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UVODNIK
Drage MPŠ-jevke, dragi MPŠ-jevci!

Leto je naokrog in spet je pred nami mladinska poletna 

šola slovenščine, letos že enajsta po vrsti. V tednih, 

ki sta pred vami, se vam obeta marsikaj zanimivega: 

spoznavali boste slovenščino, odkrivali drobce slovenske 

kulture in uživali v lepotah, ki nam jih ponuja narava. 

Nekateri boste z nami prvič, drugi pa ste že naši stari 

znanci in že približno veste, kakšne dogodivščine vas 

čakajo. Kakorkoli, želimo si, da bi v teh dneh začutili 

utrip Slovenije, po koncu mladinske poletne šole pa še 

bolj navdušeno klepetali v slovenščini.



4

V ponedeljek, 27. junija 2016, se bo 
tečaj začel s slovesnostjo, ki bo ob 9.00 
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

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. 

JEZIKOVNI TEČAJ



5

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 (8. 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, 26. junija, 
zadnji pa kosilo v petek, 8. julija 2016.

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. 
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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  
26. 6.
od 15.00

Prihod udeležencev, 

ki stanujejo v DDB

19.00

Sestanek s starši, 

predstavniki skupin 

(DDB)

PONEDELJEK 27. 6.
9.00Otvoritev (SVŠGL)9.30–12.30Jezikovni tečaj (SVŠGL)   15.00 Ogled Ljubljane20.00Spoznavni večer (DDB)

SREDA
29. 6.

9.00–12.30

Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)

14.00

Izlet na Bled

ČETRTEK30. 6.
9.00–12.30

Jezikovni tečaj 
(SVŠGL)
14.30

Pohod na 
Šmarno goro 

TOREK
28. 6.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30
Kopanje 

20.00
Ogled slovenskega filma
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PETEK 1. 7.
9.00–12.30

Jezikovni tečaj 
(SVŠGL)
14.30

Popoldne v 
Ljubljani

20.00
Dobrodošli doma

SOBOTA 
2. 7.

Izlet v Lipico in  

na morje

NEDELJA3. 7.
Izlet na Veliko 

planino
19.30

Gledališka 
predstava  
ŠK-abaret

PONEDELJEK 
4. 7.

9.00–12.30

Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
15.0

Delavnice

 

TOREK5. 7.
9.00–12.30Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30Popoldne v BTC-ju20.00
Glasbeni večer s harmonikarjema 

SREDA
6. 7.

9.00–12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30

Turnir v odbojki/nogometu 

(SVŠGL)

20.00 

Nastop slovenskih 

dijakov iz Argentine 

in Kanade (DDB)

ČETRTEK 
7. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
14.30

Kopanje 
20.00

Zaključni večer

PETEK 
8. 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
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
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POZNAŠ LJUBLJANO? REŠI KRIŽANKO. V 
KRIŽANKI SE SKRIVA ŠE ENA LJUBLJANSKA 
ZNAMENITOST. KATERA?
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ALI VEŠ, KAKO SE IMENUJEJO DELI 
LJUBLJANE? OGLEJ SI NJIHOVA IMENI IN JIH 
VPIŠI V ZEMLJEVID.

https://w
w

w
.euroave.com

/m
aps/00m

apx.php?xcity=ljubljana

Prelepa si bela Ljubljana 
v gnezdu zelenih bregov 
in vedno iz tujine kot mama 
popotnika kličeš domov. 

In vrača se v tvoje naročje, 
kak romar čez dol in čez hrib, 
tu čaka ga streha, ko noč je, 
in toplega srca utrip.  

(Frane Milčinski - Ježek)

Gremo, kadar svet nas zamika, 
in pravimo Nič več ne nazaj., 
a v srcu nam tvoja je slika, 
ki spremlja v poslednji nas kraj. 

Prelepa si bela Ljubljana, 
kdor tvoj je, od tebe ne gre, 
saj srca so nam prikovana, 
z verižico zlato na te. 

