
 

 

 

 

Poletje s slovenščino? Temu povabilu so se letos odzvali sto trije mladostniki  iz Argentine, Avstrije, 
Belgije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Cipra, Hrvaške, Francije, Italije, Kanade, Makedonije, Nemčije, 
Nizozemske, Rusije, Srbije, Tunizije in Združenih držav Amerike, ki so se med 29. 6. 2015 in 10. 7. 
2015 v Ljubljani udeležili desete Mladinske poletne šole slovenskega jezika.  

 

Seveda je bila največja želja vseh udeležencev pridobiti novo znanje slovenščine, hkrati pa spoznati 
Slovenijo ter njene znamenitosti. Dopoldnevi so bili tako namenjeni šoli slovenskega jezika, kjer so se 
izkazali naši lektorji. Popoldnevi pa so minevali v sproščenem duhu z našimi asistenti. Po dolgem in 
počez smo spoznali Ljubljano, plavali v Atlantisu, si ogledali slovenski film Pot v raj, se v pičlih 45 
minutah povzpeli na Šmarno goro (#100otroknašmarnogoro). Prisluhnili smo pesmim pevke Ditke, 
obiskali Bled, ustvarjali, kuhali, peli, plesali in športali na petkovih delavnicah. Med vikendom smo 
skočili na Krvavec, v nedeljo pa v soline in na morje. Sodelovali smo na impro večeru, nakupovali v 
BTC-ju, uživali ob nastopu naših prijateljev iz Argentine in ob predstavi Pavla nad prepadom ter MPŠ 
zaključili z zabavnim večerom. Ves čas pa smo beležili lepe spomine in pletli trdne prijateljske vezi. 

 

Neprespane noči in zaspani dnevi, domače naloge, krasni asistenti in lektorji, kontrola sob in vročinski 
val, odlična hrana naših kuharic, zamujanje, smeh in solze ...  so zaznamovali letošnjo Mladinsko 
poletno šolo. Jo bomo pogrešali? Seveda! A vemo, da bodo pridobljeno znanje in lepi spomini ostali z 
nami vse življenje. Želimo si, da bi še naprej krepili stik s slovenskim jezikom in ga vedno znova radi 
uporabljali in nadgrajevali. 

  

Morda pa še kdaj skupaj preživimo poletje s slovenščino. 

 

 

 

 

 

 

 

S sladoledom v roki, vaša ekipa Mladinske poletne šole slovenskega jezika 2015  
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Sobotni izlet na Krvavec. 

Nedeljski izlet na morje. 
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KATJA KRALJ, TANJA KOTNIK, LARA PIŽENT, BORIS KERN, MARTA NOVAK, IRENA JEROVŠEK 

VOGRINC,TJAŠA ALIČ, JASNA ZUPAN, HELENA ŠTER, JASNA ČERNJAK, URŠKA VRANJEK, IRINA 

LEŠNIK, MAJA URBANC 

DAMJANA KERN, MIHAELA KNEZ 

 

MI 
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IRINA LEŠNIK, MATEJA KLINC, NATAŠA MAKOVŠEK, VITO POREDOŠ, MANCA ČERNIVEC, 

NIKA MERLJAK, URŠKA VRANJEK, MAJA ĐEVIĆ, MARKO KLEMEN, TJAŠA KOCJAN, MIŠA 

BITENC HERNČIČ, GREGOR KURINČIČ, LUCIJA PIKŠ 
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LEKTORICA: JASNA ČERNJAK 

SAMANTA TARABELLA, RACHEL PUCEL, KATARINA ERIKA TARABELLA, ANNA EBNER, 

MYLENE PHIPPS, TILL HARTIG, JOHN KOŠIR, LISA LOTTERITSCH, INES ELLEUCH 
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J abolko 

O kusen 

H udoben 

N izek  

 

John Kosir 

 

T eden  

I grati 

L uč 

L ep 

 

Till Hartig 

 

M e veseli 

Y  

L epilo je belo 

E najst 

N ov stol 

E n emo 

 

Mylene Phipps  

 

R deča je moja najljubša barva 

A ngleški govorec 

C opati so mi najljubši 

H odim v hribe 

E na je moja številka 

L ubenica mi je všeč 

 

Rachel Pucel 

 

L ačen sem, zato grem v restavracijo 

I mam eno mačko 

S pomladi grem rada na sprehod 

A nna, Michelle, Gisela in Lisa delajo  

domačo nalogo v domu 

 

