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DRAGI UDELEZENCI MLADINSKE POLETNE SOLE!

Osmo Mladinsko poletno šolo slovenščine smo 
pripravili za vse, ki …
• se radi pogovarjate v slovenščini, 
• slovenščino radi poslušate,
• radi prebirate slovenske knjige in časopise,
• radi v slovenščini kaj zapišete,
• radi v njej spoznavate nove prijatelje,
• bi jo radi znali še bolje,

skratka za vse, ki skupaj z nami všečkate slovenščino. 
Veselimo se skupnega všečkanja!

Sodelavci Mladinske poletne šole slovenščine
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JEZIKOVNI TECAJ
V ponedeljek, 1. julija 2013, se bo tečaj 
začel z otvoritveno slovesnostjo, ki 
bo ob 8.30 v predavalnici Srednje 
vzgojiteljske šole in gimnazije 
Ljubljana, potem se bomo razdelili v 
skupine in začeli s poukom. Ob 13.00 
bo kosilo, popoldne pa ogled Ljubljane. 

Pouk bo potekal vsak dan od 9.00 
do 12.30 na Srednji vzgojiteljski šoli 
in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi 
ploščadi 16 v Ljubljani, ki je v bližini 
Dijaškega doma Bežigrad. 

PREHRANA
V dijaškem domu boste imeli polni 
penzion (zajtrk, kosilo in večerjo).  Prvi 
obrok bo večerja v nedeljo, 30. junija, 
zadnji pa kosilo v petek, 12. julija 2013.

V dijaškem domu Bežigrad 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 1,5 EUR
12.30–14.00 kosilo 2 EUR
18.00–19.30 večerja 1,5 EUR

NAMESTITEV
Spali boste v dvoposteljnih oziroma 
troposteljnih sobah. Vsaka soba ima 
svojo kopalnico, dijaki in dijakinje 
so ločeni med seboj. V dijaškem 
domu velja hišni red, ki se ga morate 
držati. Hišni red prepoveduje kajenje, 
posedovanje in pitje alkohola ter 
zahteva tišino po 22. uri. 

INFORMACIJE
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TELEFONI IN INTERNET
Program in organizacija Mladinske 
poletne šole: +386 (0) 31 321819.
Najprimernejši čas za sprejemanje 
telefonskih klicev v recepciji doma je 
med 13. in 14. uro in med 19. in 22. 
uro.: +386 (0)1 5340 061.

Odhod: Svoj odhod načrtujte tako, da 
boste dijaški dom zapustili v petek (12. 
julija) po zaključku tečaja.

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 domu so vam na voljo 
športni rekviziti, telovadnica in igrišča. 

V center Ljubljane boste lahko odhajali 
samo v spremstvu asistentov, kadar se 
boste tako dogovorili. Stroške prevoza 
pa boste morali kriti sami.

INFORMACIJE
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SPREMLJEVALNI
PROGRAM

Popoldne in med vikendom bodo za 
vas organizirane različne kulturne, 
športne in zabavne dejavnosti ter 
izleti Pri tem vas bodo spremljali 
asistenti in asistentke Mladinske 
poletne šole. Upamo, da boste uživali!

NEDELJA, 30. 6.
od 15.00

Prihod udeležencev, ki 
stanujejo v DDB

19.00
Sestanek s starši, 

predstavniki skupin
(DDB)

PONEDELJEK, 1. 7.
8.30

Otvoritev (SVŠGL)
9.30-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
15.00

Ogled Ljubljane 
20.00

Spoznavni večer (DDB)
TOREK, 2. 7.

9.00-12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30
Pohod na Šmarno goro (6)

20.00
Ogled gledališke 

predstave Moja nit je rdeča 
(City teater)

SREDA, 3. 7.
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30

Kopanje 
20.00

Predavanje o 
slovenskih narečjih, 
Filozofska fakulteta

CETRTEK, 4. 7.
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30

Izlet na Bled 
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PETEK, 5. 7.
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30

Popoldne v Ljubljani
20.00

Dobrodošli doma

SOBOTA, 6. 7.
Izlet na Dolenjsko 

(Pleterje, 
Kostanjevica na Krki, 

Novo mesto)

NEDELJA, 7. 7.
Izlet na Štajersko 

(Rogla, 
Terme Zreče)

PONEDELJEK, 8. 7.
9.30-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
15.00