Moste Bežigrad Polje

Vič Rudik Šiška

PRELEPA SI BELA LJUBLJANA
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Moste  Bežigrad  Polje  Vič  
Rudnik  Šiška

IZLET NA 
LIPICA
Lipica je naselje na kraški planoti, ki je znano po največjem 
slovenskem konjeniškem središču. Tu je znamenita 
kobilarna, kjer poteka vzreja svetovno znanih konjev − 
lipicancev. Je najstarejša evropska kobilarna, ustanovil pa 
jo je avstrijski nadvojvoda Karel leta 1580. 
Danes se ponaša s svetovno znano klasično šolo 
jahanja. Na posestvu so ohranjene velike travnate pašne 
površine, kobilarna, pokrita jahalnica in igrišče za golf. 
Med ohranjenimi stavbami je najbolj avtentičen del  
z graščino in starim hlevom, Velbanco. V delu stare graščine 
je tudi galerija Avgusta Černigoja, slovenskega slikarja in 
konstruktivista. V galeriji je zbranih preko 1400 njegovih 
del, večinoma risb in grafik. V bližini je kamnolom kraškega 
belega marmorja. Severno od naselja sta zavarovani 
Lipiška in Škamperletova jama. V dolini je še kapelica 
Lurške Matere božje, znana po čudežnih ozdravitvah.  
Tu sta tudi dva hotela in prodajalna spominkov.

KATERE ZNAMENITOSTI SI JE MOGOČE 
OGLEDATI V LIPICI? USTREZNO POVEŽI.

PRIMORSKO

najstarejši hlev – Velbanca

Lipikum – muzej lipicanca

muzej kočij

galerija Avgusta Černigoja

hipodrom

kraška hiša

igrišče za golf

dolina Lurške Matere Božje
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POVEŽI ZAČETEK IN KONEC POVEDI IN 
IZVEDEL/A BOŠ ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI O 
KOBILARNI LIPICA.

KATERE BESEDE SE SKRIVAJO POD PODKVAMI?  
DOPOLNI.

Kobilarna Lipica je bila ustanovljena

V kobilarni imajo

Lipicanec je čistokrvna pasma konjev,

Ko se lipicanci skotijo,

V Lipici lahko jahate konje, se peljete s kočijo

Lipica je najstarejša evropska kobilarna, 

Zgodovina Kobilarne Lipica je tesno povezana 

so običajno temne barve.

leta 1570.

ter igrate golf in tenis.

vzrejena v Lipici.

več kot 350 lipicancev.

s Habsburžani.
ki vzreja eno najstarejših kulturnih 

pasem konjev.

LIPICANCI 

Ime so dobili po kobilarni Lipica, od koder izvirajo in kjer jih vzrejajo kot 

državni ponos in bogastvo. Uvrščajo jih med najlepše konje na svetu. Gibajo 

se zelo natančno in elegantno, obvladajo zelo zapletene skoke in zaporedja 

korakov. Lipicanci so izredno ljubeznivi konji, zelo inteligentni in učljivi. Zaradi 

svoje drže in vzdržljivosti so tudi dobre vprežne in delovne živali. Lipicanci 

so manjši konji, žrebci so visoki od 155 do 158 cm, kobile pa od 153 do 158 

cm. Njihov videz kaže na velik delež arabske krvi. Vrat je kratek, glava dolga 

in hrbet mišičast. Noge so zelo močne. Lipicanci pozno dozorijo in dolgo 

živijo. Žrebički lipicancev se ne rodijo beli, pač pa rjavi, sivi ali celo črni.  

Z odraščanjem postopno postajajo svetlejši, s starostjo osivijo do skoraj povsem 

bele barve.
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VPIŠI SPODAJ NAŠTETE DELE TELESA NA 
USTREZNO MESTO. 

nozdrvi ušesa rep griva

kopito trup vrat
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SLOVENSKO MORJE

POVEŽI TRDITVE Z USTREZNIM 
OBMORSKIM KRAJEM.

