
ODZIVI NAŠIH UČENCEV NA MUZIKAL: 
 
Muzikal Vesna mi je bil všeč, saj … 
 
… je bil zabaven in so v njem nastopale nekatere osebe, ki so znane že od prej. (Nik Bračun, 8. c) 
 
… so predstavili zelo zanimivo in doživeto zgodbo. Tudi ples in petje sta bila dobra. (Suzana Cajzek, 8. 
c) 
 
… so dobro igrali in dobro uprizorili letalo. (Anže Javornik, 8. d) 
 
… saj je bil smešen, zabaven in humoren. Najbolj me je navdušil prizor, ko je Samo spoznal Vesno, 
Sandi in Krištof pa sta se v grmu jezila, saj je namesto neprivlačne deklice prišla privlačna Janja. (Filip 
Kumberger, 8. c) 
 
… so se igralci dobro vživeli v svoje vloge. Najbolj všeč mi je bil začetek v učilnici in konec, ko so vsi 
skupaj zapeli in zaplesali. (Lara Ferleš, 8. c) 
 
… je bil zelo zanimiv. Najbolj mi je bilo všeč, ko so sceno zelo hitro spremenili. Igralci so se dobro 
vživeli v samo igro. (Sara Vnučec, 8. c) 
 
… je bil zelo humoren. Všeč mi je bilo tudi to, da govori o mladostnikih in šoli. (Žiga Mastnak, 8. d) 
 
… je govoril o neposlušnosti mladih. Všeč mi je bilo tudi to, da se je po največjem zapletu vse 
postavilo na svoje mesto. (Tadej Vrešak, 8. d) 
 
… je bil smešen in zabaven. Všeč mi je bilo petje, najljubši igralec pa Samo. (Blaž Šumlak, 8. c) 
 
… je bil zabaven in zanimiv. (Lana in Eva, 8. d) 
 
… se je zgodba lepo dopolnjevala s petjem. (Tilen Hvala, 9. c) 
 
… so igralci zelo dobro in prepričljivo igrali svoje vloge. Scena je bila zelo domiselno izdelana. (Rok 
Hladin, 9. d) 
 
… saj je bil zanimiv, smešen in tudi poučen. Všeč mi je bilo, da sta se povezovala glasba in ples. (Urša 
Štrok, 9. d) 
 
… imam zelo rada glasbo in ples. Tudi sama bi se rada čez nekaj let znašla na kakšnem gledališkem 
odru. Med predstavo sem se zelo smejala, skoraj pa tudi jokala. Posebej všeč mi je bilo, da so igralci 
zelo sodelovali z občinstvom. (Špela, 9. d) 
 
… so zelo lepo peli. Zgodba je zelo lepa ter polna čustev, veselja in zabave. (Klara, 9. c) 
 
 
… sem ga prvič gledal. Najbolj mi je bil všeč prizor, ko so bratje zafrkavali slikarja. (Tomaž Povalej, 9. 
d) 
… so veliko peli in plesali. Tudi scena mi je bila zelo všeč. Ogled priporočam ljudem vseh starosti, še 
posebej pa najstnikom. (Julija Krivec, 9. d) 
 



Najbolj všeč so mi bile pesmi, saj sem bolj glasbeni »tip«. Bilo je zelo doživeto, vendar pa me prizora z 
letalom in Vesnin polet s padalom nista najbolj navdušila. Menim, da bi lahko bila bolje prikazana. 
Vseeno je bila to čudovita izkušnja. (Laura Potočnik, 9. c) 
 
Muzikal je bil super, kar se je videlo tudi ob koncu (stoječe občinstvo in dolg aplavz). To je bil moj 
drugi muzikal. Ogledala sem si že Briljantino, ki mi je bila tudi všeč, ampak Vesna je bila še boljša. Če 
bi lahko, bi vsekakor ogled muzikala ponovila. (Nika Verbovšek, 9. c) 
 
Bilo je »fajn« in zanimivo, tema o šoli in ljubezni. Muzikal je bil lep, še večkrat bi si ogledal kaj 
takšnega. (Matej Strašek, 9. c) 
 
Muzikal je bil v redu. Malo se mi je zdel dolg, želel bi si manj petja in več igranja. Drugače pa 
fantastično. (Klemen Lotrič, 8. c) 
 
Najljubša sta mi bila začetek in konec. Navdušila me je vsebina in pesmi, ki so jih peli. (Lea, 8. c) 
 
Muzikal se mi je zdel v redu, saj so bili prizori in liki smešni, posebej sosed slikar. Uporabili so 
melodije znanih pesmi, kar se mi zdi zelo bistro. (Aljaž Pirš, 9. d) 
 
Muzikal sem gledal prvič. Mislim, da si bom ogledal še kakšen muzikal. Všeč mi je, ker pojejo, plešejo 
in igrajo. Všeč mi je bilo menjavanje scene (kuhinja, letališče …). Če bom lahko, si ga bom ogledal še 
enkrat. (Anže Povalej, 9. d) 
 
Muzikal Vesna mi je bil zelo všeč.  Imeli so zelo dobro pripravljeno sceno, še posebej zanimiva je bila 
tista v letalu. Igralci so izvrstno igrali, vsi so tudi zelo lepo peli. Muzikal bi si z veseljem ogledala še 
enkrat, saj je bil res prečudovit. (Lucija Smole, 9. c) 
 
Muzikal Vesna je bil zelo zanimiv. Igralci so zelo lepo peli in igrali. Scena je bila zelo dobro 
postavljena. Zanimivo je bilo opazovati, kako so združili petje, ples in igro. Zelo so mi bile všeč pesmi, 
ki so jih peli. Super je bilo, da je predstava trajala kar nekaj časa. Celotna predstava je bila zelo lepo 
odigrana. (Lea Gole, 9. c) 
 
Muzikal mi je bil zelo všeč. Moj najljubši del je bilo petje, saj so zelo lepo peli. Res škoda, da je bilo 
tako kratko. (Eva Drofenik, 9. d) 
 
Muzikal mi je bil zelo všeč. Zanimiva je bila scena, še bolj pa petje in ples igralcev. Nekatere 
nastopajoče sem tudi poznala, zato mi je bilo še bolj všeč. Čas je zelo hitro minil, zato bi si predstavo 
zagotovo ogledala še enkrat. Priporočila bi ga vsem, ki imajo radi petje, ples in igro. (Ema Čokl, 9. d) 
 


