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Priprava skupinskih pustnih mask ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu
Zmajev karneval – februar 2017
Na naši šoli smo se tudi letos odločili, da sodelujemo v projektu Priprava skupinskih pustnih mask,
ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter
sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu. Zato smo prijavili svojo udeležbo na tradicionalnem
Zmajevem karnevalu v Ljubljani, ki se je začel na pustno soboto, 25. februarja 2017, ob 11. uri.
Organizator karnevala sta bila Mestna občina Ljubljana in Lutkovno gledališče v sodelovanju z
ljubljanskimi osnovnimi šolami.
Letošnji sprevod so poleg že tradicionalnega zelenega zmaja, maskote, ki je ena največjih v
evropskih mestih, vodile skupinske maske otrok, ki smo jih z učenci izdelali v šoli. Tema Zmajevega
karnevala 2017 so bili »Slovenski literarni junaki«, kajti Ljubljana je v decembru 2015 prejela stalni
naziv Mesto literature, ki ga Unesco podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim
sodobnim literarnim utripom.
Ljubljanski Zmajev karneval je obsegal veliko pustno povorko po mestnih ulicah Ljubljane, v kateri
so med drugim sodelovale tudi skupine tradicionalnih, etnološko obarvanih pustnih mask. Pustni
karneval se je pričel ob 11. uri na Bregu (Novi trg) in se nadaljeval čez Čevljarski most do Mestnega
trga, po Stritarjevi ulici na Prešernov trg in po Wolfovi ulici do Kongresnega trga.

Le kdo ne pozna Pedenjpeda?! Pedenjped je korenjak, malokdo mu je enak. Zmerom hrabro se drži,
pred ničemer ne zbeži. Učenci naše šole so jih izdelali kar devet, zato so imeli precej dela:
Pedenjped frizer, Pedenjped dvojčka, Pedenjped sladkosned, Pedenjped učenjak, Pedenjped
glasbenik, Pedenjped slikar, Pedenjped vrtnar in Pedenjped zaspanček. Navdih so seveda dobili pri
avtorju knjige Pedenjped pesniku Niku Grafenauerju in ilustratorju Marjanu Mančku.
Pri izdelavi mask so sodelovale učenke in učenci, ki so obiskovali izbirni predmet likovno snovanje
1 in 2, nekateri učenci pa so maske tudi nosili in tako na Zmajevem karnevalu zastopali našo šolo:
Maurizio Čuček, 7.b, Luka Aleksander Omahen, 7.b, Lara Tekavec, 7.b, Maša Rovšek Tašner, 7.b,
Alea Korpar Jerebic, 7.a, Ariana Bašić, 7.a, Klara Požarnik, 7.b in Rok Požarnik, 5.a, Vit Mekiš, 7.a,
Kaja Trontelj, 7.b in Lučka Nuhanović, 7.a.
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Petra Novak Trobentar
učiteljica likovne umetnosti na OŠ Franceta Bevka
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