
KULTURNI DAN
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

6. do 9. razred

V ponedeljek, 21. 12. 2020, so učenci od 6. do 
9. razreda imeli kulturni dan. Ogledali so si 

gledališko predstavo Emil in detektivi. 

Najprej so se seznanili z vsebino 
predstave in igralsko zasedbo ter 
utrdili svoje znanje o bontonu, ki 

velja v gledališču.



Po samostojnem ogledu predstave 
so izbirali med različnimi 

nalogami. Oblikovali so miselne 
vzorce in zapise o predstavi ...

Zgodba se mi je 
zdela zanimiva in 
tudi smešna.
Matic Kunej, 7. r. 

EMIL IN DETEKTIVI
Emil je prizadeven in delaven učenec, najboljši 
v razredu. Živi v majhnem mestu v Nemčiji 
imenovan Neustadt. Ko je imel samo pet let, je 
ostal brez očeta, zato je odraščal z materjo. 
Nista bila bogata, vendar sta živela dobro in 
pošteno. Mama je bila frizerka in je delala 
doma. Pogosto je vskočil med delom in si tako 
opral glavo. Ko je prišel domov, je mami 
pomagal pri delu, ker je bila bolna in ni mogla 
kuhati, oprati perila in čistiti.

Anže Kovačič, 6. r.

Zgodba je zelo 
zanimiva, saj 
prikazuje resnično 
življenje.
Nuša Strižič, 7. r.

Špela Pavlič, 6. r.

Mija Gavrić, 9. r.



... literarno poustvarjali ...

PAZI SE ZLOČINCEV

Na počitnicah zabavno je,
ampak vedno pazi se,
tatovi vsepovsod prežijo
in nič dobrega ti ne želijo.

Ko lisica, ta tatica,
ti ukrade sendvič ali dva,
pokliči Sherlocka bizona,
ki primer bo rešil
in lisice ne bo zgrešil.  

Aljaž Golob, 8. r.

KRAJA V DOLGEM OB DRAVINJI

V majhnem kraju, Dolgem ob Dravinji, so živeli trije prijatelji: Robert, 
John in Marcus. Robertova starša sta imela trgovino z elektroniko. 

Nekega dne sta John in Marcus prespala pri Robertu. Ura je bila okoli 3 
zjutraj, ko se je iz trgovine slišalo razbijanje in lajež njihovega psa 
Bruna. Takoj so vedeli, da gre za krajo. Fantje so zbudili Robertova 
starša in spustili Bruna. Ko so prišli v trgovino, so videli razbito 
steklo, odprt sef in opazili so, da nekaj predmetov manjka. John je pod 
koščkom stekla opazil kos raztrganega oblačila. Dal ga je povohati Brunu, 
ki je začel vohati in našel sled ter stekel proti cesti. Fantje so stekli za 
Brunom, medtem ko je oče poklical policijo. Bili so prepričani, da bodo 
tatove kmalu dohiteli, ampak Bruno je ob reki Dravinji izgubil sled. Začeli 
so iskati vsako podrobnost. Malo naprej, preko reke, je bila gozdna jasa in 
gozdna cesta. Marcus se je odpravil pogledat tja in opazil sveže sledi gum. 
Sledili so jim in spomnili so se, da je ob koncu ceste zapuščena 
kmetija, kamor so se včasih radi hodili igrat. Malo pred kmetijo so 
ugasnili svetilke in se počasi skrili za drevje. Pred hlevom so videli dva 
avta in dva moška s pištolo. Vedeli so, da je še nekdo z ukradenimi rečmi v 
hlevu. Robert je obvestil starša, da so našli vlomilce, in rekel, da naj 
obvestita policijo, da so oboroženi. Policija je takoj krenila tja in svoje
avte pustila na gozdni jasi. Policija jih je morala obkoliti, zato so morali 
ostati skriti. Končno so jih obkolili in lopovi so mislili pobegniti, a je bilo 
policajev preveč. Potem so vse stvari odpeljali nazaj v trgovino in jo 
pospravili. 

Robertova starša sta bila zelo ponosna na fante, a oni so bili nase še 
bolj.

Gregor Podjavoršek Gornik, 8. r.



... likovno poustvarjali. Klara Kitak, 7. r.

Sara Šošter, 8. r.Maša Sagadin, 7. r.

Iza Pušaver, 6. r.



Vid Dolenc, 9. r.

Gašper Sagadin, 9. r.

Lucija Tolič, 8. r.

Nina Galun, 6. r.


