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V soboto, 27. 5. 2017, je potekala še zadnja Sobotnica nadarje-
nih učencev naše šole.  
Z avtobusom smo se zjutraj odpravili proti Ljubljani. Na progra-
mu je bil ogled Muzeja iluzij in Slovenskega etnografskega 
muzeja.  
Našo pozornost je najbolj pritegnil muzej z  zanimivim imenom-
Muzej iluzij. Vstopili smo v nenavaden svet. Včasih je bilo težko 
verjeti svojim očem. Edinstvena izkušnja, ki nam je dokazala, da 
stvari in prostori niso vedno takšni, kakršne  vidimo s svojimi 
očmi.  
Vas zanima, kako izgleda anti-gravity soba, obrnjena soba, nes-
končna disko soba? Iskreno ogledalo, prividi, hologrami, optične 
iluzije, pa seveda najboljši od vseh – vortex predor? Sem vas 
prepričal? To morate doživeti ! 
Po neverjetnih in navdušujočih dogodivščinah v Muzeju iluzij 
smo se odpravili na sprehod po Ljubljani, pojedli malico, se ohla-
dili s sladoledom in si ogledali še Slovenski etnografski muzej.  
Prijazna vodička nas je popeljala na kratek sprehod po zgodovi-
ni Slovencev. Spoznali smo glavne značilnosti naših prednikov, 
kako so živeli, s čim so se preživljali, kako so doživljali svoj čas 
… 
Meni je bila zelo všeč razstava starih predmetov, ki mi je ponudi-
la novo doživljanje in izkušnjo preteklosti. 
Dan, poln vtisov in novih doživetij, je prehitro minil in hvaležen 
sem vsem organizatorjem izleta za zanimivo in zabavno Sobot-
nico.  

Jon Oskar  
Vodeb, 4. b 

SOBOTNICE, Ljubljana; 27. 5. 2017 

 

Osnovna šola Frana Roša 

CELJE, 12. 6. 2014 

MUZEJ ILUZIJ IN 

ETNOGRAFSKI MUZEJ 

mailto:info@muzejiluzij.si


EMA KLJUČARIČ, 5. b 
Letos sem prvič v delavnicah za nadarje-
ne. Najbolj všeč mi je bila sobota, ko 
smo pripravljali izdelke za evropsko vas, 
saj smo risali, jaz pa rada rišem.  V 
muzeju iluzij me je pritegnil prostor z 
valjem. Vedela sem, da se vrti le barvna 
podlaga, občutila pa sem, da se skupaj z 
valjem vrti moje telo. Poznala sem že 
indijanski običaj, da premaganemu sov-
ražniku odsekajo glavo; da pa so jo poto-
pili v vreli vodi, tako da se je lobanja skr-
čila,  sem zvedela  v muzeju v Ljubljani. 
Res je grozna. Tudi čevlji za japonske 
dame so bili zelo majhni. Že pet let sem 
vsako poletje v Ljubljani, vendar sem v 
soboto opazila nove kipe, zlasti na mos-
t o v i h  n a d  L j u b l j a n i c o .                                             
Priporočila bi ogled Muzeja iluzij, saj veš, 
da te stvari pretentajo, a vendar padeš v 
iluzijo.  

