KAKŠEN PA JE TA SPREVOD? PISAN KAKOR ROŽA!
RAZIGRAN, NEUGNAN, SKRITA MU JE KOŽA…
V Sloveniji imajo pustni karnevali bogato tradicijo. Med najbolj znanimi in največji je
zagotovo pustni karneval na PTUJU, ki odganja zimo s številnimi pustnimi maskami in
seveda KURENTI.
CERKLJANSKI LAUFARJI poleg ŠKOROMATOV iz BRKINOV sodijo med ene najbolj
slikovitih mask pri nas. To je tudi eden prvih šemskih likov pri nas.
Med karnevali moramo omeniti tudi pust v CERKNICI, pri katerem gre za izrazito druţbeno
kritični prikaz, ki pa so ga obogatili s pojavom nekaterih lokalnih mitoloških mitov, denimo
COPRNIC.
Najbolj reprezentativni primeri pustne dediščine na Slovenskem so tudi pustni liki v
DREŢNICI NAD KOBARIDOM ter PUSTARJI iz BANJŠIC. Z obale prihajajo TA
CUNJASTI, ki simbolizirajo razpad telesa. Ta najbolj znana subtropska maska se je iz
Mezopotamije razširila po vsem Sredozemskem svetu.
Naš pustni karneval na Viru, ki deluje pod okriljem PUSTNE SEKCIJE STRIČEK, zdruţuje
vse zgoraj našteto. Poleg satiričnega prikaza trenutnih druţbenih dogajanj, so povabljene tudi
številne pustne maske, ki predstavljajo našo slovensko tradicionalno pustno dediščino, na
katero moramo biti še kako ponosni. Takšne raznolikosti, na tako majhnem ozemlju, verjetno
ne najdemo nikjer na svetu.
Letos pa smo se na šolskem pustnem sprevodu predstavili tudi učenci in učiteljice niţje
stopnje. Sprehodili smo se po okolici šole in se pokazali mimoidočim v Breza centru. Morda
postane naš sprevod tradicionalen in preraste v pravi RODIŠKI KARNEVAL. : )

Maske pa smo izdelovali tudi sami…

Pa še nekaj tradicionalnih mask z letošnjega pustnega karnevala na Viru…

Le kdo ga ne pozna?

TA CUNJASTI, simbolizirajo razpad teles

ŠKOROMATI – V SKUPINI IMA VSAK SVOJO VLOGO, DELIJO SE NA TA GRDE IN TA LEPE

KLEŠČAR IN GRDIN

ŢENIN IN NEVESTA s PUCKAMINARjem,
zadaj TA STAR in TA STARA

TA ZELJEN

POBERIN

Potem pa so še TI BELI, KLAMFAR, KUOSEC, CIGAN IN CIGANKA, KMEČKA DRUŢINA Z VPREGO
IN SEJALEC…

IZDELAVA PUSTNIH MASK V 1. A RAZREDU
Katerih se je potrebno najbolj bati?

