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Dragi uDeleženci 
mladinske poletne šole!
Povezujejo nas različne stvari: skupna zanimanja, 
šport, ki ga z nekom treniramo, sprostitev ob isti 
glasbi, užitek v plesu, ljubezen do živali in narave, 
želja po zanimivem, veselje do spoznavanja novih 
krajev, ljudi … V Mladinski poletni šoli nas bodo pove-
zovali dnevi skupnega učenja, doživetja ob odkrivanju 
Slovenije, klepeti pred spanjem in še mnogo drobnih 
reči. Uživajte v tem!

Sodelavci 
Mladinske poletne šole slovenščine 
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Jezikovni tečaJ
V ponedeljek, 4. julija 2011, ob 8.30 se 
bo tečaj začel z otvoritveno slovesno-
stjo, potem se bomo razdelili v skupine 
in začeli s poukom. Ob 13.00 bo kosilo, 
popoldne pa ogled Ljubljane. 

V torek in vse naslednje dni bo pouk od 
9.00 do 12.30.

Pouk bo v Srednji zdravstveni šoli (SZŠ) 
na Poljanski 61 v Ljubljani, v neposredni 
bližini Dijaškega doma Poljane (DDP). 

prehrana
V Dijaškem domu boste imeli polni pen-
zion (zajtrk, kosilo in večerjo). Prvi obrok 
bo večerja v nedeljo, 3. julija, zadnji pa 
zajtrk v soboto, 16. julija. V Dijaškem 
domu Poljane se lahko prehranjujete 
tudi udeleženci Mladinske poletne šole, 
ki stanujete pri sorodnikih. K obroku se 
morate prijaviti en dan prej ali zjutraj na 
recepciji dijaškega doma.

7.00–8.30 zajtrk 4 EUR
12.30–14.00 kosilo 5,50 EUR
19.00–20.00 večerja 4 EUR

namestiteV
Spali boste v triposteljnih sobah. Po štiri 
sobe si delijo kopalnico, dijaki in dijaki-
nje so ločeni med seboj. V domu so vam 
na voljo športni rekviziti, telovadnica in 
igrišča. V dijaškem domu velja hišni red, 
ki se ga morate držati. Hišni red prepo-
veduje kajenje, posedovanje ali pitje al-
kohola ter po 22. uri zahteva tišino.

telefoni in internet
Program in organizacija Mladinske po-
letne šole: +386 (0) 31 321819.

Najprimernejši čas za sprejemanje te-
lefonskih klicev v recepciji doma je med 
13. in 14. uro in med 19. in 22. uro: +386 
(0)1 300 31 37.

Internet je v Dijaškem domu Poljane 
stalno na voljo, cena za 15 minut upora-
be je 0,40 EUR.

 

inForMaciJe
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odhod
Svoj odhod načrtujte tako, da boste di-
jaški dom zapustili v petek (15. julija) 
po zaključku tečaja, možen odhod pa je 
tudi v soboto (16. julija) po zajtrku.

nastaniteV
Dijaški dom Poljane
Potočnikova 3, 
Ljubljana
Tel.: +386 1 300 31 37
dd-poljane@guest.arnes.si

  poUk
Srednja zdravstvena šola

Poljanska cesta 61, 
Ljubljana

Tel.: +386 1300-16-11
szslj@guest.arnes.si

spremstVo
Vsak dan od 13.00 do 22.00 bodo za 
vas skrbeli asistenti Mladinske poletne 
šole, od 22.00 do jutra pa nočni dežurni. 
V center Ljubljane boste lahko odhajali 
samo v spremstvu asistentov oziroma 
vzgojiteljev, kadar se boste tako dogo-
vorili.
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spremljeValni 
program
Popoldne in med vikendom bodo za vas organizirane različne 
kulturne, športne, zabavne dejavnosti in izleti (glej spremljevalni 
program). Pri tem vas bodo spremljali asistenti Mladinske poletne 
šole. Upamo, da boste uživali!

