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Festival Pekarna Mišmaš je dvodnevni otroški gledališki festival OŠ Stična. Je edini otroški 
gledališki festival v Občini Ivančna Gorica. Organizirajo ga učenci 5. razreda PŠ Zagradec, ki 
so doma v okolici Krke, pod vodstvom njihove učiteljice. 

Festival spremljajo razstave, predstavitev turistične naloge in dobrodelna prostovoljna mini 
dražba otroških slik. 

Nalogo bomo izvedli 20. in 21. maja 2020 na Festivalu Pekarne Mišmaš na Krki, v sodelovanju 
s TD Krka - skupina Pridne krške roke, KD Korinj in Čebelarskim društvom Krka - Zagradec.  

Nalogo je mogoče dobiti v knjižnici in na spletni strani OŠ Stična. 

Ključne besede: turizem, festival, turistična stojnica, turistična ponudba, trženje, gledališče, 
dražba slik. 

 

 

 



 

 

SUMMARY	

	

SCHOOL: Primary School Sticna, Cesta občine Hirschaid 1, 1292 Ivancna Gorica and Subsidiary 
School Krka, Krka 1a, 1301 Krka 
Tel: 01 7887260, 01 7887 393 fax: 7887265 e-mail: o-sticna.lj@guest.arnes.si 

 
TITLE: Let there be festival – From the bakery to the story (The Mishmash Bakery Festival) 
 
AUTHORS: 
- - pupils from class 5. b of Subsidiary School Zagradec (residents of Krka), 
- - pupils from class 9. of Subsidiary School Zagradec, Primary School Sticna, 
 
MENTORS: Mateja Jere Grmek and Dragica Steh. 

 
The Mishmash Bakery Festival is a two-day children's theatre festival at Primary School Sticna. It is the 
only children's theatre festival in the Municipality of Ivancna Gorica. It is organized by the pupils from 
class 5B of Subsidiary School Zagradec, who live in the vicinity of Krka, under the mentorship of their 
teacher. 
It is accompanied by exhibitions, a presentation of a tourism assignment and a mini charity auction of 
children's paintings. 

  
The presentation will take place on May 20th and 21st 2020 at the Mishmash Bakery Festival in Krka, 
in cooperation with Tourism Society Krka (the group Pridne krške roke), Cultural Society Korinj and 
Beekeeper’s Society Krka - Zagradec. 
The paper can be obtained at the library and on the website of Primary School Sticna, Subsidiary 
School Krka. 

 
Keywords: tourism, festival, tourist stand, tourist offer, marketing, theatre, art auction. 

	

	



 

 

				 	

Slika nastala na slikarskem ex-temporu, namenjena za dražbo.            Dražba na festivalu. 

 

 

    

Razstava Pridne krške roke. 
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UVOD	
Raziskovalni nalogi na pot… 

V današnjem globalnem času je poslanstvo šole vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske 
vrednote, v ozračju tolerance in medsebojnih odnosov. V šoli pa moramo posredovati mladim 
tudi še kompetence potrebne za nadaljnje šolanje in vključevanje v družbo znanja ob pomembni 
predpostavki, da ne zanemarjamo svoje kulture. Le to pa lahko negujemo na različne načine v 
povezavi z lokalnim okoljem in tistimi deležniki, ki se tega zavedajo. V ta namen šola z učenci 
in predvsem za njih izvede celo vrsto enkratnih in tudi ponavljajočih dogodkov in prireditev. 
Eden takšnih je zagotovo Festival Pekarne Mišmaš, v katerem prepoznavamo številne 
priložnosti po sodelovanju, povezovanju in ustvarjanju vezi. V obliki kot ga izvajamo sedaj, pa 
ima ob angažiranju zaposlenih na šoli in zainteresiranih krajanov, ki so šoli velikokrat na 
uslugo, tudi lepo prihodnost. 

V sodelovanju je moč in predvsem prihodnost. Naj bo tako tudi v prihodnje. 

Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična 

 

Že od rane mladosti sem velika ljubiteljica gledališča in v amaterskem gledališču tudi sama 
veliko nastopam. Mogoče mi je zaradi tega Festival Pekarne Mišmaš še toliko bolj pri srcu. 

Predvsem se mi zdi pohvalno, da se na festivalu lahko brez zadržkov predstavijo prav vse 
dramske skupine naše šole. Sodelovanju na srečanjih gledaliških skupin se namreč marsikateri 
mentor odreče, ker so kritike kar zahtevne. Tu pa se predstavijo, opazujejo druge, izmenjajo 
ideje … in se tako bogatijo in lahko tudi dvigujejo svojo kvaliteto. 

Naslednje, kar mi je všeč, je povezovanje s krajevnimi gledališkimi skupinami iz tega šolskega 
okoliša. Na ta način otroci začutijo pomembnost svoje prostočasne aktivnosti, saj se zelo radi 
primerjajo z odraslimi. 

Festivalu želim še veliko uspehov in ustvarjalne energije. 

Lidija Zajc, pomočnica OŠ Stična 

 

Festival PEKARNA MIŠMAŠ je odlična zamisel. To je čas kulture, čas druženja, kjer otroci 
pokažejo in izkažejo svojo ustvarjalnost. Morda kdo odkrije svojo življenjsko pot. Vsekakor mi 
deluje terapevtsko, se mi zdi dobro za dvig samozavesti pri posameznikih. Čeprav je to dan 
veselja in otroške ustvarjalnosti, je za otroke zelo resno delo. Meni osebno je to lep in 
prijeten živ žav, nujno potreben za vzgojo in osebno rast otrok. Zabava me odkrivanje talentov 
in je zanimivo videti vsakoletni napredek v kvaliteti in tekmovalnost otrok. Z veseljem sem bila 
del igralske ekipe in globok priklon ustvarjalcem in mentorjem. Vem, da ni lahko, je pa lepo! 

