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Kako bo potekalo delo?
• Ogledal si boš dokumentarni film Čas kurentov, skozi katerega boš 

podrobneje spoznal zgodovinski razvoj maske.

• Skozi PowerPoint predstavitev boš natančneje spoznal kurentovo 
opremo.

• Izdelal boš kurenta iz naravnega materiala, poslikal masko.

• Sestavil boš zgodbico in jo posnel.

• Virtualno se boš sprehodil po zbirki pustnih mask na ptujskem gradu.

Kaj potrebuješ?
• različni naravni material za ustvarjanje,

• zvezek, škarje, lepilo, barvice

• material za ustvarjanje (papir, blago, semena,…)



KURENT

Kurent ali korant, kot mu pravijo domačini, je najznačilnejši pustni lik Dravskega
in Ptujskega polja. 

Po izročilu s poskakovanjem kurenti s hudim truščem iz dežele odganjajo zimo in 
kličejo pomlad ter dobro letino. 

Klikni na spodnji link in si oglej film:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-feljton/174674522

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-feljton/174674522


Kurentova oprema
Kapa ali maska

Osnova je iz usnja, nato pa je večji del obdan z ovčjo kožo. Ima pobarvano 
naličje z odprtinami za oči ter dolgim nosom, pod katerim so sirkove brke ter 
zobje iz fižola.

Dolg rdeč jezik je narejen iz usnja. Lahko je okrašen.



Kurentova oprema
Kapa ali maska

Glede na to, kaj je na vrhu maske ločimo dve vrsti kurentov:

Rogati
ima prave kravje rogove

Pernati
ima peresa, rogove iz usnja

in pisane trakce



Kurentova oprema
Kožuh in Zvonci

Kožuh je največji kos
kurentove opreme, narejen iz
ovčje kože.

Lahko je različnih barv. V eni
opremi je lahko 7-8 ovčjih kož.

Ima 5 kravjih zvoncev, ki so
okrog pasu pritrjeni na
verigi.

Dodatno so opasani z
usnjenimi naramnicami.

Kožuh Zvonci



Kurentova oprema
Čevlji in gamaše

Praviloma ima kurent obute
težke čevlje, s katerimi lažje
lovi ravnotežje.

Na nogah ima volnene
gamaše. Lahko so rdeče ali
zelene barve.

Čevlji Gamaše



Kurentova oprema
Ježevka

Je debelejša lesena palica, ki ima na vrhu ovito bodičasto ježevo kožo. Z njo grozi 
zimi. Nanjo si kurent naveže robčke, ki jih dobi od deklet. 



• Pojdi na dvorišče, travnik ali gozd in naberi čimbolj pester naravni
material, iz katerega izdelaš kurenta. Imeti mora vseh šest kosov
opreme (kapa ali maska, kožuh, zvonci, čevlji, gamaše in ježevka).

• Fotografiraj ga in sliko pošlji učiteljici.

• Izmisli si zgodbico o nastanku in življenju tvojega kurenta.

• Posnemi jo in posnetek pošlji učiteljici.

Naloga





• Včasih so lahko bili kurenti samo mladi, neporočeni fantje,

• kurentove opreme ne moreš kupiti v običajni trgovini,

• kurent vedno hodi v skupini, ki jo spremlja maska hudič,

• število kurentov iz leta v leto narašča,

• največ kurentov na enem mestu se vsako leto zbere na ptujskem 
karnevalu,

• niti eden kurent nima enake poslikave na maski,

• kurent je uvrščen na UNESCOV seznam nesnovne svetovne dediščine.

Zanimiva dejstva o kurentih



Naloga

Na trši papir nariši masko in jo na unikaten, svojstven način poslikaj.

Uporabiš lahko kar imaš doma (barvice, vodenke, flumastre, ostanke 
papirja, ostanke blaga ali kakšnega drugega materiala, semena, 
kamenčke,…).

Daj domišljiji prosto pot!

Izdelek poslikaj in ga pošlji učiteljici.



Zbirka pustnih mask

Kurent ni edina maska, ki prihaja s ptujskega področja. Značilnih je še 
kar nekaj drugih mask, ki si jih lahko ogledaš na virtualnem sprehodu 
po zbirki, ki je urejena v muzeju na ptujskem gradu. 

Klikni na spodnjo povezavo.

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

https://artsandculture.google.com/streetview/jQE4O_A-P55ihw?sv_lng=15.86917537582406&sv_lat=46.42084142980508&sv_h=1.7549619642741305&sv_p=6.63211211339717&sv_pid=6ztsJKA6_QMmaM1bvGLPDw&sv_z=2.5760977903051865


Kurent v literaturi

O kurentu obstaja tudi veliko pisne literature, od pravljic do resnih 
knjig.

Namig: obišči knjižnico in si kakšno oglej ali preberi.



Preizkusi svoj spomin in reši kratek test.
Kaj si se naučil iz ogleda filma, PP predstavitve in virtualnega obiska muzeja?

Odgovore zapiši v zvezek, fotografiraj in pošlji učitelju!

1. Navedi drugo ime za kurenta:

______________________________

2. Ali je bila skozi zgodovino oprema kurenta enaka današnji?

DA                                                              NE



Preizkusi svoj spomin in reši kratek test.

3. Koliko tehta kurentova oprema?

od __________________ do _______________ kg

4. Ali je kurent dobrodošla maska pri ljudeh?

DA                                                    NE

5. Iz česa so pisani trakci na maski?

__________________________________



Preizkusi svoj spomin in reši kratek test.

6. Katera reka predstavlja ločnico med rogatim in pernatim                                                                   
kurentom?

Drava                                Polskava                               Sava

7. Kako imenujemo celotno kurentovo opremo?

__________________________________

8. Kakšne barve so lahko gamaše?

____________________                 ____________________



Preizkusi svoj spomin in reši kratek test.

9. Kako imenujemo navado, ki se ponavlja v nekem časovnem 
obdobju?

_________________________________

10. Naštej 3 značilne maske iz okolice Ptuja:

_______________     ______________    ________________



Če želiš, reši sestavljanko!



Zaključek

Čeprav je v današnjem času izgubil svojo magično moč, kurent ni zgolj 
navadna pustna maska. Je etnografski lik, ki odganja slabo ter prinaša 
srečo in zadovoljstvo. Je eden od simbolov slovenske identitete, na 
katerega smo lahko upravičeno ponosni. Je dediščina, ki pridobiva na 
popularnosti. V njem se še zmeraj ohranja nekaj skrivnostnega in 
magičnega.

Mogoče tudi ti oblečeš njegovo opravo?

Pripravila: Nataša Sardinšek, učiteljica v CŠOD Štrk


