
GLEDALIŠKI KLUB, LITERARNI KLUB in ŠOLSKO NOVINARSTVO 

 

 enoletni Izbirni predmeti (nadgrajujejo slovenščino) 

 ena ura tedensko (35 ur na leto, za učence 9. razreda 32 ur) 

 za učence 7., 8. in 9. razreda 

 

Pri gledališkem klubu učenci spoznavajo, kaj vse je potrebno za dober nastop – primerna drža 

telesa, obvladovanje glasu, ustrezna mimika. Poleg tega pridobivajo izkušnje v nastopanju, 

prepričljiv govorni nastop pa je pogosto ključ do uspeha v različnih življenjskih situacijah. 
 

Kaj se dogaja pri gledališkem klubu?  

Pouk je dejaven, kar pomeni, da se bodo učenci  

urili v improvizaciji, dramatizirali krajša pripovedna 

besedila, vadili tehnike recitacije in deklamacije,  

nastopili v krajšem prizoru, ki ga bodo po  

zakonitostih spoznanih gledaliških tehnik uprizorili  

sami. Ob vseh dejavnostih se bodo prav gotovo  

zabavali in od srca nasmejali. Učenci bodo pridobivali gledališko kulturo, oblikovali stališča za 

prepoznavanje kvalitetne predstave, sprejemali in vrednotili besedila in se učili delati v 

skupini. Spoznali bodo zgodovino slovenskega in svetovnega gledališča.  

Predviden je ogled dveh predstav (gledališke in lutkovne). 

 

Literarni klub je idealen za učence, ki radi uživajo ob prebiranju knjig, saj znajo o prebranem 

kritično razmišljati. 
 

Kaj se dogaja pri literarnem klubu? 

V okviru bralnega kluba bodo učenci spoznavali  

raznovrstno slovensko in svetovno književnost.  

Naučili se bodo analizirati prebrana besedila.  

Stopili bodo v čudovit svet dram, romanov in  

epov. O prebranem se bomo pogovarjali,  

predstavljali svoja stališča. Lotili se bomo leposlovnega pisanja. Učenci bodo ustvarjali 

doživljajska in domišljijska besedila. Pisali bodo o svojem literarno-estetskem doživljanju 



književnosti (dnevnik branja) ter strokovna in publicistična besedila o književnosti. Svoja besedila 

bodo prebirali, urejali in objavljali v šolski publikaciji, sodelovali bodo na literarnih natečajih. 

Pripravili bomo tematsko razstavo ali literarni večer. 

 

Ste radovedni? Radi pišete in veliko govorite? Ste povsod in vedno prvi? Če ste odgovorili z da, 

potem je šolsko novinarstvo izbirni predmet za vas! 
 

Kaj se dogaja pri šolskem novinarstvu? 

Učenci bodo pregledovali revije, časopise,  

spletne portale, spremljali radijski in televizijski  

program, pisali za šolski časopis, iskali  

zanimivosti in pisali različne novinarske prispevke  

(novice, poročila, intervjuje, reportaže), pripravili tiskovno  

konferenco in okroglo mizo z zanimivimi temami in gosti, raziskovali zvrsti jezika (sleng, 

narečje, časopisni, radijski in televizijski jezik). 

Naučili se bodo uporabljati različne pripomočke, kot so fotoaparat, diktafon, mikrofon. Seveda 

pa se bodo posluževali tudi svinčnika in zvezka. 

Obiskali bomo medijsko hišo (časopisno, radijsko ali televizijsko). 

 

 

 

 

 


