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UVODNIK
Dragi udeleženci Mladinske poletne šole!

Že dvanajstič zapored bo Mladinska poletna šola 
ponudila prostor, kjer se boste izpopolnjevali v znanju 
slovenščine, preizkusili v športnih in ustvarjalnih 
dogodivščinah, odkrivali drobce slovenske kulture, 
uživali v lepotah, ki jih ponuja Slovenija, spoznavali 
nove prijatelje ter med seboj vedno več in vedno bolje 
klepetali v slovenščini. 
Saj veste – več stika, več jezika.

Sodelavci Mladinske poletne šole slovenščine
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V ponedeljek, 3. julija 2017, 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 

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

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 (14. 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, 2. julija, zadnji 
pa kosilo v petek, 14. julija 2017.

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 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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PROGRAM 
SPREMLJEVALNI 

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  
2. 7.

od 15.00

Prihod udeležencev, 

ki stanujejo v DDB

19.00

Sestanek s starši, 

predstavniki skupin 

(DDB)

PONEDELJEK 3. 7.
8.30Otvoritev (SVŠGL)9.30–12.30Jezikovni tečaj (SVŠGL)   15.00 Ogled Ljubljane20.00Spoznavni večer (DDB)

SREDA
5. 7.

9.00–12.30

Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)

14.00

Izlet na Bled 

20.00

Glasbeni večer (DDB)

ČETRTEK6. 7.
9.00–12.30

Jezikovni tečaj 
(SVŠGL)
14.30

Kopanje 
20.00

Ogled gledališke 
predstave  (Mladinsko gledališče)

TOREK
4. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30
Pohod na Šmarno goro 

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

Jezikovni tečaj 
(SVŠGL)
14.30

Popoldne v 
Ljubljani

20.00
Družabni večer 

(DDB)

SOBOTA 
8. 7.

Izlet na Roglo

NEDELJA9. 7.
Izlet na Primorsko

PONEDELJEK 
10. 7.

9.00–12.30

Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)

    15.00 

Ponedeljkove delavnice

20.00

Sprehod v mesto 

 

TOREK11. 7.
9.00–12.30Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30Športno popoldne (SVŠGL)20.00Družabni večer (DDB)

SREDA
12. 7.

9.00–12.30

Jezikovni tečaj (SVŠGL)

14.30

Popoldne v BTC-ju

20.00 

Nastop slovenskih dijakov  

iz Argentine (DDB)

ČETRTEK 
13. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
14.30

Kopanje 
20.00

Zaključni večer

PETEK 
14. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

(SVŠGL)
12.30

Zaključek MPŠ s 
starši udeležencev: 

predstavitev skupin in 
podelitev potrdil

Pridržujemo si pravico do spremembe programa!
SVŠGL = Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
DDB = Dijaški dom Bežigrad
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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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Letos mineva 145 let od rojstva in 60 let od smrti 

arhitekta Jožeta Plečnika (1872–1957), ki je pomembno 

zaznamoval tri __________________: Dunaj, Prago 

in Ljubljano. Na Dunaju, kjer se je šolal pri arhitektu 

Ottu Wagnerju, je Plečnik ustvaril vrsto pionirskih 

del _________________. V Pragi je vodil obnovo 

znamenitega praškega gradu in ga preoblikoval 

v__________________, preuredil pa je tudi grajske 

vrtove. Po vrnitvi v Ljubljano leta 1921, kjer so mu 

ponudili ________________ na novo ustanovljeni 

ljubljanski univerzi, se je povsem posvetil oblikovanju 

mesta. _______________ se kot svojevrstna 

urbanistična posebnost uvršča med najpomembnejše 

celostne umetnine 20. stoletja. Kot ________________

Slovencev je Plečnik skušal Ljubljano oblikovati na 

moderen način, a po vzoru antičnih Aten. Za njegov slog, 

ki še danes velja za inovativnega, so značilne klasične 

oblikovne prvine, kot so stebri, preklade, balustrade, 

stebriči ipd., ki pa jih je predeloval in kombiniral na 

__________________ način. Njegovi posegi v mesto 

so bili postopni in prepoznavni. V mesto je posegel 

tako, da je poudaril njegove že _________________, 

saj je zelo spoštoval trud starejših generacij in je 

želel, da bi njihove stvaritve živele naprej. Ker so 

bile takrat __________________ zelo omejene, je 

uporabljal cenejše materiale, npr. pesek, cementne 

plošče in ______________, in tako prihranil denar za 

arhitekturno obogatitev prostora.

Izrazit pečat je pustil tudi v ________________, kjer 

je v svojem prepoznavnem slogu prenovil vrsto stavb 

in spomenikov, predvsem cerkva.