Ustvarjalne delavnice: pevska, 
plesna, gledališka

20.00
Sprehod v mesto

TOREK, 9. 7.
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30

Turnir v odbojki/
nogometu (SVŠGL)

20.00 
Nastop slovenskih 

dijakov iz Argentine 
(SVŠGL)

SREDA, 10. 7.
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30

Popoldne v BTC-ju
20.00

Ogled slovenskega filma

CETRTEK, 11. 7.
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30

Kopanje 
20.00

Zaključni večer

PETEK, 12. 7.
9.00-12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)
12.30

Zaključek MPŠ s starši 
udeležencev: predstavitev 
skupin in podelitev potrdil
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Ljubljana je glavno mesto Slovenije in njeno 
geografsko, kulturno, znanstveno, politično 
in administrativno središče. Njeno podobo so 
zaznamovala različna zgodovinska obdobja, največji 
pečat pa ji je dal svetovno znani arhitekt Jože 
Plečnik, ki je urbanistično uredil osrednji del mesta. 
Simbol Ljubljane je zmaj, ki kraljuje na Zmajskem 
mostu, najbolj prepoznavna značilnost mesta pa 
je nedvomno Ljubljanski grad, od koder se ponuja 
najlepši razgled na mesto. 

Ljubljana ima okoli 280.000 prebivalcev, ki 
prebivajo v 17 četrtnih skupnostih. Kar eno sedmino 
prebivalcev pa predstavljajo študentje, kar  daje 
mestu mladosten značaj. 

Ljubljana slovi kot zeleno mesto, z vrsto lepih 
parkov in botaničnim vrtom, ki deluje že od 
leta 1810. Osrednji ljubljanski park, Tivoli, je 
priljubljena točka za druženje in sprostitev, 
hkrati pa tudi razstavišče na prostem, kjer 
so redno na ogled zanimive fotografije
 velikega formata. 

     LAHKIH NOG 
   NAOKROG
LJUBLJANA 

Poznaš Ljubljano? 
Reši križanko. V 

križanki se skriva 
še ena ljubljanska 

znamenitost. 
Katera?
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Slovenija ima en sam otok, a je ta s svojo samosvojostjo privlačnejši od 
marsikaterega otočja. V zavetju slikovitih gora kraljuje sredi alpskega jezera. S 
svojo očarljivostjo je že stoletja simbol Bleda, v katerega se radi vračajo gostje 
z vsega sveta. Sprehajalne in kočijaške poti okrog jezera, tradicionalni čolni, 
zvonjenje za izpolnitev želja na otoku, grajski zakladi, bližnja smučišča, planinske 
poti, golf igrišča – to so le drobci blejske privlačnosti, ki jo je vredno zares izkusiti. 

IZLET NA BLED

Poveži povedi in izvedel boš nekaj več o blejskih zanimivostih.

PLETNA

FIJAKERJI

Nekateri trdijo, da se tako imenuje zaradi 
strehe, ki je bila nekoč pletena,

Pletno upravlja pletnar. To je zelo cenjen poklic, 
ki ga ne more opravljati kdor koli, saj 

Zgodovina pletne sega v 12. stoletje, 

Na pletni se lahko varno pelje

se naziv prenaša iz roda v rod in zato pletnarstvo ostaja v družinah več stoletij.

ki ga krmar (pletnar) stoje poganja z vesli. 

druga razlaga pa pravi, da ime izvira iz 
nemške besede »plateboot«, ki pomeni 
čoln z ravnim dnom.

do 20 oseb.

ko so kmetje za zaslužek oziroma kompenzacijo 
davka prevažali potnike in romarje na Blejski otok.

Pletna je 7 metrov dolg in okoli 

2 metra širok lesen čoln, 

Fijakerji ali izvoščki so

Fijakerji imajo 

Oblečeni so v posebna tradicionalna oblačila:  

Fijakerji s konjem in tradicionalno blejsko 

kočijo popeljejo obiskovalce Bleda 

okoli Blejskega jezera in na Blejski grad.

jopico, hlače in klobuk črne barve, belo 
srajco, telovnik z vezenimi gorenjskimi 
nageljni ter bordo rdeče odeje in bunde.

kočijaži, ki vozijo odprte kočije, ki imajo na Bledu dolgo tradicijo.

na Bledu svoje društvo.
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BLEJSKI GRAD

