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10 LET
10 let učenja slovenščine

10 let učenja slovenščine in nepozabnih 
dogodivščin

10 let učenja slovenščine in nepozabnih 
dogodivščin v Ljubljani 

10 let učenja slovenščine in nepozabnih 
dogodivščin v Ljubljani s Centrom za slovenščino 

10 let učenja slovenščine in nepozabnih 
dogodivščin v Ljubljani s Centrom za slovenščino 

s 1096 mladimi

10 let učenja slovenščine in nepozabnih 
dogodivščin v Ljubljani s Centrom za slovenščino 

s 1096 mladimi iz 28 različnih držav

10 let učenja slovenščine in nepozabnih 
dogodivščin v Ljubljani s Centrom za slovenščino 
s 1096 mladimi iz 28 različnih držav v Mladinski 

poletni šoli 

10 let učenja slovenščine in nepozabnih 
dogodivščin v Ljubljani s Centrom za slovenščino 
s 1096 mladimi iz 28 različnih držav v Mladinski 

poletni šoli sredi poletja
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JEZIKOVNI 
TEČAJ
V ponedeljek, 29. junija 2015, se bo 
tečaj začel s slovesnostjo, ki bo ob 8.30 
v dvorani Srednje vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana, potem se bomo 
razdelili v skupine in začeli s poukom. 
Ob 13.00 bo kosilo, popoldne pa ogled 

INFORMACIJE
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 (10. 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 
boste morali kriti sami.

PREHRANA
V dijaškem domu boste imeli polni 
penzion (zajtrk, kosilo in večerjo). Prvi 
obrok bo večerja v nedeljo, 28. junija, 
zadnji pa kosilo v petek, 10. julija 2015.

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. 

Ljubljane. Pouk bo potekal vsak dan od 
9.00 do 12.30 na Srednji vzgojiteljski 
šoli in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi 
ploščadi 28a v Ljubljani, ki je v bližini 
Dijaškega doma Bežigrad. 
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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, 
28. 6.
od 15.00

Prihod udeležencev, 
ki stanujejo v DDB

19.00
Sestanek s starši, 

predstavniki skupin
(DDB)

PONEDELJEK, 
29. 6.

8.30
Otvoritev (SVŠGL) 

9.30–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

15.00
Ogled Ljubljane 

20.00
Spoznavni večer

(DDB)

SREDA, 
1. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj

(SVŠGL)
14.30

Pohod na 
Šmarno goro 

20.00
Glasbeni 

večer

ČETRTEK, 
2. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
14.00

Izlet na Bled

TOREK, 
30.6.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30
Kopanje 

20.00
Ogled slovenskega 

filma

PETEK, 
3. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj

(SVŠGL) 
14.30

Pevska, plesna 
in gledališka 

delavnica

SOBOTA, 
4. 7.

Izlet na morje

NEDELJA, 
5. 7.

Izlet na Krvavec

PONEDELJEK, 
6. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj

(SVŠGL) 
15.00

Popoldne v Ljubljani

TOREK, 
7. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj

(SVŠGL) 
14.30

Popoldne v BTC-ju
20.00

Nastop slovenskih 
dijakov iz Argentine 

(DDB)

SREDA, 
8. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
14.30

Turnir v odbojki/
nogometu (SVŠGL)

20.00 
Ogled gledališke 

predstave Pavla nad 
prepadom

ČETRTEK, 
9. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
14.30

Kopanje 
20.00

Zaključni večer

PETEK, 
10. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
12.30

Zaključek 
MPŠ s starši 
udeležencev: 
predstavitev 

skupin in 
podelitev 

potrdil
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LAHKIH NOG
NAOKROG
LJUBLJANA
Ljubljana se po svoji velikosti uvršča med srednje velika evropska 
mesta. Ima okoli 280.000 prebivalcev. Je glavno mesto ter 
politično in kulturno srce Slovenije. Ja tudi pomembno trgovsko, 
poslovno, kongresno, sejemsko pa tudi prometno, znanstveno in 
izobraževalno središče Slovenije. 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, najbolj prepoznavna značilnost 
mesta pa je Ljubljanski grad, od koder se ponuja najlepši razgled 
na mesto.

