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Pripravila: Anja Oblak 

USTVARJALNA URICA: SANJSKA HIŠA 

Le kdo si ne želi, da bi živel v sanjski hiši.  Nekaterim redkim srečnežem je svoje sanje celo 

uspelo uresničiti, tako da v resnici živijo v izjemno nenavadnih hišah. Spodaj je predstavljenih 

nekaj najbolj zanimivih iz vsega sveta.  

 

 

V kraju Sopot na Poljskem na 

ulici Bohaterów boste našli 

verjetno najslavnejšo krivo hišo 

na svetu. Zasnoval jo je poljski 

arhitekt Szotynscy Zaleski na 

osnovi ilustracij znanega 

poljskega ilustratorja otroških 

pravljic Jana Marcina Szancerja 

in risb švedskega umetnika Pera 

Dahlberga, sicer prebivalca Sopota. Od leta 2004, ko je bila zgrajena, je 4000 kvadratnih 

metrov velika hiša največkrat fotografirana stavba na Poljskem. 

 

Hiša v obliki čevlja je delo 

podjetnika in umetnika Ron Van 

Zyla, ki jo je v kraju Abel Erasmus 

Pass v Južni Afriki zgradil leta 

1990 na željo svoje žene. 
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S tole nenavadno hišo se lahko pohvalijo v 

Dalatu v Vietnamu. Ker je postala že tako 

znamenita, ji zdaj kar angleško rečejo "The 

Crazy House", prej pa se je imenovala Hang 

Nga Villa. Zamislil si jo je arhitekt dr. Dang 

Viet Nga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale lesena hiša iz Arkhangelska v Rusiji naj bi 

bila najvišja hiša iz lesa na svetu. V višino 

meri čez 43 metrov, ima pa kar 13 nadstropij. 

Za svojo podeželsko hišo si jo je leta 1992 

zamislil že večkrat obsojeni ruski gangster 

Nikolai Sutyagin. 
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Pravljično hišo, ki spominja 

na tisto iz pravljice o Janku 

in Metki, sta si že pred 

dvajsetimi leti zgradila 

Richey in Karen Morgan v 

kraju Olalla v ameriški 

zvezni državi Washington, 

le malo vožnje s trajektom 

iz Seattla. 

 

 

 

 

Vam je takoj jasno, za kaj gre? Za 

hišo saksofon, v Orindu v 

Kaliforniji. 
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Hiša v obliki ladje je nam 

najbližje, v Dalmaciji na 

Hrvaškem. 

 

 

 

 

 

 

V kraju La Jolla v Kaliforniji se je 

nekdo odločil za hišo, ki nekako 

spominja na gobo. Levo od hiše 

ima celo dvigalo za na pobočje. 

 

USTVARJANJE: 

Zamisli si svojo sanjsko hišo. Kako bi izgledala? Zaradi česa bi bila nenavadna hiša? 

Ker sem prepričana, da si odličen arhitekt, poln zanimivih idej, z barvicami  nariši svojo 

sanjsko hišo.  

 

Želim ti prijetno ustvarjanje! 
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Pripravila: Marina Pintar 

Sergej Prokofjev  -  PETER  IN VOLK 

Glasbena pravljica za pripovedovalca in orkester 
V letošnjem šolskem letu ste si učenci razredne stopnje v SNG Nova Gorica ogledali baletno 

predstavo z naslovom Peter in volk. 

Kogar zanima, si lahko malce razširi znanje o tej glasbeni predstavi. 

 

Peter in volk je zgodba o otroštvu, o svobodi otroštva in o pogumu. Pustolovščin željni Peter 

prestopi mejo svojega doma in se poda na širno zeleno planjavo. Glasba, ki jo je Prokofjev 

napisal za to pravljico (1936), ima poleg umetniške tudi poučno vrednost, saj otroci z njeno 

pomočjo spoznavate glasbila ter preplet gledališkega in baletnega ustvarjanja.  

Nastopajoče like ponazarjajo različna glasbila: ptička – flavta, račka – oboa, mačka – klarinet, 

dedek – fagot, volk – rogovi, lovci – pihala, streli lovcev – timpani, Peter – godala. Znamenit je 

tudi risani film iz leta 1946, ki ga je po tej glasbeni pravljici ustvaril Walt Disney.  

https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=191s  

 

Na kanalu YouToube imate še veliko najrazličnejših zadetkov pod naslovom Peter and the 

Wolf. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ueGfjBKbiE  

 

Prepričana sem, da ne boste imeli težav z razumevanjem angleškega jezika, posebno po tem, 

ko boste prebrali pravljico v slovenščini, pa tudi po tem, ko ste si predstavo ogledali v 

gledališču v Novi Gorici. 