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 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. 

Mesto leži na koncu polotoka.

V kraju ležita jezeri. Eno je sladkovodno, v 
drugem pa se mešata sladka in slana voda.

Gre za manjši zaliv, obdan z gričevjem.

Mesto je ohranilo srednjeveški izgled z  
ozkimi ulicami in tesno strnjenimi hišami.

Osrednji trg mesta je Tartinijev trg. Ime je 
dobil po violinistu in komponistu, ki je ime 
svojega kraja ponesel daleč po Evropi.

V zadnjih desetletjih se je zaliv spremenil v 
pravo kopališko počitniško naselje s hoteli, 
avtokampom in počitniškimi domovi.

V mestu je akvarij, v katerem si lahko 
ogledate okoli 200 prebivalcev podmorskega 
sveta.

Tisti kraj, ki ima več povezav, je starejši. Kateri kraj je to?  ____________________

Na Slovenski obali je pet večjih 
mest: Koper, Izola, Strunjan, Piran in 
Portorož. Med Piranom in Strunjanom 
leži Fiesa. Ob obisku Slovenske obale 
bomo spoznali Piran in Fieso.

klobuk

Fiesa

Piran
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Velika planina je visokogorska planota 
v Kamniških ali Savinjskih Alpah. 
Povprečna nadmorska višina planote je 
1500 m, njena najvišja točka pa je visoka 
1666 m. Je največja visokogorska pašna 
planina v Sloveniji. Na njej so pastirji 
zgradili preko 100 pastirskih koč, ki 
imajo posebno obliko in so zaščitni znak 
Velike planine. Strehe koč so pokrite z 
lesenimi deskami, ki se imenujejo skodle, 
in segajo skoraj do tal. Pastirsko naselje 

je najbolj živo od junija do septembra, ko 
na pašo na Veliko planino pripeljejo krave 
iz doline. V tem času lahko pri pastirjih 
poskusite tudi pravo pastirsko malico – 
žgance in kislo mleko. Velika planina je 
od Ljubljane oddaljena le 30 kilometrov in 
je priljubljena izletniška točka slovenskih 
in tujih turistov. Včasih je bila zelo 
priljubljeno smučišče, ki je bilo nekaj let 
zaprto, leta 2015 pa je ponovno zaživelo.

• Za vsako glavo živine, ki se pase na planini, mora _______ 
plačati nekaj denarja v skupno blagajno. 

• Kmetje lahko posekajo toliko lesa, da si zgradijo vsak svojo 
pastirsko _____ ali da popravijo med zimo uničeno ograjo.

• Pastirji morajo opraviti tudi skupno delo ali tlako. Vsak mora 
opraviti toliko dni tlake, kolikor glav živine ima na ______. Pri 
tem štejejo samo krave, ki so starejše kot tri leta, in ovce, ki so 
starejše kot eno leto. Če delajo do poznega popoldneva velja to 
za dva dni.

• Ko prvič spustijo živali na pašo, izberejo kravo, ki ji kot vodnici 
obesijo _______. To kravo imenujejo »tazvončasta«. 

• Na planino se odpravijo zelo zgodaj zjutraj. Že prejšnji dan 
pripravi gospodinja pastirju velik ____, v katerega naloži posodo, 
obleko, odejo in nekaj hrane. Ponekod kravo vodnico okrasijo z 
rožami. Tudi pastir ima šopek za klobukom, privežejo pa ga tudi 
na pastirsko palico. Selitev ______ iz vasi na planino traja več ur.

• Včasih so bili pastirji obuti v volnene nogavice in lesene cokle. 
Pred dežjem in soncem jih je varoval _______. V deževnem 
vremenu so se ogrnili v ličnate plašče, ki so jih izdelali iz 
lipovega lesa, ki so ga za tri tedne namočili v vodo. Če je bilo 
mrzlo, pa so nosili ________. 