3. 7.
nedelja

~
od 12.00

Prihod udeležencev, 
ki stanujejo v DDP

19.00
Sestanek s starši (DDP)

4. 7. 
ponedeljek

~
8.30

Otvoritev (SZŠ)
9.30-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
15.00

Ogled Ljubljane 
20.00

Spoznavni večer (DDP)

5. 7.
torek

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
14.30

Kopanje (Kodeljevo)
20.00

Matej Klemen: 
predavanje Slovenska 
kratka zgodba (SZŠ)

6. 7.
sreda

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
14.30

Izlet na Šmarno goro in plezanje
20.00

Klemen Bergant: 
Podnebne spremembe - 

grožnja ali izziv (SZŠ)

7. 7.
četrtek

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
14.30

Izlet v Škofjo Loko

8. 7.
petek

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
14.30

Plavanje (Kodeljevo)
20.00

Gledališka predstava Fotr 
(City teater)
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10. 7.
nedelja 

~
8.00

Izlet na Gorenjsko

9. 7.
soBota

~
9.30

Izlet v Idrijo

11. 7.
ponedeljek

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
14.30

Popoldne v BTC-ju
20.00

Koncert Marka Hatlaka 
(Mestni muzej)

12. 7.
torek

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
14.30

Obisk Tehniškega muzeja Bistra
20.00

Ogled slovenskega fi lma: 
Gremo mi po svoje (SZŠ)

13. 7.
sreda

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
15.00

Turnir v odbojki/nogometu (SZŠ)
20.00 

Nastop slovenskih dijakov 
iz Argentine (SZŠ)

14. 7.
četrtek

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
14.30

Kopanje (Kodeljevo)
20.00

Zaključni večer (SZŠ)

15. 7.
petek

~
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SZŠ)
12.30

Zaključek MPŠ s starši 
udeležencev: predstavitev 

skupin in podelitev 
potrdil
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lahkih nog naokrog

• lJuBlJana •

Ljubljana, prestolnica Slovenije, je sre-
dnjeevropsko mesto, ki leži med Alpa-
mi in Jadranskim morjem, v Ljubljanski 
kotlini, kjer se reka Ljubljanica izliva 
v Savo. Ponaša se z vsemi lastnostmi 
sodobne prestolnice: je geografsko, 
kulturno, znanstveno, ekonomsko, poli-
tično in administrativno središče Slove-
nije. Ljubljana je živahno mesto, polno 
presenečenj, naravnih lepot in kulturnih 
znamenitosti, ki pričajo o njeni razgiba-
ni zgodovini. 

zgodBa o 
ljUBljanskem zmajU
Pred davnimi časi naj bi starogrški ju-
nak Jazon kralju Aitesu ukradel zlato 
runo, nato pa s tovariši Argonavti zbežal 
pred zasledovalci na ladji Argo, potoval 
čez Črno morje ter nato preko Donave in 
Save prišel vse do Ljubljanice. Po legendi 
so ob prihodu med današnjo Vrhniko in 
Ljubljano naleteli na veliko jezero in ob 
njem barje. Tam je živela grozovita mo-
čvirska pošast, ki jo je Jazon v junaškem 
boju ubil. Pošast naj bi bila ljubljanski 
zmaj, Jazon pa prvi Ljubljančan.

OSEBNA IZKAZNICA
Površina: 275 km²
Število prebivalcev: 279.653 
Povprečna letna temperatura: 11,7°C
Poštna številka: 1000 Ljubljana
Reka: Ljubljanica
Žival: zmaj
Pokrajina: Osrednjeslovenska
Znamenitosti: Ljubljanski grad, 
Tromostovje, NUK, Robbov vodnjak, 
Prešernov trg, Stolnica, Križanke, 
tržnica … 
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Ljubljanski zmaj je del 
grba mesta Ljubljane. 
Ponazarja moč, pogum 
in veličino. Upodobljen je 
na Zmajskem mostu in 
vrhu grajskega stolpa na 
ljubljanskem grbu.

Prešernov spomenik je 
eden izmed najbolj po-
pularnih ljubljanskih 
spomenikov. Stoji v ne-
posredni bližini Tromo-
stovja in frančiškanske 
cerkve. Odkrit je bil leta 
1905. 

Nebotičnik  je visok več 
kot 70 metrov in je ena 
najbolj potresno varnih 
zgradb v Ljubljani. Na 
vrhu je kavarna.

BicikeLJ je ljubljansko 
mestno kolo, ki si ga lah-
ko izposodimo na 30-ih 
postajališčih. Vseh koles 
je 300. Prva ura vožnje je 
brezplačna, druga stane 
1€, tretja in vsaka nasle-
dnja pa 4€.

Mesarski most šele kratek 
čas povezuje oba brega 
Ljubljanice. V dolžino meri 
33, v širino pa dobrih 17 
metrov. Je most zaljubljen-
cev, saj zaljubljenci na njem 
obešajo ključavnice z ljube-
zenskimi sporočili.

