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Dnevi dejavnosti, obvezne 
izbirne vsebine, interesne 
dejavnosti...
IZHODIŠČE
V šoli preživimo približno 12.000 ur svojega otroštva. 
Veliko tega, kar se v šoli učimo in izkušamo, nas oblikuje 
za celo življenje. Poleg tega, da otroci prejemajo potrebno 
šolsko znanje, naj bi ob tem razvijali tudi pomembne 
socialne, čustvene, kognitivne in motorične sposobnosti. 
Cirkus, kot vzgojna metoda, ponuja to možnost, saj:

spodbuja družbeno vključevanje, timsko delo, 
pripadnost, kulturno raznolikost in ustvarjalnost v 
okolju, kjer vlada pozitivno vzdušje, kjer ni mesta za 
tekmovalnost;

ponuja učenje najrazličnejših cirkuških tehnik brez 
razlikovanja med družbenimi razredi, kulturami in 
stopnjo dosežene izobrazbe;

spodbuja in motivira udeležence, da so v formalnem 
in neformalno učnem okolju bolj uspešni in 
produktivni;

krepi osebni razvoj, motoriko in pozitivno zavedanje 
svojega telesa.



POČUTITE SE DOBRO V ŠOLI
Učenje in razvoj najbolje delujeta, kadar se otroci 
počutijo varne in sprejete. Znanje se bolje 
absorbira in dosegajo se zadani učni cilji. Vsi v 
razredu bi morali izkusiti ugled in spoštovanje, 
varno tveganje, pripadnost in skupno praznovanje 
svojih dosežkov.

BOLJŠA POVEZANOST IN UČNI USPEHI
V prijetnem, učnem, cirkuškem okolju postanejo 
otroci oziroma razred bolj produktivni in povezani 
med seboj. Program podpore se začne v cirkuški 
dvorani in nadaljuje (konča) v učilnici. Otrokom 
pomaga pri razvoju močne osebnosti in trdne 
razredne skupnosti.

Nov podporni program Cirkusa Fuskabo 
učencem pomaga prepoznati in odkriti svoje 
prednosti in sposobnosti, pri tem pa vključi vse 
v šolskem razredu. Razred podpiramo, da se 
razvije v sposobno in zmogljivo skupino:

  z otroci, ki skrbijo drug za drugega
  s pravili, ki pomagajo vsem
  z učitelji, ki (se) jim otroci zaupajo
  z večjo produktivnostjo in učnim uspehom



Kakovostno IZVAJANJE
Izkušena ekipa trenerjev Cirkusa Fuskabo spremlja in podpira 
otroke skupaj z učiteljem. Program zagotavlja, da vsak šolar 
dobi optimalno individualno pomoč.

Cirkus V UČILNICI 
Ob koncu cirkuške aktivnosti ima učitelj možnost nakupa 
cirkuške škatle z obsežnim gradivom za igranje, sodelovanje in 
vadbo ter opremo. Vključen je natančen opis učnih gradiv in 
možnost uporabe.

Brezplačno USPOSABLJANJE
V nadaljevalnem programu ponujamo brezplačno cirkuško 
usposabljanje za učitelje v Cirkusu Fuskabo. Kako lahko v 
razredu promoviram in razvijam cirkuške aktivnosti? Kako 
uporabljam cirkuško metodo? Kako upravljam naloge 
sodelovanja? Kako razmišljam z otroki?

Nadaljevalna RAST 
Pravila in metode, razvite v Cirkusu Fuskabu, učitelj ponavlja in 
poglablja v razredu in vsakdanjem šolskem življenju. Cirkuška 
škatla ima pri tem pomembno vlogo in se uporablja. Cirkus 
Fuskabo je pri implementaciji lahko v podporo in pomoč.



Enodnevni obisk razreda v Cirkusu Fuskabo
do 5 šolskih ur | do 25 učencev | 15€ na učenca
Šolski razred se bo spoznal in vadil cirkuške discipline, kot so: zračne 
akrobacije (trapez, svila, lira), žongliranje in vrtilne discipline (žogice, 
diabilo, kitajski krožnik...), obvladovanje ravnotežja (krogla, hoja po 
vrvi, rolabola...) in talna akrobatika. Struktura aktivnosti vsebuje tudi 
skupinske igre in zaključno evalvacijo.

