
KULTURNI DAN V LJUBLJANI ZA 3. B RAZRED 

sreda, 16. 3. 2022 
 

1. AVTOBUS:  3. B – 9.00 (OŠ Bled) 

 

POVRATEK:  okoli 14.00 

 

RAZVOZ:   NE 

 

UČENCI POTREBUJEJO: dodaten obrok malice in pijače, primerna oblačila za ogled 

kulturnih ustanov 

 

 

PROGRAM 

 

Vsi učenci pridejo v šolo na prvo šolsko uro. Z učiteljico se pogovorite o vedenju na 

kulturnem dnevu. V šoli imate malico, nato odidete na avtobus. S seboj imejte še en obrok 

(hrana in pijača). Kosilo je za vse učence odjavljeno. 

 

Ogled koncerta Srečanje s Policijskim orkestrom – Martin Krpan, v Linhartovi dvorani 

Cankarjevega doma (ob 10.30) 

 

Ogled Hiše iluzij v Ljubljani 

 

UPORABA MASKE V CANKARJEVEM DOMU IN HIŠI ILUZIJ JE ZAENKRAT ŠE 

OBVEZNA! 

 

 

CENA 

 

♪ vstopnica za ogled koncerta       =5,00€ 

♪ vstopnina v Hišo iluzij       =6,00€ 

♪ prevoz 

 

Vsi stroški bodo obračunani na položnici. 

 

 

 

 

Mnogo lepega in poučnega na kulturnem dnevu vam želi 

učiteljica glasbene umetnosti 

Irena Kosmač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fran Levstik: 

MARTIN KRPAN 
 

Glasba: Emil Glavnik, priredil Viktor Mustajbašič 

Dirigent: Tomaž Kmetič 

Pripovedovalec: Jure Sešek 

 

 
 

Nekoč je živel Martin Krpan, močan in samosvoj človek. Ukvarjal se je s tihotapljenjem 

angleške soli, zaradi česar ga je oblast preganjala. Nekega zimskega dne, ko je Krpan tovoril 

sol na svoji kobilici, mu je prišel naproti voz, na katerem je bil sam cesar, ki pa ga Krpan ni 

prepoznal. Ker se je voz hitro bližal, je Krpan dvignil kobilico in jo brez težav prestavil, da je 

ne bi povozili. Cesarja je Krpanova moč presenetila, zato ga je ogovoril, nato pa se odpravil 

naprej. Leto dni po tem dogodku je po Dunaju začel razsajati strašen velikan Brdavs. Vabil je 

vse junake v boj, a ga nihče ni uspel premagati, ubil je vsakega premaganca, med njimi tudi 

cesarjevega sina. Takrat se je cesar spomnil na Krpana in ga dal poklicati. Ta se je odzval in 

prišel na Dunaj, kjer je s svojo močjo osramotil cesarjevo orožarno in konjušnico, saj se mu je 

vsako orožje, ki ga je prijel, zdrobilo v rokah. Za boj z Brdavsom je posekal najlepšo lipo na 

dvornem vrtu in se s tem zameril cesarici - a si nazadnje le priskrbel orožje in dal privesti z 

Vrha svojo kobilico, s katero sta šla nato v boj. Martin Krpan je Brdavsu z lahkoto odsekal 

glavo. Za nagrado je dobil dovoljenje za tovorjenje angleške soli in vrečko zlatnikov ter se 

zadovoljno odpravil domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGLED HIŠE ILUZIJ 
Vortex tunel 

Vortex tunel ni primeren za vsakogar. In mislimo povsem resno. Če ne prenesete vrtoglavice 

vam priporočamo, da počakate zunaj. Če pa ste dovolj pogumni, se pripravite na najboljšo 

dogodivščino. Boste zmogli? Mislite, da lahko hodite naravnost medtem ko so vaši možgani in 

občutki popolnoma zmedeni? Se vidimo na drugi strani tunela. 