Narodna in univerzite-
tna knjižnica je najve-
čja knjižnica v Sloveniji. 
Zgrajena je bila med leti 
1936 in 1941 in je naj-
večje Plečnikovo delo v 
Ljubljani. 

Slovenski parlament je 
trinadstropna zgradba 
iz leta 1959, ki ima obli-
ko kvadra. Osrednji del 
je vhodni portal s kipi, 
ki poosebljajo delovno 
ljudstvo. 

Tivoli je park, ki ima šte-
vilne sprehajalne poti, 
cvetlične vrtove, dre-
vorede, fontane, kipe, 
športno-sprostitvene 
objekte. V parku sta tudi 
Cekinov in Tivolski grad.

                      saj ni res, pa je!  
Maturantska četvorka, ki jo slovenski maturantje vsako leto odplešejo na 
ljubljanskih ulicah, velja za največji sinhroni ples na svetu in se je v zadnjih 
letih večkrat zapisala v Guinessovo knjigo rekordov.

Iz nekdanje vojašnice oziroma vojaškega zapora v centru mesta so naredi-
li Hostel Celica, ki je na vrhu seznama najpopularnejših hostlov vodnika 
Lonely Planet. Vodnik Rough guides ga uvršča med 25 najboljših prenočišč.

Slovenska fi lharmonija, ustanovljena leta 1701 kot Academia Philharmoni-
corum, je ena izmed najstarejših glasbenih ustanov v Evropi. Njeni častni 
člani so bili mnogi znani skladatelji kot so Haydn, Beethoven in Brahms, 
Gustav Mahler pa je bil v letih 1881/82 celo dirigent njenega orkestra!

Katere znamenitosti se skrivajo pod packami?
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OSEBNA IZKAZNICA
Nadmorska višina: 351,8 m
Število prebivalcev: 12.289
Poštna številka: 4220 Škofja Loka
Reka: Poljanska in Selška Sora
Pokrajina: Gorenjska
Znamenitosti: Loški grad, škofjeloški 
kruhki, škofjeloški pasijon

Škofja Loka je upravno, gospodarsko in 
kulturno središče Poljanske in Selške 
doline. Prvič jo kot mesto omenjajo že 
leta 1273. Ime je dobila po Freisinških 
škofi h, ki so si jo izbrali za upravno sre-
dišče svoje posesti. Za boljšo obrambo 
mesta so dali škofje v 11. stoletju zgra-
diti obrambni stolp in grad, v 14. stoletju 
pa so mesto obzidali, vendar obzidje ni 
več ohranjeno. Obe reki Sori sta mestu 
omogočali razvoj obrti: mlinov, žag, ko-
vačnic, zelo dejavni so bili tudi krznarji, 
tkalci, krojači, čevljarji in peki. A mesto 
je doživelo tudi hude čase: napad Tur-
kov, potres, požar in je leta 1803, ko je 
Avstrija razglasila posestvo Freisinških 
škofov za državno last, izgubilo tedanji 
upravni in gospodarski pomen.

lahkih nog naokrog

• škoFJa loka •

OSEBNA IZKAZNICA
Nadmorska višina: 
Število prebivalcev: 
Poštna številka: 
Reka: 
Pokrajina: 
Znamenitosti:

Zanimivost škofjeloškega grba je zamo-
rec. Po legendi se je eden od freisinških 
zemljiških gospodov, Abraham, peljal v 
Poljansko dolino, medtem pa ga je na-
padel medved. Zamorec, ki je bil njegov 
podložnik, pa se medveda ni zbal in ga je 
ubil s puščico. V zahvalo mu je škof oblju-
bil, da »ga bo naredil slavnega, da ga 
bodo pomnili še mnogi rodovi«. Zamorec 
s krono je postal simbol freisinške škofi -
je, posledično pa tudi mesta Škofja Loka.
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Reši kviz o Škofji Loki.