Lisa Lotteritsch 

 

 

 

S tara sem 14 let 

A ngleški govorec 

M odra je moja najljubša barva 

A merika je moja domovina 

N ogomet je moj najljubši šport 

T ečem rada, ko je poletje 

A nanas mi je všeč 

 

Samanta Tarabella 

 

K remšnita je zelo dobra 

A merika je moja domovina  

T ukaj mi je najboljše 

A govoriš slovensko 

R ada imam živali 

I mam državno nagrado za navijanje 

N očem iti domov 

A dijo 

 

Katarina Erika Tarabella 

 

I mam rojstni dan 

N atakarica je prijazna 

E digs je nov 

S ladoled je okusen 

 

Ines Elleuch 

 

A lahko plačamo, prosim 

N e govorim dobro slovensko, a malo 
razumem 

N isem športna, a rada grem na sprehod 

A vstrija je majhna, a je najboljša dežela 

 

Anna Ebner 
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LEKTORICA: MARTA NOVAK 

ALEX ALEXANDROU, EGOR ALEKSEEV, FILIPPO CAMPANI, MAJA KOROŠEC, GISELA DORNER, 

ELISSA ELLEUCH, MICHELLE GAMSLER, KATARINA NOVAK, MARGHERITA PAVIA, TOMAS 

KOROŠEC 
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MOJA DRUŽINA 

Opiši svojo družino. 

Moja mama je … 

Je iz … 

Stara je … 

Po poklicu je … 

Rada … 

 

Moj oče je … 

Moj brat je … 

Moja sestra je … 

 

 

Moja mama je L. Z. Je iz Argentine, Buenos Airesa. Stara je šestinštirideset let. Po poklicu je 

psihologinja. Rada posluša glasbo, gre na sprehod in peče sladko torto.  

Moj oče je I. K. Je iz Argentine, iz Buenos Airesa. Star je oseminštirideset let. Po poklicu je tonski 

mojster. Rad igra kitaro in nogomet in gre v kino.  

Moja starejša sestra je M. K. Je iz Argentine, iz Buenos Airesa. Stara je osemnajst let. Ona hodi v 

glasbeno šolo. Rada igra bas kitaro, kolesari, bere knjigo in posluša glasbo. 

Moja mlajša sestra je N. K. Je iz Slovenije. Stara je deset let. Ona hodi v šolo. Rada gleda televizijo in 

pleše.  

 

Tomas Korošec 

 

Moja mama se imenuje S. Je iz Ptuja iz Slovenije, stara je 49 let.  

 

Filippo Campani 

 

Moja mama je M. G. Je iz Avstrije. Stara je 42 let. Po poklicu je učiteljica. Rada gre na fitnes in ima 

počitnice.  

Moj oče je C. G. Je iz Avstrije. Star je 48 let. Po poklicu je državni uradnik in podžupan. Rad igra 

nogomet in ima počitnice. 

Moja sestra je V. G. Je iz Avstrije. Stara je 12 let. Po poklicu je učiteljica. Rada igra flavto in rokomet. 

Moja sestra je E. G. Je iz Avstrije. Stara je 6 let. Rada plava in poje. 

 

Michelle Gamsler 

 

Moj sanjski fant je pameten, prijazen, živahen in športen. On je visok, ima modre oči in temne, kratke 

lase. Rad ima šport in igra inštrument. Rad je špagete in pico. Rad pije kokakolo. Rad obleče športno 

majico, moderne kavbojke in Converse.  

 

Gisela Dorner 
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MOJ SANJSKI FANT/SANJSKA PUNCA 

 

Opiši svojo sanjsko punco./Opiši svojega sanjskega fanta. 

Kakšen je?/Kakšna je? (vizualno + karakterno) 

Kaj rad/rada dela? Kaj rad/rada je? Kaj rad/rada pije? 

Kaj rad/rada nosi? (obleka) 

 

Moj fant ima lepe lase, je visok, ima modre oči. On ima kratke, ravne lase in je prijazen. On je 

pameten in zelo miren pa tudi zanimiv. Ni dolgočasen in neumen.  

 

Katarina Novak  

 

Moja sanjska punca je lepa, majhna, ima sive oči, temne ali barvane lase, ravne lase, ni debela in ima 

kakšen piercing. Je prijazna, zanimiva, aktivna in simpatična. Rada gre na koncert, gre na sprehod v 

gozd, gleda grozljive filme, posluša glasbo in igra računalniške igre. Rada je sladkarije, je vse in tudi 

pije vse. Rada nosi črno majico, tesne kavbojke, moderne čevlje in če je mraz temen pulover ali 

pisano bundo. 

