k 
aktivnostim se prijavijo na posebnem obrazcu – 
prijavnici) 

 

 

3. DAN – sreda, 29. 6. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI  
8.00–9.00 Jedilnica Samopostrežni zajtrk in razdelitev 

skupin za kopanje 
 

9.00–15.00 KOPANJE V KOPALIŠČU BIOTERME 
MALA NEDELJA 
 
Otroci bodo imeli kosilo v 
restavraciji/na kopališki terasi. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.00 
 

Povratek pred II. gimnazijo Maribor   

 

4. DAN – četrtek, 30. 6. 2022 



ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI (OPISE BOMO 
DALI V PROGRAM DEJAVNOSTI V 
PROPAGANDNO BROŠURO) 

8.00–8.30 Jedilnica 
 

Samopostrežni zajtrk 
 
 

 
 

8.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 

AMFITEATER 
 PEVSKE VAJE + IGRALSKE VAJE 

 

Naučili se bomo izbrane skladbe iz 
muzikala. Nato jo bomo na podlagi 
preprostih improvizacijskih nalog in z 
razčlembo ter razumevanjem 
besedila poskušali tudi uprizoriti na 
odru. 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  
12.45–13.30 Amfiteater 

 
 

Plesne vaje + igralske vaje 

 
 

Naučili se bomo izbrane skladbe iz 
muzikala. Nato jo bomo na podlagi 
preprostih improvizacijskih nalog in z 
razčlembo ter razumevanjem 
besedila poskušali tudi uprizoriti na 
odru. 

13.30–15.00 Telovadnica Športne aktivnosti ali družabne igre 
 
 

OTROCI IZBIRAJO MED ŠPORTNIMI 
AKTIVNOSTMI ALI DRUŽABNIMI 
IGRAMI (k aktivnostim se prijavijo na 
posebnem obrazcu – prijavnici) 

 

5. DAN – petek, 1. 7. 2022 

ČAS LOKACIJA AKTIVNOST NAČRT DEJAVNOSTI (OPISE BOMO 
DALI V PROGRAM DEJAVNOSTI V 
PROPAGANDNO BROŠURO) 

8.00–8.30 Učilnica Samopostrežni zajtrk 
 

 
 



8.30–12.00 
 
AKTIVNOSTI PO PROGRAMU Z 
VMESNIMI ODMORI 

Amfiteater 
 

Plesne + pevske + igralske vaje Sinteza celotnega dela/prizora in 

uprizoritev na odru. 

12.00–12.45 Jedilnica Kosilo  
12.45–14.00 
 

2D4  Evalvacija in zbiranje idej za 
prihodnje leto. 
 

14.00–15.00 Amfiteater Zaključna prireditev Podelitev priznanj  
 

 
* Opis delavnic 

Plesne delavnice na II. gimnaziji Maribor v okviru “Počitnic na Drugi” s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja prispevajo k razvoju celovite otrokove 

osebnosti. Vedno več je raziskav, ki ugotavljajo pomembno vlogo umetnosti za razvoj možganov. Študije odkrivajo, da ima ukvarjanje z različnimi 

umetnostmi (ples, glasba, risanje, slikanje, drama ipd.) poleg razvijanja ustvarjalnosti pomemben pozitiven učinek na učenje in različne kognitivne procese, 

npr. pozornost, spomin, prostorske veščine ipd.  

Z gibalnimi dejavnostmi si otrok razvija naslednje funkcije oziroma sposobnosti: 

● motorične spretnosti: koordinacija, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, preciznost; 

● samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, telesna shema, zavedanje teles; 

● zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in času; 

● zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju, občutljivost (senzibilnost) za dogajanja v okolju (tudi socialnem); 

● višje spoznavne  funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

● ustvarjalnost, ustvarjalna stališča: 

● čustvena in socialna prilagojenost. 

 



Jazz balet na kratko 

Jazz balet se pleše na različno glasbo in vsebuje različne elemente tako iz klasičnega baleta kot tudi iz sodobnega plesa, modernega baleta ter veliko drugih 

plesnih zvrsti. Ta plesna zvrst je kot kratka gibalna pripoved določene zgodbe, ki zahteva določeno mero gledališkega znanja ter zavedanja sebe in prostora 

okoli sebe. Zato se bomo na delavnicah naučili nekaj različnih plesnih tehnik in to povezali v celoto ter ji dodali nekaj lastne gledališke ustvarjalnosti. Na 

delavnicah se bomo osredotočali tako na gibljivost, splošno kondicijo in eksplozivnost kot tudi na ustvarjalnosti in naravno gibanje svojega telesa. 

 