1 Škofja Loka je …
a) moderno mesto
b) srednjeveško mesto
c) antično mesto

2 Na naravnih terasah  stojita 
 Zgornji  in Spodnji trg, 
 nad njima pa kraljuje …
a) Loški grad
b) Kapucinski samostan
c) Župnijski dvorec

3 Na severni strani Zgornjega trga 
 je ohranjen čudovit meščanski 
 dvorec, ki se imenuje …
a) Županova hiša
b) Homanova hiša
c) Jakobova hiša

4 V Škofji Loki hranijo Škofjeloški 
 pasijon, prvo v celoti ohranjeno 
 slovensko dramsko besedilo, ki 
 ga še vedno igrajo …
a) v postnem času
b) za božič
c) za prvomajske praznike

5 V kraju je tovarna, v kateri 
 izdelujejo …
a) dežnike
b) čevlje
c) klobuke

6 Iz Škofje Loke prihajajo tudi …
a) škofjeloški štruklji
b) škofjeloški žlikrofi 
c) škofjeloški kruhki

7 V Škofji Loki je imel svoj atelje 
 slovenski impresionist …
a) Matija Jama
b) Ivan Grohar
c) Rihard Jakopič

8 Nad Škofjo Loko se dviga 
 priljubljena gora …
a) Triglav
b) Šmarna gora
c) Lubnik

saj ni res, pa je!
Blizu Škofje Loke se je ro-
dil Lovrenc Košir, ki je prvi 
predlagal frankiranje pisem z 
znamkami.

V Škofji Loki je bila prva 
slovenska hidroelektrarna.
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lahkih nog naokrog

• iDriJa •
OSEBNA IZKAZNICA
Nadmorska višina: 334,5 m
Število prebivalcev: 5878
Poštna številka: 5280 Idrija
Reka: Idrijca
Pokrajina: Primorska
Znamenitosti: rudnik živega srebra, 
idrijska čipka, grad Gewerkenegg, 
klavže, kamšt, idrijski žlikrofi , Divje 
jezero

Idrija najverjetneje danes sploh ne bi 
obstajala, če konec 15. stoletja na tem 
območju ne bi našli zelo bogate živosre-
brne rude. 

saj ni res, pa je!
Vhod v Antonijev rov je drugi najstarejši ohranjen 
vhod v rudnik v Evropi. 

V Idriji je najstarejša gledališka stavba v Sloveniji, 
zgrajena že leta 1769.

Po Idriji se imenuje tudi New Idria, danes opuščeno 
rudniško naselje v Kaliforniji.

Legenda pravi, da je neki kmet, škafar, 
leta 1490 na območju Idrije odkril samo-
rodno živo srebro. Medtem ko je nalival 
vodo v škaf, se je nekaj zasvetilo v vodi. 
Hotel je premakniti škaf, a je bil tako te-
žek, da ga ni mogel premakniti niti za 
centimeter. Šel je v Škofjo Loko in tam so 
ugotovili, da gre za živo srebro.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

je mogočna stavba, 
zgrajena leta 1527, v kateri 
sta bila uprava rudnika in 
skladišče živega srebra. 
Zdaj je v gradu idrijski 

mestni muzej.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

je bil dolgo časa drugi največji 
svetovni proizvajalec te rude, 

zaradi velikega padca cen v 70-tih 
letih pa so začeli rudnik 

postopno zapirati. Del rudnika – 
Antonijev  rov – je sedaj 

predelan v muzej.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

je vodna črpalka, s pomočjo 
katere so črpali vodo iz 

rudnika. Idrijska kamšt ima 
največje ohranjeno

 leseno kolo v 
Evropi.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

so začele izdelovati žene rudarjev, ko 
so ti začeli zgubljati delo v rudniku. 

Najprej so bile precej grobe in so bile 
namenjene domačim premožnejšim 

kmetom in cerkveni gospodi, 
kasneje, ko so odprli čipkarsko 

šolo, pa so jih začeli izvažati 
tudi v druge evropske 

države. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

so zapornice, s pomočjo katerih so 
zajezili vodo in splavljali les, ki so ga 

potrebovali za delo v rudniku.  
Les so zlagali na kup, nato pa 

spustili vodo, da ga je odplavilo 
do Idrije. Tam so ga lovili z 

grabljami – koli,
zabitimi v reko.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

so stara domača idrijska jed. Gospo-
dinje so jih pripravljale ob praznikih. 
Kroglice iz zabeljenega krompirja z 

začimbami zavijejo v testo, 
oblikujejo majhne koščke testa 
in jih  skuhajo v slanem kropu. 

Postrežejo jih samostojno 
ali kot prilogo.

Poveži slike in besedilo ter 
zapiši ustrezne naslove.
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lahkih nog naokrog

• MeD JuliJci •

Julijske Alpe ali Julijci so najobsežnejša in 
najvišja gorska skupina v Sloveniji. Ime so 
dobile po rimskem cesarju Gaju Juliju Ce-
zarju. Njihov najvišji vrh, ki je obenem tudi 
najvišji vrh Slovenije, je Triglav s 2864 me-
tri, drugi vrh po višini pa je italijanski Mon-
taž (2753 m). Večina Julijskih Alp je vključe-
na v Triglavski narodni park. 

