Predlogi za pogovor po ogledu predstave
> Zgodba o Piska u iz Hamelina naj vas spodbudi k razmi ljanju o odgovornosti, ki
jo prina a dana beseda. upan in me ani so Piska u obljubili pla ilo za njegovo
delo, po opravljeni nalogi pa so na obljubo pozabili.
> Na odru je mesto in vsako mesto ima tudi smeti e. Kako ravnate s stvarmi, ki jih
dobite, in kako ravnate z odpadki, ki nastajajo vsak dan?
> Poi ite v knjigah in na spletu podobe razli nih pi ali. Morda tudi sami
poskusite izdelati preprosto pi al.
> Ali veste, da je pi al, najdena pri Divjih Babah, verjetno najstarej e ohranjeno
glasbilo na svetu.
> V knji nici poi ite zgodbe, v katerih nastopajo liki, ki piskajo na pi al. V
slovenski ljudski zakladnici jih je kar nekaj. Pi al nastopa tudi v naslovu ene
najslavnej ih oper. Poi ite naslov in skladatelja te opere.
> Oglejte si spletno stran mesta Hamelin v Nem i in spletno stran, ki govori o
Piska u iz Hamelina.
> Na spletu poi ite zanimiv muzej v mestu Hamelin. Tam hran o zbirko, ki lovca na
podgane in njegovo zgodbo prika e skozi stare slikanice, lme, posnete gledali ke
predstave in glasbo, ki so jo skladatelji napisali po motivih zgodbe o piska u iz
Hamelina.

> Ve o mi ih in podganah poi ite v knjigah o ivalih ali na spletu.
> V knji nici poi ite e druge zgodbe, kjer nastopajo mi i in podgane. Dve od njih
sta basni starogr kega basnopisca Ezopa z naslovom Mestna in pode elska mi ,
druga pa Lev in mi . Francoski basnopisec Jean de La Fontaine je zapisal basen z
naslovom Podganje zborovanje. Tudi v slovenskih basnih in ivalskih pravljicah
nastopajo mi i. Poznate morda zgodbe angle ke pisateljice Beatrix Potter? V njih
najdemo poredne mi ke in nekaj zelo hudobnih podgan. Malo starej i boste z
veseljem prebrali zgodbo o podgani z naslovom Walter, ki jo je zapisala Barbara
Wersba. Preberite e zgodbo Svetlane Makarovi o Saprami ki, eni najslavnej ih
mi k v slovenski literaturi, in ne pozabite na Pekarno Mi ma .
> Na spletni strani na e nacionalne televiz e si oglejte njihov »za itni znak« in
razi ite, kateri slovenski kipar je avtor kipa, ki stoji v parku Tivoli v Ljubljani.
> Piska iz Hamelina v nekaterih drugih jezikih:
The Pied Pipper of Hamelin, angle ko
Rattenfänger von Hameln, nem ko
Krysa z Hameln, e ko
Il pi eraio di Hamelin, ital ansko
Le Joueur de ûte de Hamelin, francosko
A hamelni patkányfogó, mad arsko
e ve prevodov najdete na spletu, e vnesete enega od zgornjih naslovov v
Wikiped o in i ete med razli nimi jeziki.