DOPOLNI BESEDILOZ BESEDAMI IZ OKVIRA.

IZLET 
NA VELIKO 
PLANINO

pastir

koš

živine
klobuk

kožuh

bajto

zvonec

planini
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OGLEJ SI, KAJ BOMO VIDELI NA VELIKI PLANINI.  
POIŠČI SLIKO IN BESEDILO. 

V pastirskem naselju se nahaja 
Preskarjeva hiša, ki ima originalno ovalno 

obliko starih pastirskih hiš in v kateri je 
urejen pastirski muzej. 

Najbolj znana naravna znamenitost 
je jama Vetrnica. Sestavljata jo jami 

Mala in Velika Vetrnica. Posebnost 
Velike Vetrnice je ta, da v njej tudi 

poleti najdemo sneg.

Na Veliki planini izdelujejo poseben 
sir – trnič. Je pikanten in ima zelo 

dolg rok trajanja. Naredili so ga 
tako, da so iz posnetega mleka 

naredili kepe sira, ki so jih sušili 
na ognjiščem, da so postale trde 
in za polovico manjše. Trniče so 

vedno pripravljali v parih, saj naj bi 
simbolizirali ženske prsi. Fantje so jih 
podarjali dekletom kot dokaz ljubezni 

in zvestobe.

Na planini se vsako leto pase okoli 300 
krav oz. druge govedi.  Vsaka krava ima 

svoje ime. Največkrat dobijo takega, ki 
izraža njihove lastnosti, npr. barvo, obliko 

rogov, obnašanje. Takšna so npr. imena 
Rména, Pisana, Liska, Rdeča, Bela, Sivka, 

Košuta, Dromelca (zaspanka), Detela, 
Gautroža (vrtnica), Jagoda.

Na robu pastirskega naselja pa stoji majhna cerkev 
Marije Snežne, ki je bila leta 1938 postavljena 

po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Med drugo 
svetovno vojno je bila tako kot vse druge pastirske 

koče požgana, leta 1988 pa so jo ponovno postavili, in 
sicer po načrtih Vlasta Kopača.
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KAJ O BLEJSKIH 
ZNAMENITOSTIH DRŽI IN KAJ 
NE. ČRKE, KI SI JIH OBKROŽIL/A, 
TI POVEJO ZAČETEK ZNANE 
SLOVENSKE POPEVKE O BLEDU.

IZLET NA 
BLED
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.

RES JE NI RES

Pletna je 7 metrov dolg in okoli 2 metra širok 
lesen čoln, ki ga krmar stoje poganja z vesli. 

K T

Poklic pletnarja lahko opravlja kdor koli. Na 
Bledu imajo šolo za poklic pletnarja.  

J O

Na pletni se lahko varno pelje do 100 oseb. F B

RES JE NI RES

Kremšnite je leta 1953 v Slovenijo prine-
sel slaščičarski mojster Ištvan Lukačević 
iz Vojvodine.

O R

Tlorisna površina blejske kremšnite je 10 
cm x 10 cm.

A Š

V zadnjih 40 letih so na Bledu naredili in 
prodali več kot 20 milijonov kremšnit.

U P

Pletna

Blejska kremšnita
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RES JE NI RES

Fijakerji ali izvoščki so kočijaži, ki na 
Bledu vozijo odprte kočije.

R H

Fijakerji imajo na Bledu svoje društvo. I G

Oblečeni so v gorenjsko narodno nošo. Ž Š

RES JE NI RES

Na otoku je kamnito stopnišče z  99 
stopnicami.

L P

Na otoku je postavljen hotel. C A

Tistemu, ki pozvoni na zvon želja, se 
izpolnijo vse skrite želje.

N D

Najprepoznavnejši simbol otoka je cerkev 
Marijinega vnebovzetja.

