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OPERNA HIŠA THEODOSIUS VRHPOLJE  

 

V vrtcu Vrhpolje smo v sklopu projekta SKUM med aprilom in junijem 5-

krat gostili operno pevko, gospo Martino Burger. Preko srečanj s pevko so 

imeli otroci možnost prisluhniti številnim znanim arijam, spoznavali so 

svoje pevske zmožnosti preko upevalnih vaj in prepevanja otroških pesmi,  

gospa Burger pa jih je naučila tudi nekaj novih otroških pesmi in delov 

opernih pesmi. Z velikim zanimanjem so preko fotografij in številnih 

pogovorov spoznavali zunanjost, notranjost in samo delovanje operne 

hiše. Največje zanimanje je pritegnila sama urejenost nastopajočih in 

obiskovalcev operne hiše, zato smo se pred prihodom gospe Burger 

zadnja tri srečanja uredili (preoblekli v svečana oblačila in si nadeli nekaj 

modnih dodatkov) in se »igrali opero«. Najmlajšim obiskovalcem opere je 

bil predstavljen bonton, ki ga je potrebno upoštevati tudi ob obisku 

opernih hiš. Naš vrtec se je tako za nekaj tednov preimenoval v »OPERNO 

HIŠO  THEODOSIUS VRHPOLJE«. 
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V sredo, 16. 6. 2021 pa smo za otroke pripravili dan kot bi ga preživeli 

nastopajoči v operni hiši. Zjutraj nas je namreč obiskala gospa Silvija 

Krečič (frizerka), ki je predvsem deklicam uredila frizure, na kar so se 

otroci preoblekli v svečana oblačila in tako počakali na gospo Martino ter 

skupaj z njo nastopali v naši »operni hiši«, kar smo tudi posneli. Zaključek 
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nastopa je naznanil priklon, ki so ga otroci pridno vadili skoraj dva 

meseca. 

Operna pevka je z otroki navezala tesen stik, zato so se otroci vsakega 

njenega obiska zelo razveselili in radi sodelovali ter peli skupaj z njo.  

Ob zaključku projekta je nastal video posnetek, kjer se preko fotografij in 

krajših video posnetkov zrcali dogajanje v naši »operni hiši«.  

Gospe Martini Burger smo neizmerno hvaležni za vse prijetne urice.  

 

 

Strokovni delavci Tina, Damijana, Maja in Urban. 


