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Otroci iz oddelka Smrkci v Ljubljani 

V četrtek, 12. aprila smo se otroci iz oddelka Smrkci in vzgojiteljice veseli 
in polni pričakovanj z avtobusom odpeljali proti našemu glavnemu mestu. 
Najprej smo obiskali Lutkovno gledališče Ljubljana. Ogledali smo si 
legendarno lutkovno predstavo Sapramiška, pisateljice Svetlane 
Makarovič. Zgodba pripoveduje o miški, ki je od sestrične v dar dobila tri 
lešnike. Ko je hotela pojesti prvega, si je zlomila zob. Dogodivščine se za 
miško začnejo, ko se odloči poiskati pomoč. Detel ji popravi zob, mišji 
strahec pa jo odpelje do čarobnega grma, kjer je polno lešnikov. Vse se 
dobro konča in na koncu je Sapramiška najsrečnejša miš na svetu. Otroci 
so predstavo z zanimanjem spremljali. Navdušeni so bili nad prisrčnimi 
lutkami in prijetnim vzdušjem v lutkovnem gledališču.  
Če nas je ob prihodu v Ljubljano sramežljivo pozdravilo sonce, smo po 
koncu predstave ugotovili, da je začelo deževati. Kljub slabemu vremenu 
smo se z dežniki odpravili na sprehod po mestu Ljubljana, kjer smo si 
ogledali znamenitosti. Za ogled mesta Ljubljana smo se odločili, ker smo 
vključeni v projekt Turizem in vrtec, zato se nama zdi pomembno, da 
otroci poleg domačega kraja podrobneje spoznajo še naše glavno mesto. 
Pot nas je vodila preko tržnice, kjer smo si z zanimanjem ogledovali 
različne stojnice do Tromostovja, najbolj priljubljenega in znanega 
ljubljanskega mostu, ki se nahaja na Prešernovem trgu. Z mostu smo 
videli reko Ljubljanico in ladjo. Naprej smo se odpravili na trg, ki se 
imenuje po našem velikem pesniku dr. Francetu Prešernu. Ogledali smo si 
Prešernov spomenik, muzo pesništva in hišo, kjer je živela Julija. Po 
Petkovškovem nabrežju, ob reki Ljubljanici, smo prišli do Zmajskega 
mosta, ki ga krasijo znameniti kipi zmajev, ki so najbolj znana podoba 
Ljubljane. Otroci so bili nad mogočnimi, veličastnimi in tudi malo 
strašljivimi zmaji očarani. Z mostu smo lepo videli znameniti Ljubljanski 
grad, ki stoji na griču in je glavna znamenitost našega glavnega mesta. 
V Ljubljani smo preživeli lepo dopoldne. Kot pravi  turisti smo uživali v 
potepanju z dežniki po naši lepi prestolnici, ki se lahko pohvali z veliko 
zanimivih znamenitosti, ki jo delajo kulturno in turistično bogato in 
prepoznavno. 
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