Tridnevni obisk razreda v Cirkusu Fuskabo
3 dni, do 5 šolskih ur na dan | do 25 učencev | 49 € na učenca
Učenci cirkuški program obiskujejo tri dni zaporedoma. Poleg zgoraj 
opisanih aktivnosti dodatno pripravljajo in zadnji dan izvedejo 
zaključni nastop pred njihovimi starši, učitelji, ravnateljem, itd. 
Pozitivni učinki v skupini so tu še bolj vidni.   

Nadaljevalni program v Cirkusu Fuskabo
Po dogovoru
V podpornem programu je možno nadgraditi aktivnosti v primeru, da 
določen razred želi med šolskim letom ali pa naslednje šolsko leto 
nadaljevati s programom. V tem primeru sledimo učnemu načrtu in 
kakovostnemu spremljanju skupine.

CIRKUŠKA ŠKATLA!
Cirkuška škatla vsebuje cirkuško opremo: 12 žogic, 3 diabole, 5 
kitajskih krožnikov, 2 flowersticka, in gradiva za uporabo cirkuških 
rekvizitov. Poleg tega vsebuje tudi knjigo Stevena Desanghera »Poglej 
me!«, ki obravnava cirkuški pristop za delo z otroki in mladimi preko 
cirkuške umetnosti. Cena škatle: 150,00 € 

PONUDBA*
Prvič v Sloveniji ponujamo osnovnim in srednjim šolam alternativo klasičnemu 
preživetju različnih zunanjih dejavnosti. Prednost cirkusa je v tem, da se lahko 
uporabi kot kulturna ali športna dejavnost (lahko tudi oboje), odvisno od same 
metode dela. V podpornem programu ponujamo različne aktivnosti, in sicer:

Program lahko prilagodimo vašim željam in potrebam. Cena vključuje delo trenerjev, amortizacijo 
opreme in stroške obratovanja dvorane. V primeru nastopa tudi pripravo in izvedbo ter tisk vabil.



fuskabo #cirkusjelep

KONTAKT, REZERVACIJE IN SVETOVANJE
Cirkus Fuskabo, Zavod Salesianum OE Skala
Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
Telefon: 030 641 714
E-naslov: fuskabo.skala@gmail.com
www.skala.je/cirkusfuskabo

Znanstvena podpora
Cirkuška metoda v šolah v tujini beleži 
velike uspehe. Vsi, ki sodelujejo v 
cirkuških delavnicah in projektih, 
kasneje navdušeno pripovedujejo o 
svoji izkušnji, govorijo o moči igre, o 
premaganju svojih negotovosti in 
strahov, o učenju in praktičnem 
izvajanju številnih cirkuških tehnik ali 
navušenju in napetosti ob predstavitvi 
svojih na novo pridobljenih izkušnjah. 
Cirkus kot vzgojna metoda spodbuja 
sodelovanje, krepi medsebojno 
zaupanje, razvija motoriko in predstavlja 
zdrav način življenja. Cirkus deluje za 
(praktično) vsakogar. 
Naš novi podporni cirkuški program  je 
oblikovan na podlagi zelo razvitega in 
popularnega nemškega sistema, ki 
povezuje in razvija cirkuško metodo na 
šolskem področju. 

O Cirkusu Fuskabo
Cirkus Fuskabo temelji na mladinskem 
in socialnem cirkusu, kjer preko 
cirkuških veščin vzgajamo otroke in 
mlade ter spodbujamo njihov osebni in 
socialni razvoj. Je del programa 
nevladne organizacije Skala (Zavod 
Salesianum), ki deluje že več kot 24 let 
pod sloganom Center priložnosti za 
otroke in mlade.

Poslanstvo
Odkriti, krepiti in razvijati osebni in 
ustvarjalni potencial ter otrokom in 
mladim omogočiti socialno vključevanje 
preko cirkuških umetnosti.

Vizija
Postati prepoznaven kakovosten 
razvojni center mladinskega in 
socialnega cirkusa v Sloveniji.
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