
UNESCO dan v Ljubljani 

 

V okviru UNESCO šole in turističnega vzgoje smo se učenke 9. in 8. razreda 

udeležile Kulturnega bazarja v Ljubljani. Kot vsak šolski dan, smo se pripeljale z 

avtobusom in s kombijem v šolo. Pri šoli nas je že čakal kombi, da se odpravimo 

po druge učence iz drugih UNESCO šol, ter da se odpravimo v Ljubljano. Pridružili 

so se nam še vrstniki iz OŠ Bakovci, OŠ Apače in OŠ Negova.  Vožnje je potekala 

prijetno, obogatena s pogovori,  nekateri učenci pa smo se pripravljali na 

predstavitev kulturne dediščine v okolici svojega kraja. Ko smo prispeli na cilj, 

smo se odpravili do Cankarjevega doma peš. V Cankarjevem domu se je odvijal 

vseslovenski Kulturni bazar. Najprej smo se osvežili, nato razstavili naš material 

in se pripravili za predstavitev. Med čakanjem, da bomo predstavili kulturno 

dediščino smo se slikale s kužkom.  

Me smo predstavljale Romansko rotundo v Selu, ki je že nekaj let naš posvojeni 

spomenik. Obiskovalce smo seznanile z značilnostmi te majhne cerkvice in 

opisale njeno notranjost in zunanjost. Predstavitev smo popestrile še z magnetki, 

obeski  za ključe in broškami s podobami rotunde, ter zloženkami. Večino 

materiala smo pripravile same, nekaj zloženk pa smo dobile tudi iz TIC-a v 

Moravskih Toplicah.  

Po našem nastopu  smo si šle ogledat tudi ostalo ponudbo Kulturnega bazarja in 

predstavitve drugih primerov kulturne dediščine iz vse Slovenije.  Po ogledu 

drugih ponudnikov in predstavitev smo se zmenili, da bomo naredili kratek ogled 

Ljubljane – predvsem najbolj znanih točk starega mestnega jedra.  Po ogledu 

Ljubljane smo lahko en del dneva sami preživeli v mestu. Nekateri smo šli v 

McDonald´s, drugi na ogled reke Ljubljanice, tretji pa na pijačo. Ob dogovorjeni 

uri smo se, polni vtisov počasi odpravili proti domu. Obisk Kulturnega bazarja je 

bil zanimiv in prijeten, dobili pa smo tudi izkušnjo javnega nastopanja v množici.   
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