Ames soba 

V tej sobi se dogaja nekaj čudnega. Ljudje se v ames sobi v nekaj sekundah povečajo ali 

pomanjšajo. Nekateri postanejo palčki, drugi pa zrastejo v velikane. Ste si kdaj želeli biti višje 

od vaših staršev ali prijateljev? Želja se vam uresniči v Hiši iluzij. 

Obrnjena soba 

Soba, ki nasprotuje zakonom gravitacije! V sobi se prepustite domišljiji in se slikajte v vseh 

možnih pozah. Samo vaša domišljija je meja. Kdo bo naredil najboljšo fotografijo? 

Zamenjava obraza 

Ste si kdaj želeli zamenjati nos ali pa kar celoten obraz pa se vam je zadeva zdela preveč odbita, 

boleča ali draga? Zdaj je to mogoče. In še povsem enostavno je. Izberite si prijatelja s katerim 

si želite zamenjati obraz in presenečeni boste. Ste si všeč? 

Glava na pladnju 

Ste lačni? Za vas smo pripravili vašo najljubšo jed - glavo vašega prijatelja! Ne skrbite nihče 

se ne bo poškodoval. In seveda ne pozabite narediti nepozabne fotografije. 

Disco soba 

Se radi zabavate? Potem obvezno zavijte v disco sobo in se prepustite ritmu glasbe. V disco 

sobi lahko preizkusite vaše plesne gibe, zapojete in se ob tem preprosto zabavate. Povabite tudi 

prijatelje, da bo zabava še boljša. Ne pozabite narediti fotografije nad katero bodo vsi 

navdušeni. 

Spoznajte skrivnosti barv 

Kaj se zgodi, če zeleno, modro in rdečo luč usmeriš v isto točko na beli steni? Nič! Stena ostane 

bela. Kako je to mogoče? Naučite se nekaj novega ob tem pa se pozabavajte s prelivanjem barv 

in napravite čudovito fotografijo. 

Kalejdoskop 

Najboljši selfie v mestu! Sliko si lahko tudi natisnete in si domov odnesete čudovit spominek 

na dogodivščine v Hiši iluzij. 

Optične iluzije 

Ne verjemite vašim očem in možganom, saj vas hitro zavedejo. Raziščite neverjetne skrivnosti 

optičnih iluzij. 



UČNI LIST IMEJTE S SEBOJ, SAJ BOSTE NA KONCERTU 

SKUPAJ Z ORKESTROM ZAPELI TRI SKLADBE. 

TUKAJ IMATE BESEDILA. 
 

 

 
 

 

 

KAJ MI POJE PTIČICA 
 

Kaj mi poje ptičica, ptičica sinička? 

Dobra volja je najbolja, to si piši za uho, 

Mile jere, kisle cmere z nami vštric ne pojdejo. 

 

Kaj odmeva mi korak, ko po stezi stopam? 

Dobra volja je najbolja, bodi dan na dan vesel, 

Smej se, vriskaj, pesmi piskaj, 

Pa lahko boš srečo ujel. 

 

Kaj mi potok žubori, ko po kamnih skače? 

Dobra volja je najbolja na vsej širni zemlji tej, 

Lica rdeča, smeh in sreča, to zaklad je, hej, juhej! 

KEKČEVA PESEM 
 

Kdor vesele pesmi poje, 

gre po svetu lahkih nog, 

če mu kdo nastavi zanko, 

ga užene v kozji rog. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh, 

v eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Bistri potok, hitri veter, 

bele zvezde vrh gora, 

grejo z mano tja do konca 

tega širnega sveta. 

 

TRATATA, ZDAJ IGRA NAŠA MUZIKA 
 

Tratata, tratata, tratatatatatata, zdaj igra naša muzika, 

trebuh not, prsa ven in v korak naprej tratata. 

 

Tratata, tratata, tratatatatatata, zdaj igra naša muzika, 

le naprej, v vrsto, hej! Stopi vsak naprej, tratata. 

 

In kdor sliši nas ta čas, vsakdo ve, da to ni špas. 

srce, o je, dekletom bije že. 

 

Tratata, tratata, tratatatatatata, zdaj igra naša muzika, 

hej, korenjak, zdaj le v korak, naprej, naprej, tratata! 