Marjana Hočevar, režiserka KD Krka



 

 

Pekarna Mišmaš je zelo simpatična in priljubljena prireditev krških šolarjev. Povezuje šolo s 
krajem, kar predstavlja že tudi njeno poimenovanje. Prireditev poleg šolarjev z zanimivim 
programom bogatijo tudi drugi povabljeni k sodelovanju, med drugimi tudi mi čebelarji. 
Vsebino še posebej dela originalno licitacija likovnih del šolarjev, ki si s prisluženimi prispevki 
kaj novega privoščijo (sam imam že mini galerijo krških motivov). Zaradi vsestranskosti, bi 
prireditev lahko imenovali:  "Pekarna Mišmaš - pokaži kaj znaš." 

Marjan Volaj, predsednik ČD Krka - Zagradec 

 

	

Mnenje	petošolcev	o	festivalu:	

Pekarna Mišmaš mi je zelo všeč, ker tudi mi nastopamo. Žan Z. 

Všeč mi je, ko poslušam in gledam sošolke in sošolce, ki igrajo. Leon F. 

Je zelo zabaven in poučen festival. Veliko se tudi naučim, saj na zelo zabaven in zanimiv 
način prikaže kulturno dediščino Slovenije. Neža Z. 

Že od 1. razreda nastopam. Menim, da je koristno nastopati na festivalu Pekarne Mišmaš, saj 
tako več izvem o pekarni Mišmaš. Ajda S. 

Meni je festival super, saj me zanimajo predstave. Le kaj bodo zaigrali? Jure P. 

Na festivalu Pekarne Mišmaš sem se zabaval, ko sem nastopal. Aljaž M. 

Na nastopih sem se zelo zabaval. Vsi nastopi so mi bili zelo všeč. Jakob G. 

Vedno, ko nastopam, se zabavam in rada gledam nastope drugih. Manca V. 

Festival Pekarne Mišmaš je najboljši festival, kar sem jih gledal. Na njem so odlične 
predstave. Bor G. 

Nekatere predstave so zelo smešne, nekatere zelo napete. Zelo uživam in je super. Vsi so zelo 
ustvarjalni. Oton K. 

Je zabaven, a včasih mi je tudi malo dolgčas. Matic G. 

Meni je festival Pekarne Mišmaš zelo všeč. Zanimivo mi je, ko  gledamo predstave in 
nastopamo. Pina P. 

Ogled Festivala Pekarne Mišmaš mi je bil vedno v veliko veselje, saj smo z razredom tudi 
nastopali. Zelo mi je bilo zabavno. Maša A. 



 

 

Izjave	udeležencev	Festivala	(učenci	9.	r	PŠ	Zagradec)	
Na festivalu sem nastopala in zato imam nanj lepe spomine. (Tia) 

Na festivalu sem bila ena od mišk, saj se spomnite zgodbe, mar ne? (Ula) 

Na festivalu smo nastopili s predstavo Pekarna Mišmaš, bila sem Jedrt. Pomagali smo tudi pri 
bazarju in bilo je super. (Ajda) 

Na festivalu sem bil glavni pek, pek Mišmaš. Bilo je super. (Nejc) 

Nastopal sem v vlogi Kurjega peka, bilo mi je v redu. (Gal) 

Tudi jaz sem bil del festivala in bilo je fantastično. (Jože) 

Tudi jaz sem bil v predstavi ena od miši in bilo mi je v redu. (David) 

	
 



 

 

NAŠE	AKTIVNOSTI	V	FOTOGRAFIJI	

     
Polna dvorana pred začetkom festivala. 

    

Ravnateljev nagovor in … »Festival naj se začne!«                 Zahvala skupini Pridne krške roke. 

 

   

Voditelji festivala: petošolci Jaka, Jasmina, Nejc.          Predstava Snežna kraljica. 

   

Predstava Dolgčas je okužil muhe.                        Predstava Snežna kraljica.



 

 

Po navadi v svoji domači okolici ne opazimo zanimivosti, ki bi bile interesantne za 
turiste. Ker že nekaj let sodelujemo na festivalu, smo tudi mi začeli razmišljati o 
ponudbah za turiste. Zgornji tok reke Krke z izvirom je že tako turistično znan kraj, 
ki ga obišče veliko turistov. Vsako leto nas mentorji seznanijo z že narejenimi 
nalogami in nato poskušamo poiskati temo in nove ideje za turistično ponudbo, ki so 
nadgradnja prejšnjih nalog. 

ZAKAJ	RAVNO	PEKARNA	MIŠMAŠ?	
V razredu se lotimo raziskovanja takoj, ko pridemo v peti razred. V nižjih razredih pa 
opazujemo petošolce in sodelujemo na njihovih festivalih. S temo Turizmu pomaga 
lastna glava se nato srečujemo vsako leto do tretje triade in izbirnih predmetov. 

Raziskujemo društva, ljudi, šege, navade, običaje… okoli nas. Opazujemo vsakdanje 
življenje, ki ga živimo. Tako vsako leto naletimo na novo temo, ki jo še nismo 
raziskali. Odločili smo se za gledališče.  

Ob podrobnem proučevanju teme, smo spoznali, da je ideja Svetlane Makarovič za 
slikanico Pekarna Mišmaš povezana z našim krajem. 