PLEČNIK IN LJUBLJANA
PLEČNIK JE S SVOJIM DELOM ZELO ZAZNAMOVAL 
LJUBLJANO. SMISELNO DOPOLNI BESEDILO IN IZVEDEL/A 
BOŠ NEKAJ INFORMACIJ O PLEČNIKU IN NJEGOVEM DELU.

finančne možnosti

moderne arhitekture

predsedniško rezidenco

srednjeevropska mesta

mesto profesorja

svoj način

okolici Ljubljane

Plečnikova Ljubljana

obstoječe odlike

stare kamne

novo prestolnico
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NEKAJ ZANIMIVOSTI O PLEČNIKU:
• za svoje delo Plečnik večinoma ni hotel 

plačila, dejal je, da je dovolj, da prejema 
plačo kot profesor,

• svoje študente je vedno nagovarjal z 
»gospod kolega« in jih vse dosledno vikal,

• vedno je nosil le temna oblačila in temno 
obutev,

• njegovo življenje je bilo v celoti posvečeno 
ustvarjanju, privoščil si je le vsakdanji 
sprehod,

• rad je pil čaj iz zelišč, ki jih je na njegovem 
vrtu gojila njegova gospodinja Urška. 
Če ga želiš pokusiti tudi ti, povprašaj po 
Plečnikovem čaju.

prestolnica = glavno mestourbanistična posebnost = posebnost pri načrtovanju mesta
prvina = element, sestavni delbalustrada = ograja iz stebričkov

odlika = to, kar je dobro, lepa, pozitivna lastnostpustiti pečat = zaznamovati kaj s svojim delom, pustiti svoje sledi

SLOVARČEK

ALI BI ZDAJ ZNAL/A 
ODGOVORITI NA SPODNJA 
VPRAŠANJA? POSKUSI.

• Kje je študiral Jože Plečnik?
• V katerih evropskih mestih  

je deloval kot arhitekt?
• Kje je bil zaposlen, ko je živel  

v Ljubljani?
• Po katerem antičnem mestu se je 

zgledoval pri prenovi Ljubljane?
• Iz katerega materiala so  

bile sezidane njegove stavbe?
• Katere arhitekturne elemente  

je pogosto vključil v svoje stavbe?
• Kakšen je bil njegov odnos do  

že obstoječih stavb v mestu?
• Koliko časa je živel?
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KO SI BOŠ OGLEDOVAL/A LJUBLJANO, NE PREZRI 
PLEČNIKOVIH UMETNIN. OGLEJ SI SPODNJE 
FOTOGRAFIJE PLEČNIKOVIH STVARITEV.  
POVEŽI FOTOGRAFIJE IN IMENA STAVB.

TROMOSTOVJE

ČEVLJARSKI MOST

TRŽNICE

KRIŽANKE

NARODNA IN 
UNIVERZITETNA 

KNJIŽNICA

KONGRESNI TRG IN 
PARK ZVEZDA

URŠULINSKA 
(PLEČNIKOVA) 

GIMNAZIJA

VZAJEMNA 
ZAVAROVALNICA

TIVOLI

PEGLEZEN
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Jama Vilenica pri Lokvi je najstarejša 
turistična jama v Evropi. Zaslovela je že 
v 17. stoletju in je do sredine 19. stoletja, 
ko so odkrili Postojnsko jamo, veljala za 
najlepšo, največjo in najbolj obiskano 

jamo matičnega Krasa. Leta 1660 si jo 
je ogledal celo avstrijski cesar Leopold 
I., ki je takrat obiskal kobilarno Lipica, 
kasneje, leta 1819, pa še avstrijski cesar 
Franc I. Sledovi številnih turistov so v 
jami vidni še danes. Ker včasih ni bilo 
elektrike, so si pot svetili z baklami, kar 
se na nekaterih kapnikih vidi še danes. 
Jama je sedaj za obiskovalce osvetljena 
v dolžini 450 m, sicer pa je dolga 1300 
metrov. Ob vstopu se spustimo 72 metrov 
pod zemeljsko površje in si v podzemlju 
ogledamo izredno lepe kapniške oblike. 
Vilenica je poznana po zelo barvitih 
kapnikih in prečudovitih kapniških 
zavesah. V Vilinski dvorani, ki slovi kot 
najlepša, si lahko ogledamo 20,5 metrov 
visok stalagmit in obilico kapnikov 
najrazličnejših oblik. Z malo domišljije si 
lahko predstavljamo vilo, hudiča, opico, 
ribo, dežnik, svečnik, baletko in podobno. 
V jami vsako leto poteka mednarodni 
literarni festival Vilenica, na katerem se 
srečajo pesniki, pisatelji, dramatiki in 
esejisti iz Srednje Evrope.

