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C. Perault, N. Kuret, prir. E. Majaron: Obuti Maček, Lutkovno gledališče Ljubljana, 1989 
 

Učni list 1: VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE ZGODBE 

 

1. Naštej junake, ki nastopajo v lutkovni predstavi. V predstavi nastopajo mlinarjevi sinovi, obuti 

maček Krnjav, župan, Zgaga, kralj Rožmarin, minister Majaron, kraljična Polonica, grof Karabas, 

slugi Čok in Čik, kočijaž, velikan Salemson, trije godci.  

2. Kako je bilo ime mlinarjevim sinovom? Najstarejšemu sine je ime Anže (brata ga kličeta tudi 

Anžuh), srednjemu Blaže in najmlajšemu Jure. 

3. Kaj je podedoval vsak izmed njih? Anže je podedoval mlin, Blaže osla, Jure pa mačka. 

4. Kaj je za darilo obuti maček prinesel kralju? Maček je kralju prinesel jerebico in zajca. 

5. Kako je najmlajši sin prišel do gosposkih oblačil? Maček je mlinarjevemu sinu naročil, naj se gre 

kopat v reko in sleče svoja oblačila. Ko se je mimo pripeljala kraljeva kočija, je maček skočil na 

pot in rekel, da je potepuh grofu Karabasu ukradel suknjo. 

6. Na kakšen način je mlinarjev sin postal lastnik gradu? Maček je velikana pretental, naj se 

spremeni v miš, in nato ga je požrl. Tako sta se maček in Jure polastila njegovega gradu.  

7. S katerimi besedami je maček povedal ostalim, da je požrl velikana? Maček je rekel: »Velikan je 

že tam, kjer ni muh.« 

8. V predstavi se pojavi nekaj narečnih besed. Napiši njihove sopomenke. 

penzjon - pokoj 

ohcet – svatba, zabava ob poroki 

ženiti se – poročiti se 

bezati - priganjati 

cagavec - omahljivec 

9. Na katere instrumente igrajo godci in maček na koncu predstave? Godci igrajo na kontrabas, 

klarinet in rog, maček pa na harmoniko. 

10. Katero ljudsko pesem zaigrajo godci? Zaigrajo pesem mi se 'mamo radi. 

Obkroži, za katero vrsto skladbe gre. VALČEK  POLKA   KORAČNICA 
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Kako nastane lutkovna predstava (Iz popotne torbe, RTV Slovenija, 14. 5. 2010) 
 

Učni list 2: KAKO NASTANE LUTKOVNA PREDSTAVA 

 

1. Katera vrsta lutke je Gašperček? Gašperček je marioneta (lutka na nitkah). 

2. Katere vrste lutk še poznaš? Poznam še lutke na palici, senčne lutke, ročne lutke, naprstne lutke. 

3. V lutkovni predstavi Obuti maček se pojavi tudi pravi igralec. Koga upodablja? Igralec upodablja 

velikana. 

4. Preberi povedi in v pravilen vrstni red razporedi postopek izdelave lutke na palici. 

5. Glavo natakne na trup. 

2. Iz papirja izreže vse dele telesa. 

4. V glavo pritrdi palico s kovinskim mehanizmom, da se bo lahko premikala. 

1. Izdelovalec lutk po sliki pripravi natančne načrte za vse dele lutke. 

6. Na trup pritrdi roke. 

3. Nariše načrt za mehanizem, ki bo premikal glavo. 

 

5. Naštej nekaj poklicev, ki sodelujejo pri nastanku predstave. Lahko si pomagaš z odjavno špico 

predstave Obuti maček (25'50''). Nekateri poklici, ki sodelujejo pri nastanku lutkovne predstave 

so: izdelovalci lutk, krojači, animatorji, recitatorji, scenografi, režiserji, glasbeniki, mojstri luči. 

6. Koliko slik mora za vsako sekundo filma narediti animatorka, ki v prispevku ustvarja lutkovni 

animirani film? Animatorka mora za vsako sekundo filma narediti 25 slik.  

7. Katere dele telesa si animatorji pred predstavo še posebej ogrejejo in razgibajo? Zakaj? 

Animatorji si pred predstavo še posebej dobro ogrejejo in razgibajo usta, da lahko glasno in 

razločno govorijo, ter roke, da lažje vodijo lutke. 

8. Kako so oblečeni animatorji med predstavo? Zakaj misliš, da ravno tako? Animatorji so med 

predstavo oblečeni v črno, da so manj vpadljivi. Gledalci morajo namreč pozornot usmeriti v 

lutke in ne v animatorje. 

9. Na koncu predstave Obuti maček spremljaj napise in zapiši, katerega leta je bila predstava 

uprizorjena. Predstava Obuti maček, ki smo jo videli, je bila uprizorjena leta 1989. 

10. Katerega leta pa so bile izdelane lutke? Lutke so bile izdelane leta 1953. 


