
Kulturni dan. 4. in 5. razred 

   

V sredo, 8. 1. 2020, smo imeli četrtošolci in petošolci kulturni dan. V Mladinskem 

gledališču smo si ogledali »družinski mijauzikl«  Obuti maček.  

Učencem je bila predstava všeč, saj je ponujala pravljičnost in dinamično 

dogajanje, duhovite besedne domislice in družbenokritične osti odraslim, 

veselje do življenja, glasbo in ples pa vsem skupaj.  

Nastopajoče so na koncu nagradili z bučnim aplavzom.  

 

 

Petošolci so o kulturnem dnevu napisali doživljajski spis.  

V sredo, 8. 1. 2020 smo si učenci četrtih in petih razredov Osnovne šole Horjul, ogledali 

predstavo Obuti maček.  

Najprej smo se zbrali v razredu. Pojedli smo malico. Nato smo se odpravili proti 

avtobusu, da smo odšli v Ljubljano. Ko smo prispeli v Ljubljano, smo peš odšli do 

Mladinskega gledališča Ljubljana.  

Predstava se je začela ob 10.00 . V njej je nastopal Matija, ki je podedoval mačka. Ta 

mu je rekel, naj mu kupi škornje, saj je maček znal govoriti. Prav tako je tudi poznal 

kraljevo družino. Princeska Marjetica naj bi se poročila z groznim grofom. 

Ko se je predstava končala, smo odšli proti avtobusu in se odpeljali nazaj v Horjul.  

Predstava mi je bila všeč, ker je bila smešna, v njej so peli in igrali na različne 

instrumente. Upam, da si bom ogledala še kakšno tako predstavo.  

Veronika Vidrih, 5.b  

 

V sredo, 8. 1. 2020 smo si učenci četrtih in petih razredov Osnovne šole Horjul, ogledali 

predstavo Obuti maček.  

Ob 8. 30 smo se zbrali v razredu, pojedli malico in se odpravili na avtobus. Vozili smo 

se približno pol ure. Ko smo se pripeljali do Mladinskega gledališča, smo se v njem 

posedli.  

Predstava je pripovedovala, kako je Matija podedoval Obutega mačka. Maček je znal 

govoriti in je naročil Matiji, naj mu kupi usnjene škornje in bo postal bogat. Na koncu je 



bil res bogat, ker mu je pri tem pomagal Obuti maček, saj je rešil princesko Marjetico 

pred zlobnim grofom. Tako je Matija postal kralj. Predstava je trajala eno uro in deset 

minut.  

Ko smo se pripeljali v Horjul, smo pojedli kosilo in odšli domov.  

Predstava mi je bila zelo všeč, ker so se igralci, zaradi naših aplavzov, večkrat 

priklonili.  

Ažbe Košir, 5.b  

 

V sredo, 8. 1. 2020 smo si učenci četrtih in petih razredov Osnovne šole Horjul, ogledali 

predstavo Obuti maček.  

Najprej smo se zbrali v razredu in pojedli malico. Potem smo se z dvonadstropnim 

avtobusom odpeljali v Ljubljano do gledališča. Ko smo se vsi posedli, se je predstava 

začela.  

Govorila je o treh bratih, ki jim je oče zapustil mlin, osla in mačka. Mačka je dobil 

najmlajši sin, ki mu najprej ni bil všeč, a ga je vseeno vzel. Potem mu je maček naročil, 

naj mu kupi škornje. Ker mu jih je Matija kupil, mu je pomagal, da je premagal 

hudobnega čarovnika, ter da se je poročil s princeso Marjetico. Tako je Matija postal 

kralj.  

Ko je bilo predstave konec, smo odšli nazaj v šolo.  

Najbolj mi je bilo všeč to, da je bobnar ob vsaki priložnosti vprašal, ali naj igra forte ( 

glasno ).  

Ela Jagodic, 5.b 

 

V sredo, 8. 1. 2020 smo si učenci četrtih in petih razredov Osnovne šole Horjul, ogledali 

predstavo Obuti maček. 

Ob 8.30 smo se zbrali v razredu, pojedli malico in se počasi odpravili na avtobus. Ko 

smo prišli v dvorano Mladinskega gledališča, smo se posedli. Luči so se ugasnile in 

predstava se je začela.  

Matija, najmlajši sin je podedoval mačka. A maček je znal govoriti in Matiji je obljubil, 

da mu bo pomagal postati princ, če mu kupi čevlje. Res mu je kupil čevlje. Maček je 

odšel h kralju in kraljici in jima prinesel darila. Kralj in kraljica sta imela hčerko po imenu 

Marjetica, ki naj bi se poročila s snubcem, a ona tega ni hotela. Kraljeva družina je 

sklenila, da bodo odšli na izlet. Matija in Obuti maček sta to izkoristila. Ko se je kraljeva 

družina peljala mimo, je Matija skočil v jezero in se pretvarjal, da se utaplja. Kraljeva 

družina mu je pomagala. Pridružil se jim je tudi Obuti maček in se zlagal, da ima Matija 

grad. Kraljična je nato hotela, da se za njeno roko poteguje več snubcev. Njen prvi 

snubec je bil čarovnik, ki se je lahko spremenil v katerokoli žival. Spremenil se je v miš 

in Obuti maček ga je ujel. Matija je dobil princesko Marjetico za ženo.  



Predstava mi je bila zelo všeč. Upam, da si podobno predstavo še kdaj ogledamo. 

Imela je tudi veliko smešnih prizorov in glasbe.  

Mojca Borštnik, 5.b  

 

 


