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PAVEL IN GAVEL

Aleksander Fredro je poljski avtor, ki se ukvarja s poljsko 
tradicijo, kulturno dediščino na zelo originalen način. V 
njegovem delu spoznamo soseda Pawla in Gawla.  Pawel je 
tradicionalist, introvertiran intelektualec, cinik, medtem ko 
je Gawel nasilnež, neusmiljen lovec, lačen zabave, upornik, ki 
sledi uničenju tradicije poljske visoke družbe. Slogan, ki ga oba 
naslavljata v obliki reka, se nanaša na posebno razumevanje 
osebne svobode: Moja hiša je moj grad, vendar oba odlikuje 
poseganje v svobodo drugega.

 PAVEL IN GAVEL

Paul and Gall shared a single home:
Paul lived upstairs and Gall down below;

Paul, a quiet fellow, never bothered a soul.
Gall, his sole neighbour, he was crazy though.

Just stayed in his room with a gun, for real,
running, trying to hunt for his next mad meal,

seeing foxes, rabbits, he would hunt to kill,
jumping up and down, never keeping still. 

Paul had to say something, in spite of the riot,
They were neighbours, right? Gall could not deny it.

„Sir, your hunting ways, can they be more quiet,
else might I suggest a less ambitious diet?“

But Gall screamed: „I will not be hassled!
I do as I please. My home is my castle!“

What was there to say? Paul went back upstairs,
going crazy now, pulling out his hair.

Gall is sound asleep, he just doesn‘t care,
yet, when he next wakes, trouble‘s in the air.

.

Not just trouble – rain! Dripping from the ceiling,
Gall races upstairs, by Paul‘s keyhole kneeling

sees a flooded flat, Paul perched on a shelf
with a fishing rod, smiling to himself.

So when Gall then cries: „Are you mad, by god?!“
Paul replies: „No sir, I‘m fishing for cod.“

„Cod? Have you gone crazy? Stop this now, you rascal!“
To which Paul retorts: „My home is my castle!“

And so we learn something oh-so true:
As you do by others, they will do by you!



PAVEL IN GAVEL

 1. Delitev v skupini

Udeleženci preberejo besedilo. Vsaka skupina dobi nalogo oblikovati dnevno sobo enega glavnih likov. 
Prva skupina oblikuje dnevni prostor Pavla, ki živi v hiši zgoraj, druga skupina pa dnevni prostor Gavla, ki 
živi v hiši spodaj. Vsaka skupina na kratko predstavi prostor.

 2. Risanje predmeta

Udeležence pozovemo, da se razgledajo po prostoru svojega lika in razmislijo, kateri predmet bi v prostor  
dodali. Narišejo ga na list papirja in položijo na mesto, kjer se predmet nahaja.

 3. Glasovi v prostoru

Tista skupina, ki je oblikovala prostor, z glasovi uprizori  zvočno kuliso, proizvaja zvoke, ki so v sobi. Druga 
skupina je s hrbti obrnjena proti prostoru in posluša.

Skupini se zamenjata.

 4. Pismo

V skupini udeleženci razmislijo, kaj jim gre pri sosedu najbolj na živce. Med sosedoma so stalni konflikti, 
nastala je tudi škoda, ki sta jo povzročila drug drugemu. Vsaka skupina napiše pismo, ki je namenjeno 
sosedu, v njem zahtevata tudi povrnitev škode.

V skupinah en prostovoljec igra lik in glasno, doživeto (s komentarji) prebere pismo.



PAVEL IN GAVEL

 5. Analiza pisma

Vsaka skupina dobi obris. Na podlagi pisma na obris napišejo kako sosed vidi soseda in kaj o njem misli. 

Pavel je….

Gavel je…

 6. Obris

Vsak skupina dobi obris za svoj lik. Napiše s pridevniki kaj misli o sebi, kakšen je.

Jaz Pavel sem …

Jaz Gavel sem ….