Alex Alexandrou 

 

Moj sanjski fant … On je lep, visok, vitek, ima modre oči, ima svetle kratke lase. Je prijazen, pameten, 

vesel, miren in zanimiv. Rad kolesari, smuča, igra klavir, gre na sprehod, gre na zabave in nakupuje. 

On rad je pico, jabolko, čokolado, meso, solato, torto, palačinke in kruh. Rad pije pivo, vino, kokakolo, 

čaj in mineralno vodo. On nosi kratke kavbojke, lepe srajce, pisane majice in rdeče čevlje.  

 

Margherita Pavia 

 

Moj sanjski fant je lep, visok, ima rjave oči in svetle, kratke in skodrane lase. On je prijazen, pameten, 

živahen in zanimiv. Rad igra nogomet in odbojko, kuha in igra kitaro. Rad je sveže meso, testenine in 

pico. Rad pije toplo kavo, mrzlo pivo in pomarančni sok. Rad nosi lepo majico, pisane hlače in športne 

čevlje. 

 

Maia Korošec  

 

Moj sanjski fant je lep, visok in vitek. Ima zelene oči in ima svetle dolge in skodrane lase. On je 

prijazen, pameten, vesel, živahen in zanimiv. Rad posluša glasbo in bere knjigo. Rad je testenine in 

klobaso. Rad pije vodo. Rad nosi kavbojke, športno majico in črne čevlje.  

 

Elissa Elleuch 

 

Vizualno ona ima svetle dolge ravne lase, modre oči, je visoka in lepa. Karakterno ona je mirna, 

aktivna in nasmejana. Rada kolesari, potuje in fotografira. Ona rada je pico, sir, meso in sladoled. Ona 

rada pije hladen čaj. Ona rada nosi elegantno krilo ali kratke hlače. 

 

Egor Alekseev 



 

 

Poletnik | 
 

 

  

LEKTORICA: TJAŠA ALIČ 

ANJA AMBROŽIĆ, KATERINA MILČIN, MILICA MITIĆ, GRIGOR RISTOV, NASTASIJA TODOROVA, 

IVANA VASILEVSKA, ZORAN VESELINOV, OLIVERA VESELINOV 
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Ime mi je Olivera Veselinov, ampak me vsi kličejo Olja. Stara sem 16 let. Končala sem osnovno šolo z 
odličnim uspehom, zdaj pa sem drugi letnik gimnazije, naravoslovne smeri in je ful težko. Živim s 
starši in starejšim in mlajšim bratom. Po očetu sem Slovenka, ampak se vsi učimo slovenščino, tudi 
mama. Otroci smo udeleženci različnih tekmovanj in prireditev v slovenščini. Rada fotografiram 
naravo ali ljudi, zato ker je svet skozi fotoaparat lepši in izgleda, kot da je nedotaknjen. Če imam 
prosti čas, rada poslušam glasbo, gledam serije in grem v mesto s prijatelji. Rada bi študirala 
medicino, zato ker želim pomagati ljudem.  

 

Moje ime je Milica. Stara sem 17 let in prihajam iz Srbije. Zelo sem vesela in družabna oseba. V 
prostem času rada poslušam glasbo ali berem knjigo. Moja najljubša žival je črni panter, zato ker je 
hitra in zelo lepa. Hotela bi študirati psihologijo, zato ker želim pomagati ljudem. Najljubša barva je 
vijolična. Slovenščino se učim dve leti in zelo imam rada slovenščino. Moje najboljše prijateljice so 
Marija in Miljana in skupaj gremo v mesto vsak petek. Moj moto je: » Never give up!«. 

 

Ime mi je Zoran Veselinov in imam 14 let. Slovenščino se učim dve leti v društvu Slovencev Kredarica 
v Novem Sadu. Prihajam iz Srbije, iz Novega Sada. Imam starejšo sestro in starejšega brata. Želel sem 
priti v Slovenijo, zato ker želim spoznati nove prijatelje in da se naučim slovenščino. Hočem tudi 
spoznati Slovenijo, ker jo imam zelo rad in je zelo lepa država.  

