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KULTURNI DAN ZA 6. IN 7. RAZRED 

 
Z učenci 6. in 7. razreda smo se v torek, 15. novembra 2022, odpravili na kulturni dan 

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

Glasbene reke v organizaciji Glasbene mladine Slovenije. Z izvajalci, člani 

Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije z dirigentom Slavenom Kulenovićem, 

baletnimi plesalci Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter povezovalcem Jušem 

Milčinskim, smo z zanimanjem potovali s tokovi različnih rek.   
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Z učenci 6. razreda smo po koncertu odšli do Mestnega muzeja Ljubljana, kjer smo si 

ogledali razstavi z delavnicama. 6. a je z vodičko podrobneje spoznal Emonca, 6. b pa 

Plečnikove realizirane in nerealizirane projekte, zapise, intimne skice, načrte, risbe, 

makete in kipce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:os-skocjan@guest.arnes.si


OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN, PODRUŽNICA Bučka  

VRTEC RADOVEDNEŽ ŠKOCJAN                                                                    
Spletna stran: www.os-skocjan.si 

E-pošta: os-skocjan@guest.arnes.si 

 

Z igro in učenjem  do znanja za življenje 

                                   

 

 

Po koncertu smo se z učenci 7. 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. Raziskovalni ogled smo zaključili z 

delavnico po skupinah, povzeli celotno dogajanje ter izdelali svoj atribut.  

 

 

 

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

kako je glasbo poslušati v pravi koncertni dvorani z več kot 70 glasbeniki in 25 baletnimi 

plesalci na odru ter aktivno opazovati in razpravljati o razstavljenih umetninah v muzeju 

in galeriji.    

Poročilo napisala: Metka Babič, učiteljica glasbene umetnosti 

Fotografije: Metka Babič, Patricija Haler in Mateja Sladič 
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