BLEJSKI OTOK

KREMSNITAV zadnjih 40 letih so na 

Bledu naredili in prodali 

Tlorisna površina blejske kremšnite 

Kremšnite sestavljajo: zlato zapečena podloga 
...lato zapečena podloga iz listnatega testa, 
narejenega z maslom in ne margarino, slastna 
vanilijeva krema, ravno prav gosta, da se ob 
rezanju ne razleze in da je okus tako popoln,

Kremšnite je leta 1953 v Slovenijo prinesel slaščičarski mojster Ištvan Lukačević, 

Če ne bi bila pred petdesetimi leti 

jedilna čokolada tako draga, 

ki je star vojvodinski recept za kremno 

rezino spremenil tako, da je polovico jajčne 

kreme nadomestil s stepeno sladko smetano.

kar 7 milijonov t. i. kremšnit.
bi imele blejske kremšnite danes čokoladni posip.

je 7 cm x 7 cm.

stepena sladka smetana, v ravno 
pravem razmerju z vanilijevo kremo, 
in ponovno hrustljavo listnato testo 
potreseno s sladkorjem v prahu.

Blejski otok je majhen otok, 

Na otoku je tudi kamnito stopnišče

Tistemu, ki pozvoni na zvon želja, 

Na otoku je postavljena

Če je mrzla zima in jezerska 
gladina zamrzne, se lahko na 
otok odpravimo kar peš, 

baročna cerkev Marijinega 

vnebovzetja.

poleti pa lahko plavamo ali se 
na otok peljemo s čolnom.

ki se nahaja sredi Blejskega jezera.

se izpolnijo vse skrite želje.

z 99 stopnicami in kapelica Matere božje.

Blejski grad je mogočen grad 

Grajsko obzidje je romansko, 

O gradu je pisal zgodovinar

V gradu je poleg restavracije 

še muzejska zbirka, 

Na zgornjem dvorišču je 
kapela iz 16. stoletja, ki 

Janez Vajkard Valvasor v Slavi 

Vojvodine Kranjske iz leta 1689.

kjer razstavljeni predmeti pripovedujejo o zgodovinskem razvoju pokrajine od bronaste dobe do današnjih dni.

na strmi pečini nad Blejskim jezerom.

je poslikana z zanimivimi freskami.

ostala poslopja so iz obdobja renesanse.
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KOSTANJEVICA 
NA KRKI

Kostanjevica na Krki je dolenjsko mestece, ki leži na umetnem otoku na reki 
Krki in je  pomembno kulturno središče. Večji pomen je Kostanjevica dobila 
že v 13. stoletju, ko so tam ustanovili cistercijanski samostan, intenzivnejše 
kulturno življenje pa se je začelo sredi dvajsetih let minulega stoletja, ko je v 
tem mestu začel ustvarjati domačin – akademski kipar, slikar, grafik, pesnik in 
gledališki igralec Jože Gorjup. Začeli so prirejati različne likovne razstave, leta 
1961 pa so v Kostanjevici organizirali prvo formo vivo v Sloveniji. To je  kiparsko 
delovno srečanje oziroma simpozij, ki poteka tako, da kiparji točno določen čas 
na prostem izdelujejo svoje skulpture, organizator pa jim priskrbi potreben 
material (po navadi se vedno uporablja avtohtone materiale, v Kostanjevici 
hrastov les), orodje in nudi tudi prostor za bivanje. Kipi, ki so jih umetniki izdelali, 
so ostali razstavljeni in v lasti organizatorja in si jih lahko ogledamo še danes. 
S Kostanjevico so bili poleg že omenjenega Jožeta Gorjupa povezani tudi drugi 
slovenski slikarji in kiparji, katerih zbirke si lahko ogledamo v obnovljenem 
cistercijanskem samostanu.
  

Ali poznate 
Božidarja Jakca, Jožeta 

Gorjupa, brata Kralj, 
Franceta Goršeta, 

Janeza Boljko, Bogdana 
Borčića in njihova dela? 

Poiščite umetnika in 
njegovo umetnino. Pod 
sliko napišite njegovo 

ime. 
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France Kralj (slikar, kipar, grafik) sodi 
med najizvirnejše likovne ustvarjalce 
20. stoletja pri nas. Njegovo ime je bilo v 
letih 1920-1923 sinonim ekspresionizma 
na Slovenskem v vseh likovnih zvrsteh. 
V njegovih delih prevladuje motivika 
kmečkega življenja, živali, krajin, 
religioznih prizorov, aktov in portretov.

