Kulturni dan v Ljubljani
V četrtek, 22. 11. 2018, smo se učenci šestih razredov odpravili na kulturni dan v
Ljubljano. Odšli smo na knjižni sejem ter v Narodno galerijo.
Na 48. Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu smo spoznali, kdo vse
sodeluje pri nastanku knjige: pisatelj, urednik, opremljevalec, ilustrator, agent … Svoje
knjige je razstavljalo ogromno različnih založb, kot so Mladinska knjiga, Cankarjeva
založba, Učila, Založba Dravlje, Didakta … Naš vodič nam je na kratko povedal nekaj
podatkov o založbah, pisateljih in ilustratorjih. Ogledali smo si tudi razstavo ilustracij
znanih slovenskih ilustratorjev.
Po predstavitvi smo si lahko sami ogledali celotno razstavišče v kar treh nadstropjih,
lahko smo si kupili tudi kakšno zanimivo knjigo, se slikali s pisatelji …

Po ogledu knjižnega sejma pa smo odšli še v Narodno galerijo Slovenije. V prvem delu
muzeja smo si ogledali razstavo del iz obdobja gotike. Ogledali smo si freske in kipe.
Seznanili smo se z načinom izdelave fresk. Freske nastanejo tako, da se slika na svež
omet. Freske so bile zares čudovite. V naslednjem prostoru muzeja je bila tudi zelo
velika slika, ki je prikazovala cesarico Marijo Terezijo.

Naslednji dve sta prikazovali skupinski avtoportret. Vodička nam je povedala nekaj
zanimivosti o teh slikah. V naslednjem, malo manjšem prostoru, smo videli slike
meščanske in plemiške družine. Razlika je bila opazna že na prvi pogled. V
meščanskih družinah so se ljudje bolj razumeli s svojo družino, v plemiških pa so
njihovi pogledi usmerjeni le nase in na svojo lepoto. Videli smo tudi sliko pisatelja Ivana
Tavčarja in njegove žene. O njem nam je vodička povedala veliko zanimivosti.
V avli smo si ogledali še ogromen Robbov
vodnjak. Bili smo začudeni, saj tako
velikega vodnjaka še nismo videli.

Kulturni dan je bil poučen in zanimiv, a
najbolj nam je bilo všeč, ko smo se lahko
sami sprehodili po knjižnem sejmu in si tudi
kaj kupili.
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