Pekarna	Mišmaš	

Začetki pekarne Mišmaš na Krki segajo že daleč nazaj v leto 1939, ko je moj ded Jože Mišmaš 
začel s peko kruha v peči na drva. Med vojno so v njej pekli kruh Italijani, za njimi pa še 
partizani. Zadnji so prišli Nemci, ki sicer niso pekli, so pa razbili in pokradli še tisto, kar niso 
prejšnji »gostje«. Leta 1967 je moj oče (prav tako Jože Mišmaš) sezidal novo pekarno. V 
začetku je pekel  v glavnem  le kruh. Okoli leta 1975 je začel še s peko piškotov.  

Ker je vas Krka premajhno tržišče, smo piškote začeli razvažati. Peka kruha je težavno nočno 
delo, zato je z njo prenehal in pekel samo še piškote. Pozneje pa je na željo kupcev pričel 
ponovno s peko kruha, ampak samo ob sobotah in tako je še danes.  

Še nekaj besed o knjigi PEKARNA MIŠMAŠ. Moj oče in Svetlana Makarovič sta se srečala na 
morju. Želela si je videti pekarno z zanimivim imenom in tako je enkrat prišla skupaj s 
Tomažem Domiceljem na ogled.  On je igral na kitaro, ona pa si je ogledovala »miške« kako 
pečejo kruh.  Čez čas se je na trgu pojavila knjigica PEKARNA MIŠMAŠ, ki še vedno buri 
domišljijo otrokom, kaj se v naši pekarni pravzaprav res dogaja. 

Vse to je povedal lastnik Tomi Mišmaš. 

 

 



 

 

Fotografije	pekarne	Mišmaš	na	Krki.	

  

 

  

 

  

	

Kako	smo	razvijali	idejo?	

Glede na to, da smo že obdelali… 

- vodo – Izvir reke Krke 

- 200-letno šolo – Gospa šola 

- jame in spust po Krki – A;l jama, a;l kajak? 

- čebelarstvo - Všeč mi je v deželi desetega brata – Čebelar sem! 

- gobe – Gozdna mavrica 

- lovstvo – Super hosta 

- gozd – V deželi bitja Krka 

… smo razmišljali naprej. V zgornjem toku doline reke Krke, torej pri njenem izviru, 
je turizem dokaj dobro razvit. Imamo kmetije odprtih vrat, možnost prenočitve, Krško 
jamo, ribolov v reki Krki, spust s kajakom po Krki, slavno pekarno Mišmaš, 
lehnjakove pragove, mnogo kozolcev toplarjev, ohranjene tradicionalne kmečke hiše 



 

 

s krasnimi portali, romarsko cerkev sv. Kozma in Damjana, Reko ljubezni… Ali lahko 
sploh še kaj raziskujemo? Kaj naj bo bistvo, rdeča nit naše naloge? Kaj naj še 
ponudimo turistom, ki so že tako prisotni? Kako se lahko kultura vključi v turistično 
ponudbo? 

O	festivalu	Krka	

Festival Krka – izvir ustvarjalnosti se je porodil v želji majhno dolenjsko vasico ob izviru reke 
Krke predstaviti širšemu krogu obiskovalcev. Ob tem pa tudi domačinom približati različne 
zvrsti umetnosti. V letu 2005 je bilo ustanovljeno Društvo festival Krka. V poletnem času, od 
maja do konca septembra, se odvija na različnih lokacijah v okolici Krke vsebinsko bogat, 
raznolik program, namenjen druženju, vzgoji in zabavi. 

Omenjeni festival je bil tudi odskočna deska oz. nadgradnja ideje za učiteljico Matejo Jere 
Grmek, da je začela s Festivalom Pekarne Mišmaš na OŠ Stična PŠ Krka. Festival Pekarne 
Mišmaš je namenjen otroškim gledališkim skupinam. Ime je dobil po Festivalu Krka in slikanici 
pisateljice Svetlane Makarovič Pekarna Mišmaš. Slikanica pa je dobila naslov po pravi pekarni 
na Krki, pišejo se Mišmaš. 

	

	

Preverili	smo	turistično	ponudbo	v	okolici:	

MULJAVA	

- muzej na prostem, ogled Jurčičeve domačije, Krjavljeve koče, čebelnjaka, razstave, 
delavnice, spominki, gledališče na prostem 

-  baročna cerkev Marija vnebovzeta z obnovljenim zlatim baročnim oltarjem 

-  izkopanine iz rimskega obdobja 

-  Gostilna Pri Oberščaku 

-  Jurčičeva pot 

ZNOJILE	PRI	KRKI	

- lovska koča 

- sadna ekološka kmetija Bregar 

- kmetija Zupanc (mlečni produkti) 

- Jurčičeva pot



 

 

GRADIČEK	

- izvir reke Krke 

- Krška jama 

- jama Poltarica 

- ostanki gradu Vrhkrka 

- izletniška kmetija Hočevar 

- izletniška kmetija Podržaj 

- Jurčičeva pot 

KRKA	

- ribolov 

- romarska cerkev sv. Kozma in Damjana 

- TIC 

- turistična kmetija Magovac 

- izletniška kmetija Javornik, Carpe diem – spust s kajakom 

- prenočišča Spanček 

- E7, Jurčičeva pot 

- lehnjakovi pragovi na Krki 

- pekarna Mišmaš 

- po poti Reke ljubezni 

GABROVČEC	

- edini obnovljeni vodnjak na zaturno v Sloveniji (eden od petih) 

- gostišče in prenočišče Krka 

 

 



 

 