A L

RES JE NI RES

Do Blejskega gradu vozi vzpenjača. Z B

V gradu so poleg restavracije še muzej, 
grajska tiskarna, grajska klet in zeliščna 
galerij.

L S

O gradu je pisal Ivan Cankar. M E

Z gradu se nam odpre lep razgled na 
Blejsko jezero.

D E

Rešitev: __________________________________________________________

Fijaker

Blejski otok

Blejski grad
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Miha Debevec je dvakratni absolutni 
zmagovalec najuglednejšega tekmovanja 
na svetu v igranju na diatonično harmoniko 
(Attimis − Italija) ter zmagovalec številnih 
drugih pomembnih tekmovanj doma in  
v tujini. Izdal je samostojno CD zgoščenko 
Diatonična harmonija (2005), njegov 
videospot z naslovom Libertango je bil 
večkrat zmagovalni domači spot tedna na 
TV Slovenija. 

Tomaž Rožanec je klasično izobraženi 
harmonikar, ki je diplomiral iz klasične 
harmonike na Akademiji za glasbo 
Franz Liszt v Weimarju v Nemčiji in 
se izpopolnjeval pri svetovno znanih 
pedagogih in koncertnih mojstrih, 
sodeluje pa tudi v zasedbah Aritmija in  
z Melito Osojnik.

MALO 
KULTURE,
PROSIM

Ko Miha in Tomaž na glasbenem polju, 
ki seže od Slovenije do Makedonije in 
Argentine in od Brahmsa do Vanje Aliča 
prekrižata harmoniki, poslušalci ne 
morejo ostati ravnodušni. 

»Duo predstavlja enkratno kombinacijo 
dveh zvrsti istega instrumenta in 
dokazuje vse bogastvo in možnosti tako 
diatonične kot koncertne harmonike.  
S svojim delovanjem, ki sega na področje 
resne, popularne in ljudske glasbe ruši 
predsodke o tem inštrumentu in mu daje 
dimenzijo in kvaliteto, ki jo, tudi po njuni 
zaslugi, harmonika v katerikoli obliki,  
v rokah zrelega umetnika tudi ima...« 

GLASBENI VEČER S 
HARMONIKARJEMA – 
MIHO DEBEVCEM IN 
TOMAŽEM 
ROŽANCEM
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KABARET
Kaj bi doma osamljen
čepel?
Muzika že igra,
naš svet je kabaret, kajne,
pridi v kabaret.

V kot vrzi kvačko,
omelo, roman,
kmalu ne boš več sam,
naš svet je kabaret, kajne,
pridi v kabaret.

Vino diši,
glasba buči,
do slavja sta le dva koraka,
kar za mano,
miza čaka,

Ni še nastopil 
konec sveta
in sreča se
še smehlja,
naš svet je kabaret, kajne,
pridi v kabaret.

Imela sem prijateljico
Elsie,
živahno in navihano
kot Chelsie,
bila je nežen cvet,
odprta roža,
računala na uro,
da te boža.

Ob smrti so opravljale 
možače:
to pride od tablet
in od pijače.
  
Ko gledala sem jo, 
kako leži,
kraljica je bila, ki
mirno spi.

Še zdaj ne morem 
pozabiti dne,
ko besede je z nasmehom 
rekla te:

kaj bi doma osamljen 
čepel,
muzika že igra,
nas svet je kabaret, kajne, 
pridi v kabaret.

V kot vrzi kvačko,
omelo, roman,
kmalu ne boš več sam.
naš svet je kabaret, kajne, 
pridi v kabaret.

Ne vprašajte,
kako mi je,
ko v srcu grem nazaj v 
Chelsie,
spremenim se
v ljubico Elsie. 

Zibka se maje,
odpira se grob,
tu smo za bežen hip,
svet je le kabaret, kanje,
tu smo za bežen hip, kajne,
in jaz ljubim kabaret.