IZLET NA 
PRIMORSKO
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TE ZANIMA, KAKO SO ODKRILI JAMO VILENICA? UREDI 
BESEDILO V USTREZNI VRSTNI RED IN BOŠ IZVEDEL/A.

Najlepša izmed njih je stopila k njej in ji rekla, da ji lahko izpolni tri želje.

Med iskanjem živine je naenkrat pred sabo zagledala veliko jamo. Vanjo jo 
je vabila svetla luč ter prelepa glasba.

Povedala ji je, da so vile rojenice, ki novorojenčkom napovejo življenje, in ji 
naročile, naj ljudem pove, da se ta jama imenuje Vilenica.

1 Nekoč je živela deklica, ki je na tem kraju pasla živino.

Deklica si je zaželela le, da bi ji povedala, kdo in od kod so plešoča dekleta.

Ker je imela mlajšega bratca, na katerega je morala paziti, je bila zelo 
utrujena, zato se je rada usedla v senco in počivala. Nekoč pa je zaspala, 
zato ji je živina ušla.

Ko je stopila v jamo, je v njej zagledala mladenke, oblečene v čipkaste 
obleke, ki so plesale v krogu.

Pripovedka o jami Vilenica

S KRASA JE BIL DOMA TUDI 
SLOVENSKI PESNIK SREČKO 
KOSOVEL. TO JE ENA IZMED 
NJEGOVIH PESMI.
Pa da bi znal, bi vam zapel

o svetlo šumečih topolih,

o kraškem soncu

v hladnem septembru,

o belih ajdovih dolih.

Pa da bi znal, bi vam zapel

o enem, o enem dekletu;

tako rad ga imam

in ga ne dam

za vse, za vse na tem svetu.
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PREBERI KRATKE OPISE OBALNIH MEST IN UGOTOVI, 
KATERA BESEDA SE SKRIVA POD RIBICO.

Portorož je osrednje slovensko obmorsko kopališče. 
Ima bogato hotelsko in turistično ponudbo. V termah 
hotelov Palace že 700 let gojijo zdraviliško tradicijo, 
letališče Portorož pa ponuja zanimive razgledne polete.

Piran z mogočno stolnico sv. Jurija je danes zaradi 
izjemne arhitekture v celoti spomeniško zavarovan, 
v mestu pa domujeta tudi pomorski muzej in Morska 
biološka postaja. V Piranu  se je rodil znan violinist in 
skladatelj Giuseppe Tartini, po katerem se danes imenuje 
osrednji piranski trg. Znamenitost mesta je Benečanka, 
najstarejša hiša v mestu, ki je sezidana v beneškogotski 
arhitekturi. Prebivalci Pirana so se nekoč preživljali s 
solinarstvom. Še danes si lahko v Sečoveljskih solinah 
ogledamo, kako poteka pridobivanje soli. 

Koper je kulturno, upravno in univerzitetno središče 
Primorske. Med osrednje znamenitosti sodijo Pretorska 
palača, loža in stolnica. Ob mestu je mednarodno 
tovorno pristanišče Luka Koper, edino tovrstno v 
Sloveniji.

Izola je mesto z bogato ribiško tradicijo, ob oseki pa 
lahko še danes vidimo ostanke potopljenega rimskega 
pristanišča. Prebivalci prvotnega naselja so bili ribiči in 
kmetje (vinogradniki, oljkarji), dokler se niso konec 19. 
stoletja pojavile tri tovarne za konzerviranje rib. Mesto 
ima tudi ladjedelnico.

Fiesa je vasica v manjšem zalivu, ki se nahaja med 
Piranom in Strunjanom. Ima prijetno kopališče, na 
katerem bomo nekaj časa preživeli tudi MPŠ-jevci. 
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Slovenska obala se nahaja v južnem delu Tržaškega zaliva in je dolga nekaj več kot 
40 km. Členijo jo trije večji zalivi – Piranski, Koprski in Strunjanski. Globina morja 
znaša v povprečju 18,7 m, najgloblja točka pa leži 36 m globoko. 
Na tem območju sta dva uradna jezika – slovenščina in italijanščina (približno 3,5 
% prebivalcem je italijanščina prvi jezik), zato so krajevne table in javna obvestila 
v obeh jezikih. Ob obali so tekom zgodovine nastala majhna in prijetna mesta, ki so 
najbolj živa poleti, ko jih množično obiščejo turisti.