 

Najprej si preberite pravljico, ki jo je napisal skladatelj kar sam. 

 

PETER IN VOLK  

Zgodaj zjutraj je Peter odprl vrtna vratca ter stopil na véliki zeleni travnik.  Na visokem 

https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=9ueGfjBKbiE
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drevesu je sedela Petrova znanka, drobna ptička. »Kako tiho je vse naokrog,« je veselo 

zaščebetala ptička.  Tik za Petrom je iz grma ob ograji priracala račka. Bila je vesela, da je 

Peter pustil vrtna vratca odprta, pa je sklenila, da se bo okopala v globoki luži na travniku. Ko 

je ptička zagledala račko, je zletela na tla, sedla k rački v travo in se našopirila.  »Kakšna le si ti 

ptica, ko ne znaš letati,« je rekla rački. Ta pa ji je odgovorila: »Kakšna le si ti ptica, ko ne znaš 

plavati,« in čofnila v vodo. Tako sta se še dolgo pričkali. Račka je plavala po luži, ptička pa je 

skakljala po bregu sem ter tja. 

Nenadoma je Peter debelo pogledal. Zagledal je mačko, ki se je plazila skozi travo. »Ptička se 

prička z račko,« je pomislila mačka, »takoj jo bom lahko ujela.« In neslišno se je po svojih 

žametnih tačicah plazila proti nji. »Pazi se!« je zakričal Peter. Pri priči je ptička prhnila na 

drevo.  Račka, ki je plavala sredi luže, je jezno kvaknila na mačko.  Mačka je hodila okrog 

drevesa in premišljala: »Ali je vredno, da bi splezala tako visoko? Ptička mi bo tako in tako že 

odletela, preden priplezam do nje.«  Iz hiše je prišel dedek. Hudoval se je na Petra, ki je bil 

odšel na travnik in pustil vrtna vratca odprta. »Ta kraj je nevaren,« je rekel. »Če pride iz gozda 

volk, kaj potem?« Peter se ni zmenil za dedkove besede, češ: fantiči, kakršen sem jaz, se volka 

prav nič ne boje. Toda dedek je prijel Petra za roko, ga odpeljal domov ter čvrsto zaprl vrtna 

vratca.  In res – še preden je Peter stopil v hišo, je velikanski sivi volk stopil iz gozda na plano. 

Mačka je hitro splezala na drevo.  Račka je kvaknila in vsa iz sebe planila iz luže. A naj je tekla 

še tako hitro, volk je tekel hitreje.  Tekel je čedalje hitreje, jo dohitel, zgrabil in požrl. Prizor je 

bil zdaj takle: Na eni veji je čepela mačka, na drugi ptička – dovolj daleč od mačke. Volk pa je 

hodil okrog drevesa in strmel v mačko in ptičko z lakomnimi očmi.  Peter, ki je stal za zaprtimi 

vrtnimi vratci, je videl vse in se ni prav nič bal.  Stekel je v hišo po debelo vrv in splezal na 

visoko kamnito ograjo. Drevo, okrog katerega je tekal volk, je stezalo vejo prav do te ograje. 

Peter je zgrabil vejo ter splezal po nji na drevo.  »Spusti se z veje,« je rekel Peter ptički, »in 

letaj volku okrog gobca, a previdno, da te ne popade.«  Ptička je letala tik pred volčjim 

smrčkom sem ter tja, volk je besen večkrat šavsnil po nji, a vselej zaman. Ah, kako je ptička 

jezila volka in kako je volk hlastal po nji! A ptička je bila spretnejša in volk ji ni mogel do 