PAVEL IN GAVEL

 7. Improvizacija

V skupinah uprizorijo obisk, ki ga dobi njihov lik. 
V kratki improvizaciji zaigrajo pogovor. Naloga 
je, da obiskovalci vedo, da sosed prisluškuje in 
da mora pogovor potekati tako, da bo pri sosedu 
vzbudil najhujšo nočno moro.

 8. Žive slike

Vsaka skupina pripravi 3 žive slike nočne more.

 9. Srečanje

Skupini uprizorita srečanje na hodniku (Pavli, Gavli). Srečanje se zgodi ob plosku, srečanju se ne moreta 
izogniti. V dvojicah udeleženci odigrajo kratke improvizacije.

Nato ob plosku zamenjajo vloge, Gavli so Pavli in obratno.

10. Improvizacija

V skupinah se pogovorijo o rešitvi, ki bi bila 
sprejemljiva za vsak par. Dva prostovoljca 
uprizorita improvizacijo, če ima kdo kakšno 
pripombo lahko odigrata še enkrat oz. lahko 
vlogo enega lika odigra kdo drug.



JOŽE PLEČNIK

 1. Obris

Vsaka skupina pripravi eno obdobje v življenju Jožeta Plečnika (zgodnje obdobje, zrelo obdobje, pozno 
obdobje) in na kreativen način izpolni obris. Udeleženci predstavijo življenje Jožeta Plečnika.

 2. Oseba iz življenja

V skupini se udeleženci pogovorijo o življenju Jožeta Plečnika in izberejo eno osebo iz njegovega življenja, 
ki je pomembno vplivala nanj.

 3. Vroči stol

Iz vsake skupine se na vroči stol usede en prostovoljec in se predstavi kdo je in v kakšni povezavi je z Jo-
žetom Plečnikom. Vsak udeleženec pripravi eno vprašanje za osebo na vročem stolu. Oseba na vročem 
stolu v vlogi odgovarja na vprašanja.



JOŽE PLEČNIK

 4. Fotografije Plečnikovih del

V skupinah uprizorijo obisk, ki ga dobi njihov lik. V kratki improvizaciji zaigrajo pogovor. Naloga je, da 
obiskovalci vedo, da sosed prisluškuje in da mora pogovor potekati tako, da bo pri sosedu vzbudil najhujšo 
nočno moro.

 5. Zemljevid Ljubljane

Z lepilnim trakom cela skupina na tla zariše mesto. Vsak udeleženec umesti svoje izbrano Plečnikovo delo 
na zemljevid mesta Ljubljane. 

 6. Voden ogled Plečnikovih del 

Udeleženci predstavijo Plečnikova dela v mestu Ljubljana v vlogi vodičev. To izvedejo tako, da vsak pri-
pravi predstavitev izbranega Plečnikovega dela in nas pelje na ogled mesta.



JOŽE PLEČNIK

 7. Instagram post

Vsak udeleženec naredi Instagram post. Izbere lokacijo, ki ga je najbolj navdušila in napiše komentar. 
Instagram sporočila razporedimo in postavimo na ogled. Udeleženci lahko objave všečkajo in komentirajo.

 8. Spomin

Igro spomin uporabimo kot zaključno aktivnost. Dva udeleženca (igralca) zapustita prosto. Ostali 
udeleženci v parih pripravijo vprašanje povezano z Jožetom Plečnikom in odgovor nanj. Eden v paru 
predstavlja vprašanje drugi pa odgovor. Mešano se razporedijo po prostoru. Igralca prideta sv prostor in 
iščeta pare.  



12 GRŠKIH BOGOV
(GRŠKA MITOLOGIJA)

 
Po grški mitologiji je na najvišji gori Olimp na severu Grčije živelo 12 grških bogov. Od tam so 
opazovali življenje ljudi, se vmešavali v njihova življenja in vplivali na svet in naravo.