Ali veš, kateri so najvišji vrhovi v sloven-
skem delu Julijskih Alp? Razvrsti jih po 
velikosti (lahko si pomagaš z zemljevidom 
Slovenije). 

__ Jalovec 

__ Mangart 

__ Razor 

__ Škrlatica 

__ Triglav  

V Julijcih v stenah Prisojnika je ne-
koč živela Ajdovska deklica. Ali po-
znaš njeno zgodbo?
Ajdovska deklica je bila dobrega srca. 
Popotnikom je pomagala iskati pot po 
zasneženih poteh preko Vršiča v Tren-
to. V zahvalo so ji pod Prisojnikom pu-
ščali hrano in pijačo. Bila pa je tudi so-
jenica. Novorojenčkom je prerokovala 
njihovo usodo. Neke noči je obiskala 
mlado mater v Trenti, ki je pravkar 
rodila sina. Otroku je prerokovala, da 
bo postal lovec in da bo ustrelil Zlato-
roga ter z njegovimi rogovi prišel do 
velikega bogastva. Ko so to izvedele 
sestre ajdovske deklice, so jo prekle-
le, ker je napovedala smrt Zlatorogu, 
in jo spremenile v skalo. Njen žalostni 
obraz lahko še zmeraj vidimo v steni 
Prisojnika.  Prisojnika.  

1
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• kranJSka gora •

OSEBNA IZKAZNICA
Nadmorska višina: 806,3 m
Število prebivalcev: 1428
Poštna številka: 4280 Kranjska 
Gora
Reka: Pišnica
Pokrajina: Gorenjska
Znamenitosti: smučišče, pešpoti, 
Kekec

Kranjska Gora je pomembno ______________________ v zgornjem delu 
Savske doline ob izlivu Pišnice v Savo Dolinko. Okrog starega vaške-
ga jedra je zgrajen _____________________ naselja s hoteli, počitniški-
mi stanovanji in hišami, rekreacijskimi objekti, trgovinami, žičnicami in 
_____________________________ ter omrežjem kolesarskih in peš poti. 
Kranjska Gora je __________________________ pomembnih mednaro-
dnih smučarskih tekmovanj v __________________________ na Vitrancu 
in smučarskih skokih v Planici.

a) nov turistični del
b) prizorišče
c) alpskem smučanju
d) smučarskimi progami
e) turistično in zimsko-športno 
    središče
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V Kranjski Gori so na tekmah svetovnega pokala zmagovali 
tudi slovenski smučarji. Ali jih poznaš? Kdo je kdo?

Jure Košir Urška Horvat 

Mateja Svet

Bojan Križaj

Rok Petrovič

Tina Maze

V teh krajih je bil doma tudi Kekec, pogu-
men fant, ki je pasel živino in se ni bal niti 
Bedanca niti Pehte. Tole pesem si je pel:

kekčeva PeSeM
Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce,
v drugi roki zlati smeh.

Kdor vesele pesmi poje,
gre po svetu lahkih nog,
če mu kdo nastavi zanko,
ga užene v kozji rog.

Bistri potok, hitri veter,
bele zvezde vrh gora,
gredo z mano tja do konca
tega širnega sveta.
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prijetno s koristnim
• teHniški MuzeJ BiStra •

Tehniški muzej Slovenije obstaja od 
leta 1951. Nahaja se v nekdanjem sa-
mostanskem oz. grajskem poslopju v 
čudovitem okolju s parkom, ribnikom 
in gozdno učno potjo v Bistri pri Vrhni-
ki. Naselje in grad nosita ime po bistri 
vodi kraških izvirov. V muzeju so zbirke 
s področja kmetijstva, tekstila, prometa, 
gozdarstva, lesarstva, elektronike, lo-
vstva, ribištva in tiskarstva.

Tehniški muzej Slovenije ponuja obisko-
valcem poleg ogleda zbirk še pestro po-
nudbo izobraževalnih vsebin. 

•
NITNA GRAFIKA
Izdelovali bomo 

voščilnice oz. 
okrasne izdelke 
s prepletanjem 
raznobarvnih 

niti.

•
LETALNA 
NAPRAVA
Iz deprona 

bomo izdelali 
model letalne 

naprave.

