POROČILO – KULTURNI BAZAR

V četrtek, 31. marca 2016, so se nadarjeni učenci 6. a, 6. b, 7. a in 7.b (13. učencev) v okviru
dejavnosti za nadarjene udeležili Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu.
V Ljubljano smo se odpeljali z vlakom. Na železniško postajo smo se odpravili po predčasnem
kosilu (11.40). Čas na vlaku (12.25- 14.03) smo izkoristili za utrjevanje znanja o Sloveniji s
pomočjo igre Rojstni dan Moja Slovenija.

Na pešpoti od Železniške postaje do Cankarjevega doma smo naredili štiri postaje, kjer smo
si ogledali glavne znamenitosti Ljubljane:
1. Trg Osvobodilne fronte (Železniška postaja, Avtobusna postaja, spomenik Rudolfa
Maistra),

2. Prešernov trg (Prešernov spomenik, Cerkev Marijinega oznanjenja, Tromostovje,
Ljubljanski grad, Mestna hiša, Ljubljanska tržnica),

3. Kongresni trg (Park Zvezda, spomenik Sidro, Univerza v Ljubljani, Uršulinska cerkev),

4. Trg republike (Cankarjev dom, spomenik Edvardu Kardelju, spomenik Revolucije,
Državni zbor Republike Slovenije)

V okviru Kulturnega bazarja je potekal obsežen program. Najprej smo si na razstavnih
prostorih v treh nadstropjih Cankarjevega doma ogledali bogato ponudbo tristotih kulturnih
ustanov iz vse Slovenije.
Nato pa smo se glede na interese udeležili dveh delavnic:
1. GLEDALIŠKA DELAVNICA- GLEDALIŠKO ZAODRJE: HOJA PO GLEDALIŠČU
Učenci so spoznali svet, ki jim ob obisku gledališke predstave ostane zakrit. Spoznali in
preizkusili so se v različnih gledaliških poklicih (garderober, masker, rekviziter, tonski tehnik,
lutkovni tehnolog…), se pogovarjali z ustvarjalci predstav, si nataknili masko in oblekli pravi
gledališki kostum. Pobrskali so po rekvizitarni nenavadnih odrskih predmetov in izvedeli,
kako v lutkovni delavnici izdelajo različne lutke in kdo jih animira.

2. FILMSKA IN GLASBENA DELAVNICA
Simulacija snemanja filmskega prizora je bila za učence edinstvena izkušnja vpogleda v
dogajanje na filmskem setu. Šlo je za predstavitev osnovnih filmskih poklicev in prikaz
opreme ob praktičnem primeru. Učenci so se preizkusili v različnih filmskih poklicih. Učenci
so v glasbeni delavnici z različnimi tolkali ustvarjali ter medsebojno delili ritmično in glasbeno
izkušnjo. Vsak si je izdelal tudi svoj instrument.

Preostanek časa smo namenili bralni kulturi, kar je bil tudi poudarek letošnjega kulturnega
bazarja. Na razstavnih prostorih kulturnih ustanov smo se sprehodili po poti knjige in
spoznali njen razvoj od nastanka do bralca.

Zadnja postojanka pred odhodom domov je bila stojnica RTV Slovenije. Tu so se učenci
preizkusili v televizijski delavnici v vlogi televizijskih novinarjev in posneli svoje vrstnike.

Na pešpoti nazaj do Železniške postaje smo se ustavili pred Nebotičnikom in Borzo. Ob 17.55
smo se z vlakom odpravili proti Celju kamor smo ob 19.25 tudi srečno prispeli. Čas smo si
krajšali z igro Medvedek Lovro spoznava Slovenijo.
Zapisala Julija Grm

Seznam učencev
1. LUKA DJURIČIĆ 6. a
2. ZALA JAUŠOVEC 6. a
3. GAL OMAN 6. a
4. TIJA KLJUČARIČ 6. a
5. BARBARA RAZDEVŠEK 6. a
6. MAJA ŠPEGELJ 6. b
7. JURE ANTOLIČ 6. b
8. JAŠA MAROLT 7. a
9. ROK LEBAN 7. a
10. DAVID MOTOH 7. a
11. ANJA GUZEJ 7. b
12. NIK ALEKSEJ MODRIJANČIČ 7. b
13. UROŠ UHAN 7. b