 

Jaz sem Grigor. Pišem se Ristov. Prihajam iz Kochanov, Makedonije. Všeč mi je pica, palačinke in 
sladoled. Rad igram košarko, računalniške igrice, berem, govorim s prijatelji in igram nogomet. Učim 
se v srednji šoli SOU »Ljupcho Santov« in bom šel v drugi letnik. Zelo mi je všeč Ljubljana in MPŠ in 
upam, da bom študiral na fakulteti v Ljubljani.  

 

Ne bodi kot Mars 

Prinesi mi možgane, ki jih nimam nič. 

Odpelji me v stranišče, ker tam živijo. 

Pokaži mi hruško z mojim imenom, 

zloži mi pesem s smešnim refrenom. 

Povabi me včasih v kino, 

mi zjutraj pod okno pripelji obrok. 

Povej mi o možganih, četudi so pekel, 

zaupaj mi nebesa, četudi so smešne. 

 

Napravi to delo, ne bodi kot Kate, 

ljubezen ni on, ki teče po rakijo. 

Napravi to zopet, ne hodi po poti, 

saj vodka ni nekaj, kar pride naproti. 

Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, 

povabi me v mesto, ko pijani že spijo. 

Nastasija je živa in mrtvi v nebesih, 

naj še napijejo se postaje in vlaki. 

(Grigor) 
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Živjo! Jaz sem Katerina Milčin. Rodila sem se 15. 7. 2000 v Skopju, staršem Asibi in Bojanu. Imam še 
dve starejši sestri, Fani in Pano, ki študirata v Ljubljani. Leta 2008 sem se s sedmimi let vpisala v prvi 
razred osnovne šole »Kočo Racin« v Skopju. Zdaj in leta 2015 bom prvi letnik gimnazije »Josip Broz 
Tito« – Skopje. Že štiri leta plešem, ampak v različnih skupinah. Tudi štiri leta nazaj sem šla v Ljubljano 
na festival »Otroških gledaliških sanj« v Pionirski dom. Nekajkrat sem nastopala v MOB (Makedonska 
opera in balet). Februarja 2015 sem bila na plesnem tekmovanju in sem se domov vrnila s tretjo 
nagrado v kategoriji street dance. Do zdaj je to moj življenjepis in upam, da bom moj študij in moje 
življenje nadaljevala v Ljubljani.  

 

 Ne bodi kot noč 

Prinesi mi sonce, ki sveti silno, 

odpelji me v nebesa, kjer angeli živijo. 

Pokaži mi krila z mojim imenom, 

napiši mi pesem z angelskim refrenom. 

Povabi me včasih v nebo, 

mi zjutraj pod okno pripelji rožo. 

Povej mi o glasbi, četudi so note, 

zaupaj mi kitice, četudi so smešne. 

 

Napravi to zdaj, ne bodi kot noč, 

ljubezen ni pekel, ki teče po vino. 

Napravi to zopet, ne hodi po poti, 

saj veš, ni nekaj, kar pride naproti. 

Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, 

povabi me v mesto, ko angeli že spijo. 

Ljubezen je živa in mrtvi pojejo, 

naj še ustavijo se postaje in vlaki. 

(Katerina) 

 

 

Jaz sem Ivana Vasilevska. Prihajam iz Makedonije, iz Skopja. Stara sem 16 let. Imam rada šport. 
Ukvarjam se z odbojko. Včasih grem na tekmovanje s prijatelji. Rada igram igrice, jem in grem na 
sprehod. Včasih tudi berem knjige, rada grem v kino, se rolam in tako. Najlepša barva je zelena.  

Ne bodi kot Grigor 

Prinesi mi pico, katero v pekarni pečejo. 

odpelji me v sobo, kjer mravi živijo. 

Pokaži mi  grafit z mojim imenom, 

kupi mi pesem z dragim refrenom. 

Povabi me včasih v hribe, 

mi zjutraj pod okno pripelji kombi z 
melono. 

Povej mi o hroščih, četudi so strašni, 

zaupaj mi sanje, četudi so smešne. 

 

Napravi to torto, ne bodi kot Grigor, 

ljubezen ni superga, ki teče po poti. 

Napravi to zopet, ne hodi po poti, 

saj diabetes ni nekaj, kar pride naproti. 

Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, 

povabi me v mesto, ko mravi že spijo. 

ljubezen je živa in mrtvi so ljudje, 

naj še spijo postaje in vlaki. 

(Milica, Olivera, Zoran) 
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Ne bodi kot drevo 

Prinesi mi jabolko, ki je zeleno. 