SLOVENSKA OBALA
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ALI ZNAŠ POIMENOVATI ŽIVALI, KI ŽIVIJO  
V JADRANSKEM MORJU ALI OB NJEM? REŠI KRIŽANKO.
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PREBERI BESEDILO IN GA DOPOLNI Z IMENOM 
ŽIVALI IZ KRIŽANKE, KI JO BESEDILO OPISUJE. 
Slovensko morje je majhen, a z življenjem bogat košček Jadranskega morja.  
V njem najdemo številna živa bitja.

Zelo pogosto lahko vidimo 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

mesečinko. Njeno telo 

sestavlja polkrožen klobuk, 

iz katerega raste osem lovk. 

Je rožnate barve z drobnimi 

vijoličastimi pikami. Zanjo je 

značilno, da se v temi svetlika. 

Njene ožigalke vsebujejo 

precej močan strup, zato nas 

lahko zelo opeče. K sreči se 

premika zelo počasi, zato se ji, 

če jo vidimo, zlahka izognemo.

V plitvi vodi, na prodnatem 
ali kamnitem dnu, se 
pojavlja _______________ 
_________________. Ima 
številne bodice, ki so običajno 
črne, rjave, vijolične ali rdeče 
barve. Čeprav niso strupene, 
nas zelo zaboli, če po nesreči 
stopimo nanj. Premika se 
zelo počasi, prehranjuje pa se 
predvsem z algami.  

Med morskimi organizmi, ki 
jih najdemo na tem območju, 
je tudi ________________. 
Živi v večjih skupinah, ki so 
vidne zlasti ponoči. Ima dolgo 
torpedasto telo, štiri pare 
krajših in en par daljših lovk. 
Je dober plavalec. Giblje se 
tako, da vodo iztisne iz telesa 
in se pri tem pomakne nazaj. 
Pri nas so ________________ 
dolgi do 75 cm, v svetovnih 
morjih pa najdemo tudi njihove 
17-metrske predstavnike. 

Med potapljanjem lahko naletimo na zelo posebno ribo, ki se po obliki zelo razlikuje od ostalih in plava v bočnem položaju.  To je _______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .Njegova usta so kot nekakšen cevast kljun, skozi katerega posesa plen. Z dolgim in gibčnim repom se oprijema podlage. Posebnost te živali je, da imajo samci vrečko, v kateri se razvijejo mladiči.

IZLET NA 
ROGLO
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V SPODNJEM KVADRATU POIŠČI BESEDE, POVEZANE Z 
IZLETOM NA ROGLO. BESEDE IŠČI V VSEH SMEREH. 

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. Rogla 
je ime dobila po bližnjem vrhu, na 
katerem so leta 1934 postavili lesen 

razgledni stolp, leta 1956 so zgradili 
novega, ta stoji še danes. Pozimi je to 
raj za smučarje, poleti za kolesarje, 
pohodnike in sprehajalce, celo leto pa 
za ljubitelje bazenov s termalno vodo, 
savn, solarijev … 

ŠTAJERSKA

TERME

GOZD

BAZEN

PLAVANJE

LOVRENŠKA JEZERA

ZLODJEVO

SANKALIŠČE

SMUČIŠČE

POHORJE

ZREČE

ZDRAVILIŠČE

GIBANJE

ADRENALIN

REKREACIJA

RAZGLEDNI STOLP

E O A J J P S I L D R K A D Z S

J G F U F D O M I H N V D I D P

N D T E R M E V U G N E Z P R P

A H I P S H T L E Č Z R O F A L

B J K A E P F R V J I P G T V O

I G H K B C S Z K C D Š P C I T

G N H S A F D L C M V O Č G L S

R E K R E A C I J A P A L E I I

A D R E N A L I N T O H Z Z Š N

T R P J I T N R H K H R M O Č D

O P L A V A N J E C O I L Z E E

C G K T H G D O V Z R E Č E M L

I I E Š C T P D H A J R I Z N G

L O V R E N Š K A J E Z E R A Z

D E E Č Š I L A K N A S L U I A

I C H D T B Z P J A B A Z E N R

IZLET NA 
ROGLO
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POVEŽI DELE POVEDI IN IZVEDEL/A BOŠ NEKAJ VEČ O 
ZNAMENITOSTIH, KI JIH BOMO OBISKALI.

V termalnem 
parku je

ponujajo pa tudi 
različne zdravstvene 

terapije in masaže.

V termah so tudi 
telovadnica,  
Wellnes center in 
savne,

revmatična obolenja, 
nevrološke bolezni ter 

bolezni srca, ožilja, 
dihalnih organov …

Temperatura vode v 
bazenih je  

8 bazenov s skupno 
površino 1600 m2.