___V_R__

T__M __T____

N ___D__  __
U___E ___T____
K__I _____

P_E ______ T__

P__ LA __N _

__BB__  V___ J __

Na tem mestu je stal stari 
deželni dvorec, zgrajen 

v 16. stoletju. V dvorcu je 
stanoval vladar, kadar je 

prišel v Ljubljano.

Ta trg s spomenikom 
Franceta Prešerna je 

nekakšno neformalno 
središče Ljubljane.

Načrt zanjo je začel 
pripravljati arhitekt Jože 

Plečnik že leta 1927. 
Dokončna je bila malo pred 

začetkom druge svetovne 
vojne leta 1941.

Kulturno in kongresno 
središče, imenovano po 

pisatelju Ivanu Cankarju. 
Zgradbo je načrtoval 

arhitekt Edo Ravnikar, 
postavljena pa je bila med 

letoma 1977 in 1982.

Najbolj znan most čez 
Ljubljanico; povezuje 
Prešernov trg s Staro 
Ljubljano

Mogočna štirinadstropna 
stavba v središču Ljubljane, 
zgrajena 1959 po zamisli 
arhitekta Vinka Glanza. V 
njej delujeta tako Državni 
zbor kot Državni svet. 

Stoji na Mestnem 
trgu ob magistratu. 
Krasijo ga trije kipi 
rečnih bogov, ki 
predstavljajo tri 
kranjske reke: Savo, 
Ljubljanico in Krko.

C__K__ J __
D__

•	 Najstarejše leseno kolo na svetu, staro 5200 let, so našli 
v bližini Ljubljane na Ljubljanskem barju. Kolo je izdelano 
iz žilavega in trdega jesenovega lesa, os je iz hrastovine.

•	 Arhitekturno podobo slovenskega glavnega mesta je 
odločilno zaznamoval svetovno znani slovenski arhitekt 
Jože Plečnik, zato Ljubljano nekateri imenujejo kar 
Plečnikova Ljubljana. Njegove pomembnejše stvaritve v 
centru Ljubljane so: Tromostovje, Narodna univerzitetna 
knjižnica, Križanke, Ljubljanska tržnica, Šuštarski most ...

•	 Vožnja s tirno vzpenjačo od vstopa na Krekovem trgu do 
izstopa v grajsko podzemlje traja natanko 1 minuto. Višinska 
razlika med obema postajama znaša nekaj manj kot 70 
metrov. Vzpenjača sprejme 33 potnikov.

•	 Vsem, ki težje hodijo, je dostop v mestni peš coni zagotovljen 
s tremi vozili na električni pogon, t.i. Kavalirji. S Kavalirjem 
se lahko pelje do pet potnikov hkrati, vožnja pa je brezplačna. 
Zaradi njihove nizke hitrosti jih lahko ustavite med vožnjo.

ŠE 
TOLE 

…

KAJ JE TO? 
POVEŽI IN 
DOPOLNI.
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KAJ JE NA 
SLIKI? 
NAPIŠI.

Če ste pravilno odgovorili, vam obkrožene črke povejo ime mesta, ki je bilo 
ustanovljeno na tleh današnje Ljubljane 2000 leti. Stalo je na levem bregu Ljubljanice, 
na ozkem prehodu med ljubljanskim Grajskim gričem in Rožnikom. Skozi mesto je 
tekla starodavna cesta med vzhodnim Baltikom in Akvilejo ob jadranski obali, po 
kateri so trgovali predvsem z jantarjem. Pri tem je imela pomembno vlogo tudi reka 
Ljubljanica.

To je bilo mesto: 

KAJ LJUBLJANSKEGA SE SKRIVA NA SLIKI? 
OBKROŽI PRAVILEN ODGOVOR.

k.  bicikelj

ž.  vzpenjača

e.  mestni avtobus

m.  nebotičnik

a.   Cankarjev dom

l.    parlament

b.   France Prešeren

o.   Jože Plečnik

c.   Zoran Janković

n. tržnica

d. Tivoli

s. živalski vrt

g.   Šuštarski most

a.   Zmajski most

v.  Mesarski most

1

8 9

3

5 64

2

7
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IZLET NA 

Sečoveljske soline obsegajo okoli 650 hektarjev in so 
skupaj s Strunjanskimi solinami najbolj ____________ 
____________ v Sredozemlju. Ležijo ob meji z 
______________ ______________. V severnem delu po 
moderniziranem postopku še vedno pridobivajo sol, južni 
del pa je _____________ _____________.