živega.  Medtem je Peter konec vrvi zavezal v zanko ter jo previdno spustil k tlom, jo nataknil 

volku na rep ter jo zategnil. Ko je volk opazil, da so ga ujeli, je divje skakal sem ter tja, da bi se 

utrgal z vrvi. Toda Peter je drugi konec vrvi privezal na drevo in čim bolj divje se je volk 

zaganjal sem ter tja, tem bolj se mu je zanka zadrgovala okrog repa.  Tedaj so se iz gozda 
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pokazali lovci. Šli so po sledeh volka in streljali iz pušk.  Peter pa jim je zaklical z drevesa: »Kaj 

bi še streljali, ni vredno! S ptičko sva volka vendar že ujela! Pomagajte nama, da ga spravimo 

v živalski vrt.«  In zdaj si, prosim, predstavljajte slavnostni sprevod: Spredaj je stopal Peter. Za 

njim so lovci gnali sivega volka. In na koncu sprevoda je stopicljal dedek z mačko.  Dedek je 

nejevoljno zmajeval z glavo in rekel: »A če Peter ne bi bil ujel volka – kaj potem?«   

Nad njimi v zraku je letala ptička in veselo ščebetala: »Poglejte, kakšna kaveljna sva midva, 

Peter in jaz! Poglejte, koga sva ujela!«  Če pa si natančno prisluhnil, si lahko slišal račko, kako 

je regljala v volčjem trebuhu. Volku se je bilo namreč tako strašansko mudilo, da je v naglici 

račko živo požrl!   

 

 
Plesna predstava Peter in volk: https://www.youtube.com/watch?v=XBIOM8lH1Rc 

 Glasbena  

 

Med vlogami, ki nastopajo v tej ljubki simfonični pripovedki, so 

poleg Petra, dedka in volka tudi štiri iz sveta živali. Skladatelj jim je 

dal svojevrstno glasbeno podobo.  

 

01-dedek.mp3 07-streli.mp3 05-volk.mp3 04-muca.mp3 03-racka.mp3

02-pticka.mp3

 

PTIČKO je naslikal s pomočjo flavte,    

 
         
 
  
 
                              
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XBIOM8lH1Rc
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MAČKI je našel primerno melodijo v klarinetu,     

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
RAČKO upodablja zvok oboe, 

  

 

VOLKA pa označuje skupina treh rogov. 
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bombone postavi na 

krožnik tako, da 

nastanejo različni 

vzorci.  

Pripravila: Darja Rijavec 

POSKUS:   Sirup iz smrekovih vršičkov 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Najprej naloži nekoliko debelejšo plast vršičkov na dno kozarca. 

 Naslednja plast je sladkor. V kozarec po 

plasteh nalagaj smrekove vršičke in sladkor. 

Plasti pa naj bodo za prst debele 

Zadnja plast naj bo sladkor. 

Kozarec nato zapri in ga za 40 dni 

postavi na sonce. 

2 

3 

5 

1 

Sirup precedi v steklenico in jo shrani 

na temno mesto. 

POTREBUJEŠ: 

 smrekove vršičke                                                                                   

 steklen kozarec 

 steklenico s pokrovom 

 sladkor 

 

444   
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bombone postavi na 

krožnik tako, da 

nastanejo različni 

vzorci.  

Pripravila: Darja Rijavec 

AKACIJEV IN BEZGOV SIRUP 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
 

 

 

 

Sladkor in vodo prevremo in 

ohladimo. 

 

Limone narežemo na tanke rezine in jih skupaj 

z bezgovimi in akacijevimi cvetovi namočimo v 

prej pripravljeni prevreti vodi s sladkorjem. 

 

 

 Precedimo, dodamo citronko in 

polnimo v temne steklenice do vrha 

vratu. 

2 

3 

1 

Steklenice hranimo na temnem mestu. 

POTREBUJEŠ:  

 20 cvetov bezga 

 10 cvetov akacije 

 3 l vode 

 6 limon 

 3 kg sladkorja 

 lonec 

 steklenice 

 1 citronka (50 g) 
 

 

bombone postavi na 

krožnik tako, da 

nastanejo različni 

vzorci.  

Darja Rijavec 

POSKUS:   Sirup iz smrekovih vršičkov 
 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Najprej naloži nekoliko debelejšo plast vršičkov na dno kozarca. 

 Naslednja plast je sladkor. V kozarec po 

plasteh nalagaj smrekove vršičke in sladkor. 

Plasti pa naj bodo za prst debele 

Zadnja plast naj bo sladkor. 

Kozarec nato zapri in ga za 40 dni 

postavi na sonce. 

222   

333   

555   

111   

Sirup precedi v steklenico in jo shrani 

na temno mesto. 

