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KULTURNI DAN ZA 8. IN 9. RAZRED 

Z učenci 8. in 9. razreda smo se v sredo, 12. oktobra 2022, odpravili na kulturni dan v 

Ljubljano. Najprej smo si v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma ogledali koncert 

Tolkala v orkestru v organizaciji Glasbene mladine Slovenije. Z izvajalci, člani  

Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije in Slovenskega tolkalnega projekta 

SToP z dirigentom Simonom Dvoršakom ter povezovalcem Francijem Krevhom, smo 

z zanimanjem potovali v svet tolkal.  

Po koncertu smo se z učenci 8. razreda sprehodili do Narodne galerije, kjer smo si ob 

pripovedovanju antičnih mitov ogledali razstavljena dela iz 16. in 17. stoletja ter tudi 

nekatera iz začetka 19. stoletja. Vodička nam je pripovedovala o prvem prijatelju ljudi, 

Prometeju, o Avrori oziroma Zarji, ki vsako jutro preleti nebo, o kaznih, ki so doletele 

Akteona in Danaide, o usodi Andromede in drugih. Razgledni ogled smo zaključili s 

kratko delavnico po skupinah in povzeli celotno dogajanje.  

Z učenci 9. razreda smo po koncertu odšli do Tromostovja in opazovali Plečnikovo 

arhitekturo ter tako obudili spomine na vsebino letošnjega Metelkovega dne. Zatem so 

si tudi oni ogledali razstavo Od starega veka do moderne v Narodni galeriji. Po stalni 

zbirki smo se sprehodili skozi vsa umetnostna obdobja in spoznali ključne slovenske 

umetnike in njihova dela, ki so nastajala od srednjega veka vse do moderne. Obnovili 

smo tudi znanje o motivih v umetnosti. 

Vsekakor smo se na kulturnem dnevu veliko novega naučili, predvsem pa spoznali, 

kako je glasbo poslušati v pravi koncertni dvorani z več kot 80 glasbeniki na odru ter 

aktivno opazovati in razpravljati o razstavljenih umetninah v galeriji.    

 

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnjih fotografijah. 

 
Poročilo napisala: Metka Babič, učiteljica glasbene umetnosti 

Fotografije: Metka Babič in Darja Plut 
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