
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKRATKA SLADKA - »PRAZNIČNE IGRARIJE« 
 
 
O PREDSTAVI 
 
Iskriva zgodba, ki spodbuja otroško domišljijo, empatijo in sodelovanje, je pravi mali čarovniški 
spektakel. 
 
Nagajivi orehi, ki sami tekajo po mizi, zlata ribica, ki Škratki Sladki izpolni samo dve želji in Piškotko 
Zmotko, ki se ne zna igrati skrivalnic, bodo v navihani zimski predstavi, polni humorja, stkali zlate niti 
prijateljstva, ki se bodo tik pred prazniki pretrgale. 
 
Čustvena uprizoritev nas bo kljub temu s pomočjo otrok pripeljala do srečnega konca in z malim 
vozičkom do velikega spoznanja, da je »PRAZNIČNI ZAKLAD NEKDO, KI GA IMAŠ RAD«. 
 
 

 
 
 
SLADKODOL – Spodbudimo domišljijo 
 
Škratka Sladka prihaja iz Sladkodola. Domišljijske dežele, ki je ne najdemo na navadnih zemljevidih. Je 
pa v Sladkodolu zares lepo. Pa veste zakaj? Ker ta magičen kraj najdemo v domišljiji vsakega od nas. 
 
Nekaj namigov, da lažje najdete svoj Sladkodol … 

• Kaj vam pove ime dežele Sladkodol? 
• Kaj mislite, kako je videti tabla ob vstopu v to deželo? 
• Kakšen je park v katerem se igrajo otroci/škratje? 
• Kako so videti njihova igrala? 
• Kako so videti ulice in hiše?  
• S čim krasijo svoja praznična drevesca? 
• Kaj radi počnejo prebivalci Sladkodola? 
• Kako izgleda sladkodolska šola? 



• Katere predmete imajo učenci, mi pa jih nimamo? 
• Kaj ocenjujejo sladkodolski učitelji? 
• S kakšnimi težavami se v vaši domišljiji srečuje sladkodolski župan? 
• Kdo so še prebivalci Sladkodola? 
• Katere igre se še igrajo Sladkodolski škratje? 
• V kakšne službe hodijo Sladkodolski štarši? 
• Kako bi poimenovali vašo najljubšo domišljijsko deželo? Opišite ali narišite kako je videti, kdo so 

njeni prebivalci, kaj počnete v njej, … 
 

 

 
 
 
USTVARJAMO 

• Narišite igrišče na katerem se najraje igrajo sladkodolski škratje. 
• Oblikujte domišljijski zemljevid s pomočjo katerega je Škratka Sladka prišla iz Sladkodola v našo 

deželo. 
• Izdelajte razglednico in napišite prijateljem »SLADKE POZDRAVE IZ SLADKODOLA …« (katere 

znamenitosti so na njej, kakšna je vaša znamka in kaj želite sporočiti prijateljem). 
  
 
LOV NA PRAZNIČNI ZAKLAD – Ustvarimo pustolovsko igro 
 
Lov na zaklad je zabavna pustolovska igra, ki jo lahko pripravi vsak. Igramo se jo lahko doma, v hiši, na 
dvorišču, v gozdu, … Skrijemo drobno presenečenje, lepo sporočilo, risbico ali piškot in pripravimo 
namige za starše, bratce, sestrice, … 
 
Nekaj zamisli za v pomoč: 
 

1. NAMIG: Pojdite v prostor, kjer jemo kosilo in v predalu, kjer hranimo predmet za ožemanje 
pomaranč poiščite naslednji namig. 



2. NAMIG: Bravo, uspelo vam je. Zdaj pa naprej. Namigi bodo postajali vedno težji. Pojdite po 
stopnicah in poiščite škatlo v kateri hranimo nekaj pomembnega za zdrave zobe. Pod to škatlo 
se skriva naslednji namig. 

3. NAMIG: Poiščite najmanjši tepih pri nas doma in od njega naredite dva koraka proti steni na 
kateri ne visi nobena slika. V bližini se skriva naslednji namig. 

 
Trije namigi za v pomoč, kako boste pripravili najboljšo pustolovsko igro na svetu. Če jo pripravljate za 
starše so lahko namigi še malce težji. Lov na praznični zaklad mora biti pravi izziv! 
 
In ne pozabite na kakšno lepo presenečenje na koncu. Voščilnico, risbico z lepo mislijo, kuponček za 
1000 objemov, ipd. 
 
 

 
 
 
ŠKRATKA SLADKA – DOŽIVLJANJE PREDSTAVE  

• Razmislite, odgovorite, piščite razlage … 
• Kaj vam je bilo v predstavi najbolj zanimivo? 
• O čem govori zgodba? 
• Kakšna je Škratka Sladka? (vesela, prijazna, ljubezniva, pogumna, radovedna, …) 
• Kakšen je Piškotko Smotko? (zmeden, pameten ali ne, nagajiv, prijazen, …) 
• Kako sta postala prijatelja? 
• Kakšno vlogo je imela glasba v predstavi? (npr. v delu, ko sta spletala prijateljstvo)  
• Kaj menita, zakaj je bil ta del popolnoma brez besed? 
• Ali smo lahko prijatelji z nekom, ki je čisto drugačen od nas? 
• Kako bi lahko potekala zgodba brez tega, da bi se Škratka in Piškotko skregala? 
• Katera čustva so se prepletala v predstavi (sreča, žalost, jeza, ljubezen, veselje, strah, ..)? 
• Ali česa v predstavi niste razumeli? Vprašajte starše, učiteljico/učitelja ali pišite Škratki Sladki 

(KUKUC gledališče – za Škratko Sladko, Lipovci 63, 9231 Beltinci) Do silvestrovega je še na 
počitnicah v našem gledališču, nato se vrača v Sladkodol, kamor pa poštarji ne hodijo, zato 
pohitite. 