POTREBUJEŠ: 

 smrekove vršičke                                                                                   

 steklen kozarec 

 steklenico s pokrovom 

 sladkor 

 

444   

 

444   

Vse skupaj pustimo, da se namaka  48 

ur. 

5 
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Pripravila: Neda Mikuž                                            

USTVARJANJE V TEHNIKI AKVAREL 

 

 

Danes boš ustvarjal/a v tehniki akvarel. Sliši se zelo učeno in zahtevno, pa ni tako. Tvoje 

ustvarjanje bo zelo enostavno, tvoj končni izdelek pa bo prava umetnina. Gotovo bo dobila 

mesto na kakšni steni vašega doma. 

Pa začnimo! 

 

Potrebuješ: 

 list papirja ali pa risarsko platno, 
 flomastre, 

 čistilni alkohol – (to pripravijo odrasli), 
 pipeto ali brizgo. 

Najprej s papirjem zaščiti delavno površino. 
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Risalni list ali  risarsko platno, ki ga lahko kupite v marsikateri trgovini z materiali za 

ustvarjanje, poljubno pobarvaj s flomastri. Uporabiš lahko navadne flomastre, a bolje je, če so 

alkoholni. Površino barvaj prosto, le nekoliko popazi, da ne bi barval/a čez rob, po mizi. 

                                 

                                 

Ko je površina pobarvana, jo pustimo, da se posuši.  

Sedaj pa potrebuješ pomoč odraslih. 

Vzamejo naj pipetko, inekcijo ali kaj podobnega, s čimer lahko nanesejo kapljice alkohola na 

pobarvano površino. Risbico pokapajo (na odprtem, ker ima močan vonj) in zgodi se 

presenečenje. 

Opazuj to čarovnijo. 

Barve se prelivajo ena v drugo. Dobiš različne odtenke. Barva se razliva in preliva. Učinek je 

prekrasen.  

Sliko pusti, da se posuši. Čez nekaj dni jo razstavi, vsi se bodo čudili tvoji umetnini.     
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Pripravila Neda Mikuž                                                    

GRAFIT 

 

 

 

Če ne veš, nič hudega, gotovo pa si ga že videl/a. Te velike poslikave zidov vedno pritegnejo 

pozornost. Ta barvitost velikh zidnih poslikav, pa te nenavadne podobe, so mi zelo všeč.  

 

 

 

Grafit lahko ustvarjaš na mestu, ki ga za to določijo. Pogosto so poslikani podhodi, vlaki,    

stare stavbe, zidovi ob cestah… 

  

Kako se naučiš risati grafit? 

 

                                    

Da ti bo lažje, si oglej video o učenju risanja grafitov. 

https://www.youtube.com/watch?v=t3bCIuyingo  

        

 

 

 

 

 

Si že slišal/a za besedo grafit? Mogoče veš, kaj je to? 

 

Grafit je ulična umetnost. To je slika, ki jo nekdo napiše ali nariše na zid. Vsebine 

grafitov so lahko ljubezenske, intelektualne, šaljive, politične, verske, ali pa so zgolj 

imena. Na steno jih rišejo z ogljem, barvami, sprejem ali kredo. 

Najprej se nauči grafitno abecedo. Oblik  

grafitne abecede je veliko, poglej na splet. 

 

Risanje grafitov se ne začne na steni, marveč na papirju. Učenje ustvarjanja grafita potrebuje 

veliko vztrajnosti  in potrpljenja. Torej, začne se na papirju. S svinčnikom napiši, s pomočjo 

grafitne abecede, svoje ime in ga pobarvaj. Barvaš  lahko s suhimi  barvniki ali flomastri. Na 

začetku si pomagaj s priloženimi slikami, ki jih želiš narisati. Bodi izviren in ustvarjalen, predvsem 

pa potrpežljiv.  Res je potrebno veliko vaje, da kaj lepega nastane. 

Veš, obstajajo tudi šole za risanja grafitov. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t3bCIuyingo
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Spodaj poglej, kakšne grafite so oblikovali otroci v ljubljanski bolnišnični šoli. Preberi njihova imena. 

               

 

                      

https://www.bolnisnicna-sola. si/2016/10/15/grafiti                 

https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/grafitarstvo-ni-vec-subkultura/346271  

Spodnji grafit pa so izdelki šolanih ustvarjalcev. 

                             

 

 

https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/grafitarstvo-ni-vec-subkultura/346271