•
PLATONSKA 

TELESA
V tej delavnici 

bomo iz različnih 
ravnih 

ploskev ses-
tavljali različna 
geometrijska 

telesa. 

•
DRAŽGOŠKI 

KRUHKI
Ročno bomo 

oblikovali mede-
no testo in izde-
lali dražgoške 

kruhke. 

•
PANJSKE 
KONČNICE

Naučili se bomo 
tehnike prenosa 
motiva s šablono 

in izdelali 
panjske 

končnice.
•

Za nas bodo organizirali nekaj delavnic. Izdelali bomo zanimive stvari. Poveži 
ustrezno sliko in opis delavnice.
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• SlovenSka 
kratka zgoDBa •

V trenutku, ki je minil od tedaj, ko je 
dvignil roko, do takrat, ko se ji je ulegel 
na obraz, je pomislila: morda pa ne bo 
tako hudo. Morda pa je treba le misliti 
na kaj drugega, in vse mine samo od 
sebe, čisto zlahka.

Ko ji je glavo vrglo vstran in se ji je po 
ustih razlilo, je vedela, da se je motila. 
Odprla je usta in hotela spregovoriti, 
vendar je nastal le grgot; šele ko je 
izpljunila, enkrat, dvakrat, so besede 
spet pričele dobivati obliko.

Nočem biti s tabo. Nočem. Šla bom.
Ne.
Bom.
Ne, ne boš.

Takole se bere ena od slovenskih krat-
kih zgodb. Več o značilnostih kratke 
zgodbe vam bo povedal Matej Klemen, 
diplomirani slovenist in komparativist, 
sodelavec Centra za slovenščino. V pi-
sanju kratke zgodbe pa se boste lahko 
preizkusili tudi sami.
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prijetno s koristnim
• PoDneBne SPreMeMBe:
  grožnJa ali izziv? •

Naravovarstveniki nas opozarjajo, da 
se naš planet v zadnjih nekaj desetle-
tjih nezadržno segreva. V prihodnosti 
naj bi se zato podnebje precej spreme-
nilo. Za katere spremembe gre, kaj nas 
pravzaprav čaka in kako smo na to pri-
pravljeni v Sloveniji, nam bo predstavil 
dr. Klemen Bergant, direktor Urada za 
meteorologijo na Agenciji RS za okolje, 
ki kot docent sodeluje tudi z Univerzo v 
Novi Gorici, kjer je znanstveni sodelavec 
Centra za raziskave atmosfere. 

reši križanko.

1. Če zelo dolgo časa 
 močno dežuje, nastanejo …
3. Sneg, dež … 
6. Klima 
7. Zelo močan veter
9. Če dolgo časa ne dežuje, 
 nastane …
11. Vremenski pojav, ki 
 nastane, če dežuje in
 sije sonce
12. Višanje temperature
13. Strokovnjak, ki se ukvarja 
 z vremenom
17. Atmosfera



21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2.

10. 14. 15. 16.

4. 5. 8.



22

malo kUltUre, prosim
• Fotr, MonokoMeDiJa  •

• koncert Marka Hatlaka •

Postati oče ni posebej zapleteno, se pa 
zaplete takoj za tem. Sveže pečeni oče 
prihaja z besedo na dan. Ni ati, ni oči, ni 
ata in ni tata ...

Monokomedija Fotr je duhovita izpoved 
o objemih in poljubih, majhnih in velikih 
odločitvah, testu nosečnosti z modrim 
rezultatom, ginekologu, požrešni ženi, 
velikem trebuhu, neopisljivem rojstvu 
ter neobhodnih spremembah, ki sledijo 
- neprespanih nočeh, utrujenosti, uma-
zanih plenicah, dragih igračah in mulcu, 
ki si ga je kljub vsemu želel. 

Harmonikar Marko Hatlak se je solistič-
no prvič predstavil po končani osnovni 
šoli v Idriji. Pot ga je vodila v Ljubljano, 
kjer je šolanje nadaljeval na Srednji 
glasbeni in baletni šoli. Študij koncer-
tne harmonike je nadaljeval v Weimarju 
v Nemčiji, mestu Goetheja, Schillerja, 
Liszta in Bacha, kjer se je izobraževal 
na Visoki šoli za glasbo Franza Liszta 
(Hochschule fur music “Franz Liszt”). V 
razredu prof. Ivana Kovala je leta 2004 
zaključil študij s pedagoško diplomo. 