Tone Kralj (slikar in kipar) je slikal družinske 
portrete, zgodovinske in biblijske prizore 
ter kmečko in delavsko življenje. Poslikal je 
veliko slovenskih cerkva. Znane so njegove 
ilustracije k povesti o Martinu Krpanu.

Božidar Jakac (slikar, grafik)  je 
najizrazitejši portretist svojega časa. Zelo 
znani so njegovi avtoportreti. Uvrščamo ga 
tudi med pionirje slovenskega filma, saj je v 
črnobeli tehniki posnel več dokumentarnih 
filmov Novega mesta in postal s tem prvi 
slovenski mojster kamere.

Jože Gorjup (slikar, kipar, grafik): 
poleg biblijske tematike je pogosto 
upodabljal krajine, portrete, igralce, 
motive slikarskega ateljeja in kopalke. 

France Gorše (kipar): v njegovem 
obsežnem opusu prevladujejo ekspresivni 
portreti, akti in religiozna motivika. V kip 
je izklesal tudi legendarna slovenska 
baletnika Pio in Pina Mlakarja.

Janez Boljka (kipar in slikar)  je začetnik 
slovenskega  nadrealističnega kiparstva. 
Zgodnja dela so narejen v železu, kasnejša 
pa odlita  v bron. Priljubljeni so njegovi 
akti, figure Ribničanov, intenzivno pa se je 
posvečal tudi številnim živalskim podobam: 
nosorogom, konjem, opicam, bikom ipd.

Bogdan Borčić (slikar in grafik) je 
eden ključnih umetnikov sodobnega 
slovenskega slikarstva. V svojem opusu je 
razvil motive od realizma do abstrakcije 
in minimalistične redukcije. Vanj je vnesel 
realistične sredozemske motive ribiških 
portalov, školjk pa vse do predmetov, ki 
so izraženi v simbolih: predmeti, kot so 
stoli, vrata ali prostor ateljeja. 

France Kralj
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PLETERJE
Kartuzijo Pleterje, ki se nahaja ob 
vznožju Gorjancev, je leta 1403 ustanovil 
Herman II. Celjski in je danes edini 
kartuzijanski samostan v Sloveniji. 
Obdaja jo visoko obzidje, ki ločuje zunanji 
svet in skrivnostni svet tišine in miru. 
Kartuzija obsega staro kartuzijo, od 
katere so se ohranili le stara gotska 
cerkev, posvečena sv. Trojici, nadstropna 
zakristija ter ostanki križnega hodnika, 
in novim samostanom, ki pa je za 
obiskovalce nedostopen.  

Kartuzijani so zelo strog . Menihi preživljajo svoj 

čas v  in samoti. Živijo v svojih  

– enonadstropnih hišicah, obdanih z vrtičkom in povezanih s 

 , v katerih je delavnica z orodjem, 

potrebnim za delo, majhna kopalnica in spalnica, kjer preživijo večino 

časa. V njej , študirajo, jejo in spijo.  Svojo celico zapustijo 

le ob določenih urah   ali ob redkih 

priložnostih razvedrila. Menih dobiva hrano skozi okence poleg vhoda 

dvakrat na dan razen v zimskem času, ko jo dobi samo enkrat, zvečer 

pa uživa kruh in pijačo. Mesa razen rib nikoli ne jejo, enkrat tedensko, 

ob petkih pa  - dan preživijo le ob kruhu in vodi. Enkrat 

tedensko imajo menihi daljši sprehod po okolici. To je tudi edini čas, ko 

zapustijo .

In kakšno je življenje 
belih menihov? 

Smiselno dopolni 
besedilo. V pomoč 

so ti lahko besede v 
slovarčku.
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MUZEJ NA PROSTEM 
V bližini samostana se nahaja 
muzej na prostem, v katerem so 
predstavljeni različni stanovanjski 
objekti in gospodarska poslopja, ki 
skušajo predstaviti, kako so nekoč 
živeli kmetje na tem območju. Lahko si 
ogledamo staro leseno kmečko hišo s 
črno kuhinjo, stranišče »na štrbunk«, 
sušilnico sadja, svinjak, dvojni kozolec 
ali toplar in pod – gospodarsko 
poslopje, v katerem so včasih mlatili 
žito in imeli spravljeno seno. Vsi 
objekti so originalni in so bili v muzej 
prineseni iz okoliških vasi. Življenje na 
kmetiji nam pomagajo pričarati tudi 
živali, ki se sprehajajo okoli poslopij.  
MPŠ-jevci se bomo pomerili v metanju 
podkev in iz gline izdelali petelinčka 
piščalko.

