
OŠ Frana Roša Celje / OŠ Sava Kladnika Sevnica / OŠ Valentina Vodnika Ljubljana



Šola v kulturi je program, navdihnjen s šolo v naravi, 
le da so mladi in učitelji tri dni in noči potopljeni 
v umetnost in urbano kulturo.
Pomladi 2017 smo imeli šolo v kulturi 
za OŠ Sava Kladnika iz Sevnice, 
OŠ Valentina Vodnika iz Ljubljane 
in OŠ Frana Roša iz Celja.





Vladana Lazić



Gledališka delavnica v Vodnikovi domačiji; 
mentor Tin Grabnar



V Ljubljani smo doživeli veliko nepozabnih trenutkov. Luka Djuričić 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super dogodiv!"
ina:  

svet umetnosti – gledali!"a
, plesa, 

grafitov, plakatov, razstav, 

mo" r
isbe, besed, igre, plesa 

 

Druga"n
a dogodiv!"

ina: 

nove izku!n
je, novi izzivi,  

nova spoznanja  

 

Celovita dogodiv!"
ina:  

dru#e
nje, pogovarjanje, 

razmi!lja
nje, oblikovanje stali!",

 

drznost, druga"n
ost, ustvarjalnost  



Delavnica visokega tiska, mentor Marko Drpić 
in učenci ter učiteljici z OŠ Frana Roša





Slike iz Ljubljane Nika Zupančič



 

 

 

KON!NA POSTAJA: MORJE 

 

V Muzeju arhitekture in oblikovanja smo se sprehodili 

mimo plastike, ki nas obkro"a na vsakem koraku. Videli 

smo stol, narejen iz odpadkov plastike. Pogledali smo 

kratek film o potovanju plasti#ne vre#ke. V dvorani je bilo 

ogromno smeti in vodi#ka nam je povedala, da se toliko 

smeti v morju nakopi#i v 20 sekundah. Res se moramo 

potruditi, da bomo uporabljali #im manj plastike. 

 

 

 Lara Ber$nak 

7.a 



VRATA / Tok, tok. Dobrodošli na Vodnikovo domačijo vsi, ki ste željni kulturnih drobtinic.

GALERIJA / NE. Jaaa, končno sem spoznala, da sem tudi jaz lahko umetnica,

le idejo moram s pogumom in vero razviti v zgodbo in se z njo predstaviti na Moj način.

GRAFIT / Naj živi UTRIP LJUBEZNI pred rešetkami, za rešetkami, vsepovsod. Polonca



Pozdravljeni! Za začetek bi se vam rada zahvalila za vse, kar ste naredili za nas. Sliko, ki jo pošiljam, sem izbrala, ker se mi je ta 

prizor zelo vtisnil v spomin. Bilo mi je izredno zanimivo videti vse prazne, porabljene pločevinke sprejev. Predstavljala sem si jih 

kot ljudi, vsak drugačne barve, oblike, vsak s svojim namenom ... Seveda pa to ni edina stvar, ki mi je ostala v spominu. Verjemite 

mi, da sem od teh treh dni veliko odnesla in razširila svoj pogled na umetnost. Najlepša hvala za vse! Ula Rupar Raner 



Krištof

Maja



Niki

Tijan

Tia



Sprehod po ljubljanskih grafitih,
voden ogled s Sandijem Abramom



Videla sem že veliko grafitov, ampak nikoli si 

nisem mislila, da ima ustvarjanje grafitov pravila, 

ki se jih je treba držati. Zato se mi je ta delavnica 

zdela res zelo zanimiva, saj nam je voditelj 

delavnice povedal še ozadje ustvarjanja grafitov. 

Timea

Luka Djuričić



Maja



Razstava Samouresničljive prerokbe Tanje Radež
in delavnica o beleženju



V spomin se mi je utrnila tale fotografija, saj Fužin iz take perspektive še nisem videla :) Petra Rotar

V šoli v kulturi smo obiskali Nove Fužine z vodičem. Nove Fužine so največje blokovsko naselje v Sloveniji, 

kamor so se v času Jugoslavije naselili poleg Slovencev tudi Bosanci, Makedonci, Hrvati in Srbi. 

Nove Fužine so zelo urejen del Ljubljane. V tem blokovskem naselju živi 17 000 ljudi, kar je malo manj 

kot jih je v sevniški občini. Nekaj stavb krasijo grafiti. Obisk je bil zelo zanimiv in zabaven zaradi vmesnih 

vodičevih komentarjev. Luka Koritnik

Zelo všeč so mi bili grafiti Zlatkota, saj so bili zelo 

veliki in kvalitetno narejeni! Tabor mi ni bil tako 

všeč, ampak sem od njega odnesel nekaj novih 

stvari, ki jih prej nisem vedel!  Timon Huc



Nove Fužine, 
voden ogled z Denisom Strikovićem





BILA JE SREDA, ZADNJI DAN ŠOLE V KULTURI. 

IMELI SMO 45 MINUT ČASA, DA SE SPREHODIMO 

PO TRGOVINAH. KO SMO S PRIJATELJICAMI 

PRIŠLE NA PREŠERNOV TRG, SMO VIDELE 

OMARJA NABERJA. KO JE ZAČEL PETI, 

SMO GA VSE ZAČELE SNEMATI. 