Imeli so človeške lastnosti in strasti. Med njimi so se odvijali spopadi, vsi so želeli več moči. 
Vsak bog in vsaka boginja je bil zaveznik nečesa in vsak je imel svoj simbol, ki ga je predstavljal.



12 GRŠKIH BOGOV

“12 BOGOV V TEŽAVAH”

Scenarij…
Bogovi so imeli resen problem. Ljudje na Zemlji so se ves čas bojevali v krvavih vojnah 
in do bogov niso gojili nobenega spoštovanja. Ljudje jih niso častili v templjih in za 
njih prav nič žrtvovali. Istočasno so se med bogovi dogajali spori glede moči, ki so 
jo imeli, in o tem, kdo je ljudem najbolj ljub. Zato je Zevs sklical nujni »Sveti zbor« 
12 bogov, da bi se odločili, kako naj se soočijo s težavo. Na zboru so se soočali z 
dilemami, prepiri, obtožbami, trači. Po dolgih razpravah so se odločili, da podpišejo 
»sveto pogodbo« in se zavežejo k miru in sodelovanju, da bodo ljudem vzor.

IGRE ZA OGREVANJE

 

Vzemi žogo
Učenci stojijo v krogu skupaj z učiteljem. Učitelj vrže žogo in pove svoje ime. Naslednji, ki 
žogo ujame pove svoje ime in vrže žogo naprej naslednjemu učencu, ki to ponovi. Igra se 
nadaljuje dokler vsi v krogu ne predstavijo svojega imena.

Od 1-4
Skupina hodi po prostoru in ko učitelj zakliče določeno število od 1 do 4 morajo učenci 
slediti pravilom:

1 – zamrzneš

2 – premikaš se zelo počasi (počasni posnetek)

3 – pozdravljaš kot kralj ali kraljica

4 – bežiš, kot da te nekdo zasleduje in mu želiš ubežati

 GRADNJA OKVIRJA, VSEBINE 

Učilnica “v vlogi”
 Učitelj predstavi scenarij “12 bogov v težavah”.



12 GRŠKIH BOGOV

1. Dejavnost
Spoznajmo 12 grških bogov! 

Učitelj na papir nariše Sveto goro Olimp.

V skupinah vsak učenec pove, kako si predstavlja določenega boga, skupaj se pogovorijo 
in izmenjajo mnenja.

Učitelj predstavi karte, na katerih so narisani bogovi (podoba z bogom/boginjo, njihovi 
simboli in osnovni podatki). V grški mitologiji ima vsak bog/boginja svoj simbol in vlogo.

Učitelj nato predstavi rodoslovno drevo in učencem razdeli kartice. Vsak učenec mora 
predstaviti boga/boginjo, ki je na kartici in ga/jo postaviti na pravo mesto v rodoslovnem 
drevesu.

(Če je v skupini/razredu več kot 12 učencev, jih razdelimo v skupine in vsaka skupina dobi 
karto.)

Žive slike- vživljanje v vlogo

Vsak prevzame vlogo tako, da predstavi svojega boga/boginjo v živi sliki in upošteva vse 
podatke o njem/njej, ki so napisane na kartici. 

Za podporo svoji sliki, vlogi lahko učenci uporabljajo predmete, ki jih učitelj prinese v 
razred.

2. Dejavnost
Učitelj predstavi problem: 

Bogovi se ves čas borijo, ustvarjajo zarote in ne skrbijo za težave ljudi. Pozabili so na svojo 
vlogo in odgovornost. Hkrati tudi ljudje niso v miru, izgubili so vero in spoštovanje do 
bogov. Bogovi drug drugega obtožujejo za nastalo situacijo. Zevs, oče in vodja bogov se 
mora soočiti s problemom…

3. Dejavnost  
Učitelj v vlogi in improvizacija v skupinah: “Sveti zbor”

Učitelj v vlogi Zeus-a skliče “Sveti zbor” in poda navodila:

Delitev v tri skupine za razpravo in improvizacijo.