TURISTIČNI	PRODUKT	»DVODNEVNI	OTROŠKI	GLEDALIŠKI	
FESTIVAL«	

- -	Javna	objava	(splet, časopis Klasje)	

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA KRKA 

Datum: maj 2020  

OBVESTILO 

V času od 15. 5. do 31. 5. 2020, ko zaključujemo Bralno značko, nastopamo pod pokroviteljstvom JSKD 

v sklopu projekta Teden ljubiteljske kulture (ki poteka po vsej Sloveniji) in praznujemo občinski praznik 

Občine Ivančna Gorica, smo se tudi na PŠ Krka vključili v aktivnosti: 

- 15. 5. 2020 
Peti slikarski extempore, slikar Žare Jelesijevič (3. razred), od 8.00 do 12.00, pred PŠ Krka 

 

- 20. 5. 2020 ob 17.00 
 

o 17.00 razstava Pridne krške roke, preddverje Družbenega doma na Krki 
o 17.00 razstava KUD Korinj, dvorana 
o v Čukovini in učnem čebelnjaku – odprti dan čebelarjev in točenje medu 

 

 ob  17.00  začetek  Festivala  Pekarne  Mišmaš  (nastopajo  vsi  učenci  1.–4. 
razreda  PŠ  Krka,  gostujoče  predstave),  za  starše,  babice,  dedke  in  izven,  v 
Družbenem domu na Krki 

 ob 18.00 dražba slik, nastalih na slikarskem extemporu, v Družbenem domu 
na Krki (denar zbiramo za šolske tekaške smuči), slike so na ogled na spletni 
strani OŠ Stična 
 

- 21. 5. 2020 
Nadaljevanje Festivala Pekarne Mišmaš, od 8.30 do 11.00, domače in gostujoče predstave, za 

Vrtec Krka, PŠ Krka, PŠ Ambrus, izven, v Družbenem domu na Krki 

 

- 30. 5. 2019 ob 14.00 
Pred PŠ Krka, prireditev v počastitev spomina na padle iz KS Krka (nastopa otroški zbor PŠ Krka) 

              5. b PŠ Zagradec in učiteljice PŠ Krka 



 

 

- Javno	vabilo	(splet, šole, starši, Klasje, Zeleni val) 

VABILO 

Festival Pekarne Mišmaš – program 

Dvorana Družbenega centra Krka, 20. in 21. 5. 2020 

V  sklopu  praznovanja  občinskega  praznika  Občine  Ivančna  Gorica  in  Tedna  ljubiteljske  kulture  OŠ 

Stična, PŠ Krka pripravlja gledališki festival. 

Poimenovali smo ga Festival Pekarne Mišmaš po slikanici pisateljice Svetlane Makarovič, ki je idejo za 

zgodbo dobila v pekarni Mišmaš na Krki. 

Vabimo vas na predstave za otroke, otročičke in malo večje otroke ali nasploh za odrasle otroke. 

20. 5. 2020 – 1. del 

17.00 – začetek dvodnevnega gledališkega festivala 

           – uvodni pozdrav ravnatelja OŠ Stična Marjana Potokarja 

17. 15 – 1. predstava, gostujoča: Dolgčas okužil muhe, Primož Suhadolčan, režija: Mateja Jere 
Grmek, igrajo: učenci 5. b PŠ Zagradec  

17. 30 – 2. predstava: gostujoča: Snežna kraljica, H. C. Andersen, režija: Jožica Ferlin, 
Aleksandra Šparl, igra: Gledališka skupina OŠ Stična 

18. 00 – mini otroška prostovoljna dražba likovnih del učencev, vodi Maja Sever 

18. 30 – 3. predstava, gostujoča: Medved išče pestunjo, priredba ljudske ruske pravljice, režija 
in igra: strokovne delavke Vrtca Krka 

19. 00 – 4. predstava: domača: Moja pravljica, režija: Nika Bracovič Blatnik, mentorice: Petra 
Krmelj, Nadja Jankovič Fortuna, Brigita Langenfus, Nika Bracovič Blatnik, igrajo: učenci 1.–
4. razreda PŠ Krka  

 

21. 5. 2020 – 2. del 

Zaključek bralne značke PŠ Krka, PŠ Ambrus in PŠ Muljava 

8.30 – 1. predstava, gostujoča: Dolgčas okužil muhe, Primož Suhadolčan, režija: Mateja Jere 
Grmek, igrajo: učenci 5. b PŠ Zagradec  

8.50 – 2. predstava, gostujoča: Hvaležnost, režija: Nina Kastelec, igrajo: učenci 4. r. PŠ Ambrus 

9.10 – 3. predstava: gostujoča: Stari mož – ples in petje, mentorica: Maja Sever, nastopajo 
učenci OPZ PŠ Muljava 



 

 

9.20 – 4. predstava, domača: Moja pravljica, režija: Nika Bracovič Blatnik, mentorice: Petra 
Krmelj, Nadja Jankovič Fortuna, Brigita Langenfus, Nika Bracovič Blatnik, igrajo: učenci 1.–
4. razreda PŠ Krka 

9. 45 – malica 

10.10 – 5. predstava: gostujoča: Gozdna druščina, priredba Sovice Oke, Maja Tratar, režija: 
Maja Tratar, igra: Otroška dramska skupina Ambrus 

Zaključek festivala 

Vstop je prost. 

Prijazno povabljeni! 

     

 

Večje skupine se na dogodek napovejo zaradi zasedenosti dvorane. Vstop je prost. Cilj je, da 
privabimo čim večje število ljudi, ki na dražbi kupijo čim več slik. Dražba je med predstavami, 
ko so pod vtisom predstav in so gledalci sproščeni ter zadovoljni. 