VEŠ, DA TE STVARI PRETENTAJO, A VENDAR PADEŠ V 

ILUZIJO 

STARA OBLAČILA SO BILA 
SKRBNO IZDELANA IN UNIKATNA 
 
ŠPELA ŽIČKAR, 6. b  
Nad vsemi delavnicami  sem navdušena, 
najbolj pa me je prevzela ekskurzija v 
Ljubljano.                                                       
Marsikaj zanimivega smo se naučili in 
videli. Zanimiv se mi je zdel poševni oder  
in slike, ki so bile črne, ko pa si se 
umaknil, so bile 3 D. Pritegnil  me je 
Einsteinov obraz, ki je simetrično narisan, 
zato se zdi, da te z oči spremlja, kjer koli 
si: zdi se, kot da premika oči. Tak obraz je 
zelo težko naslikati. Na tak način je 
naslikana tudi Mona Lisa.  Izvedela sem, 
da je iluzija  napačna predstava.                                                   
V etnografskem muzeju so mi bila všeč 
oblačila, ki so bila skrbno izdelana in 
unikatna, ne pa vsa enaka in serijska kot 
danes.  Ker je bil dan vroč, sem uživala v 
osvežitvi s sladoledom.  Morda bi 
naslednje leto pogledali kakšen kraj v 
Prekmurju, kamor gremo redko, ali pa bi 
zavili k morju, kar pa je daleč.  

VSI, KI BI SI RADI OGLEDALI 

ETNOGRAFSKI MUZEJ:  

Metelkova 2 , 1000 LJUBLJANA  

https://www.etno-muzej.si/  
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IGRAČE SO BILE V PRETEKLOSTI REDKOST 
 
TJAŠA PERČIČ, 7. a:  
Sobotnice so bil v letošnjem šolskem letu zelo zanimive. 
Še zlasti mi je bila všeč ekskurzija v Ljubljano. Naše glav-
no mesto je lepo urejeno, njegova urejenost in arhitektura 
pa privabljata mnoge turiste. Vrvež je opaziti tudi v vseh 
gostiščih in lokalih na prostem. Ljubljana mi je zelo ljuba, 
saj sem tam rojena, na mostu ključavnic pa imam s časov 
otroštva tudi jaz svojo.  V muzeju iluzij sem izvedela, kak-
šna je razlika med čarovnijo in iluzijo. Ogledala sem si 
številne optične prevare. Čeprav se zdi, da je ozadje zelo 
zapleteno, je razložljivo, obstaja pa nekaj iluzij, ki še 
n i m a j o  z n a n s t v e n e  r a z l a g e .                                                                 
V  Etnografskem muzeju me je zlasti pritegnilo razločeva-
nje ljudi v kaste in socialne skupine tudi na osnovi oblačil.  
Obleka naredi človeka. Dame z višjih slojev so nosile klo-
buke, navadne ženske pa rute.  Ustavila sem se tudi ob 
nekaterih delih, ki so zaradi razvoja tehnike skoraj izumr-
la: košnja s koso, ročno žetje žita ...                                                                                        
Igrače so bile v preteklosti redkost. Največkrat so jih imeli 
otroci premožnih družin, kmečki pa so se igrali s priložno-
stnimi pripomočki, ki so jih našli v naravi(storži, palice …).  

DREVAK SO POZNALI  ŽE 
LJUBLJANSKI MOSTIŠČARJI 

UROŠ UHAN, 8. b                                                                                                                                                                       
Nad ekskurzijo v Ljubljani sem resnično 
navdušen. Nikoli mi ni slabo, niti v avtu niti 
v avtobusu, ko pa sem bil v svetlobnem 
valju, sem komaj krotil trebuh zaradi 
slabosti, ki me je obšla že po petih minutah.  
Nekatere miselne igre, kot so kocka kača, 
ima tudi gospa Bojana Zorko, tako da mi 
niso bile neznane. Ugotovil se, da se zdi, da 
se slika premika, če so barve v določenih 
spektrih. Zanimiva mi je bila disko krogla v 
infinityroomu. V etnografskem muzeju sem 
se mudil pri orodju za čevljarsko obrt in 
pripomočkih za lovljenje bobrov ter ptic. 
Zelo zanimiv je bil drevak, v katerega smo 
sedli, in je nastal z dolbljenjem  mogočnih 
dreves. Taka plovila so izpričana že v času 
življenja ljubljanskih mostiščarjev in 
koliščarjev, o katerih je v knjigi Bobri pisal 
Janez Jalen.  Mogoče bi kdaj obiskali še 
Hišo eksperimentov ali pa Escap room. 
Vsekakor- poučna, zanimiva sobota, vredna 
udeležbe.  
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