
 

 

PREDLOGI ZA PRIPRAVO NA OGLED PREDSTAVE 

SMETIŠČNI ŠKRAT 
»In zmešnjava v živalskem vrtu« 

 
Spoštovani vzgojitelji, učitelji, pedagogi in vsi, ki delate z otroki! 
 
Če si boste kmalu ogledali predstavo SMETIŠNI ŠKRAT in bi želeli otroke/učence pripraviti, 
vam ponujamo nekaj koristnih iztočnic, primernih tudi za pogovor ali dejavnosti po 
predstavi. 

 
OBRAVNAVANE TEME 
 

SKRB ZA NARAVO 
EKOLOGIJA 

SODELOVANJE 
PRAVILA 
HUMOR 
POGUM 

SVET ŽIVALI 

 
 

NAMIGI ZA DEJAVNOSTI 
 

 EKO lepljenka na temo ŽIVALI V ŽIVALSKEM VRTU (odpadni papir, zamaški, embalaže …) 
 Poslušamo ali se naučimo pesmico iz predstave Šmetiščni škrat. Pišite nam in po 

elektronski pošti vam bomo posredovali pesmico iz predstave SMETIŠNI ŠKRAT, ki jo 
lahko poslušate, lahko se jo celo naučite majhni in veliki, ker je preprosta, ritmična in 
spevna. 
ALI KLIKNITE ZA PESMICO:  
https://kukucpredstave.com/wp-content/uploads/2020/07/smetiscni_skrat.mp3 

 
 EKO štafeta – imamo kup smeti in štiri koše (papir, embalaža, organski in steklo) ter 

skupine otrok, ki tekmujejo v ločevanju. 
 Naredimo plakat KAKO SKRBIMO ZA NARAVO (varčujemo z vodo, elektriko, ločujemo 

odpadke, se vozimo s kolesi …). 
 Iz EKO (odpadnih) materialov naredimo lutke: slona, papigo in opico (spoznamo še ostale 

živali, ki živijo v živalskem vrtu). 
 Pred predstavo si zapišemo asociacije otrok o SMETIŠČNEM ŠKRATU (kaj dela, kakšen je 

videti, kje se skriva, zakaj nagaja, kaj storiti z lumpi, ki smetijo …) 
 Izdelajmo si časopis NOVICE IZ NARAVE, v katerem s pomočjo izrezovanja slik iz starih 

časopisov in lepljenja oblikujemo novice. Reke, morja, travniki, živalski svet, igrišča, parki 
…  So onesnaženi? Kdo onesnažuje? Kako lahko mi pomagamo? … (Novice iz narave 
prebirajo tudi vse živali v našem živalskem vrtu, v katerega se prikrade Smetiščni škrat). 

 Izpeljemo čistilno akcijo okrog vrtca/šole in iz odpadnih materialov naredimo umetniške 
izdelke ter razstavo za starše. 

 Preberemo pravljico SMETIŠNI ŠKRAT. 



 

 

 
 
PRAVLJICA SMETIŠČNI ŠKRAT 
 

SMETIŠČNI ŠKRAT (Aleksandra Pinterič) 

 »Kaj takega!« je kriknil slon, ko je s krpico v roki stopil pred vrata živalskega vrta. 
Hotel je  

namreč počistiti še zadnji prah preden se vrata ponovno odpro za obiskovalce. 
»Čigave so te smeti, tisto debelih slonov! Kaj si bodo mislili obiskovalci?« 
Nejevoljno je strmel v kup nesnage. Pa je mimo prišla opica in v vsem opičjem 
presenečenju izjavila: »Ja, slon, kaj pa počneš s smetmi? Zakaj si to naredil?« Ta je 
hitro pojasnil, da sploh ne ve, čigave so smeti. Opica ne bi bila opica, če ne bi imela 
polno zamisli.  

Najprej sta iskala naslov tistega, ki je pred vrati pustil smeti. Potem sta ugotavljala, 
če so smeti smetarjeve in nazadnje sta razmišljala, če so to zgodilo otroci. Starši jih 
namreč nenehno opozarjajo, naj smeti vržejo v koš.  