Na koncu smo ugotovili, da lahko ponudimo ta program tudi starejšim generacijam in družinam. 

	



 

 

PRIPRAVA	TURISTIČNEGA	PRODUKTA	

FESTIVAL	PEKARNE	MIŠMAŠ	

PROGRAM	

KRKA, 20. in 21. maj 2020,  Kulturna dvorana Krka 

20. 5. 2020 – 1. del 

17.00 – začetek dvodnevnega gledališkega festivala 

          – uvodni pozdrav ravnatelja OŠ Stična Marjana Potokarja 

17. 15 – 1. predstava, gostujoča: Dolgčas okužil muhe, Primož Suhadolčan, režija: Mateja Jere 
Grmek, igrajo: učenci 5. b PŠ Zagradec   

17. 30 – 2. predstava: gostujoča: Snežna kraljica, H. C. Andersen, režija: Jožica Ferlin, 
Aleksandra Šparl, igra: Gledališka skupina OŠ Stična 

18. 00 – mini otroška prostovoljna dražba likovnih del učencev, vodi Maja Sever 

18. 30 – 3. predstava, gostujoča: Medved išče pestunjo, priredba ljudska ruska pravljica, režija 
in igra: strokovne delavke Vrtca Krka 

19. 00 – 4. predstava: domača: Moja pravljica, režija: Nika Bracovič Blatnik, mentorice: Petra 
Krmelj, Nadja Jankovič Fortuna, Brigita Langenfus, Nika Bracovič Blatnik, igrajo: učenci 1.–
4. razreda PŠ Krka 

21. 5. 2020 – 2. del 

Zaključek bralne značke PŠ Krka, PŠ Ambrus, PŠ Muljava 

8.30 – 1. predstava, gostujoča: Dolgčas okužil muhe, Primož Suhadolčan, režija: Mateja Jere 
Grmek, igrajo: učenci 5. b PŠ Zagradec 

8.50 – 2. predstava, gostujoča: Hvaležnost, režija: Nina Kastelec, igrajo: učenci 4. r. PŠ Ambrus 

9.10 – 3. predstava: gostujoča: Stari mož – ples in petje, mentorica: Maja Sever, nastopajo 
učenci OPZ PŠ Muljava 

9.20 – 4. predstava, domača: Moja pravljica, režija: Nika Bracovič Blatnik, mentorice: Petra 
Krmelj, Nadja Jankovič Fortuna, Brigita Langenfus, Nika Bracovič Blatnik, igrajo: učenci 1.– 
4. razreda PŠ Krka  

9. 45 – malica 

10.10 – 5. predstava: gostujoča: Gozdna druščina, priredba Sovice Oke, Maja Tratar, režija: 
Maja Tratar, igra: Otroška dramska skupina Ambrus 

Zaključek festivala 

Vstop je prost.        Prijazno povabljeni!



 

 

VEZNI	TEKST	

1. dan	
HARMONIKI (Mark in Žiga T.) 

Voditelj 1: Pozdravljeni in prisrčno dobrodošli spoštovani obiskovalci in obiskovalke na Festivalu Pekarne 
Mišmaš. 

Na začetku sta nastopila Mark Zupančič in Žiga Travnik, učenca 5. b PŠ Zagradec s frajtonarico. 

V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Ivančna Gorica in Tedna ljubiteljske kulture, smo na OŠ Stična, 
PŠ Krka pripravili gledališki festival, mini otroško dobrodelno dražbo in slikarski ex-tempore. 

29. maj, dan, ko je muljavski rojak Josip Jurčič leta 1871 postal urednik Slovenskega naroda, si je občina Ivančna 
Gorica izbrala za svoj občinski praznik. 2. aprila 1868 so v  Mariboru izdati prvo številko Slovenskega naroda, ki 
je izhajal trikrat na teden. 

Gledališki festival smo poimenovali Festival Pekarne Mišmaš, po slikanici Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič, 
ki je idejo za zgodbo dobila v pekarni Mišmaš na Krki. 

Festival je tu! Hkrati je to tudi zaključek letošnje bralne značke. 

Učenci 5. b razreda, v razredu nas je 18, radi raziskujemo, klepetamo in brskamo po domačem kraju. Letošnje 
šolsko leto smo na področju gledaliških igric pobrskali po dramskem besedilu Primoža Suhadolčana Dolgčas je 
okužil muhe.  

Predno začnemo s predstavami, prosim ravnatelja naše šole, gospoda Marjana Potokarja, da nam spregovori in s 
tem odpre letošnji festival. 

‐ Marjan Potokar 

V 2: Hvala g. ravnatelj. 

V 2:Teče že 8. šolsko leto, odkar smo tu, v novi šoli. Letos bomo podeli šolsko zahvalo skupini, ki zelo veliko 
pomaga pri naših aktivnostih v šoli. To je skupina Pridne krške roke, ki deluje pod okriljem Turističnega društva 
Krka. Sestavljajo jo gospe: Danica Petrič, Tončka Svetin, Dragica Vodenšek, Marija Turk, Tatjana Smrekar, 
Marjeta Meglen, Nataša Lukman, Nada Seliškar, Nada Hauptman, Barbara Janškovec in Branka Klemenčič. 

Prosim, gospe, če se nam pridružite. 

‐ Ravnatelj, Tončka, fantje izročijo zahvalo in šopke. 

V 3: Tole pesmico je za pridne krške roke sestavila gospa Marjana Rus. 