SLOVARCEK
samostan - zgradba, v kateri živijo 
menihi
red - verska skupnost ljudi, 
ki živijo po posebnih pravilih, 
navadno v skupini
celica - zelo majhno in skromno 
bivališče, kjer po navadi živijo 
menihi
molk - to, da molčimo, smo tiho 
postiti se - imeti post, zelo malo ali 
nič jesti

moliti:  
zborna liturgija: skupna molitev, pri 
kateri menihi enoglasno pojejo v zboru 
v latinskem jeziku
križni hodnik: hodnik, ki obkroža 
zaprto kvadratno dvorišče 
srednjeveških palač ali samostanov
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1. Novo mesto je nastalo ob reki …
a) Savi
b) Dravi
c) Krki

2. Osrednji del starega mesta se 
imenuje … 
a)  Glavni trg
b)  Novi trg
c)  Stari trg

3. Na vrhu Kapiteljskega hriba stoji …
a) grad
b) stolna cerkev sv. Nikolaja
c) Dolenjski muzej
 
4. Nad mestom se dvigajo …
a) Julijske Alpe
b) Karavanke
c) Gorjanci

5. V Novem mestu je živel znan 
slovenski pisatelj, ki je pisal bajke. 
To je bil …
a) France Prešeren
b) Janez Trdina
c) Prežihov Voranc

6. V Novem mestu ima sedež uspešno 
slovensko podjetje Krka, ki proizvaja …
a) zdravila
b) avtomobile
c) spodnje perilo

Novo mesto, imenovano tudi 
prestolnica Dolenjske, je bilo 
ustanovljeno leta 1365, ko je mestu 
avstrijski vojvoda Rudolf IV. podelil 
mestne pravice. Uradno poimenovano 
mesto Rudolfswerd je ves čas raslo 
kot Novo mesto in kmalu postalo 
upravno, kulturno, cerkveno in 
poslovno središče Dolenjske. Novo 
mesto leži v središču gričevnate 
dolenjske pokrajine. Bogastvo narave, 
tradicije in kulture je lahko za vsakega 
obiskovalca Novega mesta pravo 
doživetje.

NOVO MESTO

Reši kviz o 
Novem mestu.
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V Novem mestu je živel tudi slovenski 
pesnik Dragotin Kette. Na robu vodnja-
ka na Glavnem trgu so vklesani verzi 
njegove pesmi Na trgu, ki jo je napisal 
svoji neuslišani ljubezni Angeli.

DRAGOTIN KETTE

NA TRGU
Noč trudna
molči,
nezamudna
beži
čez mestni trg luna sanjava.
Vse v mraku
mirnó,
na vodnjaku
samó
tih vetrc z vodoj poigrava.

Vodice
šumé
in rosice
pršé
brez konca v broneno kotanjo;
brezdanj je
ta vir,
šepetanje,
nemir,
brezkončna, kot misli so nanjo.

Pa blizi
ni cest,
ah, v Elizij
do zvezd
ne morete kaplje šumeče.
In smele
željé
do Angele
mojé
hitite zaman hrepeneče ...

Noč trudna
molči,
nezamudna
beži
čez mestni trg luna sanjava,
ki ruši
pokoj
moji duši
nocoj,
brezskrbno pa deklica spava.
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Zreško Pohorje z Roglo in Termami Zreče je zeleno srce turistične regije, kjer 
na enem mestu najdemo vrhunsko opremljen rekreacijski center in naravno 
klimatsko zdravilišče. Pozimi je to raj za smučarje, poleti za kolesarje, pohodnike 
in sprehajalce, celo leto pa za ljubitelje bazenov s termalno vodo, savn, solarijev …

ROGLA

Na katero od 
znamenitosti, ki jo 
bomo obiskali, se 

navezuje opis? K vsaki 
sliki spadata 2 opisa. 