Odpelji me na ples, kjer glasbe živijo. 

Pokaži mi knjigo z mojim imenom, 

beri mi pesem z zabavnim refrenom. 

Povabi me včasih v šolo, 

mi zjutraj pod okno pripelji prijatelje. 

Povej mi o slovenščini, četudi so skloni, 

zaupaj mi besede, četudi so smešne.  

 

Napravi to danes, ne bodi kot drevo, 

ljubezen ni kino, ki teče po mestu. 

Napravi to zopet, ne hodi po poti, 

saj pomlad ni nekaj, kar pride naproti. 

Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, 

povabi me v mesto, ko ptice že spijo. 

Narava je živa in mrtvi spijo, 

naj še … se postaje in vlaki. 

(Ivana) 

 

 

 

Moje ime je Anja. Priimek je Ambrožić. Stara sem 15 let. Imam enega brata, star je 21 let. Moja 
najljubša barva je modra. Ko imam prosti čas, poslušam glasbo. Tenis treniram že pet let. Rada imam 
modo. Vedno oblečem kratke hlače in obleke. Prihajam iz Bosne in Hercegovine. Imam tri hišne živali, 
enega psa in tri ptičke. Moj pes je Kiki, ptička sta Suzi in Mari. Moja mamica dela na sodišču, oče pa v 
firmi. Na poletni šoli sem bila že dvakrat, v Ljubnem in v Idriji. Na taboru pa petkrat.  

Jaz sem Nastasija. Pišem se Todorova. Imam 14 let in prihajam iz Makedonije. Sem končala osnovno 
šolo »Sv. Kiril i Metodij«. Zdaj bom hodila na srednjo šolo. Hodim tudi v glasbeno šolo in igram flavto 
že 9 let, igram tudi v orkestru. Z orkestrom smo bili tudi v Švici, Turčiji in na Madžarskem. Treniram 
tenis in sem tudi trenirala košarko. MPŠ in tudi Slovenija sta mi zelo všeč in upam, da bom študirala v 
Ljubljani. 

Ne bodi kot drugi 

Prinesi mi domačo nalogo, ki jo bo naredil 
drugi, 

odpelji me na Dunaj, kjer ljudje živijo. 

Pokaži mi tetovažo z mojim imenom, 

napiši mi pesem z grdim refrenom. 

Povabi me včasih v hribe, 

mi zjutraj pod okno pripelji ribe. 

Povej mi o sebi, četudi si človek, 

zaupaj mi želje, četudi so smešne. 

 

Napravi to zase, ne bodi kot drugi, 

ljubezen ni kanalizacija, ki teče po mestu. 

Napravi to zopet, ne hodi po reki, 

saj sonce ni nekaj, kar pride naproti. 

Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, 

povabi me v mesto, ko ljudje že spijo. 

Narava je živa in mrtve živali, 

naj še grejo v postaje in z vlaki. 

(Anja) 
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LEKTORICA: KATJA KRALJ 

EMMA CALLIGARIS, IAN MIRKO FEKONJA, MICHAEL HABERNIG, TAMARA MANEVA, GABRIEL 

NEMANIČ, LUKAS NICOLAOU, SAMARA PEREIRA, MAX POLLET, NADJA POPOVIĆ, DENIS 

SIKIRIĆ 
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KAJ BI MPŠ BREZ NAS … 
 

Kaj bi MPŠ brez naz, 

kaj bi MPŠ brez tebe , 

smo vsi skupaj, 

Zaljubljeni v Rachel. 

 

Kaj bi MPŠ brez pouka, 

kaj bi MPŠ brez majce, 

kaj bi MPŠ  brez Ljubljane, 

kaj bi MPŠ brez učiteljice. 

 

Kaj bi MPŠ brez slovenščine, 

kaj bi MPŠ brez stopnice, 

kaj bi MPŠ brez punc, 

kaj bi MPŠ brez učencev. 

 

Lukas Nicolau, Max Pollet, Ian Mirko Fekonja 

 

Kaj bi MPŠ brez učencev, 

brez Bleda in zelo 

okusnega sladoleda? 

 

Refren: Na Krvavcu in Ljubljani smo bili 

in še enkrat bi radi šli. 

Tudi na morju  smo bili 

in smo se zelo zabavali. 

 

Kaj bi MPŠ brez tečaja slovenščine, 

da vemo kaj so šolske potrebščine. 

