TOREK, 12. 5. 2020
KULTURNI DAN - GLEDALIŠČE
Gledališče se danes seli na splet. Na spodnji povezavi boste našli vse,
kar vas zanima o gledališču in gledališki umetnosti: ponovili bomo
bonton, se sprehodili skozi zgodovino, spoznali različne vrste in oblike
gledališke umetnosti, poklice in si ogledali tudi kakšno gledališko
predstavo.
https://veselogledalisce.blogspot.com/

1. PREBERI SO KRATKO OBNOVO O SAPRAMIŠKI.

SVETLANA MAKAROVIČ – SAPRAMIŠKA - 1976 izid knjige Sapramiška

Mala siva miška se je nekega dne znašla iz oči v oči z mačko, ki je bila tako
presenečena, da ji je
ušla kletvica »sapramiš
nazaj«. In tako je
dobila Sapramiška svoje ime.
Na robu travnika je
stal skedenj in v njem je imela
svoj dom miška Sapra.
Od sestrične je v dar dobila tri
lešnike. Ko je hotela
prvega pojesti, si je zlomila
zob. Odločila se je, da
bo odšla poiskat pomoč.
Najprej je srečala
zajca, ki se ni zmenil zanjo.
Prišla je do veverice, ki
ji je lešnik raje pojedla kot
strtega vrnila miški.
Pricapljala je do žabice, ki ji je
želela pomagat, a je
nehote vrgla lešnik neznano
kam. Tako je miška ostala brez dveh lešnikov. Žabica je miško prepričala, da
gre k zobozdravniku, ki ji bo popravil zlomljen zob. Zobozdravnik detel ji ga je
hitro popravil in Sapramiška je veselo odkorakala domov. Na poti je srečala
mačko, ki jo je želela pojesti, a prebrisani miški je uspelo pobegniti. Doma je
končno ugriznila v tretji lešnik, a na največjo žalost je bil prazen. Miška je bila
strašansko razočarana. Jokala je celo noč, slišal jo je mišji strahec kateremu se

je zasmilila, odpeljal do čarobnega grma z lešniki. Sapramiška si jih je nabrala
kolikor jih je lahko nesla in jih doma veselo pojedla. Na vrata je napisala:
Sapramiška, najsrečnejša miš na svetu.

2. SEDAJ PA SE UDOBNO NAMESTI IN SI OGLEJ PREDSTAVO O
SAPRAMIŠKI.
https://vimeo.com/187350816

3. V ZVEZEK ZA SLJ NARIŠI NEKAJ O PREDSTAVI.
ŽELIM TI LEP GLEDALIŠKI DAN!