V zdravilišču zdravijo med 27°C in 35°C.

Udobne sani so 
namenjene dvema 
osebama, 

potem pa vas vlečnica 
pripelje nazaj na vrh.

Hitrost uravnavate 
sami, 

lahko pa jih vozite tudi 
sami.

Avantura se konča 
na nadmorski višini 
1.340 m, 

1360 metrov.

Proga s strmimi 
zavoji je dolga

ne morete pa 
prekoračiti 40 km/h.

Je naravno 
klimatsko zdravilišče

priljubljenih in 
obiskanih smučišč.

V zimskem času 
se spremeni v eno 
izmed najbolj

saj imajo lepo 
urejene kolesarske in 

pohodniške poti.
Številne možnosti 
za športne aktivnosti 
so tudi izven 
smučarske sezone,

in 
rekreacijski 

center.

Ime je dobila po 
bližnjem gozdnatem 
vrhu z majhno jaso,

na katerem so 
leta 1934 postavili 
razgledni stolp, ki 

stoji še danes.

Gre za kotanje s 
površino nekaj m2

ki je postavljena nad 
močvirjem.

Do njih pridemo po 
leseni stezi,

redkih rastlinskih in 
živalskih vrst.

Na začetku poti je 
razgledni stolp,

in globino do 1,2 m.

Jezerc je od 11 do 
22 in  predstavljajo 
življenjski prostor

od koder je čudovit 
razgled na jezerca in 

barje.
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ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI O ROGLI. 
POSKUSI UGOTOVITI, KATERI OPIS 
USTREZA SLIČICI. 

1. Leta 2009 so na smučišču 
Jurgovo postavili eskimsko vas. 
V dveh največjih iglujih sta bar 
in restavracija, v štirih manjših 
pa spalnice, kjer gostje lahko 
prenočijo.

2. Lovrenška jezera 
predstavljajo najpomembnejše 
življenjsko okolje ogroženega 
petelina ruševca.

3. V bližini Rogle je vas Skomar, 
ki je najvišje ležeča strnjena 
vas v Sloveniji. Skomarska hiša 
iz leta 1803 predstavlja tipični 
primer pohorske arhitekture.

4. V cerkvi Jezusove 
spremenitve na gori na Rogli so 
trije zvonovi. Prvi je posvečen 
svetemu Petru, zavetniku 
kovačev, drug svetemu Roku, 
zavetniku kmetov in pastirjev, 
tretji pa sveti Barbari, zavetnici 
rudarjev. Vsi trije zvonovi so 
povezani s pohorskim življenjem 
in delom.
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Bled je s svojim alpskim jezerom eno 
najbolj priljubljenih slovenskih letovišč. 
Še posebej znan je postal v 19. stoletju, 
ko je švicarski zdravnik Arnold Rikli tam 
ustanovil zdraviliški center, v katerem je 
začel uveljavljati svojo metodo zdravljenja: 
kopanje v hladni vodi, sončenje in spreha-
janje. Danes je najbolj znan po otoku sredi 
jezera, na katerega se lahko popeljete v 
tradicionalnemu čolnu – pletni, po Blej-
skem gradu, ki stoji na vrhu stene ob robu 
jezera, in po Blejskih kremnih rezinah, 
znanih tudi pod imenom kremšnita.   

REŠI KVIZ O BLEJSKEM JEZERU. ČRKE PRAVILNIH 
ODGOVOROV TI POVEJO, KATERA JE ZELO 
PRILJUBLJENA AKTIVNOST NA BLEDU.
1. Jezero leži na nadmorski višini … 
K) 1205 metrov.
L) 15 metrov.
V 475 metrov.

2. Jezero je dolgo …
E) 2120 metrov.
P) 1500 metrov.
A) 540 metrov.

3. Jezero je široko …
H) 4000 metrov.
S) 1380 metrov.
Č) 140 metrov.

4. Jezero ima površino …
O) 100 kvadratnih kilometrov.
J) 22 kvadratnih kilometrov.
L) 1,45 kvadratnega kilometra.

5. Najgloblja točka jezera je v globini …
Ž) 100 metrov.
A) 30 metrov.
T) 7 metrov.

6. Povprečna letna temperatura je ….
N) 12 °C.
M) 8 °C.
I) 20 °C.

7. Najvišja julijska temperatura je …
R) 18 °C.
Š) 30 °C.
J) 25 °C.

8. Pot okoli jezera meri …
E) 6 kilometrov.
A) 9 kilometrov.
U) 15 kilometrov.

Rešitev: Zelo priljubljena aktivnost na jezeru je ________________________.

