
Spet smo bili na II. gimnaziji 

Petek zvečer, večer poln pričakovanj in nepozabnih trenutkov. 

Ponovno smo si ogledali muzikal »Romeo in Julija«. Nekateri prvič, nekateri že drugič… Vsakič je 

drugače. Vedno znova nas navdušuje naša nekdanja učenka Nuša Gregorc, ki je ena izmed Julij v 

predstavi. Z Nušino generacijo se je nekako začelo- naš prvi ogled muzikala na II. Gimnaziji. Danes s 

ponosom občudujem vse, ki igrajo in bodo še igrali v bodočih muzikalih in so bili naši učenci. 

Da sem jim pokazala in odkrila čudoviti svet muzikala. 

                                                                                                                             Petra Oblak 

Kako se je zdelo učencem? 

Muzikal je bil zelo zanimiv in zabaven. Vsi igralci so imeli čudovite kostume. Celotna predstava je bila 

zelo razgibana.                                                                                                                                  Ana Špec, 8. a 

Bilo je super. Kljub temu da sem bila že drugič na predstavi, je bilo nepozabno. Igralci so peli prelepo. 

Imeli so lepe kostume. Najboljši je bil župnik z modrimi allstarkami. 

                                                                                                                     Lucija Beranič in Maša Medved, 8. a 

Predstava je bila romantična in nepozabna. Igralci so igrali doživeto in zavzeto. Tudi peli so čudovito. 

Všeč so mi bili kostumi vseh igralcev. Bili so nekaj posebnega. Predstavo bi si ogledala še enkrat, saj bi 

bila vedno zanimiva. Všeč mi je bilo, da so se odločili za romantično in ljubezensko predstavo.  

                                                                                                                                                       Nuša Bračko, 8. a  

Na muzikalu je bilo odlično. Vsi nastopajoči so zelo lepo peli ter govorili. Bilo je zelo zanimivo in 

zabavno.                                                                                                                                     Lara Perkovič, 7. a 

To je bila najlepša predstava, kar sem jih kdajkoli ogledala. Res si začutil njihova čustva… Bilo mi je 

všeč, ker je bilo veliko glasbe, ljubezni ter plesa. Romeo in Julija – najlepša predstava.         

                                                                                                                                                            Nika Belaj, 7. a      

Predstava je bila 100X boljša kot sem si mislil. Zelo je bilo zabavno zaradi vseh zvokov, luči, pevcev- 

igralcev. Vse nasploh je bilo OMG.                                                                                    Grega Travnikar, 9. a            

Predstava je bila pravo doživetje. Škoda, da je to moje zadnje leto, ker si ne bom mogel  več ogledati 

muzikal predstav. 

                                                                                                                                                    Kenan Vrtagić, 9. a                                                     