Ustrezno razvrsti! 1 - ROGLA

2 – SANKALIŠČE ZLODJEVO

3 – LOVRENŠKA JEZERA

4 – TERME ZREČE
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 Termalni park obsega 8 
bazenov s skupno površino 
1600 m2, telovadnico, wellnes 
center, mnoge savne, izvajajo pa 
tudi različne zdravstvene terapije 
ter tradicionalne tajske terapije in 
masaže.

 Je naravno klimatsko zdravilišče 
in rekreacijski center. V zimskem 
času se spremeni v eno izmed 
najbolj priljubljenih in obiskanih 
smučišč. Obiskovalcem nudi številne 
možnosti za športne aktivnosti 
tudi izven smučarske sezone, saj 
imajo lepo urejene kolesarske in 
pohodniške poti.

 Če sodite med tiste, ki prisegajo 
na adrenalinske užitke, potem je to 
kot nalašč za vas. Drveti po njem je 
resnično pravo doživetje. Udobne 
sani so namenjene dvema osebama, 
lahko pa jih vozite tudi sami.

 Gre za kotanje s površino nekaj 
m2 in globine do 1,2 m. Po opustitvi 
paše jih zarašča rušje, ki prehaja 
na obeh straneh barja v smrekov 
gozd. Jezerc je 11 do 22, odvisno 
od obsega in trajnosti stoječe vode. 
Predstavljajo življenjski prostor 
redkih rastlinskih in živalskih vrst.

 Leži v središču zreškega Pohorja, 
na nadmorski višini 1517 metrov. Ime 
je dobila po bližnjem gozdnatem vrhu 
z majhno jaso, na katerem so leta 
1934 postavili razgledni stolp, ki stoji 
še danes. Stolp je visok 30 m in nam 
nudi lep razgled na bližnje gozdove in 
ob lepem vremenu celo na Triglav. 

 So zdraviliško športno-
rekreacijski center v Občini Zreče. 
Razvijati so se začele leta 1978 z 
izgradnjo prvega bazena. Voda ima 
na izviru vrtine temperaturo 35°C. 
V zdravilišču zdravijo revmatična 
obolenja, nevrološke bolezni ter 
bolezni srca, ožilja, dihalnih organov.

 Vožnja po vijugasti in 1360 
metrov dolgi progi je zabavna, tudi 
če sneži ali dežuje. Hitrost vožnje 
nikoli ne preseže 40 km/h, na voljo 
so pa seveda tudi zelo dobre zavore. 
Avantura se konča na nadmorski 
višini 1.340, od tam pa vas vlečnica, 
skupaj s sanmi, pripelje nazaj na vrh.

 Nahajajo se na območju visokega 
barja med Ribniškim Pohorjem 
in Roglo. Do njih pridemo po 
leseni stezi, ki je postavljena nad 
močvirjem. Na začetku poti je 
razgledni stolp, od koder je čudovit 
razgled na jezerca in barje
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MOJA NIT JE RDECA
Gledališka predstava Moja nit je rdeča je sodobna klovnovska predstava 
za odrasle. Je vstopnica v svet doživetij in odnosov, ki se jim v vsakdanjem 
življenju ne moremo predati. S pomočjo rdečega nosa, najmanjše maske 
na svetu, se Eva Škofic Maurer potopi v fantazije različnih ženskih vlog, ki 
jih v resničnem življenju ni mogoče združevati. Zgodbe osmih popolnoma 
različnih junakinj so uprizorjene skozi prizmo humorja in parodije. Igralki 
je pod režisersko taktirko Maje Dekleva Lapajne uspelo ustvariti kolaž 
odrskih žanrov. S pevskimi vložki, ki so nastali pod vodstvom Ane Duša, in 
koreografijami Gregorja Kamnikarja, oblikovanimi z asistenco Krasimira 
Agina, se gledališko delo občasno prevesi v koncertni dogodek, kabaret, 
baletno predstavo ali celo burlesko.

 MALO KULTURE, 
PROSIM
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DOBRODOSLI DOMA 
je prireditev, ki jo vsako leto organizira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu. Rdeča nit letošnje prireditve Dobrodošli doma bodo mladi iz 
domovine, zamejstva in sveta. V ospredju bo sodelovanje in povezovanje 
različnih mladinskih organizacij, ki delujejo v Republiki Sloveniji, in skupnosti 
mladih Slovencev in njihovih potomcev, ki živijo v sosednji državah in drugod 
po svetu. Dogodek bo spremljalo več prireditev, delavnic, informativnih 
predstavitev, filmski večer, športni dogodki in podobno … Osrednje prireditve 
s koncertom se bomo udeležili tudi mi. Predstavili sem nam bodo priljubljeni 
slovenski ustvarjalci: Trkaj, Janez Dovč, Vesna Zornik, Big Band Slovenske 
vojske in številni drugi.

