
PREDLOGI ZA OBRAVNAVO PO OGLEDU PREDSTAVE

Kaj vse še lahko 
poiščemo v vreči?
Predstava nas nagovarja s prikazovanjem dveh različnih svetov – bo-
gatega, na videz srečnega, in revnega, ki pa je poln domišljije in toplih 
človeških odnosov. Danes je razkorak med obema tudi v svetu zunaj 
gledališča čedalje večji. Razmišljajte o tem, ali nam prav dobrine 
prinašajo zadovoljstvo. Kakšni so naši najlepši spomini in s čim so 
povezani – s stvarmi ali z ljudmi in dogodki?

Malo starejši otroci ste morda prebirali knjige, kjer prav tako nas-
topajo otroci, ki nimajo v izobilju materialnih dobrin. Pobrskajte 
med deli Roalda Dahla in našli boste eno njegovih najbolj znanih 
del, kjer glavni junak živi v revščini, a je nagrajen s prav posebno 
dogodivščino. 

Maček je priljubljen pravljični lik. Je pretkana in zvita žival. Pomislite 
… Obuti maček? Spomnite se zgodbe in primerjajte oba mačka.
V slovenski otroški literaturi je kar nekaj mačkonov (in tudi ena 
muca) našlo svoje mesto v delu Kajetana Koviča – Maček Muri. Tam 
ima vsak maček svoj poklic in svoj značaj. Preberite Mačka Murija in 
ga spoznajte.

Poiščite še knjigi Muc Mehkošapek Bine Štampe Žmavc in Tacamuca 
Svetlane Makarovič. Če boste našli še kakšno zanimivo literarno delo, 
kjer nastopajo mački in muce, bomo veseli, če nam pošljete naslov in 
avtorja na e-naslov: info@lg-mb.si. Še bolj pa bomo veseli, če boste 
sami napisali zgodbo, v kateri nastopa maček ali hrček, in nam jo 
boste poslali na naš spletni naslov. Vaše zgodbe bomo objavili na naši 
spletni strani, najboljšo pa konec šolskega leta nagradili z brezplačno 
vstopnico.

Kdo pa sta pretkanca, ki poskušata zvabiti s prave poti Ostržka?
Domače mačke (Felis silvestris catus) so udomačili že pred pet tisoč 
leti. Velike mačke lahko renčijo, male (domače) pa samo mijav-
kajo, predejo in pihajo. Poiščite na spletu ali v knjigah odgovor na 
vprašanje: ali lahko mačka pade na hrbet?



V starem Egiptu so mačke častili. Gotovo zato, ker so varovale žito 
pred mišmi in podganami. Boginjo Bastet upodabljajo kot žensko z 
mačjo glavo, pozneje pa kar kot mačko z bogatim nakitom. Poiščite 
še več zanimivih podatkov o mačkah v starem Egiptu.
Spomnite se še katere zgodbe, v kateri so otroci sami doma in v nji-
hov svet vdre nekdo, ki ne bi smel. Med znanimi zgodbami jih je kar 
nekaj.