Območje je bogato z ______________ ____________, 
značilnimi za slana tla, izredno pester je tudi 
______________ __________ - tu so našli prek 270 
različnih _____________ ____________. 

Kulturna in tehnična dediščina prikazujeta življenje in 
__________ ______________ v preteklih stoletjih. V eni 
od obnovljenih enonadstropnih hiš je ______________ 
___________. V pritličju so shranjevali sol in orodje, v 
zgornjem nadstropju pa so __________ ____________. 

V drugi ___________ ____________ so prostori za 
shranjevanje orodja, __________ __________ ter prostori 
za solinarje. V nekdanjem skladišču pa je postavljena 
__________ _____________, ki prikazuje zgodovino 
solinarstva.

Piranska občina je območje solin leta 1989 razglasila za 
____________ ________, leta 1993 pa so bile uvrščene 
na seznam mednarodno ____________ _____________. 
Danes soline nimajo večje _______________ ___________; 
njihov osnovni namen je naravovarstveni in kulturni.

Solna polja, kjer pridelujejo sol, so 
sestavljena iz kristalizacijskih (kavedini) 
in izparilnih bazenov. Morsko vodo iz 
izparilnih speljejo v kristalizacijske 
bazene skozi zapornice ali s pomočjo 
črpalk, ki so bile najprej ročne, nato 
vetrne, danes pa so električne. Nato voda 
teče po kanalih, ki jih imenujemo lide. Sol 
nastane tako, da iz bazenov izhlapi večina 
vode. Solinarji s posebnimi natikači, 
imenovanimi taperini in z lesenimi strgali, 

PREBERITE BESEDILO IN UGOTOVITE, KAJ 
POMENIJO NASLEDNJE BESEDE. POVEŽITE 
BESEDO IN RAZLAGO.

lide

gavero

taperini

petola

palote

karele

botasso

kavedini

lopate

kanali

natikači

vozički

leseno strgalo

kristalizacijski bazenčki

plast alg, bakterij in mineralov, ki preprečuje 
soli mešanje z morskim blatom

vrč z dolgim lesenim ročajem

PRIMORSKO

ki se jim reče tudi gaveri, spravijo sol na 
kupčke ter pustijo, da se čisto odcedi. Za 
zajemanje slanice so uporabljali botasso 
- vrč z dolgim lesenim ročajem. Za 
nakladanje soli pa so uporabljali lesene 
palote, prevažali pa so jo na lesenih 
solinarskih vozičkih karelah. Sezona 
pobiranja soli traja od junija do polovice 
septembra. Za pobiranje soli je najboljše 
sončno vreme z rahlim vetričem.

muzejski del       severne soline       Republiko Hrvaško

ptičjih vrst       rastlinskimi vrstami        živalski svet

etnološka zbirka     bivalni prostori     delo solinarjev

skladiščenje soli     obnovljeni stavbi      stalna razstava

pomembnih mokrišč    krajinski park    gospodarske vloge
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KATERE RASTLINE IN ŽIVALI, KI ŽIVIJO V KRAJINSKEM 
PARKU, SO NA SLIKI. POVEŽI.

REŠI KRIŽANKO IN UGOTOVI, KATERA DVA ZNANA 
SLOVENSKA OBMORSKA KRAJA SI BOMO OGLEDALI.

SLOVENSKO MORJE
Slovensko morje predstavlja del 
severnega Jadrana oziroma del 
Tržaškega zaliva. Meji na Italijo in 
Hrvaško. Slovenska obala meri nekaj več 
kot 43 kilometrov in sodi med najkrajše 

ŠE 
TOLE 

…

•	 Za pridelavo 1 kg soli potrebujemo od 45 do 47 l morske vode.
•	 Voda od morja do kristalizacijskega bazena ob idealnih 

vremenskih razmerah potuje 3 tedne.
•	 Voda se ob vročih poletnih dnevih v kristalizacijskih bazenih pod 

solnim cvetom lahko segreje tudi do 60°C in več.
•	 Z izhlapevanjem 1 kubičnega metra morske vode nastane 22-24 

kg kuhinjske soli.
•	 Včasih je na solnih poljih v Sečovljah delalo več kot 60 solinarjev, 

ki so tu živeli s svojimi družinami. Zadnjih 10 let je solinarjev 
vedno manj, vedno manjše je tudi zanimanje za to delo.

