
Tuje kulture: ŠAMANIZEM 
 
Preden smo se odpravili na razstavo Šamanizem ljudstvo Sibirije smo nekaj srečanj 
namenili šamanizmu. Zanimalo nas je, kaj šamanizem je, kakšno zgodovino ima in v 
kakšnem obsegu je prisoten danes. Prebrali smo nekaj osnovnih besedil na to temo in 
se tako pripravili na razstavo. 
 
Ekskurzija v SEM 
 
V mesecu oktobru 2019 smo se odpravili na raziskovalno ekskurzijo v Ljubljano. 
Osrednji namen ekskurzije je bil obisk Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, 
kjer smo si ogledali razstavo Šamanizem ljudstev Sibirije. Poleg obiska razstave v SEM 
smo obiskali Mestno hišo (Rotovž) v Ljubljani. Tu smo si ogledali različne razstave, in 
sicer Dotik spomina Polone Demšar in Mojce Smerdu, Sodobna ljubljanska arhitektura, 
Čas je gibljiva podoba, Migracije – med strahom in realnostjo. Obiskali smo središče 
stare Ljubljane. Ustavili smo se na različnih točkah, kjer so učenci predstavili osnovne 
informacije. Več časa smo namenili Prešernovemu trgu, tržnici, Zmajskemu mostu, 
Robbovemu vodnjaku, Mestni hiši, Narodni in univerzitetni knjižnici in ljubljanskim 
Križankam.  
V nadaljevanju sledi predstavitev ekskurzije, kot sta jo doživeli učenki Neja Vidmar in 
Tajda Ostrelič.  
 
Z družboslovnim krožkom smo se v petek, 4.10.2019, odpravili na ekskurzijo v 
Ljubljano. Ob 7. uri smo se zbrali na železniški postaji v Krškem. Z vlakom smo se 
peljali približno 1 uro in 45 minut. V Ljubljani smo si ogledali Prešernov trg, Ljubljansko 
tržnico, Zmajski most, Mestno hišo, Robbov vodnjak, pri katerem smo se tudi 
skupinsko fotografirali, NUK in Križanke. Pri vsaki znamenitosti je eden od nas povedal 
nekaj stavkov. V Mestni hiši smo si ogledali razstavo o času in zgodovini Ljubljane ter 
se podpisali v knjigo vtisov. Na bregu Ljubljanice smo videli večjega glodalca, nismo 
se mogli odločiti, ali je pižmovka ali bober, poimenovali smo ga Tone. V Ljubljani se 
nama je zdelo zanimivo, da so bile nad tablami ostre konice, verjetno zato, da golobi 
ne bi sedeli na njih. Ko smo si vse ogledali, smo imeli nekaj prostega časa. Po krajšem 
odmoru za malico smo se ponovno zbrali na Prešernovem trgu. Odšli smo v SEM – 
Slovenski etnografski muzej. Kupili smo karte in si ogledali razstavo o šamanskih 
ljudstvih. Bilo je zelo zabavno in zanimivo. Nato smo odšli na železniško postajo ter se 
odpeljali domov. Ekskurzija je bila nepozabna. 
 
 

 
 

Družboslovni krožek pred Robbovim vodnjakom v Ljubljani, oktober 2019 