IZLET NA 
BLED



21

Blejski otok je majhen        na zahodni strani Blejskega jezera.  

Na njem stoji       Marijinega vnebovzetja. Ob cerkvi stoji 

samostojen zvonik, v bližini pa sta še dve hiši   .  

V cerkvi je   , ki naj bi po ljudskem izročilu tistemu, ki zvoni nanj, 

izpolnil vse želje. Posebej znamenito je       z 99 stopnicami. 

Danes je otoček priljubljena turistična točka, nanj lahko poleti priplavamo ali pa 

nas pripelje                              .

PREBERI SPODNJE BESEDILO O BLEJSKEM OTOKU. ALI 
VEŠ, KAJ PRIKAZUJEJO FOTOGRAFIJE? PRED BESEDE V 
OKVIRU VPIŠI USTREZNO ŠTEVILKO.

proštija in  mežnarija

apenčast otok

srednjeveška cerkev

pletna

kamnito stopnišče

zvon želja

1

2

3

4

5

6
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ALI VEŠ, KAKO SE IMENUJEJO OPISANE BLEJSKE 
ZNAMENITOSTI? PREMEČI ČRKE IN NAPIŠI IME 
ZNAMENITOSTI.

————————
TRAŽAS

Manjši hrib nad Bledom, ki nudi lep razgled 
na Blejsko jezero in grad ter okoliške gore. V 
poletnem času je tam adrenalinsko sankališče 
ter pustolovski park, pozimi pa urejeno 
smučišče, opremljeno za nočno smuko.

————————

————————
SKAGRAJ 
PAKELA

Je najzanimivejša od ohranjenih stavb 
blejskega gradu. Zgrajena je bila v 16. stoletju 
v gotskem slogu. Stoji na gornjem grajskem 
dvorišču, posvečena pa je škofoma sv. 
Albuinu in sv. Ingenuinu.

————————

————————
NICAJEZER

Potok, ki odteka iz Blejskega jezera. Njegov 
tok se začenja pri blejskem predelu Mlino, po 
dobrem kilometru toka pa se kot levi pritok 
izliva v Savo Bohinjko.

————————

————————
SIKEJBL
NTVIGRA

1,6 km dolga soteska, ki se nahaja približno 
4 km severozahodno od Bleda. Soteska 
je zarezana med veličastnimi navpičnimi 
stenami hribov Homa in Boršta, krasi pa jo 
reka Radovna s slapovi, tolmuni in brzicami. 
Čez sotesko je po lesenih mostovih speljana 
učna pešpot, ki se zaključi z mogočnim 13 m 
visokim rečnim slapom Šum.

————————
IKLRI

Švicarski naravni zdravilec, ki velja za 
začetnika zdraviliškega turizma v Sloveniji, 
saj je s svojimi zračnimi, sončnimi in vodnimi 
kopelmi Bled približal svetu.

————————
JAFIKER

Vozniki odprte kočije, ki imajo na Bledu dolgo 
tradicijo. Oblečeni so v tradicionalno oblačilo. 
Sestavljajo ga jopica, hlače in klobuk črne 
barve, bela srajca, telovnik z vezenimi gorenj-
skimi nageljni ter bordo rdeče odeje in bunde. 
Voznik take kočije ne more biti kar kdor koli, 
saj se poklic



23

MED ISKRENIMI LJUDMI 
(besedilo: Dušan Velkaverh, 
glasba Mojmir Sepe) 

Med iskrenimi ljudmi
se nikoli ne zgodi, da zmaga laž,
pri vseh drugih pa velja, 
da je nekaj slabega,
če preveč priznaš.

In odkar ta svet stoji,
so na njem živeli ti in ti
človek bližnjega spozna,
ko ga ta enkrat izda,
do takrat pa malo veš.

Med iskrenimi ljudmi
so preproste vse reči
kot jasen dan.
Se pa najde marsikdo,
ki se zdi mu prepusto,
če je svet ubran.

In če misliš tudi ti,
da je dolgčas brez laži,
pojdi raje z njo,
naj se z dnevom jutrišnjim
med iskrenimi ljudmi zbudim.

Letošnji glasbeni večer 

bo namenjen popularni 

glasbi. V prvem delu bomo 

uživali ob znanih svetovnih 

uspešnicah, drugi del pa bo 

namenjen slovenski glasbi.

GLASBENI 
VEČER

ŠE SAM/A POIŠČI IN 
NAPIŠI BESEDILO 
SLOVENSKE POPEVKE, 
KI TI JE ŠE POSEBEJ 
VŠEČ.