 • zelena skupina: Kaj se je zgodilo? Kako se začne? (dejstva)

 • rdeča skupina: Kateri razlogi so? (vzroki)

 • modra skupina: Kako lahko rešimo nastalo situacijo? (predlogi)

Vsaka skupina ima 15 min časa za razmišljanje, razpravo in pripravo kratke improvizacije.
Na tablo napišejo svoja razmišljanja in jih predstavijo skupini.

Učitelj v vlogi Zeusa void diskusijo tako, da poudarja vprašanja in odgovore.



12 GRŠKIH BOGOV

4. Dejavnost 

Ustvarjanje “Svete pogodbe”

Učitelj v vlogi Zeus-a skliče zbor in predlaga, da se ustvari “Sveta pogodba”, ki jo bodo 
podpisali in spoštovali vsi bogovi in bo dober zgled ljudem. Učenci na tablo napišejo 
ključne besede, sestavijo pogodbo in jo podpišejo.

5. Dejavnost 
Refleksija

V skupinah, izven svojih vlog se učenci pogovorijo o svojih vtisih. Učenci razpravljajo o 
vprašanjih, kot so:

  Kako so se počutili v vlogi?

  Kakšno mnenje imajo o reševanju konfliktov v “Svetem zboru”, kaj jim je bilo  
  všeč in kaj ne.

  Kaj si bodo zapomnili od zgodbe “12 bogov v težavah”?

Za konec cela skupina ustvari poster tako, da vsak učenec napiše pozitivno besedo ali 
frazo, ki opiše njegove občutke.



Radka Svobodová

KRALJ KAREL IV. 
IN GRADNJA 
KARLOVEGA 

MOSTU

Pripomočki:

• Slike Karla IV. Luksemburškega  
• slika Prage deljene z Vltavo 
• slika gradnje mostu v 19. stoletju
• listki s kratkimi opisi in slikami srednjeveških družin 
• slika temeljnega kamna mostu
• kostum za Karla IV. Luksemburškega
• dve poli velikih listov 
• flomastri
• več kosov blaga, rjuh in šalov za ustvarjanje improviziranih srednje-

veških kostumov



 KRALJ KAREL IV. IN GRADNJA KARLOVEGA MOSTU

Ogrevanje – potovanje v preteklost
Originalna glasba iz 14. stoletja, skupina hodi v prostoru, tako da ga zapolne. Učitelj poda navodila:

• Ko se predvaja ta glasba, hodite kot kralj.
• Medsebojno se pozdravite v vlogi kraljev.
• Hodite kot običajno.
• Pričnite hoditi kot reveži.
• Hodite kot običajno.
• Hodite kot … (plemstvo, duhovnik, kovač, vitez …)

Kaj vemo o kralju Karlu IV. in zgodovinskem obdobju v    
katerem je živel

Risalni blok  in flomastri so na tleh, na sredini papirja je položena slika kralja Karla IV., tiha glasba, ki je igrala v času  
ogrevanja se nadaljuje.

Skupina sedi v krogu, na tleh, v sredini so veliki listi papirja. 

Učitelj vpraša:

•  “Kaj vemo ali mislimo o tem plemiču in o zgodovinskem 
obdobju, iz katerega obdobja je? Kaj menimo o glasbi? Glasno 
povejte in zapišite. Poslušajte drug drugega in poskusite, da 
zapisanega ne ponavljate.”

Ko so vse ideje zapisane, jim izdamo slednje: 

•  “To je vojvoda Moravske, kralj Bohemije (Češke) in cesar 
Svetega rimskega cesarstva, kralj Karel IV.”