•	 Solinarska sezona se je začela na praznik sv. Jurija 23. aprila, končala pa na 
god sv. Jerneja, to je 24. avgusta.

•	 Najdragocenejši pridelek Sečoveljskih solin je solni cvet - izredno tanek sloj 
soli, ki samo v brezvetrju kot koprena ostane na površini kristalizacijskih 
bazenov. Lahke kristale solinarji ročno poberejo.

GRMIČASTA 
ČLENJAČA

PLAMENEC

NAVADNA 
OBREŽNA 
LABODKA

SOLINARSKA 
ČEBELA

OBMORSKI 
OMAN

MOČVIRSKA 
SKLEDNICA

OBMORSKO 
LOČJE

SOLINARSKI 
RAKEC

evropske obale. Če bi vsak od Slovencev 
dobil svoj košček, bi bilo to 20 cm. 
Najgloblja točka slovenskega morja sega 
37 m, v povprečju pa je globina okoli 17 m.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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IZLET NA 

Krvavec je gora v Kamniško-Savinjskih 
Alpah v občini Cerklje na Gorenjskem in je 
od glavnega mesta Ljubljane oddaljen le 25 
km, od Kranja 17 km in od Bleda le 35 km. 

Pozimi Krvavec zaživi kot pomembno 
slovensko zimsko-športno središče. Ima 
odlično urejene smučarske proge na 
nadmorski višini od 1450 m do 1971 m. Tukaj 
je 30 km odlično urejenih smučarskih prog. 
V vsaki sezoni lahko zagotovijo približno 

KRVAVEC

UGOTOVI, KAJ NAS ČAKA NA KRVAVCU.
POMAGAJ SI Z BESEDILI NA NASLEDNJI STRANI.

U O

KP

2 Obisk

K M6 Streljanje z

T3 Spust s B

L NN4 Plezanje po S

F FZ5 Igranje G

1 Vožnja s K B S

NŽ

100 smučarskih dni. Proge so razgibane, 
po težavnosti raznolike, primerne tako za 
rekreativne in profesionalne smučarje, 
kot tudi za smučarje začetnike. 

V poletnih mesecih pa je Krvavec privlačen 
kraj za pohodnike, kolesarje … Možnosti 
za igro in aktivno preživljanje prostega 
časa ponuja tudi poletni park, ki ga bomo 
obiskali tudi mi.

V njej se lahko pelje do 6 oseb. V slabih 10 
minutah se bomo dvignili iz 602 na 1450 

nadmorske višine. Med vožnjo bomo lahko 
uživali v čudovitem razgledu na Ljubljansko 

kotlino ter Julijske in Kamniško-Savinjske Alpe.

Podali se bomo na pustolovsko popotovanje 
po poligonu, ki je speljan skozi gozd. Poligon 
med seboj povezuje drevesa med katerimi so 
postavljene različne plezalne pustolovščine in 
naprave različnih težavnostnih stopenj.

Preizkusili se bomo 
tudi v športnem 
plezanju. Čakajo nas 
plezalne smeri različnih 
zahtevnosti.

Na lokostrelskem 
poligonu bomo streljali in 
poskušali zadeti različne 
tarče.

Na začetek steze nas bo 
pripeljal tekoči trak, sledil 

pa bo spust po 100 m dolgi 
vijugasti stezi.

Na igralnem polju, 
podobnem igrišču za golf 

nas čakata palica in obroč, 
objet z verigo, v katero 

bo potrebno s čim manj 
poizkusi vreči frizbi. 

2

6

3

4

5

1
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Planinski pašniki in grebeni okrog Krvavca so priljubljena 
točka za pohodnike. Odpre se nam razgled nad Ljubljansko 
kotlino in njenim celotnim hribovskim in gorskim zaledjem.

Tudi mi se bomo podali na krajši sprehod po Krvavcu. 

OBKROŽI, KAJ OD NAPISANEGA 
JE RESNIČNO. STAVKE POVEŽI Z 
USTREZNIMI SLIKAMI.

KAJ LAHKO DELAMO NA KRVAVCU POZIMI IN KAJ 
POLETI? RAZVRSTI BESEDE.

Na vrh Krvavca se peljemo 
s kabinsko žičnico / z vlakom.

Pri Domu na Krvavcu se pasejo 
krave / ovce.