V monokomediji Lado Bizovičar in Kata-
rina Čas odigrata vlogi starša in uprizo-
rita nadvse zabavne anekdote družin-
skega življenja med moškim in žensko.
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Svoje znanje je izpopolnjeval na mojstr-
skih tečajih pri mednarodno priznanih 
profesorjih, kot so Matti Rantanen, Hugo 
Noth, Margit Kern in Stefan Hussong. Za 
seboj ima veliko število solističnih na-
stopov tako v tujini kot v Sloveniji. 

Leta 2000 je ustanovil mednarodno 
skupino Distango, s katero je koncer-
tiral po Sloveniji, Italiji, Madžarski, 
Poljski, Franciji, Nemčiji, leta 2004 pa 
skupino Funtango, s katero je posnel 
zgoščenko z naslovom History. Je član 
skupine Terrafolk, ki  je prejela nagrado 
“BBC World Music Award” za najboljšo 
skupino v živo.

Klavirska harmonika je 
vrsta harmonike,

Je razmeroma mlad 
inštrument,

Tudi izvirne skladbe za 
harmoniko so zato začele 
nastajati šele v 20. stoletju,

Harmonika je sestavljena 
iz več delov:

Velikost harmonike je lah-
ko različna glede na število 
basov,

Klavirska harmonika je v 
Sloveniji najbolj priljublje-
na na Gorenjskem in Koro-
škem,

Najbolj znan slovenski har-
monikar je Slavko Avsenik, 
ki je s svojim narodnoza-
bavnim ansamblom zaslo-
vel po celem svetu,

zato je večina skladb za 
harmoniko iz starejših 
glasbenih obdobij prireje-
nih iz skladb za druge in-
štrumente.

iz melodijske omarice, 
meha in basovke omarice.

največja harmonika obse-
ga 120 basov oziroma 37 
tipk.

saj jo je Nemec F. Bu-
schmann skonstruiral šele 
leta 1821.

sicer pa je bolj razširjena 
diatonična harmonika.

drugi znani slovenski kla-
sični harmonikarji pa so  
Marko Hatlak, Luka Juhart 
in Tomaž Rožanec.

za katero so značilne čr-
no-bele tipke ter basovski 
gumbi.

Poveži povedi in izvedel/-a boš nekaj 
informacij o klavirski harmoniki.
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malo kUltUre,
prosim

• greMo Mi Po SvoJe
sloVenski film

Gremo mi po svoje je slovenski mla-
dinski film režiserja Mihe Hočevarja iz 
leta 2010.
 
Film govori o tabornikih, ki svoj čas pre-
življajo v naravi. Aleks tabori ob Soči s 
svojimi prijatelji taborniki. Čez nekaj 
časa se na sosednjem travniku utabori-
jo punce iz športno umetniškega tabora. 
Tako se fantje bolj kot za taborniške ve-
ščine zanimajo za punce, ki pa so vzrok 
za prepir, ljubosumje itd. Starešina vse 
skupaj jemlje preveč resno in tako smo 
lahko priča mnogim hudomušnim za-
pletom. Čustveni zapleti med mladimi 
in starejšimi se odvijajo v Triglavskem 
narodnem parku, natančneje v Bovcu.

•
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• naStoP SlovenSkiH 
dijakoV iz argentine

• Btc

Vsako leto se Mladinske poletne šole 
udeležujejo tudi slovenski dijaki iz Ar-
gentine, ki tam obiskujejo slovenski 
srednješolski tečaj. Iz Argentine nam 
bodo prinesli pesem in ples malambo in 
nam tako prikazali košček argentinske 
kulture.

•

BTC je največje nakupovalno, poslovno, 
in rekreativno zabavišče v Ljubljani, ki 
ga vsako leto obišče 20 milijonov obi-
skovalcev. BTC poleg več kot 450 malih 
butičnih trgovin in nekaj deset velebla-
govnic ponuja tudi več kot 8000 brez-
plačnih parkirnih mest, avtopralnico, 
pošto, lekarno, banke, turistične agen-
cije, finančne točke, gostinske lokale in 
mini pivovarne. V BTC-ju se vedno kaj 
dogaja: degustacije, nagradne igre, od-
bojka na mivki, razstave, nastopi znanih 
glasbenikov ... Nakupovalno središče je 
z mestnim središčem povezano z me-
stnim avtobusom in z vlakom z ljubljan-
ske železniške postaje, v samem mestu 
pa se lahko prevažate z brezplačnim av-
tobusom. Če ste ljubitelji trgovskih sre-
dišč, vam bo obisk BTC-ja pisan na kožo!