  KRALJ KAREL IV. IN GRADNJA KARLOVEGA MOSTU

Naracija o reki Vltavi
Učitelj pripoveduje:

•   “V času njegovega vladanja je reka Vltava delila Prago tako. (Pokaži sliko) Čez reko je bil dolgo, dolgo časa 
nazaj zgrajen lesen most, a so ga uničile poplave. Tako so med leti 1158 in 1172 zgradili kamnit most, imenovan 
Juditin most, ki je povezoval oba dela mesta. ¬¬¬”

Družine na Juditinem mostu leta 1341
Smo leta 1341. Razred razdelite na 4 manjše skupine, vsaka skupina dobi sliko in podatke o eni izmed družin (kova-
čeva, aristokratska, meniška ter družina lastnika pivnice).

Celotna skupina se odloči, kateri dan je “danes” – nedelja ali delovni dan. Potem vsaka skupina pripravi impro-
vizacijo tega, kako na življenje njihove določene družine vpliva Juditin most. Improvizacija je izvedena na mostu. 
V kratki improvizirani zgodbi poskusite gledalcem podati toliko informacij, kot jih imate zapisanih na sliki (lahko 
tudi berete s slike). Uporabite kose blaga in šale za izdelavo improviziranih kostumov.

Medtem ko se majhne skupine pripravljajo, učitelj pripravi most (označi položaj mostu z majhnimi blazinami). Ko 
skupine zaključijo s pripravami na improvizacijo, jim učitelj predstavi “most”. Skupinam   učitelj da nekaj minut, da 
se privadijo na sceno in prostor, ki jim je na voljo.

Majhne skupine ena za drugo izvedejo svojo sceno. Po vsaki sceni učitelj vpraša preostale skupine, kaj so videli, 
katera družina je nastopila in kaj so se naučili o osebah in njihovem življenju.

Če katere informacije manjkajo, jih lahko doda učitelj ali pa jih prebere skupina, ter ob tem pokaže  sliko, ki so jo 
dobili.



 KRALJ KAREL IV. IN GRADNJA KARLOVEGA MOSTU

Naracija o pomladni otoplitvi na reki
Učitelj pripoveduje:

•	 “Je februar leta 1342. Vreme je nenadoma postalo zelo toplo. Na reki Vltavi se topi sneg. Podnevi in ponoči 
v mestu odmeva glasno pokanje, zaradi lomljenja ledu. Preti nevarnost poplave in Juditin most je zaradi 
ledu in vode ob tej pomladni otoplitvi v nevarnosti.”

Grozljive družinske zgodbe o pomladni otoplitvi ob Vltavi.
Skupine zopet dobijo vloge družinskih članov. Vsaka družina ima seveda veliko grozljivih zgodb o pomladni oto-
plitvi ob Vltavi – o toplenju ledu in vodi. Vsi razmišljajo iz vidika svoje vloge, o vseh grozljivih zgodbah, ki so jih 
slišali od svojih babic, staršev, sosedov …

Trg in deljenje zgodb

Učitelj pripoveduje:

•	  “Današnji dan se odvija na veliki tržnici Male četrti (Malá Strana) (ta kraj je še danes blizu reke). Tja greste 
vsi deliti svoje zgodbe in ko boste tam, boste slišali reko ter lomljenje ledu (nahajate se blizu reke). V svoji 
vlogi se podajte do kraja, ter si domislite kaj na tržnici delate. Če tam prodajate, vzemite primerne rekvizi-
te.”

Učitelj nato šteje 3-2-1 – okamenite! Ko so vsi v vlogi sledi improvizacija. Iz žive slike učenci preidejo v prosto im-
provizacijo, v vlogah delijo njihove grozne zgodbe vezane na spomladanske otoplitve, ki so se zgodile v preteklosti.



  KRALJ KAREL IV. IN GRADNJA KARLOVEGA MOSTU

Učitelj v svoji vlogi naznani škodo, nastalo na Juditinem mostu.

Za improvizacijo učitelj pride v vlogi hudo prestrašene ženske (s šalom na glavi).