Gledališka predstava, ki jo je pripravila 

dramska skupina ljubljanske Škofijske 

klasične gimnazije, je nastala po dramski 

predlogi Joea Masteroffa (dialogi po drami 

Johna Van Drutna in zgodbah Cristopherja 

Isherwooda), v prevodu Alje Predan ter ob 

glasbi Johna Kanderja in pesmih Freda 

Ebba v prevodu Milana Dekleve. Žalostna 

zgodba človeških usod, ki so ujete v 

nepredvidljiv in krut svet  med obema 

svetovnima vojnama, nas popelje v svet 

nemškega kabareta, kjer se čas ustavi in 

izbriše vse težave. 

GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA
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Vsako leto se Mladinske 
poletne šole udeležijo tudi 
slovenski dijaki iz Argentine 
in Kanade. Obe skupini se nam 
bosta predstavili s kulturnim 
programom, ki so ga pripravili 
prav za ta obisk Slovenije. 
Dijaki iz Argentine nam 
bodo predstavili slovenske 
in argentinske melodije ter 
argentinske plese, dijaki 
iz Kanade pa zgodovinski 
oris Kanade in zgodovino 
slovenskega priseljenstva v 
Kanadi.

NASTOP SLOVENSKIH 
DIJAKOV IZ ARGENTINE 
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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! 
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TNRAPOŠ GOVTRNAI
______________

NJIRNAGAK
______________

STAVCIJARERA
______________

SOKKI
______________

RIPARKIŠČE
______________

ČARTLICVENA
______________

ČIČNARSLAAŠ
______________

ZEBAN
______________

CATRŽNI
______________

KATERE BESEDE, POVEZANE  Z OBISKOM BTC, 
SO NA SLIKAH. 



24

VAS ZANIMA, KAKO JE NASTALA ŠMARNA GORA? 
UREDITE BESEDILO V USTREZNI VRSTNI RED IN 
BOSTE IZVEDELI.

ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU
ŠMARNA GORA
Šmarna gora je ena izmed najbolj priljubljenih 
izletniških točk. 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 smučmi. Od vznožja 
do vrha moramo premagati približno 350 
m višinske razlike. Tik pod vrhom najdemo 
zvonček, ki nam izpolni skrito željo, vendar 
samo takrat, kadar z njim prav pozvonimo 
– za vrv moramo potegniti enkrat – zvonček 
pa se mora oglasiti trikrat. Na vrhu Šmarne 
gore nas čakajo cerkev, ki je posvečena Mariji 
in po kateri je gora dobila tudi ime, gostilna 
Ledinek in čudovit razgled. 

Tedaj je iz votline prilomastil velikan. Od jeze je tako močno pihnil, da je Janeza 
odneslo nazaj čez Savo. Nato je razjarjeni velikan začel čez Savo metati skale, 
zvečer pa je z enim korakom prestopil reko in jih začel prekladati na kup.

Kmetom je kradel živino in jim teptal polja. Nekega dne se je Kajžarjev Janez, sin 
revne kmetice, odločil, da se bo velikanu uprl. Vzel je sabljo, ki mu jo je naredil 
vaški kovač, se poslovil od objokane matere in sovaščanov in prosil čolnarja, če ga 
prepelje čez Savo.

Ko je nastala že velika gora, je stopil nanjo, tako da sta nastala dva vrhova – 
Šmarna gora in Grmada.

1 Tam, kjer danes stoji Šmarna gora, je bila v davnih dneh ravnina. Bila je last velikana 
Hrusta, ki je z velikanskim psom živel v veliki votlini na desnem bregu Save.

Ko je prišel pred velikanovo votlino, je proti njemu planil velikanov pes, toda Janez 
je bil nanj pripravljen. S seboj je imel namreč vrečo in v njej zajca. Odvezal jo je in 
zajec je takoj skočil iz nje, pes pa za njim.

Tam, kjer danes stoji Šmarna gora, je bila v davnih dneh ravnina. Bila je last velikana 
Hrusta, ki je z velikanskim psom živel v veliki votlini na desnem bregu Save. 