Stara krška šola vam ponudila svoje je prostore, 

da ste dokazale, kaj pridna roka zmore, 

razni izdelki iz siporeksa, kvačkanje, pletenje, 

v vse kar ustvarite, vtkale svoje ste življenje. 

 

Iz papirja čudovite nastajajo cvetlice, 

nakit pa kar iz perlic ali žice, 

pod spretnimi prsti prav lepo oblikovani 

so okrasni predmeti, verižice, zapestnice, uhani.



 

 

Prtički, angelčki, cvetlice nam pričarajo pomlad, 

zato vaše mojstrovine vsak si ogleduje rad, 

saj paša za oči in dušo res je prava, 

ko na raznih prireditvah vaša je razstava. 

 

Na vseh delavnicah vam hvala za sodelovanje, 

ko na mlajši rod prenašate nam svoje znanje, 

Pridne krške roke še naprej ustvarjajte veselo, 

z izdelki pa lahko ponosne ste na svoje delo. 

 

V 1: Povedati vam moramo nekaj o naši mini prostovoljni otroški dražbi. 

Več let že slikamo na slikarskem ex-temporu. Pri tem nam vedno pomaga slikar ali slikarka. Slikali smo že s 
slikarko Milko Gruden, pod naslovom Lepote Krke. Gospa Milka, hvala. (izročijo darilce)  

Lani in letos nam je pomagal slikar Žare Jelesijevič. V tretjem razredu so slikali na lesene iverne ploščice, ki jih 
je pripravil gospod Boštjan Žgajnar. Slike nosijo naslov Afrika. (izročijo darilce) 

Na dražbi so še akvareli izpred treh let pod mentorstvom slikarke Zdenke Vinšek Faganel. 

V Zagradcu so učenci tretje triade slikali pod mentorstvom učiteljice Anke Švigelj Koželj. (izročijo darilce) 

5. b razred pa smo se lotili abstraktnega slikanja z različnimi odtenki zemlje na žakljevino. 

V 2: Slike so razstavljene na levi strani dvorane. Slike si lahko ogledate že prej, tudi med odmori predstav. Vsaka 
slika ima ob sebi listek in svinčnik. Na list lahko napišete svoje ime in znesek, ki ga ponudite zanjo. Na voljo je 
50 slik. 10 slik bomo javno dražili po drugi predstavi. Te slike na razstavi ob sebi nimajo listka na katerega bi 
pisali ponudbo, ker bo potekala dražba javno. 

V 3:Ob koncu zadnje predstave se bo dražba nadaljevala pri razstavljenih slikah. Voditeljica vzgojiteljica Maja 
Sever bo pristopila do slike in začela z najvišjo ponujeno izklicno ceno. Na razpolago vam bodo loparčki z katerimi 
boste lahko dvigovali znesek. Ko bomo prišli do najvišjega ponujenega zneska in ne bo več ponudb, bo s kladivcem 
naznanila konec dražbe za trenutno sliko. 

Novi lastnik bo denar oddal v škatlo s prostovoljnimi prispevki in vzel sliko. Dražba se bo nadaljevala z naslednjo 
sliko.  

Zbrani denar, ki se bo zbral v Šolskem skladu OŠ Stična s pripisom za PŠ Krka, bo v celoti namenjen nakupu 
tekaških smuči. Najlepša hvala za vaš prispevek.  

V 1: V predprostoru dvorane si med odmori lahko ogledate razstavo skupine Pridne krške roke TD Krka. 

Z razstavo se je pridružilo Kulturno umetniško društvo Korinj. Njihova razstava je pri slikah za dražbo. 

V Čukovini in učnem čebelnjaku poleg šole vas pričakujejo čebelarji. Danes imajo dan odprtih vrat. Mogoče si 
katere predstave ne boste želeli ogledati in stopite do čebelarjev, ali med odmori. Veseli vas bojo. Starši, lahko 
boste spoznali kaj delamo pri čebelarskem krožku. 

V 2: Začeli bomo s prvo predstavo.



 

 

1. predstava je gostujoča: Dolgčas okužil muhe, Primož Suhadolčan, režija: Mateja Jere Grmek, igra: 5. B 
PŠ Zagradec  

Podarimo rožo v tulcu in priznanje. 

V 2: Sledi 5 min odmor, da se pripravi naslednja predstava. 

2. predstava je gostujoča: Snežna kraljica, H. C. Andersen, režija: Jožica Ferlin in Aleksandra Šparl, igra: 
Gledališka skupina OŠ Stična 

Podarimo roži v tulcu in priznanje. 

V 3: Sledi mini otroška prostovoljna dražba likovnih del učencev OŠ Stična s slikarskega ex-tempora, vodi 
vzgojiteljica Maja Sever. (nosijo slike k učiteljici Maji in jih izročijo lastniku). 

V 1: Sledi tretja predstava. 

3. predstava, gostujoča: Medved išče pestunjo, priredba ljudske ruske pravljice, režija in igra: strokovne 
delavke Vrtca Krka: Suzana Kocmur, Karmen Globokar Zaletelj, Urška Ivančič, Neža Zupančič, Iva 
Rozman, Petra Timermančič, Nataša Kovač, Tanja Berdajs, tehnična podpora Robert Rajer. 

Podarimo rože v tulcu vsem igralkam in priznanje. 

 V 2: Sledi 5 min odmor, da se pripravi naslednja predstava. 

V 2: Sledi četrta predstava. 

4. predstava: domača: Moja pravljica, režija: Nika Bracovič Blatnik, mentorice: Petra Krmelj, Nadja 
Jankovič Fortuna, Brigita Langenfus, Nika Bracovič Blatnik, igrajo: učenci od 1. Do 4. razreda PŠ Krka.  