Naenkrat pa slon zgrabi mikrofon, da je odmevalo po zvočnikih v celem živalskem 
vrtu: »Posluh, posluh! Vse živali naj se takoj zberejo pred vhodnimi vrati živalskega 
vrta!«  



Tam se je hipu nagnetlo vseh živalskovrtovskih prebivalcev. Slon je stal pred 
množico, jezno pokazal na nesnago in spregovoril: »Tole tu uničuje naš ugled! To 
uničuje naravo! Čigave so vendar te smeti?«  

Množica živali se je spogledovala, odkimavala, kimala in se zgražala. V enem hipu 
pa si vsak po svoje začeli:  »Jaz nisem kriv! Smeti niso moje. Kaj takega!« Oj, oj, 
kakšna zmeda in čigave so res smeti?  

»Novice, novice iz narave! Najbolj sveže novice iz narave!« se zasliši nagovor poštar 
goloba.  

Vse oči so se uprle vanj, ta pa je nadaljeval: »Da, da, vidim, da je bil tudi tukaj.«  

»Tristo de debelih slonov, ti več čigave so smeti?« je v imenu vseh rekel slon. 
Poštar golob je v pozornosti pokimal, izročil časopis in dodal: »To je najbolj vroča 
tema današnjih novic iz narave!« In že odfrčal naprej. Opica je pograbila časopis in 
začela brati, da je odmevalo po vseh zvočnikih in še naprej: »Po svetu razgraja 
smetiščni škrat. Kriv je za vso nesnago: za smeti v gozdovih, rekah, morjih in 
parkih. Kdor ga vidi, naj takoj pokliče policijo.« Žirafa se je takoj javila, da steče k 
telefonski govorilnici, vse živali pa so ji glasno narekovale številko: »113!« A težava! 
Vse policijske patrulje so bile na terenu in iskale smetiščnega škrata.  

»Tristo debelih slonov, kaj bomo pa sedaj? Vrata se odpro vsak čas!« je opozoril 
slon. K njemu je pristopila miška in razložila: »V vsem mišjem svetu se ve, da so 
mišolovke grozna stvar. Če se ujameš, je po tebi!« V trenutku se vsa zbrana 
živalska množica odloči, da izdelajo škratolovko. Prinesli so žeblje, les in žice, pa 
vrvi in vse potrebne reči. Še minuta in dve, pa je pred vrati stala prava škratolovka. 
Vanjo so nadevali nekaj smeti in se vsi skrili. Kmalu se zasliši glasno razgrajanje in 
ropotanje:  

»RA-TA-TA-TA-TA-TA-TA! 

JAZ SEM ZA JUNAKA DVA! 

ČISTOČA MI PRAV RES SMRDI, 

ZATO RAZMEČEM VSE SMETI!« 

 

Izza grmovja, vrat, izpod listja in visoke trave ter iz vej so radovedno kukale oči in 
čakale. Da, bil je smetiščni škrat. Škratolovko je nekoliko ovohal, si jo ogledal, 
potem pa roke v bok in dejal: » Tole pa je treba razmetati!« In zlezel not … Takrat pa 
so vsi zakričali – IMAMO GA!  

Le slon nekoliko zamišljen obstoji z mikrofonom v roki. »Kaj bomo pa z njim?« 
končno vpraša. Idej pa ni zmanjkalo:  

Dajmo ga v kletko. 

Odpeljimo ga na policijo. 

Naj gre za smetarja. 

Naj dobi kazen. 



Slon modro zaključi: »V reciklažo gre. Če iz starega papirja v reciklaži naredijo nov 
papir, potem bomo iz smetiščnega škrata naredili novega škrata.« In že so 
pripravili paket, napisali naslov tovarne in poklicali poštar goloba za dostavo. 
Potem so stopili skupaj, pospravili vso nesnago in vse je bilo pripravljeno, da se 
vrata živalskega vrta odpro. Nekega dne pa se zasliši DIIIIIIN DOOOON! Pred vrati 
živalskega vrta je stal paket z napisom: IZ RECIKLAŽE - ZA ŽIVALSKI VRT  

Hmmmm, le kaj je bilo v paketu?  

 

 

Gradivo pripravila: 

URŠKA RAŠČAN, univ. dipl. pedagoginja 

direktorica in umetniška vodja KU-KUC gledališča 

 