NASTOP 
SLOVENSKIH DIJAKOV 
IZ ARGENTINE IN 
KANADE
Vsako leto se Mladinske poletne 
šole udeležujejo tudi slovenski 
dijaki iz Argentine, ki  tam 
obiskujejo slovenski srednješolski 
tečaj. Letos jih bo 35. Iz Argentine 
nam bodo prinesli pesem in 
ples in nam prikazali košček 
slovenske in argentinske kulture. 
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PRIJETNO S 
KORISTNIM

PREDAVANJE O SLOVENSKIH NARECJIH
Slovenska narečja so zemljepisne jezikovne zvrsti slovenščine, ki se razlikujejo v 
besedišču, glasoslovju, naglasu ... Slovenščina je med slovanskimi jeziki narečno 
najbolj razčlenjena; pozna več kot 40 narečij, ki jih razdelimo v 7 narečnih skupin. 
Razlogi za narečno pestrost slovenščine so naseljevanje ozemlja današnje 
Slovenije iz različnih smeri, zemljepisne značilnosti ozemlja, ki so preprečevale 
reden stik med prebivalci različnih območij, stik s sosednjimi jeziki. 
Značilnosti slovenskih narečij nam bo predstavil doc. dr. Matej Šekli, profesor na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Ustrezno razvrsti 
narečne skupine:

_ GORENJSKA
_ ŠTAJERSKA
_ PANONSKA
_ KOROŠKA

_ ROVTARSKA
_ PRIMORSKA
_ DOLENJSKA
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BTC je največje nakupovalno, poslovno, in rekreativno zabavišče 
v Ljubljani, ki ga vsako leto obišče 20 milijonov obiskovalcev. BTC 
poleg več kot 450 malih butičnih trgovin in nekaj deset veleblagovnic 
ponuja tudi več kot 8000 brezplačnih parkirnih mest, avtopralnico, 
pošto, lekarno, banke, turistične agencije, finančne točke, gostinske 
lokale in mini pivovarne. V BTC-ju se vedno kaj dogaja: degustacije, 
nagradne igre, odbojka na mivki, razstave, nastopi znanih glasbenikov 
... Nakupovalno središče je z mestnim središčem povezano z mestnim 
avtobusom in z vlakom z ljubljanske železniške postaje, v samem 
mestu pa se lahko prevažate z brezplačnim avtobusom. 
Če ste ljubitelji trgovskih središč, vam bo obisk BTC-ja pisan na kožo! 

PRIJETNO S 
KORISTNIM BTC - ENO NAJVECJIH 

NAKUPOVALNIH SREDISC 
V EVROPI
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ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU
SMARNA GORA
Šmarna gora je zagotovo najbolj obiskana gora v Sloveniji. Nanjo nas pripeljejo 
številne poti in steze, na katerih srečamo tudi ljubitelje nekaterih ekstremnih 
športov, kot so gorski tek, prosto plezanje, jadralno padalstvo, kolesarjenje, 
pozimi pa se po poteh lahko spustimo s sankami ali s smučmi. Od vznožja 
do vrha moramo premagati približno 350 m višinske razlike. Tik pod vrhom 
najdemo zvonček, ki nam izpolni skrito željo, če pozvonimo tako, da za vrv 
potegnemo enkrat, zvonček pa se oglasi trikrat. Na vrhu Šmarne gore nas 
čakajo cerkev, posvečena Mariji, po kateri je gora dobila tudi ime, gostilna 
Ledinek in čudovit razgled. Ljubitelji Šmarne gore radi tekmujejo  v tem, kdo 
prej pride na vrh Šmarne gore. Najboljši tekmovalci  ga osvojijo v manj kot  12 
minutah, navadni smrtniki pa za vzpon  potrebujemo od 30 do 50 minut.

Ali veste, da se je v vasi Zavrh pod 
Šmarno goro rodil Jakob Aljaž, 

duhovnik in navdušen planinec, po 
katerem se imenuje Aljažev stolp na 

vrhu Triglava?