• Kaj se je Škratka Sladka naučila, ko je izgubila prijatelja? 



• Zaključi Škratkin stavek: »Praznični zaklad je nekdo, ki ga imaš …« 
• Kako ste se počutili ob koncu predstave? 
• Ste že naredili nalogo, ki vam jo je dala Škratka Sladka? Objeli svoj »praznični zaklad«? Ne? 

Potem pa pohitite! 
 
 
KAJ BI BILO, ČE BI BILO … 

• V obliki DNEVNIKA lahko napišete domišljijsko zgodbo iz dežele Sladkodol. Kaj počnejo škratje 
danes, kako se pripravljajo na praznike, kakšne so njihove vsakdanje aktivnosti? 

• Kaj bi se zgodilo, če bi Škratka Sladka ne našla svojega Piškotka? Ali bi lahko zgodbo vseeno 
srečno zaključili? Kako bi jo zaključili vi? 

• Škratka Sladka je zelo pogrešala Piškotka, ko ga je izgubila. Če bi svojemu prijatelju takrat 
napisala pismo, kaj bi mu napisala?  

• PISMO: Ali tudi vi v teh dneh koga pogrešate? Napišite mu pismo, pošljite in počakajte … Videli 
boste kakšno »čudežno moč osrečiti nekoga« bo imelo. 

 
 
PRAZNIČNI PIŠKOT – Specimo preproste in slastne »Piškotke Smotke« 
Potrebujemo: 

• 100 g masla 
• 150 g rjavega sladkorja 
• Jajce 
• Vrečko vanilijevega sladkorja 
• Žličko pecilnega praška 
• 175 g moke 
• 80 g orehov 
• žlico kakava 

  
 
Priprava: 

1. V posodo damo zmehčano maslo in sladkor ter ju 
penasto stepemo z mešalnikom. 

2. Dodamo jajce in vanilijev sladkor in še malo stepamo. 
3. Potem na zmes presejemo moko, kakav, pecilni 

prašek in enakomerno premešamo. 
4. Nazadnje vmešamo še orehe. 
5. Pečico vklopimo na 180 ° C in pekač obložimo s 

papirjem za peko. 
6. Iz zmesi oblikujemo za oreh velike (lahko ploščate) 

kroglice in jih polagamo v pekač. 
7. »Piškotke smotke« pečemo 10-12 minut. 
8. Ohlajene po navdihu in domišljiji okrasimo, kot bi to 

naredili v Sladkodolu. 
 
 
MLADI KRITIK – Dejavnost za drugo triado 
 
Napišite svoje mnenje o predstavi. Vanj vključite kaj vam je bilo najbolj všeč in kaj vas je zmotilo. 
Pomagajte si z naslednjimi vprašanji: 

• Kateri je bil vaš najljubši del predstave?  
• Kateri del vam je bil manj ljub? 
• Kakšni so se vam zdeli kostumi? 
• Ali sta igralca dobro odigrala svoje vloge? 
• Predstava nima tipične gledališke kulise (ozadja)? Kaj menite zakaj? Ali ste jo pogrešali? 
• Kako sta izvedla »čarovnijo« z izginotjem piškotka? 
• Kaj menite koliko predalov ima Škratkin voziček? 
• Ali vas je kaj zmedlo? 
• Bi želeli, da bi bil v predstavi kakšen del krajši ali daljši? 
• Ali vam je bilo med predstavo kdaj dolgčas? 



• Kaj je nauk predstave ŠKRATKA SLADKA – PRAZNIČNE IGRARIJE? 
• Kakšna se vam je zdela glasba v predstavi? Ste pesmi že slišali? 
• Kaj menite, da želijo ustvarjalci sporočiti s tako različnim prepletom sodobne in starejše glasbe? 
• S katerimi pesmimi bi vi opremili praznično predstavo, ki govori o prijateljstvu? 
• Kdo pa je vaš »praznični zaklad«? 

 
 
USTVARJANJE PO OGLEDU PREDSTAVE 

• Izberite si najljubši del predstave in ga narišite v STRIPU. 
• Izdelajte zemljevid SLADKODOLA. 
• NADALJEVANJE ZGODBE: Zapišite nadaljevanje v obliki domišljijske zgodbe. Kaj se je dogajalo 

naprej? Kam sta šla prijatelja? Kako sta praznovala? Kje sta preživela praznike? 
• PRAVILA IGRE: Vsaka igra ima pravila, ki jih moramo upoštevati. Tako skrivalnice kot lov na skriti 

zaklad. Katerih pravil se morate držati v šoli? Napišite jih na PLAKAT. Nato pa jih poskusite 
prepisati tako, da bodo bolj ustrezala vašim željam. Ali bi spremenjena pravila imela posledice? 
Za koga in kakšne? 

• Izdelate lahko tudi plakat o PRAVILIH, ki jih upoštevate doma. Svoj plakat lahko opremite s 
simboli. 
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