•	 “Na pomoč! Poslušajte, pomagajte, Juditin most je poško-
dovan! Reka ga je uničila! Kako bomo šli domov, na drugo 
stran reke?”

Učenci se odzivajo v svojih vlogah. 
Čez nekaj minut učitelj izven svoje vloge da učencem navodilo, 
da ostanejo v živi sliki (zamrznejo).

Kaj se dogaja v mislih oseb
Učenci ostanejo v vlogah v živi sliki. Učitelj se dotakne 
rame vsakega učenca posebej. Tistenega, ki ga dotakne 
pove o čem razmišlja.

„O MOJ BOG!“



 KRALJ KAREL IV. IN GRADNJA KARLOVEGA MOSTU

Kako so bili mostovi bili grajeni v 14. stoletju

Skupina v krogu sedi na tleh. V sredino kroga učitelj položi sliko, ki prikazuje gradnjo mostu.

Učitelj vpraša skupino:

•	 “Kaj vidite? Kdo je bil glavna delovna sila? Katero orodje so imeli? Je bilo delo varno?    
Kakšne sposobnosti so imeli? …”

Karel IV. sprašuje svoje svetovalce
Karel IV. pokliče svoje svetovalce. Kdo bi lahko bil v the časih kraljev svetovalec? Kako so govorili s kraljem? Kdo 
prvi pride v kraljevo dvorano? Je kralj prišel z napovedjo? Kdo želi biti kraljev napovedovalec? Kaj storijo vsi prisotni 
v dvorani, ko vstopi kralj?

Učitelj vzame kostum kralja Karla IV.

Učitelj vzame kostum kralja Karla IV.

•	 “Mi, Karel IV., Bogov izbranec kot vojvoda Moravske, kralj Bohemije (Češke) in cesar Svetega rimskega 
cesarstva, sem se vas odločil poklicati, moji zvesti, da vas prosim za nasvete. Naj zgradimo nov most čez 
reko Vltavo v naši ljubi Pragi? Pojdite in zberite vse prednosti in slabosti. Delajte pri svoji najboljši volji in z 
božjo pomočjo. Jutri želimo slišati vse vaše nasvete.”

Učitelj v vlogi lahko glede na število oseb v skupini, skupino razdeli v dve “delovni” skupini.



  KRALJ KAREL IV. IN GRADNJA KARLOVEGA MOSTU

Priprava nasvetov
Skupini naštevata prednost in slabosti gradnje novega mostu. Pripravita tudi način predstavitve in izbereta kdo 
bo nasvete predstavil kralju.

Karel IV. posluša svoje svetovalce

Učitelj je zopet v vlogi Karla IV. in kraljevi obred se prične.

Učitelj “Karel IV.” prosi svetovalce, da predstavijo, kar so pripravili. Bolj neverbalno kot verbalno se odzove na nji-
hove predstavitve.

Po vseh predstavitvah se učitelj kot Karel počasi sprehaja in razmišlja.

Potem naznani:

•	 “Mi, Karel IV., Bogov izbranec kot vojvoda Moravske, kralj Bohemije (Češke) in cesar Svetega rimskega 
cesarstva, sem se leta 1357 po Kristusu odločil, da bomo zgradili nov kamnit most, ki bo povezal obe 
nabrežji reke Vltave in našo priljubljeno naselbino mesta Praga. Most bo mosil naše ime. Prosili bomo 
naše astrologe, naj najdejo najboljši datum in čas za postavitev temeljnega kamna našega novega mostu. 
Odločili smo se, da bo gradbeni mojster mladi Peter Parler ter njegovi jeklarji.”

Odziv družin na novice o gradnji mostu

Učitelj pokliče očete (glave družin) iz prej sestavljenih družin in jim da skrivna navodila.
	
•	 “Zelo ste jezni na kralja, saj bo nov most zgradil za svojo slavo, kljub visoki ceni, za gradnjo pa bo izbral mlade-

ga Petra Parlerja, ki je zelo bojazljiv in star le 25 let. Za datum je prosil astrologe … kaj bo to pomenilo za nas?”