Veliki Zvoh je najvišja /najnižja točka 
na Krvavcu.

Glavna točka dnevnega zbiranja in 
zabave na Krvavcu se imenuje Obala 
/ Plaža.

Na Krvavcu je kapelica / cerkev 
Marije Snežne, postavljena po načrtih 
arhitekta Jožeta Plečnika.

Po ovinkasti cesti pridemo do 
radiotelevizijskega oddajnika / 
lovske opazovalnice.

•	 Ime Krvavec naj bi nastalo v času turških vpadov. Domačini naj bi 
Turke pod pretvezo usmerili proti prepadnim stenam Kokrškega 
grebena, kjer so vsi umrli. Tako naj bi ime spominjalo na velike 
količine prelite krvi. 

•	 Krvavec je najbližje smučišče mednarodnemu letališču v Evropi. 
Letališče Jožeta Pučnika na Brniku je oddaljeno le 8 km.

•	 V nedeljo po velikem šmarnu je na Krvavcu že vse od leta 1929 
žegnanje oziroma semenj, ki je množično obiskan dogodek.

•	 Ob koncu smučarske sezone na Krvavcu vsako leto organizirajo 
dogodek Luža, na katerem adrenalina in zabave željni smučarji 
in deskarji na luži sredi smučišča izvajajo akrobatske trike in 
skoke.

PLANINARJENJE 

SMUČANJE

KOLESARJENJE
BIATLON

DESKANJE
NOČNO SANKANJE

STRELJANJE Z LOKOM NORDIJSKA HOJA

PLEZANJE PO 
PLEZALNI STENI

STRELJANJE TARČE S 
SNEŽNIMI KEPAMI

SPUST S TUBO

SNEŽNI GOLF

ŠE 
TOLE 

…
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A si že bil na Bledu? 
Krasno je!!! Tole je 
______. 

Z njo se bomo peljali 
na ____. Naslednjič 
greš z menoj. 
Pozdravček od Ane

Večkrat sem šel okoli 
jezera peš, danes pa 
nas je s ______ peljal   
_______!

Bleda se nikoli ne 
naveličam.
Pozdravček, F

Bled spada med najlepše in najstarejše 
slovenske turistične kraje. Mestno 
naselje je nastalo iz posameznih vasic, ki 
so bile razporejene okoli jezera, uradno 
pa je Bled dobil status mesta šele leta 
1960. Jezero, ki je dolgo 2,12 km in široko 
od pol do enega km, je poleti prijetno 
toplo, v bolj mrzlih zimah pa zamrzne.

PREBERI SPODNJE SMS-E Z BLEDA IN UGOTOVI, 
KATERE BESEDE MANJKAJO. IZBERI MED: 

IZLET 
NA BLED

KREMŠNITO
PLETNA KOČIJO

TRIGLAV
JEZERO BLEJSKI GRAD

FIJAKER OTOK

•	 Bled z okolico velja za eno najlepših alpskih letovišč, znano je po 
blagem, zdravilnem podnebju in termalni jezerski vodi. 

•	 Blejsko jezero je po izvoru tektonsko in je nastalo ob umiku 
Bohinjskega ledenika. 

•	 Blejski otok je edini naravni jezerski otok v Sloveniji.
•	 Legenda pravi, da je na blejskem gradu živela mlada vdova. 

Moža so ji ubili razbojniki in njegovo truplo vrgli v jezero. Zbrala 
je vse svoje srebro in zlato ter dala vliti zvon za kapelo na otoku, 
kamor pa zvon ni nikoli prispel, saj ga je z ladjo in čolnarji vred 
potopil hud vihar. Obupana vdova je prodala vse svoje imetje in 
odšla v samostan v Rimu. Po njeni smrti je papež nov zvon poslal 
na blejski otok. Kdor s tem zvonom pozvoni in svojo željo sporoči 
usmiljeni »gospe z jezera«, se mu želja izpolni.

•	 Če se želi par poročiti v cerkvici na otoku, mora ženin nesti 
nevesto po vseh 99 stopnicah.

ŠE 
TOLE 

…
Živjo! Pravkar sem 
pojedla najboljšo 
_________ na 
svetu. Zdaj pa skok 
v ______. Komaj 
čakam!!!