Tisoč papirjev in domačih nalog 

kaos v glavi in zmedeni otrok.  

 

Refren 

 

Tamara Maneva, Samara Pereira,  

Nadja Popović, Emma Calligaris 

 

Kaj bi MPŠ brez učencev, 

kaj  bi učenci brez šole, 

kaj bi mi brez slovenščine, 

kaj bi mi brez učiteljice, 

kaj bi MPŠ brez avtobusa, 

kaj bi MPŠ brez Slovencev po svetu. 

 

Refren (x2): Pridemo v Slovenijo da se 
slovenščino učimo, 

pridemo, da nove prijatelje spoznamo 

in da se vsi lepo imamo.  

 

Kaj bi mi brez hrane, 

kaj bi hrana brez vode, 

kaj bi mi brez kopanja, 

kaj bi mi brez športa, 

kaj  bi MPŠ brez prijateljev, 

kaj bi MPŠ brez nas.  

 

Refren (x2) 

 

Denis Sikirić, Michael Habernig,  

Gabriel Nemanič 
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JAZ OD A DO Ž 

 
A – Avto zato ker ga vsi imamo. 

B – Burek , ker je zelo dober. 

C – Copati zato ker so odlični za sprehod. 

Č – Čoln zato ker z njim lahko grem na ribolov. 

D – Dan zato ker se vse lahko vidi.  

E – Evropa zato ker je tu Slovenija. 

F – Fižol zato ker je zdrav. 

G – Gozd zato ker je zelen in čist. 

H – Hrana zato ker brez nje ni življenja. 

I – Igrice zato ker so zabavne. 

J – Jabolko zato ker je sveže. 

K – Košarka zato ker je super šport.  

L – Limonada, zato ker je kisla. 

M – Mamica zato ker me je rodila. 

N – Nos zato ker z njim diham. 

O – Oranžna barva zato ker je kot pomaranča. 

P – Pes zato ker je človekov najboljši prijatelj.  

R – Rokavice zato ker ščitijo roke. 

S – Salama zato ker brez nje ni sendviča. 

Š – Štorklja zato ker gre v južne kraje. 

T – Telovadba zato ker brez nje ni zdravega 
življenja. 

U – Ušesa zato ker z njimi poslušamo glasbo. 

V – Vas zato ker tukaj živim. 

Ž – Žaba zato ker je okusna.  

Denis Sikirić 

 

A – Avto, ker lahko grem kamor hočem. 

B – Barčica, ker mi je všeč biti v vodi. 

C – Cesta, da se lahko vozimo. 

Č – Čevlji, za dobro hojo. 

D – Denar, kupiš kar hočeš. 

E – Elefant (slon), ker je velik. 

F – Faifa (pipa) za kadit. 

G – Goba za jesti. 

H – Hiša ker lahko živiš. 

I – Igra, da se veselimo malo. 

J – Jabolko za zdravje. 

K – Kolo za se voziti hitro. 

L – Letalo da letiš nad morjem. 

M – Mama, ker jo ljubim. 

N – Nizozemska mi je všeč beseda. 

O – Odmor, ker lahko počivaš. 

P – Predsednik, ker država organizira. 

R – Ruta za se obleči. 

S – Semafor za iti čez cesto. 

 

 

Š – Šnite ker mi zelo pašejo.  

T – Trgovina kupim čokolado. 

U – Učenje da lahko postanem zdravnik 

V – VC za iti na stranišče. 

Z – Zajtrk, da imaš moč. 

Ž – Žoga, da lahko igram nogomet.  

Gabriel Nemanić 

 

A – Všeč mi je avto, ker imam rada vožnjo. 

B – Všeč so mi banane, ker rada jem 
banane. 

C – Cunami, ker se ga bojim. 

Č – Čopič, ker ga uporabljam vsak dan in 
potrebujem čopič za slikanje. 

D – Dan, všeč mi je ime. 

E – Evropa, zato ker je tu Slovenija. 

F – Februar, ker obožujem ta mesec. 

G – Gozd zato ker je zelen in čist. 

H – Hrana, ker brez nje ni življenja. 

I – Igrice, ker so zabavne. 

J – Jabolko, ker je zdravo.  

K – Kuli, všeč mi je pisati s kulijem. 

L – Luna, ker je lepa in velika. 

M – Mona, to ime mi je všeč. 

N – Nemščina, ker volim našo kultura. 