MALO KULTURE,
PROSIM
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OGLED 
SLOVENSKEGA 
FILMA 
POJDI Z 
MANO

Film Pojdi z mano je posnet po 
istoimenskem mladinskem romanu 
Dušana Čatra, ki je izšel leta 2008. 
Zgodba pripoveduje o štirih najstnikih, 
ki se v iskanju najboljše fotografije za 
šolski natečaj odpravijo iz domačega, 
urbanega okolja v njim povsem tuj 
ruralni svet. Pot jih zanese v odročne 
hribe, kjer se na videz preprosto 
fotografiranje lepot spremeni v boj 
za golo preživetje. Tja jih popelje 
Manc, ki ga obtožijo, da je ukradel 
mobitel in ga mečejo iz šole. Sam bi 
predvsem rad podoživel otroštvo, ki 
ga je v tistih hribih preživel z dedkom. 
Pridružijo se mu še sošolci Mina, Oto 

in Špurč. Mina, samosvoje, jezikavo 
meščansko dekle, se v tujem okolju 
prva zlomi, ob strani pa ji stoji Oto, 
preudaren fant, ki je zaljubljen vanjo. 
V neobljudenem svetu se tudi Špurč, 
ki mu je vse v življenju prineseno na 
pladnju, spremeni v strahopetnega 
razvajenca in ko so najstniki prisiljeni, 
da se zanesejo drug na drugega v 
divjini, začnejo počasi opuščati svoje 
predsodke, prevzamejo odgovornost 
in se naučijo držati skupaj, da bi se 
tako rešili. Na koncu gledalci dobimo 
občutek, da se sreča več kot podvoji – 
ko jo delimo z drugimi.

Režiser: Igor Šterk

Scenarij: Dušan Čater

Igralci: Ivan Vastl, Mak Tepšić, Ronja Matijevec Jerman, Matija Brodnik, 

Dare Valič, Ivanka Mežan, Lotos Vincenc Šparovec

Zvrst: mladinski pustolovski triler

Dolžina: 83 minut
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OGLED 
SLOVENSKEGA 
FILMA 
POJDI Z 
MANO

V gledališki predstavi Rokova modrina 
v izvedbi Slovenskega mladinskega 
gledališča je prikazano življenje smučarja 
Roka Petroviča, edinega serijskega 
zmagovalca v zgodovini slovenskega 
alpskega smučanja, ki je že pri 19 letih 
osvojil mali kristalni globus. Bil je zelo 
samosvoj človek, ki je šport dojemal 

predvsem kot duhovno raziskovanje, 
možnost za iskanje popolnosti in osebnega 
razvoja, ne pa kot gladiatorsko tekmovanje. 
To ga je vodilo v nenehne konflikte z okolico, 
zato je tudi predčasno zaključil svojo 
smučarsko kariero. Svojo novo ljubezen je 
našel v morskih globinah. Tam je tudi ostal.

ROK PETROVIČ SE JE UKVARJAL S SMUČANJEM IN 
POTAPLJANJEM. KATERO OPREMO JE UPORABLJAL PRI 
TEH DVEH ŠPORTIH? NAPIŠI. NEKAJ BESED JE ODVEČ.

palice  plavuti  smuči  jeklenka lopar
dres  kopalke vezi  sanke  dihalka
nogavice maska  očala  čelada  žoga  
bunda  kapa  neoprenska obleka

Avtor: 
Boštjan Videmšek
Režiser: 
Matjaž Pograjc
Igralci:
Primož Bezjak
Damjana Černe
Željko Hrs
Uroš Maček
Matej Recer
Katarina Stegnar

GLEDALIŠKA PREDSTAVA
ROKOVA MODRINA

SMUČANJE POTAPLJANJE
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Vsako leto se Mladinske poletne šole 
udeležijo tudi slovenski dijaki iz Argentine 
Letošnja skupina (RAST XLVI) šteje 
petindvajset članov. Vsi so po končani 
slovenski sobotni osnovni šoli pet let 
obiskovali še Slovenski srednješolski 
tečaj ravnatelja Marka Bajuka. Njihovo 
letošnje geslo, ki so si ga izbrali – »KJER 
SO MOJE KORENINE, TAM JE MOJE 
SRCE« – izraža posebno hvaležnost 
prednikom, ki so jim vlili v srce ljubezen 
do rodne domovine in jim omogočili, da 

so jo že od otroških let v duhu spoznali, 
dojemali in vzljubili. Tako so rasli v krogu 
dveh domovin, Slovenije in Argentine, 
obogateni z dvema kulturama.
Njihov program vsebuje tipične 
argentinske plese, slovenske melodije 
in recitacije. S svojo predstavo želijo 
pokazati, kakšne so navade v njihovi 
rodni domovini Argentini in kako je 
slovenska dediščina ukoreninjena 
globoko v njihova srca.