Podarimo rože v tulcu vsem igralkam in priznanje. 

V 3:Tako, predstave so se končale.  

Iskreno se zahvaljujemo Robiju Rajerju, ki je danes poskrbel za ozvočenje in luč. Hvala. 

Hvala gospe Marjani Rus, ki je napisala pesmico za zahvalo, ki smo jo dali skupini Pridne krške roke. 

Hvala vam za obisk. Z gledališkimi predstavami nadaljujemo jutri ob 8.30. 

 

V 1: Dražba, se bo nadaljevala na razstavi slik. Vodila jo bo naša vzgojiteljica Maja Sever. 

Kogar dražba ne zanima, si lahko ogleda razstavo ali gre k čebelarjem v Čukovino. 

Učiteljica Maja, predajam vam vodstvo. 

 

2.	dan	
V 2: Pozdravljeni in prisrčno dobrodošli spoštovani obiskovalci na našem Festivalu Pekarne Mišmaš. 

V 3: V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Ivančna Gorica in Tedna ljubiteljske kulture, smo na OŠ 
Stična, PŠ Krka pripravili gledališki festival, mini otroško dobrodelno dražbo in slikarski ex-tempore. 

V 1: 29. maj, dan, ko je muljavski rojak Josip Jurčič leta 1871 postal urednik Slovenskega naroda, si je občina 
Ivančna Gorica izbrala za svoj občinski praznik.  

V 2: Gledališki festival smo poimenovali Festival Pekarne Mišmaš, po slikanici Pekarna Mišmaš Svetlane 
Makarovič, ki je idejo za zgodbo dobila v pekarni Mišmaš na Krki. 



 

 

V 3: Učenci 5. b razreda, v razredu nas je 18, radi raziskujemo, klepetamo in brskamo po domačem kraju. Letošnje 
šolsko leto smo na področju gledaliških igric pobrskali po dramskem besedilu Primoža Suhadolčana Dolgčas je 
okužil muhe.  

Festival je tu! Hkrati je to tudi zaključek letošnje bralne značke. 

V 1: V predprostoru dvorane si med odmori lahko ogledate razstavo skupine Pridne krške roke TD Krka. 

Z razstavo se je pridružilo tudi Kulturno umetniško društvo Korinj. Njihova razstava je na levi strani v dvorani. 

V 2: Začeli bomo s prvo predstavo. 

8.30 -  1. predstava je gostujoča: Dolgčas okužil muhe, Primož Suhadolčan, režija: Mateja Jere Grmek, igra: 5. B 
PŠ Zagradec  

V 3: Spoštovani obiskovalci, sledi 5 min odmora, da zamenjamo sceno in se pripravi naslednja skupina. Med tem 
si lahko ogledate razstavo. 

(Pripravi mizo in 7 stolov.) 

V 1: 8.50 – 2. predstava, gostujoča: Hvaležnost, režija: Nina Kastelec, igrajo: učenci 4. r. PŠ Ambrus 

Podarimo rožo v tulcu in priznanje. 

Spoštovani obiskovalci, sledi 5 min odmora, da zamenjamo sceno in se pripravi naslednja skupina. Med tem si 
lahko ogledate razstavo. 

V 2: 10 – 3. predstava: gostujoča: Stari mož – ples in petje, mentorica: Maja Sever, nastopajo učenci OPZ PŠ 
Muljava 

Podarimo rožo v tulcu in priznanje. 

Spoštovani obiskovalci, sledi 5 min odmora, da zamenjamo sceno in se pripravi naslednja skupina. Med tem si 
lahko ogledate razstavo. 

V 3: 9.20 – 4. predstava, domača: Moja pravljica, režija: Nika Bracovič Blatnik, mentorice: Petra Krmelj, Nadja 
Jankovič Fortuna, Brigita Langenfus, Nika Bracovič Blatnik, igrajo: učenci 1.–4. razreda PŠ Krka 

V 1: 9. 45 – malica, sledi malica, nadaljujemo ob 10.10 

V 1: 10.10 – 5. predstava: gostujoča: Gozdna druščina, priredba Sovice Oke, Maja Tratar, režija: Maja Tratar, igra: 
Otroška dramska skupina Ambrus 

Podarimo rožo v tulcu in priznanje. 

V 2: Tako predstave so se končale. 

Iskreno se zahvaljujemo vrčevskemu hišniku Robiju Rajerju, saj nas spremlja na vajah in predstavah in poskrbi za 
ozvočenje in luč. Hvala. 

V 3: Letošnji festival je pri kraju. Hvala za obisk Vrtcu Krka, PŠ Ambrus in PŠ Muljava. Vabimo vas spet drugo 
leto. Nasvidenje. 

	



 

 

NAČRT	PRIPRAVE	IN	DELA	
Sreda dopoldne, učenci 5. b, učiteljica in hišnika. 

Prostor 

‐ dvorana (stoli, tribuna) 
‐ oder  
‐ acije, napisi kje kdo sedi 

Prostor za razstavo slik – dražba 

‐ razstava slik, imena avtorjev, listki in svinčniki za licitacijo 
‐ loparčki za licitacijo 

Malica, pijača za igralce 

‐ malica, pijača (kuhinja) 
‐ prostor (razredi) za igralske skupine 

Darilca in priznanja za režiserje, šopki 

‐ zahvala, šopek 

Vodenje programa 

‐ vezni tekst 
‐ mapice, podlaga 
‐ mikrofoni 

Kotiček za prodajo spominkov (magnetki panjske končnice, med, medenjaki, spominki 
Reke ljubezni, obeski, razglednice…) 

Četrtek po končanem festivalu pospravljanje, učenci 5. b, učiteljica in hišnika. 