•
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zdraV dUh V zdraVem telesU

• koPališče 
kodeljeVo

• šMarna 
gora in 
plezanje

V poletnih dneh postane v Ljubljani 
običajno zelo vroče. Takrat je prosto 
popoldne najbolje izkoristiti za vodno 
osvežitev. Blizu centra Ljubljane se na-
haja kopališče Kodeljevo. Svojo plaval-
no kondicijo lahko preizkušate v štirih 
bazenih, od katerih je eden olimpijski 
in ima tudi dve različno visoki odskoč-
ni deski za skakanje v vodo. Za tiste, ki 
imate radi bolj razburljivo vodno zaba-
vo, so na voljo trije veliki tobogani. Ob 
bazenih je tudi manjši bar, v katerem 
se lahko odžejate in okrepčate. Poseb-
na zanimivost kopališča pa je šahovsko 
igrišče, ki je narisano kar na tleh in je 
tako veliko, da šah lahko igrate s fi gura-
mi, velikimi približno en meter.

•

Šmarna gora je ena izmed najbolj pri-
ljubljenih izletniških točk. Sestavljata 
jo dva vrhova, Grmada in Šmarna gora. 
Nanju vodi kar 50 različnih izhodišč, do 
vrha pa moramo premagati okoli 350 m 
višinske razlike. Čas hoje je odvisen od 
naše telesne pripravljenosti. Povprečen 
planinec bo za vzpon na Šmarno goro 
potreboval približno eno uro, vrhunski 
tekač in kolesar pa le slabih 12 minut. 
Tudi na mladinski poletni šoli se bomo 
povzpeli na Šmarno goro, preizkusili 
svojo kondicijo in spoznali osnove ple-
zanja na plezališču Turnc, ki se skriva v 
pobočju Grmade.

Ena izmed legend, ki izhaja še iz ča-
sov turških vpadov, govori, da naj bi 
se Turki odločili, da bodo zavzeli ta-
bor s cerkvijo, ki je na Šmarni gori 
ščitil ljudi in njihovo imetje. Zadali so 
si, da cerkev osvojijo pred poldne-
vom, torej preden ura odbije 12.00, 
sicer se bodo enostavno obrnili in 
vrnili v Turčijo. To naj bi izvedeli lju-
dje in v upanju, da se bodo Turki dr-
žali zarečenega, zvonili pol ure prej. 
Turki so se dejansko obrnili in odšli. 
V spomin na ta dogodek zvon še da-
nes bije pol ure pred poldne.
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Obkroži predmete, ki jih potrebujejo 
plezalci ali pohodniki. Ali jih znaš po-
imenovati? Ne vseh? Prosi za pomoč  
sošolce, lektorje ali asistente!

• turnir v oDBoJki •

Mladinska poletna šola : Poletna šola. 
Kdo je boljši v odbojki? Vabimo vas, da 
sestavite ekipe in se spustite v boj za po-
kal poletne šole 2011 in za praktične na-
grade. Tudi lektorji in asistenti vsako leto 
sestavijo svojo ekipo in poskušajo osvoji-
ti pokal. Le kdo bo zmagovalec letos?
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Sodelavci 6. mladinske poletne 
šole slovenščine
red. prof. dr. Marko Stabej, predstojnik 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik 
Mihaela Knez, Damjana Kern, vodenje in 
organizacija Mladinske poletne šole

Lektorji
Mihaela Knez (vodja lektorjev)
Katja Kralj
Matej Klemen
Tanja Kotnik
Alenka Ličen
Nuša Delo Lale
Zorka Felicijan
Zvonka Kajba 
Jasna Maček
Mateja Mivšek 
Lara Pižent
Jasna Zupan
Anja Gašperin
Maja Bračika Piščanc
Ana Kočevar
Anja Strajnar

Asistenti
Tina Šlajpah
Mateja Rakovec
Meta Klemen
Marta Marinko
Gregor Demšar
Martin Lissiach
Andrej Bider
Rok Dovjak
Urška Spitzer
Špela Zupan
Maja Rančigaj

6. Mladinska poletna šola slovenščine
Vodnik po programu
Uredili Mihaela Knez in Damjana Kern, 
oblikovala Nina Urh, založila Znanstve-
na založba Filozofska fakultete Univer-
ze v Ljubljani, izdal Center za sloven-
ščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za 
slovenistiko, tisk Birografika Bori d. o. o.

Naklada: 270
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