Kmetom je kradel živino in jim teptal polja. Nekega dne se je Kajžarjev Janez, sin 
revne kmetice, odločil, da se bo velikanu uprl. Vzel je sabljo, ki mu jo je naredil 
vaški kovač, se poslovil od objokane matere in sovaščanov in prosil čolnarja, če ga 
prepelje čez Savo. 

Ko je prišel pred velikanovo votlino, je proti njemu planil velikanov pes, toda Janez 
je bil nanj pripravljen. S seboj je imel namreč vrečo in v njej zajca. Odvezal jo je in 
zajec je takoj skočil iz nje, pes pa za njim. 

Tedaj je iz votline prilomastil velikan. Od jeze je tako močno pihnil, da je Janeza 
odneslo nazaj čez Savo. Nato je razjarjeni velikan začel čez Savo metati skale, 
zvečer pa je z enim korakom prestopil reko in jih začel prekladati na kup. 

Ko je nastala že velika gora, je stopil nanjo, tako da sta nastala dva vrhova – Šmar-
na gora in Grmada.
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Tedaj je iz votline prilomastil velikan. Od jeze je tako močno pihnil, da je Janeza 
odneslo nazaj čez Savo. Nato je razjarjeni velikan začel čez Savo metati skale, 
zvečer pa je z enim korakom prestopil reko in jih začel prekladati na kup.

Kmetom je kradel živino in jim teptal polja. Nekega dne se je Kajžarjev Janez, sin 
revne kmetice, odločil, da se bo velikanu uprl. Vzel je sabljo, ki mu jo je naredil 
vaški kovač, se poslovil od objokane matere in sovaščanov in prosil čolnarja, če ga 
prepelje čez Savo.

Ko je nastala že velika gora, je stopil nanjo, tako da sta nastala dva vrhova – 
Šmarna gora in Grmada.

1 Tam, kjer danes stoji Šmarna gora, je bila v davnih dneh ravnina. Bila je last velikana 
Hrusta, ki je z velikanskim psom živel v veliki votlini na desnem bregu Save.

Ko je prišel pred velikanovo votlino, je proti njemu planil velikanov pes, toda Janez 
je bil nanj pripravljen. S seboj je imel namreč vrečo in v njej zajca. Odvezal jo je in 
zajec je takoj skočil iz nje, pes pa za njim.

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 
park za vse generacije: tako za tiste, ki si 
želijo adrenalinske zabave, kot za tiste, 
ki potrebujejo umirjeno sprostitev. Ne 
pozabite kopalk in brisače!

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.
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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« ter praktične nagrade.  
Poznate izraze v zvezi z omenjenimi 
športi? Preizkusite se. Razporedite 
naštete besede k ustreznemu športu.

KOŠARKA NOGOMET

NAMIZNI TENIS

ODBOJKA

koraki  koš  lopar      vratnica    
kazenski prostor  vratar   enajstmetrovka   
žogica   drog   mreža   prosti met   
polčas  mrežica  trojka   niz                  servis 
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LEKTORJI
Tjaša Alič
Jasna Černjak
Mateja Eniko
Zorka Herman 
Irena Jerovšek Vogrinc
Tina Jugović
Boris Kern
Katja Kralj
Irina Lešnik
Lara Pižent
Helena Šter
Maja Urbanc
Urška Vranjek Ošlak

ASISTENTI
Anja Cevzar
Marija Čemažar 
Manca Černivec
Maja Đević
Miša Bitenc Hernčič
Klemen Jaklitsch
Marko Klemen
Mateja Klinc
Tjaša Kocjan
Nika Merljak
Lucija Pikš

Martyna Dziedzic
Alicja Pyciak

SODELAVCI 
11. 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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11. 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: 300

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

© Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2016. 
Vse pravice pridržane.
Ljubljana, junij 2016