 

 



 

 

KAKO	BOMO	TURISTIČNI	PRODUK	TRŽILI	–	MOŽNOST	
OGLAŠEVANJA	
Ker je to naša osma naloga, smo nekaj oglaševanja že vešči. Predvsem so naše raziskovalne 
naloge in ideje poznane na naši šoli, v kraju in v občini. Naša ciljna publika so otroci. Zato bi 
bilo dobro izkoristiti splet in seznaniti vodstva sosednjih šol ter učitelje, ki na šolah pripravljajo 
tovrstne zadeve ter starše. Izdelamo zloženko. 

Reklamiranje	turističnega	produkta:	
- Šolska spletna stran OŠ Stična, PŠ Krka,  občinska spletna stran Občine Ivančna Gorica, 
spletna stran TD Krka (pripravili smo članek za objavo na spletnih straneh). 

- TIC Krka, Turistična zveza Ivančna Gorica (pripravili smo plakate in zgibanke, ki jih bomo 
delili v TIC-u).  

- Občinsko glasilo Klasje, lokalna TV postaja Vaš kanal, radio Zeleni val (pripravili smo članek 
z vabilom za časopis, posneli reklamo za TV Vaš kanal in reklamo za radio Zeleni val). Prosili 
bomo za sponzorsko objavo. 

- Reklamno gradivo za OŠ Stična in OŠ v sosednjih občinah, šolske prireditve, občinske 
prireditve. 

- Ivankin sejem, Sejem na Čebelarski ulici, Jurčičev pohod, Festival Krka (pripravili smo 
zloženke). 

-Teden ljubiteljske kulture JSKD. 

- Pri promociji občine in ljudem, društvom, organizacijam… skratka vsem, ki sodelujejo z 
Občino, šolo, vrtcem (razdelimo promocijski material). 

- Uporaba facebooka (pripravili smo linke za všečkanje) 

 



 

 

GALERIJA	-	FESTIVAL		V	FOTOGRAFIJI	

  
Zahvala donatorjema na dražbi.     Predstava Medved išče pestunjo. 

  
Razstava ČD Krka – Zagradec.    Živ žav med licitacijo slik. 

  
Razstava KD Korinj.     Vzgojiteljice Vrtca Krka – Medved išče pestunjo. 

  
Predstava Moja pravljica.             Predstava otrok PŠ Krka.



 

 

ZAKLJUČEK	
Veseli smo, da nam je uspelo narediti nalogo in tako zaključit raziskovanje. Naučili 
smo se veliko o gledališču in organizaciji festivala, na marsikatero vprašanje smo 
dobili odgovore. Zdaj vemo od kje naslov slikanice Pekarna Mišmaš. Družili smo se 
z vrstniki, ki tudi sami uživajo v igri in nastopih na odru. Prijetno smo združili s 
koristnim. Na samem festivalu smo prodali svoje slike, ki smo jih ustvarjali s slikarji 
na slikarskem ex-temporu. Tako smo zbrani denar namenili nakupu dodatne opreme 
na šoli (knjige za šolsko knjižnico in tekaške smuči), ki jo radi uporabljamo v 
razširjenih programih. Naučili smo se, da s svojimi idejami in  delom zmoremo in 
znamo ustvariti koristne produkte. 

Vsi so nas podprli  in nam radi pomagali. Zdaj bomo znali novim turistom še bolje 
predstaviti kraj. Nimamo več toliko treme in smo bolj samozavestni, ker bolje 
poznamo stvari. Izražali smo svoje mnenje in ideje, ki smo jih skupaj izoblikovali v 
končni izdelek. Pri oblikovanju, raziskovanju, opazovanju smo se zabavali. 

V nalogi smo poskušali povezati in uporabiti dotedanje raziskovalne naloge in 
ponudbo nadgraditi z novo temo. Ponudba je pestra, za vsakogar nekaj, primerna tudi 
za odrasle. 

Veliko sodelujemo s Turističnim društvom Krka, ki nam vedno prisluhne in nam 
pomaga, krajem, krajani in ostalimi društvi. 

Ob koncu naloge se želimo iskreno zahvaliti članicam Pridne krške roke, KD Krka, 
KD Korinj in našim čebelarjem.  

	
 



 

 

TURISTIČNE	INFORMACIJE	
 

Osnovna šola Stična, Podružnična šola Krka 

Krka 1a, 1301 Krka 

tel. (01) 7887 393 

http://www.os-sticna.si 

 

 

Turistično društvo Krka 

Krka 1b, 1301 Krka 

tel. 041 276 252 

http://www.tdkrka.si 

 

 

NAČRT	ZA	STOJNICO	
- satnice iz njih naredimo provizorično gledališče – tako, da igralci »kukajo« skozi 

odprtine 
- kratke lutkovne predstave 
- hkrati to uporabimo za predstavitev promocijskega materiala 
- tabure v natur barvi, da goste na stojnici povabimo, naj sedejo in si ogledajo del 

predstave 
- iz posnetkov dosedanjih festivalov smo naredili kolaž, projekcijo na šolskih tabličnih 

računalnikih 
- nagradna igra za obiskovalce na tablicah, ki bi želeli sodelovati 
‐ mali hlebčki kruha (koruzni, beli, črni) 
‐ pregovori o kruhu (uganke) 
‐ slikanice Pekarne Mišmaš 
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