KO JE NEHAL, SMO GA PROSILE ZA AVTOGRAM. 

POTEM SO PRIŠLE ŠE UČITELJICE, 

PROSILI SMO GA ZA SKUPNO FOTOGRAFIJO.

KO SMO SE FOTOGRAFIRALE Z NJIM, 

SMO SE MU ZAHVALILE. NOBEN OD NAS 

NE BO TE SREDE NIKOLI POZABIL.

LJUBEZEN JE KLJUČ, 

KI ODPIRA VSA VRATA.
Nika Lamovšek 



OŠ Sava Kladnika, Sevnica
Prenočišče: Vodnikova domačija

ponedeljek, 27. februar
10.00 prihod v Vodnikovo domačijo
10.30 uvod: Kaj je sodobna umetnost?
10.30 gledališka delavnica z režiserjem Tinom Grabnarjem
14.00 kosilo
15.00 nadaljevanje delavnice
17.00 priprava na predstavo Jugoslavija, moja dežela
18.15 večerja
19.30 predstava Jugoslavija, moja dežela, SNG Drama
23.00 spanje
 
torek, 28. februar
8.00 zajtrk
8.30 pogovor o predstavi Jugoslavija, moja dežela
9.15 avtobus
10.00 MAO
 ogled gradu in razstave Končna postaja: morje?
 ogled razstave Samouresničljive prerokbe Tanje Radež
 delavnica: beleženje (mentorica: Tanja Radež)
12.00 Fužinščina
 voden sprehod po Novih Fužinah z Denisom Strikovićem
13.30 kosilo
15.00 sprehod: Ljubljanski grafiti
16.00 grafitarska delavnica Pustna grafitarnica (do 19.00)
 Metelkova mesto
19.30 večerja
20.00 Vodnikova domačija
 ogled filma Čefurji, raus!
 nočno pripovedovanje strašljivih zgodb, Špela Frlic
23.00 spanje
 
sreda, 1. marec
8.00 zajtrk
8.30 pogovor o preteklem dnevu, evalvacija
 ogled razstave v Vodnikovi galeriji: Neki piše
10.30 prosti čas po Ljubljani
11.30 film Novi mulc, Kinodvor
 pogovor
13.30  kosilo

 OŠ Valentina Vodnika, Ljubljana
Prenočišče: Lutkovno gledališče Ljubljana

ponedeljek, 20. februar
9.00 prihod v Lutkovno gledališče Ljubljana
9.15 uvod
10.15 gledališka delavnica z režiserjem Tinom Grabnarjem
13.30 kosilo
15.00 nadaljevanje delavnice
17.00 priprava na predstavo Antigona
18.15 večerja
19.30 Antigona, SNG Drama
21.00 priprava na spanje
 
torek, 21. februar
8.00 zajtrk
8.30 pogovor o delavnici in Antigoni
10.00 MAO
 ogled gradu in razstave Končna postaja: morje?
 ogled razstave Samouresničljive prerokbe Tanje Radež
 delavnica: beleženje (mentorica: Tanja Radež)
12.00 Fužinščina
 voden sprehod po Novih Fužinah z Denisom Strikovićem
13.30 kosilo
15.00 sprehod po Ljubljani – grafiti Ljubljane
 vodi: Sandi Abram
17.00 prosti čas
19.00 večerja
20.00 Sonita, film v Kinodvoru
22.00 spanje
 
sreda, 22. februar
8.00 zajtrk
8.30 pogovor o preteklem dnevu
9.30 ogled predstave Tajno društvo PGC, LGL
10.30 pogovor po predstavi
 skriti kotički LGL
11.30 evalvacija, beleženje
13.00  kosilo

OŠ Frana Roša, Celje
Prenočišče: Vodnikova domačija

sreda, 1. marec
9.00 prihod v Ljubljano
10.00 MAO
 ogled gradu in razstave Končna postaja: morje?
 ogled razstave Samouresničljive prerokbe Tanje Radež
 delavnica: beleženje (mentorica: Tanja Radež)
12.00 Fužinščina
 voden sprehod po Novih Fužinah z Denisom Strikovićem
13.30 kosilo
15.00 sprehod z grafiti
17.00 prosti čas po Ljubljani
18.15 večerja
19.30 predstava Družinski parlament, Mestno gledališče Ljubljansko 
21.30 spanje

četrtek, 2. marec
8.00 zajtrk
8.30 pogovor o prejšnjem dnevu
10.00 gledališka delavnica s Tinom Grabnarjem
13.00 kosilo
14.00 nadaljevanje delavnice
17.00 prosti čas v Vodnikovi domačiji
18.30 večerja
20.00 Magdalena Reiter: Bližnji plani 
 Plesni teater Ljubljana, premiera plesne predstave

petek, 3. marec
8.00 zajtrk
8.30 pogovor o preteklem dnevu
9.00 ogled razstave Neki piše (združevanje pisane besede in podobe)
10.00 delavnica z Markom Drpićem
 delavnica visokega tiska
 izdelovanje plakatov
12.00 evalvacija
13.00  kosilo



SE NADALJUJE ...

Projekt Igrišče za gledališče 2.0 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru razpisa za »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture« v 
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe »10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja 
za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, 
specifičnega cil ja »10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.


