LE ČEVLJE SODI NAJ
KOPITAR
SOBOTNICA, 11. 5. 2019
V delavnicah smo sodelovali učenci četrtega, petega, šestega in sedmega
razreda. Delo, povezano s staro obrtjo, je imelo literarni, umetnostni,
likovni, raziskovalni in literarni pridih.
Kaj smo počeli?
Izdelovali smo PRSTNE LUTKE.
Poslušali smo zgodbo o dečku z nogami iz gumbov. Želeli smo, da deček ne bi ostal
ujet v papir, zato smo ga oživili. Naredili smo mu noge, s katerimi se je lahko gibal.
Obuli smo ga v čeveljčke iz gumbov, školjk, plastelina in fižola.
»Prisluhnili smo zvokom različnih čeveljčkov. Čeveljčkov iz plastelina se ne sliši, čeveljčki iz školjk delujejo kot zvočilo- zvok
školjk zanimivo poudarja hojo dečka. Risba, še trenutek prej negibna na papirju, v rokah lutkarja oživi in začne misliti s svojo
glavo.«

Oživljeni deček je drugačen. A vendar tudi nanj sije sonce, tudi zanj leti zmaj, tudi on
ima prijatelja … to je zgodba o drugačnosti …
Ogledali smo si posnetek o slikarjih, ki slikajo z nogami, nato pa smo poskusili tako
slikati tudi sami.

Odkrivali smo KAKO JE SVETLOBA SREČALA ČEVELJ …?
V delavnici smo spoznali čevljarsko svetilko, nato pa raziskovali svetlobo v povezavi z
lečami in lupami.

USNJE NEKOČ IN DANES
Poučili smo se o čevljarskem orodju za obdelavo usnja, praktično spoznavali pravo
in tekstilno usnje ter iz njega izdelali prave umetnine.

LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR …
Kdo je bil Kopitar in kaj je kopito? Kaj pomeni vleči dreto; pobrati šila in
kopita in kako stalne besedne zveze povezati s čevljarstvom … kako
nastane čevelj; kje se izobraziti za poklic čevljarja, katere so dobre in
slabe strani poklica … kako najti odgovore na vsa vprašanja? In vendar
smo jih.

France Prešeren
APEL IN ČEVLJAR

Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vse vprek poslu¹a, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi.
Pred njo s kopiti čévljarček se ustavi;
ker ogleduje smôlec obuvalo,
jermenov, meni, da ima premalo;
kar on očita, koj Apel popravi.

Ko pride drugi dan spet mož kopitni,
namest' da bi šel dalj po svoji poti,
ker čevlji so pogodu, méč se loti;
zavrne ga obraznik imenitni
in tebe z njim, kdor nápčen si očitar,
rekoč: Le čevlje sodi naj Kopitar!
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