
V DUHU ČASA 

 

Draga učiteljica Maja, 

danes smo si ogledali vašo predstavo V duhu časa. Vaša ideja in namen, da bi 

prenovili javorniški grad, mi je zelo všeč. Skozi igro sem opazila zgodovino in sedanjost 

vašega ali našega gradu. Verjamem, da se je vaša zgodba in predstava o prihodnosti 

gradu prijela tudi župana.  

V celotni predstavi mi je bilo najbolj všeč prijateljstvo in ljubezen, ki v tej zgodbi 

preobrneta vse. Še enkrat ste nam dali dokaz, da se človek lahko spremeni in da je 

vse v nas. Všeč sta mi bila tudi duha, ki sta te vrednote večkrat pokazala. Ko je veliki 

duhec odšel, je nekako povedal malemu duhcu, da je čas, da odraste. 

Vsi igralci so dobro odigrali svojo vlogo. Čas je samo iluzija, a res je, da živimo v 

njegovem duhu. 

 

Gaja Tušek, 8. r., april 2017, Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na 

Koroškem, mentorica Bojana Verdinek, prof. 

 

V DUHU ČASA 

 

Danes smo si ogledali predstavo V duhu časa. Predstava je prikazovala nekdanji blišč 

in sedanjo bedo javorniškega gradu ter se spogledovala z rešitvijo za prihodnost. Ta 

različna obdobja sta povezovala dva duha. V nekdanjih časih so na gradu plemiči imeli 

gostije in se prenajedali, a v današnjem času je grad past za mladino, ki se ne znajde 

v življenju. A vse se da spremeniti, če le hočeš. Tako so se tudi mladi spremenili, le 

eno priložnost so rabili, tako kot grad. Le priložnost mu moramo dati, da spet zasije kot 

v starih časih. 

 

Jan Kokot, 8. r., april 2017, Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, 

mentorica Bojana Verdinek, prof. 



V DUHU ČASA 

Pozdravljeni, 

Radi bi se vam zahvalili, ker ste nas povabili na ogled vaše igre. Zelo smo se je veselili 

in bila nam je vsem zelo všeč.  

To zgodbo smo doživeli zelo lepo. Govori o štirih mladostnikih, treh fantih in punci. Ti 

štirje mladostniki so počeli razne stvari, kot so kajenje, uživanje alkohola, drog … Eden 

izmed mladostnikov se je zaljubil v punco, ki je tudi kadila, a si ona tega ni želela, želela 

si je lepšega življenja in hoje po pravi poti, zato je predlagala, da ustanovijo svojo 

glasbeno skupino. Ko se je Šluki zaljubil v Jasno, mu je, zaradi ljubezni, končno uspelo 

reči ne alkoholu in cigaretam in s tem prepričati tudi druga dva fanta, ki sta bila na isti 

poti, da izbereta boljše življenje.  Najbolj všeč nam je bil pomen celotne predstave, ki 

smo ga razumeli, kot da nikoli ne smeš obupati, tudi če je zelo težko in pa, da ti tudi 

pravi prijatelji in seveda ljubezen, lahko pomagajo uspeti in doseči tisto, kar si želiš.  

Ta vaša zgodba, ki smo si jo ogledali danes, je bila zelo poučna, saj je govorila o 

današnji mladini, kako mladostniki že uživajo alkohol in kadijo cigarete ter iščejo druge 

stran poti. Všeč nam je bila tudi zaradi tega, ker si najbrž vsi ljudje na svetu želijo manj 

drog, cigaret in alkohola. Govori namreč o aktualnih problemih in želji, da bi končno 

obnovili javorniški grad, saj se tam, kot je bilo prikazano, zbirajo mladi in si uničujejo 

svoja življenja. Pokazali so tudi, kako lahko ljubezen spremeni tvoje mnenje o življenju 

in tudi prijateljstvo. Ima srečen konec, ker je ekipa na koncu ustanovila bend in so 

nehali kaditi, piti in se drogirati. Tako so štirje mladostniki stopili na pravo pot in bili 

končno zadovoljni sami s sabo. Še naprej vam želimo veliko uspeha. 

 

Maja Marinković, Aljaž Godec, Ema Šuler, Luka Kelaidis in Špela Klančnik, 8. r., april 

2017, Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, mentorica Bojana 

Verdinek, prof. 

 

 


