
GLASBENA UMETNOST 4 (25. 5. – 29. 5. 2020) 

Dragi četrtošolec, četrtošolka,  

še ostajamo pri baletu. Mnogi ste si najbrž že imeli možnost ogledati katero od 
baletnih predstav. Preveč jih je, da bi jih lahko strnili v eno uro, zato sem se odločila, 
da vam tokrat predstavim le enega od njih - HRESTAČA. 

Predstavljate si, da sedite v dvorani in nestrpno čakate na začetek…orkester zaigra 
uvodno melodijo….  

»Ko se zastor dvigne, zagledamo družino  med božičnim praznovanjem. Hči Klara, mali brat 
Fritz in njuna starša praznujejo s prijatelji, ko vstopi skrivnostni boter Drosselmeyer. S seboj 
prinese veliko vrečo daril za otroke. Vsi otroci so srečni, izjema pa je Klara, ki ni dobila darila. 
Nato Drosselmeyer pokaže tri plesalke, ki so lutke v naravni človeški velikosti: vsaka odpleše 
en ples. Ko so plesi končani, se Klara približa Drosselmeyerju in ga prosi za darilo. Žal, 
možaku je zmanjkalo daril, zato steče Klara v materino naročje in se zjoče. Drosselmeyer  
naredi Hrestača, leseno lutko vojaka, ki lahko z usti tre orehe. Klara je vesela, Fritz pa je 
ljubosumen in zlomi lutko, a boter jo spet popravi.  

Zabava se konča, družina gre spat, Klaro pa skrbi za Hrestača in gre ponovno k božičnemu 
drevesu, da bi ga videla. Zaspi s Hrestačem v naročju… 

 Ko ura odbije polnoč, Klara zasliši mišje glasove. Zbudi se in hoče zbežati, vendar jo miši 
ustavijo. Hrestač jo s svojo vojsko brani, Mišji kralj pa vodi miši v boj. Ko Mišji kralj zabode 
Hrestača, vrže Klara vanj čevelj in miš pogine. Ostale miši se umaknejo in s seboj vzamejo 
svojega vodjo. Klara joka za svojim mrtvim Hrestačem, njene solze pa ga obudijo v življenje. 
Oba zaplešeta, Hrestač pa se spremeni v princa in jo odpelje v deželo Sladkorne vile, kjer ju 
pozdravljajo plešoče snežinke. Prebivalci dežele plešejo zanju. 

Klara se zbudi pod božičnim drevesom s Hrestačem v naročju.« 

Poglej odlomek iz oddaje Infodrom… https://youtu.be/v28VlyEWPn4 

Oglej si še nekaj odlomkov iz tega baleta: 

https://youtu.be/Wz_f9B4pPtg  

https://youtu.be/v28VlyEWPn4 

Baletno predstavo spremljamo še z večjim veseljem, če je zanimiva tudi scena, če so 
plesalci oblečeni v zanimive kostume,…  

V glasbeni zvezek pod naslov BALET (HRESTAČ) nariši: 

- kostum (oblačilo) za eno od oseb v zgodbi  ALI 

- sceno (ozadje) za enega od »dogodkov« v tej baletni predstavi. 

Prijeten teden ti želim. 

 




