
Obisk Ljubljane in predstavitev kulturne dediščine 

 

Kulturnega bazarja smo se udeležile v okviru UNESCO šole in  turistične vzgoje s 

spremstvom učitelja Kristjana Pertocija. Udeležile smo se osnove šole Fokovci, 

Negova, Apače in Bakovci. Pot je trajala okoli tri ure in po poti smo tudi uživali. 

Med potjo v Ljubljano smo lahko uživali v opazovanju lepot Slovenije. V Ljubljani 

smo se od avtobusne postaje odpravili peš do Cankarjevega doma, kjer smo se 

udeležile Kulturnega bazarja. Na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu smo 

predstavljali kulturno dediščino - Romansko rotunde v Selu kot naš posvojeni 

spomenik. S seboj smo imeli tudi dodatna gradiva kot so zloženke o Romanski 

rotundi, ki sta jih naredili Neli in Kaja, obeske, magnete in broške z značilno  

poslikavo Romanske rotunde pa smo izdelali učenci  9. razreda pri pouku likovne 

umetnosti. S seboj smo imeli tudi kratko ppt predstavitev o Romanski rotundi. 

Ko smo končali s predstavitvijo, smo imeli eno uro prostega časa za ostalih 

ponudnikov na Kulturne bazarju. Tudi nekaj fotografij smo naredili. Po ogledu 

Kulturnega bazarja smo si na kratko ogledali mestno jedro Ljubljane. Najprej smo 

se odpravili po Ljubljani s spremstvom in vodenjem  učitelja. Ogledali smo si kip 

Emonca, Kongresni trg, Tromostovje, Prešernov spomenik in hišo Julije,.. Nato 

pa smo nadaljevali ogled po Ljubljani brez spremstva učitelja, kar je bilo za nas 

veliko presenečenje, saj smo se v velikem mestu kot je Ljubljana slabo znašli. 

Med samim pohajkovanjem smo obiskali McDonald´s, kjer smo se odlično 

najedli. Po kosilu smo se odpravili po strugi reke Ljubljanice in si ogledali 

ljubezenske ključavnice. Dogovorjeni smo bili za uro, da se vsi skupaj zberemo. 

Po ogledu smo se počasi odpravili do avtobusa na avtobusni postaji. Čeprav smo 

želeli še ostati in si ogledati še ljubljanski grad, pa smo počasi morali kreniti proti 

domu. Na avtobusu je bilo  super, saj smo se zelo veseli, smejali, zabavali. Po 

dolgi vožnji smo po vrsti odložili udeležence drugih šol, na koncu pa smo še sami 

srečno prispeli do šole, kjer so  nas čakali starši. Tako se je za nas končal še en 

razburljiv dan.  

Saša Farkaš, 9. razred 
Romana Kumin, 9. razred 

 