Lep pozdrav z 
Bleda, M

Prejmi lepe pozdrave 
z Bleda. Pravkar 
smo se povzpeli na 
_______  ____ in 
uživamo v čudovitem 
razgledu na jezero 
in najvišjo slovensko 
goro _______. Res je 
lepo tukaj!!!!
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PROSIM
KULTURE,

Ditka je pevka, kitaristka in komponistka 
iz Prevalj. Z glasbo se ukvarja od rane 
mladosti. Ko je bila stara devet let (2002), 
je nastopila na svojem prvem otroškem 
pevskem festivalu »Kristalček«, pri 
enajstih letih pa je že posnela svojo prvo 
zgoščenko in pričela z nastopanjem. 
Resneje se je s samostojnimi 
celovečernimi koncerti začela 
predstavljati leta 2012, pred kratkim pa 
je izdala zgoščenko z naslovom Ne bodi 
kot drugi. Na njej je deset skladb, in sicer 
pet uglasbenih pesmi znanih slovenskih 
pesnikov (Toneta Pavčka, Ferija Lainščka 
in Marka Pavčka) ter pet avtorskih 
skladb v angleščini. Avtor večine pesmi 
je Gorazd Čepin, pesem Dreamer, 
ki je v celoti Ditkina avtorska, pa je 
avgusta 2013 dosegla izreden uspeh na 
prestižnem skladateljskem tekmovanju 
v Londonu (United Kingdom Songwriting 
Contest), kjer se je v kategoriji Singer/
Songwriter uvrstila v finale z devetimi od 
desetih možnih točk. Več o Ditki si lahko 
preberete na njeni spletni strani: www.
ditkamusic.com.

GLASBENI VEČER 
Z DITKO

MALO
FERI LAINŠČEK: 
NE BODI KOT DRUGI
Prinesi mi rože, ki divje cvetijo,

odpelji me v goro, kjer škrati živijo.

Pokaži mi zvezdo z mojim imenom,

zloži mi pesem z bizarnim refrenom.

Povabi me včasih v kraje neznane,

mi zjutraj pod okno pripelji cigane.

Povej mi o sanjah, četudi so grešne,

zaupaj mi želje, četudi so smešne.

Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi,

ljubezen ni reka, ki teče po strugi.

Napravi to zopet, ne hodi po poti,

saj sreča ni nekaj, kar pride naproti.

Poljubi me nežno, ko drugi hitijo,

povabi me v mesto, ko drugi že spijo.

Usoda je živa in mrtvi junaki

naj še hrepenijo postaje in vlaki.
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Žak se po smrti obeh staršev 
odpravi na očetovo jadrnico. Pot 
mu prekriža zgovorna Lučka, 
ki ga prepriča, da jo vzame s 
sabo na jadranje do Dalmacije. 
Sopotnika iz popolnih tujcev 
počasi postajata prijatelja. Drug 
drugega sprejmeta s težavami, ki 
jih nosita s sabo.

OGLED FILMA 
POT V RAJ

SOBIVANJE NA JADRNICI 
USTVARJA PRILOŽNOSTI ZA 
RAZLIČNE POGOVORE. KAJ MISLIŠ, KAJ SE 
POGOVARJATA ŽAK IN LUČKA? NAPIŠI DIALOG.

Drama Pavla nad prepadom prikazuje 
življenje ene najbolj znanih slovenskih 
alpinistk Pavle Jesih (1901–1976). 
S plezalko Miro Marko Debelak sta 
bili pred drugo svetovno vojno edini 
dami slovenskega in tudi evropskega 
alpinizma. Pavla Jesih je skupaj s 
svojimi moškimi kolegi (prvič preplezala 
veliko novih smeri v slovenskih gorah, 
največkrat kot prva v navezi. Njeno 
blestečo kariero pa je leta 1933 prekinila 
huda nesreča v Veliki Mojstrovki, v kateri 
si je zdrobila koleno in zato ni mogla več 
sodelovati v najzahtevnejših vzponih. 
A njen pogum in neustavljiva volja sta 

PAVLA NAD PREPADOM, 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA SLOVENSKEGA 
MLADINSKEGA GLEDALIŠČA

jo gnala naprej. Usmerila se je na novo 
področje – kinomatografijo in svojo mrežo 
kinodvoran razširila od Celja, Ptuja do 
Ljubljane, vendar je konec druge svetovne 
vojne usodno zaznamoval tudi to njeno 
dejavnost. Zadnji del svojega življenja 
je preživela v samoti v družbi golobov. 
Odklanjala je vsa planinska priznanja. 
Zadnja želja, da bi njen pepel posuli čez 
steno Špika, se ji ni uresničila.

