
KULTURNI DAN - 5. RAZRED 
Račka, smrt in tulipan 

 

 

 
V ponedeljek, 12.10.2015 smo imeli kulturni dan. Šli smo v Ljubljano, kjer smo si v 

Lutkovnem gledališču ogledali predstavo Račka, smrt in tulipan. Predstava je bila 

zelo zanimiva, ker so igrali s senčnimi lutkami. Zgodba nam pove, da je vsakega 

življenja enkrat konec. Lutke so bile zelo domiselno izdelane. Po predstavi smo 

odšli na ogled Ljubljane. Ogledali smo si Prešernov kip, Zmajski most in druge 

znamenitosti. (Iris Sedminek, 5. a) 

 

 

Na začetku je bilo čudno. Saj nisem vedela, kaj počneta. Ko sta igralki začeli 

igrati z lutkami in govoriti, mi je bilo bolj jasno. Vesela sem bila, da sta se račka 

in smrt igrali, čeprav je bila smrt kot senčna lutka videti grozno. Skoraj sem se 

zjokala, ker je račka na koncu umrla. Pesem, ki sta jo zapeli skupaj, me je 

umirila.  

Ta predstava je pokazala rojstvo in smrt. Všeč mi je bila. (Nika Zupančič, 5. b)   

 

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko sta si račka in smrt med seboj pomagali in ko je račka 

smrt pošpricala z vodo. Ni mi bilo všeč, ko sta splezali na drevo in ko je račka 

umrla. (Karmen Zevnik, 5. a) 



 
 

Komaj sem čakala na lutkovno predstavo in se veselila, kaj me čaka. Predstava je 

bila smešna, lepa, na koncu pa tudi malo grozna. Po predstavi smo se pogovarjali  

z voditeljico oddaje Zajček Bine. Bila mi je zelo všeč.   

Po malici, ki smo jo imeli kar zunaj, smo se sprehodili po starem delu  Ljubljane. 

Dobili smo lističe in z njimi iskali znamenitosti. Ogledali smo si Robbov vodnjak, 

NUK, kip Franceta Prešerna, Čevljarski in Zmajski most. Tudi to mi je bilo všeč, 

razen da smo toliko hodili.  

Ta kulturni dan bi ponovila. To je bil moj najboljši kulturni dan. (Eva Kramar, 5. 

b) 

 

 

Cel izlet v Ljubljani mi je bil zelo všeč. Najprej smo si ogledali zelo zanimivo 

lutkovno predstavo. Všeč mi je bilo, ker so sence z lutkami prikazali na različne 

in zanimive načine. Po predstavi smo pojedli malico, kar je bilo seveda najboljše. 

Odpravili smo se na ogled stare Ljubljane. Najprej smo si ogledali Robbov 

vodnjak, potem Narodno galerijo in NUK, Šuštarski ali čevljarski most, spomenik 

Franceta Prešerna in most, ki se imenuje po živali, ki je simbol mesta Ljubljana-

ZMAJ. Pri vsaki postaji smo izvedeli nekaj novega. Vse je bilo zelo zanimivo. 

Imeli smo se zelo lepo. (Ana Vajs, 5. a)    

 

 



V predstavi mi je bilo najbolj všeč, ko sta se račka in smrt igrali, ni pa mi bilo 

všeč, ko je račka umrla. 

Po predstavi  smo se še sprehodili po Ljubljani si ogledali Robbov vodnjak, NUK, 

kip Franceta Prešerna, Šuštarski in Zmajski most.  

V Ljubljani mi je bilo zelo všeč. (Ema Babič, 5. b) 

 

 

Ta lutkovna predstava mi je bila zelo zanimiva. Vsebovala je samo dve igralki. 

Zanimivo je bilo tudi to, da so bile lutke zelo dobro izdelane. Všeč so mi bili tudi 

učinki luči. Na sprehodu po Ljubljani sem izvedel veliko novega. Dobro je bilo, ko 

smo šli na most zaljubljencev. Zabavno je bilo tudi, ko so nas nekateri tujci 

slikali, ko smo se pripravljali na skupinsko sliko. Danes je bil zabaven kulturni 

dan. (Tijan Lužnik, 5. a) 

 

 

Odšli smo v Lutkovno gledališče ter si tam ogledali predstavo »Račka, smrt in 

tulipan«.Med igro me je bilo malo strah, ko je smrt hodila za račko, žalostna pa, 

ko je račka umrla.  

Na koncu nas je nagovorila še Ajda Ross ter nas spraševala, kako smo se počutili 

med predstavo.   

Po malici je sledil ogled mesta . Ogledali smo si Robbov vodnjak, NUK, Prešernov 

kip ter še dva mostova. Pri vsaki znamenitosti smo še nekaj prebrali. Pri 

Zmajskem mostu smo se tudi slikali.   

Kmalu je pripeljal avtobus, ki nas je odpeljal proti šoli. Tako je bilo konec tega 

dne, ampak sem se tudi veliko novega naučila. (Maša Mahkovec, 5. b)                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