VEČER S 
SLOVENSKIMI 
DIJAKI IZ 
ARGENTINE
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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. 

PRIJETNO S
KORISTNIM
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ATLANTIS

πPORTNA 
TRGO�INA

KOLOSEJ

TRzNICA

KRISTALNA 
PALAsA

PARKIRIπsE

FOTOGRAFIJE PRIKAZUJEJO TOČKE, KI SO POVEZANE 
Z OBISKOM BTC. UGOTOVI, KAJ PREDSTAVLJAJO. 
POMAGAJ SI Z LEGENDO: 

A B C Č D E F G H
A B C s D E F G H

I J K L M N O P R
I J K L M N O P R

S Š T U V Z Ž
S π T U � Z z

————————

———————

—————————
——————

—————————————————
————————

———————
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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 

POIŠČI 11 BESED ALI BESEDNIH ZVEZ, KI 
SO POVEZANE Z ATLANTISOM. 

V O P L A V A N J E D T U Š

T O B O G A N I B A Z E N I

N V A L O V I O M S A V N A

K O P A L K E B R I S A Č A

E V O D A S S K A K A N J E

T M A S A Ž N A K O P E L O

1. _________________

2. _________________

3. _________________

4. _________________

5. _________________

6. _________________

7. _________________

8. _________________

9. _________________

10. _________________

11. ________________

BTC, 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!

Črke, ki ostanejo, povejo, katero je drugo ime za 
Atlantis:____________________.

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
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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 stoji cerkev, 
posvečena Mariji, po kateri je 
gora dobila tudi ime. Zvonovi 
šmarnogorske cerkve nikoli 
ne zvonijo ob 12.00, ampak 
vedno ob 11.30. Na vrhu je 
tudi gostilna, ki je znana 
po odličnem čaju in ričetu, 
na stojnicah ob gostilni pa 
prodajajo najboljše preste. 
Ljubitelji Šmarne gore 
radi tekmujejo v tem, kdo 
prej pride na vrh Šmarne 
gore. Najboljši tekmovalci  
ga osvojijo v manj kot  12 
minutah, običajno pa za 
vzpon  potrebujemo od 30 do 
50 minut.

ALI POZNAŠ ŽIVALI, KI JIH LAHKO SREČAŠ NA POTI NA 
ŠMARNO GORO? KAKO SE IMENUJEJO? POVEŽI.
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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« in praktične nagrade.  

KOŠARKA
koraki

koš

enajstmetrovka

polčas

NOGOMET
lopar 

vratnica 

kazenski prostor

vratar

ODBOJKA
žogica
drog 

mreža 
prosti met

NAMIZNI TENIS
mrežica

trojka

niz

servis

POZNAŠ IZRAZE V ZVEZI Z OMENJENIMI ŠPORTI? 
PREIZKUSI SE. NEKATERE BESEDE SO VSILJIVCI. 
POIŠČI JIH! 
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LEKTORJI
Jasna Černjak
Maja Bračika Piščanc
Tina Jugović
Boris Kern
Anja Košir
Katja Kralj
Irina Lešnik
Alenka Ličen
Lara Pižent
Vito Poredoš
Helena Šter
Maja Urbanc

ASISTENTI
Miša Bitenc Hernčič
Anja Cevzar
Marija Čemažar 
Manca Černivec
Maja Đević
Mateja Klinc
Tjaša Kocjan
Maja Kos
Roman Kralj
Lucija Pikš
Tanja Senica

SODELAVCI  
12. MLADINSKE  
POLETNE ŠOLE  
SLOVENŠČINE
Predstojnik Centra za slovenščino  
kot drugi in tuji jezik: 
red. prof. dr. Marko Stabej

STROKOVNI SODELAVKI PROGRAMA
Slovenščina za otroke in mladostnike:
Mihaela Knez, Damjana Kern

12. MLADINSKA 
POLETNA ŠOLA 
SLOVENŠČINE
Vodnik po programu. 
Pripravili in uredili Mihaela Knez in 
Damjana Kern, oblikovala Nina Urh,
založila Znanstvena založba Filozofska 
fakultete Univerze v Ljubljani,
izdal Center za slovenščino kot drugi in 
tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko, za 
založbo Branka Kalenić Ramšak, dekanja 
Filozofske fakultete, tisk Birografika Bori 
d. o. o.

Naklada: 250

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