Družine zvečer sedijo okoli mize in ob večerji čakajo za mizo, da se vrne oče. Vse družine hkrati improvizirajo. Čez 
nekaj časa učitelj k njim pošlje očete z “aktualnimi novicami” (skrivno navodilo) in improvizacija se nadaljuje.

Povzetek družin
Vsak član družine pripravi eno poved, ki povzame njegovo/njeno mnenje o prejšnjem družinskem pogovoru. Ena za 
drugo pridejo na vrsto vse družine, pri kateri vsak član pove eno pomembno poved o prejšnjem pogovoru.

Družine, ki niso na vrsti, poslušajo.
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Karel IV. postavi temeljni kamen novega mostu
Skupina se razdeli na pol; vsaka polovica se postavi v vrsto, ki gleda proti drugi, približno 2 metra narazen (podob-
no drevoredu ali ulici-tunel misli). Vsi so v vlogi iz prejšnjih družin.

Učitelj v vlogi Karla IV. drži rekvizit, temeljni kamen novega mostu, in hodi med vrstama. Enega za drugim pogleda 
vsakega v vrsti. Vsak, ki ga Karel IV. pogleda, glasno pove, kaj je v njegovih/njenih mislih. “Karel IV.” se ne odzove, 
saj je povedano le kar osebe mislijo.

Preden Karel IV. vstopi v “ulico” reče:

•	 “Mi, Karel IV., Bogov izbranec kot vojvoda Moravske, kralj Bohemije (Češke) in cesar Svetega rimskega ce-
sarstva, bomo danes, 9. 7. 1357, točno ob 5. 31, postavili temeljni kamen našega novega mostu, ki bo nosil 
naše ime. Točno kot so določili naši astrologi, gredo številke v črti leto 1357, 9. dan, 7. Mesec, 5. 31. Nume-
rična črta ustvari 1-3-5-7-9-7-5-3-1.”

Ko “Karel IV.” prispe do konca “ulice”, svečano položi na tla “kamen” in odide.
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Družine in Karlov most danes

Učitelj pripoveduje: 

•	 “Danes Karlov most še zmeraj povezuje obe strani reke Vltave. Njegova dolžina je 520 metrov, širina meri 
10 metrov, podpira pa ga 16 stebrov.”

Skupina se razdeli na predhodnje družine.
•	 Kako danes izgledajo prej omenjene družine?
• Kdo je današnja aristokracija?
• So se menihi spremenili?
• Kakšno vlogo ima most v njihovih življenjih danes? (Promet je prepovedan, prehod je dovoljen le peščcem – za 

varstvo kulturne dediščine.)

Vsaka družina zopet pripravi improvizacijo tega, kakšno vlogo Karlov most igra v njihovem današnjem življenju. 
Medtem ko se majhne skupine pripravljajo, učitelj spet zgradi most s pomočjo blazin.

Ko skupine zaključijo s pripravo na improvizacijo, jim učitelj predstavi “Karlov most”.

Skupine ena za drugo odigrajo svojo sceno:

  

Razmislek(?)

•	 Kaj se je spremenilo od leta 1357 do danes?

Vsi v krogu sedejo okoli risalnega bloka s flomastri, na katerem na sredini lista piše 1357 – 2019 
(ali tekoče leto).

Učitelj poda navodila:

•	 “Karlov most stoji, a kaj se je spremenilo od leta 1357 do danes? Povejte na glas in zapišite. Poslušajte drug 
drugega in poskusite da zapisanega ne ponavljate.”

Skupina zapiše vse kar se spomni (hrana, izobraževanje, jezik, glasba, transport, znanost, medicina, itd.).

Ko skupine zapišejo vse svoje ideje, učitelj prosi, da iz vsake skupine nekdo vse zapisano prebere.