Pavlo upodabljajo tri igralke (Maruša 
Oblak, Katarina Stegnar in Barbara 
Ribnikar) v treh življenjskih obdobjih.

OSEBNA 
IZKAZNICA 

FILMA
Glavna igralca: Ajda Smrekar, 

Klemen Janežič
Scenarij: Ajda Smrekar, 

Klemen Janežič, 
Blaž Završnik

Režija: Blaž Završnik
Producent: Jani Sever

Glasba: 
Laren Polič Zdravič, 

Andi Koglot
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P
Skupina RAST XLIV je skupina 24 dijakov 
iz Argentine, potomcev slovenskih 
starih staršev. 15 let so hodili na tečaj 
slovenščine in kot zaključek tega šolanja 
bodo letos obiskali Slovenijo, kjer se 
bodo udeležili Mladinske poletne šole 
slovenskega jezika in obiskali domovino 
svojih dedov. 70 let po odhodu njihovih 
prednikov iz Slovenije še vedno cenijo 
svoje slovensko poreklo in se trudijo, da 
bi znali dobro slovensko. Stari so 17 let in 
letos obiskujejo zadnji letnik srednje šole 
v Buenos Airesu. Predstavili se nam bodo 
s kratkim kulturnim programom.

NASTOP SLOVENSKIH 
DIJAKOV IZ ARGENTINE 

IMPRO 
PREDSTAVA
Impro predstava je oblika gledališkega 
ustvarjanja brez vnaprej napisanega 
scenarija. Improvizatorji in 
improvizatorke si vse skupaj izmislijo 
sproti (kaj bo kdo rekel in naredil, kako 
se bo gibal …) Pa ne zato, ker ne bi bili 
tako pametni, ampak, kot pravijo sami, 
so preveč leni, da bi se besedila učili na 
pamet. V impro predstavi ima pomembno 
vlogo publika – ta jim da predloge, ki jih 
potem nastopajoči upoštevajo v svojih 
prizorih. Če nekdo iz občinstva želi videti 
prizor, ki se odvija npr. v podmornici ali 
na strehi avtobusa, mu bodo z veseljem 
ustregli. V impro predstavi je vsak prizor 
neponovljiv in vedno nekaj novega. 

Tudi na Mladinski poletni šoli 2015 
nas bodo obiskali mladi improvizatorji 
in improvizatorke, ki so si dolga leta 
nabirali izkušnje v slovenski Improligi. 
Prepričani smo, da se bomo v njihovi 
družbi nasmejali do solz! 
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PRIJETNO S 
KORISTNIM
BTC – ENO NAJVEČJIH 
NAKUPOVALNIH SREDIŠČ V EVROPI
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!

A M T K Ž Z Ž F C G T Z V R K R

N O Z R K A D B U K B S V J N E

I J P E E I H E N A N U E F V Č

V P F S C I T J J N C T L J O Š

O R L T A O I U P R C S E M U I

G O S A N G R J B A I R B H P R

R D Ž V A E R F J Č U H L S D I

T A O R A N R A Č I Č Š A L S K

A J N A N S G I O L K I G U V R

N A A C E O T J T T K I O S K A

T L Ž I T J F E H E H H V G Z P

R K E J I Ž A L U V B K N L D U

O A N A B O C B H C F S I K I T

P L C J S R Z J J Ž L E C Ž G I

Š N Ž H Z H L B H F T Ž A P K H

VELEBLAGOVNICA

BUTIK

CVETLIČARNA 

KIOSK

SLAŠČIČARNA

V SPODNJEM KVADRATU POIŠČITE 
BESEDE, POVEZANE Z OBISKOM BTC.

ŠPORTNA TRGOVINA

KNJIGARNA

RESTAVRACIJA

PARKIRIŠČE

PRODAJALKA
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OBKROŽI, ALI TRDITVE O ŠMARNI GORI DRŽIJO ALI NE 
DRŽIJO. ČE PREBERETE ČRKE, KI STE JIH OBKROŽILI, 
DOBITE IME PECIVA, KI GA BOSTE LAHKO KUPILI NA 
ŠMARNI GORI.

ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU
ŠMARNA 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 na Ljubljansko kotlino. 

RES JE NI RES

V vasi Zavrh pod Šmarno goro se je rodil Jakob Aljaž, 
duhovnik in navdušen planinec, po katerem se imenuje 
Aljažev stolp na vrhu Triglava.

P B

Na tekmovanju »Kdo bo prej osvojil Šmarno goro« 
zmagovalci do vrha pridejo v manj kot 12 minutah.

R C

Gostilna na Šmarni gori je najbolj znana po odlični pici in 
špagetih.

J E

Zvonovi šmarnogorske cerkve nikoli ne zvonijo ob 12.00, 
ampak vedno ob 11.30.

S K

Šmarna gora je 2000 m visok vrh, ki se nahaja v Julijskih 
Alpah.

I T

Ima dva vrhova: nižjo Šmarno goro in višjo Grmado. A G

KOPALIŠČE 
ATLANTIS
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

VODNO MESTO ATLANTIS 
je edinstven del BTC Citija, 
najpomembnejšega nakupovalnega, 
poslovnega, in rekreativno-zabaviščnega 
središča v Ljubljani. Atlantis je vodni 

SMISELNO DOPOLNI PRAVILA OBNAŠANJA, KI VELJAJO 
V ATLANTISU. 
V Atlantisu ni dovoljeno:

KOPANJE BREZ …

PRINAŠANJE …

TEKANJE PO …

IGRANJE …

SKAKANJE …

MOTITI …

POVZROČATI …

PLAVATI …

iger z žogo ali drugimi predmeti   

kopalnih hlač ali kopalk 

hrane in pijače

pod vodo

v vodo

drugih obiskovalcev

hrupa

bazenski ploščadi in drugih površinah

park za vse generacije: tako za tiste, ki si 
želijo adrenalinske zabave, kot za tiste, 
ki potrebujejo umirjeno sprostitev. Ne 
pozabite kopalk in brisače!
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POZNATE IZRAZE V ZVEZI Z OMENJENIMI ŠPORTI? 
PREIZKUSITE SE. NEKATERE BESEDE SO VSILJIVCI. 
POIŠČITE JIH!

ŠPORTNE 
IGRE
Kdo je boljši v odbojki? Kdo v košarki 
in nogometu? Kdo je nepremagljiv 
v namiznem tenisu? Vabimo vas, da 
sestavite ekipe in se spustite v boj za 
»čast in slavo« in praktične nagrade. 
Poznate izraze v zvezi z omenjenimi 
športi? Preizkusite se. 

KOŠARKA NOGOMET

NAMIZNI TENISODBOJKA

koraki
koš

enajstmetrovka
polčas

žogica
drog 

mreža 
prosti met 

mrežica
trojka

niz
servis

lopar 
vratnica 

kazenski prostor
vratar

Dunk kings je atraktivna akrobatska show 
skupina, ki z adrenalinskim zabijanjem na 
koš ter smešnimi norčijami navdušuje in 
zabava akcije in smeha željne oboževalce 
po Sloveniji, Evropi in drugod po svetu.

Mladi akrobati, ki jih imenujejo tudi 
»kralji zabijanja«, bodo nastopili tudi na 
naši mladinski poletni šoli in samo za nas 
prikazali nekaj svojih drznih akrobacij. 
Najpogumnejše med nami pa bodo celo 
vključili v svoj nastop in jih naučili kakšno 
atraktivno točko.

NASTOP 
SKUPINE DUNK 
KINGS
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ZAPISKI LEKTORJI
Helena Šter
Marta Novak
Katja Kralj
Tanja Kotnik
Lara Pižent
Boris Kern
Anja Košir
Jasna Zupan
Irena Jerovšek Vogrinc
Irina Lešnik
Urška Vranjek
Maja Urbanc
Tjaša Alič

ASISTENTI
Marko Klemen
Urška Vranjek
Miša Bitenc Hernčič
Nika Merljak
Irina Lešnik
Tjaša Kocjan
Maja Đević
Gregor Kurinčič
Vito Poredoš
Mateja Klinc
Nataša Makovšek
Manca Černivec
Lucija Pikš

SODELAVCI 10. 
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 
slovenščine
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10. 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 Branka 
Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakultete, tisk 
Birografika Bori d. o. o.

Naklada: 250
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