OŠ D R. LJU D E V ITA PIV K A PTU J

SNEŽNA KRALJICA
PRA V LJICA N A M SPORO ČA , D A LJU BE Z E N IN SK RB Z A D RU G E PRE M A GA TA V SE OV IRE .

POVZETEK PRAVLJICE SNEŽNA KRALJICA
V rag je naredil zrcalo, ki je kazalo najgrše in najslabše plati ljudi. O dsev lepega se je spačil v grdo, resnica je
postala laž, iz dobrote je velo sovraštvo. Poslal je zrcalo širom sveta in z njim kvaril ljudi, dokler se niso
skoraj vsi zdeli sebi in drugim grdi, um azani in pokvarjeni. A to m u ni bilo dovolj, hotel je spriditi tudi
nebo. V iše in više je dvigoval zrcalo v svojem pohlepu, vse hitreje, vse m očneje, dokler se zrcalo ni raztreščilo
na m ilijone, bilijone, kvadriljone drobnih koščkov, ki so se razpršili po svetu. Še zdaj se koščki vrtinčijo po
nebu in kadar se kom u zarijejo v oko, ne vidi več lepega. K om ur se zarijejo v srce, ta postane hudoben.
N a podstrešju dveh hiš v m estu sta živela deček in deklica: K A J in G E R D A . B ila sta prijatelja. Poleti sta
sedela pred oknom a, kjer so cvetele vrtnice, pozim i sta opazovala snežinke. N ekega poletja je priletel K aju
drobec zrcala v oko in eden v srce. Postal je hudoben. Prišla je zim a in K aj se je šel sankat. O dpeljala ga je
Snežna kraljica. K er se K aj dolgo ni vrnil, ga je šla G erda iskat. R eka jo je v čolnu odnesla k dobri čarovnici.
Ta je hotela im eti G erdo pri sebi. V prelepem vrtu je posekala vse vrtnice, da bi G erda pozabila na K aja.
Toda ostale so vrtnice na njenem klobuku. G erda je ušla in naprej iskala K aja. N aletela je na krokarja. Ta jo
je poslal k princeski in princu, ki sta ji dala kočijo s konji in lepe obleke. V gozdu so kočijo napadli
razbojniki. R azbojniška hči je G erdo odpeljala s seboj. Ponoči sta ji gozdna goloba povedala, da sta videla
Snežno kraljico. K aja je odpeljala na severni pol v svoj dom . M ala razbojnica ji je dala severnega jelena in
G erda je odjahala proti severu. N a poti sta se ustavila pri dveh m odrih ženah. Prva ji je povedala, da je K aj
pri Snežni kraljici srečen, ker im a v srcu in v očesu košček stekla. D ruga pa je povedala, da nosi G erda s
seboj najm očnejše orožje – ljubezen in skrb za K aja. G erda je vsa prem ražena prispela do straž Snežne
kraljice. To so bile ogrom ne snežinke, ki so bile videti kot strašni vojščaki. Z ačela je m oliti in para iz njenih
ust se je začela počasi sprem injati v prelepe angele. Ti so prem agali ledene vojake. V ogrom ni ledeni palači je
G erda našla K aja. B il je črn od m raza in je ni prepoznal. O bjela ga je in zajokala. N jene solze ljubezni so
raztopile steklo v njegovem srcu. Tudi on je zajokal in solze so splaknile steklo tudi iz očesa. Prepoznal je
G erdo in jo objel. Skupaj sta se vrnila dom ov in bila spet prijatelja.

N A STO PA JO ČI
*Deček Kaj: Daniel
*Deklica Gerda: Natalija
*Snežna kraljica: Tanja Rugani
*Snežinkar in stražarji ledenega dvorca : Andrej, Janko in Rajko
*Plesna skupina: Severđana , Patricija, Anja B., Anja H., Sandra, Branka, Karolina, Gina, Kaja c
Marina
*Lutkovna skupina: Sara, Kaja, Maja, Žiga, Janko
*Orffova skupina: Andrej, Janko, Rajko Bučar, Marina, Žan
*Bobnarska skupina: Andrej, Janko, Rajko
*Mentorice: Dragica Emeršič, Marija Arnuš, Lidija Hameršak Marin, Jasna Veber Zazula
*Koncept predstave po pravljici Snežna kraljica Hansa Christiana Andersena: Jasna Veber
Zazula
*Ilustracija stojnice: Kaja Z., Gina, Janko, Andrej, Jan, Rajko, Aleksandra, Darinka, Leon, Natalija,
Katarina
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