
 
19. 12. 2017 – Ogled gledališke predstave predstave Oliver Twist v angleškem jeziku 
 
 
19. decembra 2017 so si nadarjeni učenci 8. in 9. razreda v KD Krško lahko ogledali predstavo  Oliver 
Twist po literarni predlogi svetovno znanega pisatelja Charlesa Dickensa  v izvedbi The American 
Drama Group Europe. Za ogled predstave smo se odločili, ker je med glavnimi cilji učenja angleščine 
razvijanje celostne zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporočanje, kamor sodi tudi 
ozaveščanje o evropski in svetovni  kulturni dediščini in kulturni ter jezikoslovni raznovrstnosti Evrope 
in sveta. 
 
                                                                                                                                                    Andreja Rihter 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
We watched a movie Oliver Twist first and I liked it a lot. But then we watched the play and I liked it 
even more. I really liked the fact that 5 people actually played all the characters. They made a 
connection with the audience and I really liked it. It was like watching a movie in real life. I didn’t 
have such great expectations, but I enjoyed every second of the play. If I could see the play again, I’d 
definitely repeat that awesome experience. 
 
                                                                                                                                               Jakob Močnik, 9. c 
 
 
 
V torek, 19. 12. 2017, smo si ogledali predstavo Oliver Twist. Zgodba govori o dečku brez staršev, ki 
živi v ubožnici. Ko prosi za več hrane, ga pošljejo za vajenca pri pogrebniku, kjer grdo ravnajo z njim. 
Zato pobegne in se peš odpravi proti Londonu, kjer sreča otroke brez doma, ki se preživljajo s 
krajami. Zgodba ima do konca več zapletov in razpletov, za dobre ljudi pa se dobro konča. Predstava 
in film sta bila zanimiva in poučna. Še bolj sem hvaležna, da živim v drugačnih časih, imam družino in 
hodim v šolo. 
 
                                                                                                                                               Lana Žnideršič, 9. b  
 
 



 
V torek, 19. 12. 2017, smo si ogledali predstavo v angleškem jeziku, ki so jo odigrali angleški igralci. 
Najprej me je skrbelo, če bom vse razumela, vendar so igralci govorili zelo razločno. Všeč mi je bilo, 
ker so odigrali več vlog, nekajkrat so se prelevili v drugo vlogo pred našimi očmi. Imeli so le nekaj 
rekvizitov, vendar so jih res dobro uporabili. Igralci so bili zelo dobri, užitek mi je bilo pogledati 
predstavo. Zgodba govori o dečku Oliverju Twistu, ki ima težko otroštvo. Vidimo lahko, kakšno je bilo 
življenje različnih stanov v Londonu. Najrevnejši so živeli v ubožnicah. Všeč mi je bilo, ker je zgodba 
prikazana realistično in brez olepšav. Z veseljem bi si ogledala še kakšno predstavo te igralske 
zasedbe.                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                Eva Šribar, 9. c 
 
 
 
V filmu je gospod Brownlow prikazan kot pozitivna oseba, v predstavi pa vidimo, da se je odrekel 
lastni hčeri, ko je ta zanosila. Tudi negativec Fagin v primerjavi z drugimi ni tako slab, saj mu je mar za 
otroke, ki kradejo zanj. Ponekod po svetu še danes otroke zlorabljajo na tak način. 
 
                                                                                                                                              Tilen Tomić, 9. a 
 
 
Ogledali smo si gledališko predstavo Oliver Twist, v kateri so nam prikazali,  kako težko je bilo 
življenje v tistih časih. Pred predstavo smo si ogledali tudi film, ki mi je bil všeč. Ampak predstava je 
bila boljša, pa tudi igralci so govorili bolj razumljivo. Med filmom in predstavo so  določene razlike. 
Mislim, da v tistih časih življenje ni bilo lepo, saj je bilo veliko revnih ljudi, razlike med revnimi in 
bogatimi so bile še večje kot danes. 
 
                                                                                                                                             Miha Volčanšek, 9. a 
 
 
 

 