Ali veste, da zvonovi šmarnogorske 
cerkve nikoli ne zvonijo ob 12.00, 

ampak vedno ob 11.30? 

Ali veste, da je leta 2010 v Tacnu pod 
Šmarno goro na reki Savi potekalo 
svetovno prvenstvo v slalomu na 

divjih vodah?

Ali veste, da je gostila na Šmarni 
gori najbolj znana po odličnem čaju 
in ričetu, v stojnicah ob gostilni pa 

lahko kupite najboljše preste?
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Na pobočjih 
Šmarne gore 

se lahko ljudje 
ukvarjajo z 

različnimi športi. 
Katerimi?

ALSPVOADT

EZNJAPLE
KJESANAN

OROSGK 
KJENJLESORAE

KET

OJAH
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V poletnih dneh postane v Ljubljani 
običajno zelo vroče. Takrat je prosto 
popoldne najbolje izkoristiti za vodno 
osvežitev. Blizu centra Ljubljane se 
nahaja več kopališč. Mi bomo svojo 
plavalno kondicijo preizkusili na 
kopališču Atlantis in v kopališkem 
kompleksu Laguna. 

Vodno mesto Atlantis je edinstven 
del BTC Cityja, najpomembnejšega 
nakupovalnega, poslovnega, in 
rekreativno-zabaviščnega središča v 
Ljubljani. Atlantis je vodni park za vse 
generacije: tako za tiste, ki si želijo 
adrenalinske zabave, kot za tiste, 
ki potrebujejo umirjeno sprostitev. 
Kopica urejenih bazenov je ne glede 
na letni čas in vreme gotovo prava 
izbira za aktivno, zabavno in sproščeno 
preživljanje prostega časa. Ne pozabite 
kopalk in brisače!
 
Mestna plaža Laguna je kopališko 
- zabavni kompleks na prostem 
v zelenem delu Ljubljane, ki nudi 
sprostitev in preživljanje prostega 
časa v treh unikatno zasnovanih 
zunanjih bazenih z ogrevano vodo 
in na tlakovanih ter travnatih 
površinah ob bazenih. Za 
sprostitvene užitke in zabavo 
nudijo več kot 60 vodnih 
efektov, veliko otroško igrišče, 
mini kino, dnevno animacijo 
za otroke in odrasle ter 
športne aktivnosti. 

KOPALISCE ATLANTIS IN KOPALISCE LAGUNA

Kdo je boljši v odbojki in kdo v 
nogometu? Vabimo vas, da sestavite 

ekipe in se spustite v boj za pokal 
mladinske poletne šole 2013 in za 
praktične nagrade. Upamo, da se 

bodo letos opogumili tudi lektorji in 
asistenti in sestavili svojo ekipo. 

Le kdo bo zmagovalec letos? 

TURNIRV ODBOJKI 
IN NOGOMETU
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SODELAVCI 8. MLADINSKE POLETNE SOLE SLOVENSCINE
red. prof. dr. Marko Stabej, predstojnik 
Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Mihaela Knez, Damjana Kern, vodenje 
in organizacija Mladinske poletne šole 
slovenščine

Lektorji
Katja Kralj 
Matej Klemen 
Tanja Kotnik 
Alenka Ličen 
Jasna Maček 
Mateja Eniko
Anja Košir
Lara Pižent 
Jasna Zupan 
Maja Bračika Piščanc 
Špela Zupan 
Tina Jugovič 
Irena Jerovšek Vogrinc
Petra Rajk

Asistenti
Meta Klemen
Marko Klemen
Martin Lissiach
Ema Golob
Maja Đević
Miša Bitenc Hernčič
Urška Vranjek
Tjaša Kocjan
Irina Lešnik
Jerneja Batista
Nika Merljak
Marko Mencigar

KOPALISCE ATLANTIS IN KOPALISCE LAGUNA
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8. Mladinska poletna šola slovenščine
Vodnik po programu.
 
Uredili Mihaela Knez in Damjana Kern, oblikovala 
Nina Urh, založila Znanstvena založba Filozofska 
fakultete Univerze v Ljubljani,izdal Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za 
slovenistiko, za založbo Andrej Černe, dekan Filozofske 
fakultete, tisk Birografika Bori d. o. o.

Naklada: 220

Publikacija je brezplačna.
Prireditev sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu
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