O – Oči, ker brez oči ne bomo videli lepega 
sveta. 

P – Prstan, ker če nekega dne pride prav 
fant.  

R – Ruksak (nahrbtnik), ker ga vedno 
potrebujem. 

S – Smeh, ker brez smeha življenje ni lepo. 

Š – Številke, ker ne maram računati.  

T – telefon, ker brez telefona ne moram 
živeti. 

U – UV žarčenje, ker ni zdravo. 

V – Vas zato ker ima vedno domače živali. 

Z – Zemlja, zato ker tukaj živim. 

Ž – Žaba, zato ker ni okusna.  

Nadja Popović 

 

A – Avto, zato ker je hiter. 

B – Banana, ker je zelo dobra. 

C – Copati, ker so udobni. 

Č – Čokolada, ker je okusna. 

D – Drevesa, ker so zelena. 

E – Evropa, ker je majhna. 

F – Fižol, ker je masten. 

G – Golaž, ker je zelo dober. 

H – Hiša, ker je premajhna. 
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I – Igre, ker so zabavne. 

J – Jana, ker je moja prijateljica. 

K – Krompir, ker se s tem naredijo pomfri. 

L – Leila, ker je moja prijateljica. 

M – Mesto, ker je lepo. 

N – Nogomet, ker je zabaven. 

O – Očala, ker so grda. 

P – Počitek, ker je dolg. 

R – Ribe, ker so zdrave. 

S – Sonce, ker nam daje luč. 

Š – Šola, ker je dolgočasna. 

T – Tromostovje, ker je zelo lepo. 

U – Usta, ker so za jesti. 

V – Veselje, ker je dobro. 

Z – Zobje, ker so v ustih. 

Ž – Žoga, ker je okrogla.  

Ian Mirko Fekonja 

 

A – Rad imam ananas ker je okusen. 

B – Ne maram bonbona ker je zelo sladek. 

C – Rad imam cesto ker se lahko vozim 

Č – Rad imam črno barvo ker je lepa. 

D – Rad imam darilo ker lahko dobim nekaj, kar 
sem hotel. 

E – Rad imam evro ker lahko kupim stvari če imam 
evro.  

F – Ne maram fakultete, ker se moram učiti. 

G – Rad imam glasbo ker je lepa. 

H – Rad imam hrano ker je dobra. 

I – Rad imam Italijo, ker je lepa. 

J – Rad imam jabolko, ker je zeleno. 

K – Rad imam kosilo, ker je dobro. 

L – Rad imam Ljubljano ker je lepo mesto. 

M – Rad imam morje ker lahko plavam. 

N – Rad imam nogomet ker brcaš žogo. 

O – Rad imam okno ker lahko vidim kaj se dogaja 
zunaj. 

P – Rad imam prijatelje ker se zabavam z njimi. 

R – Rad imam ribe ker jih lahko pojem. 

S – Rad imam sonce ker je rumeno. 

Š – Rad imam šport ker telovadim. 

T – Rad imam tato ker mi da denar. 

U – Ne maram učiteljice ker da veliko domače 
naloge. 

V – Rad imam vodo ker jo lahko pijem. 

Z – Rad imam zimo ker sneži. 

Ž – Rad živim ker je življenje lepo. 

Lukas Nicolau 

A – Ananas, ker je sladek. 

B – Banan, ker je debel. 

 

 

C – Copati, ker je lep. 

Č – Čokolad, ker je dober. 

D – Domov, ker je udobno. 

E – Emergencija, ker je hitra. 

F – Flomaster, ker je lep- 

G – Gasolina, ker brez to ni avtobusa. 

H – Helikopter, ker je hitro. 

I – Igrišče, ker je zabavno. 

J – Jogurt, ker je tudi dober. 

K – Karamel, ker je dober. 

L – Lepilo, ker jaz uporabljam vsak dan.  

M – Moški, ker jaz sem ženska. 

O – Očala, ker pomaga. 

P – Paprika, ker je pekoča. 

S – Sladoled, ker je dober. 

Š – Škarje, ker je nov. 

T – Telefon, ker je inteligenten. 

U – Ulica, ker je ravna. 

V – Vstanem, ker jaz potrebujem. 

Z –Zelenjava, ker je zdrava. 

Ž – Žoga, ker lahko igramo.  

Samara Pereira 

 

A – Avto ker jaz rad imam Ferrari. 

B – Bonbon ker jaz ga rad jem. 

C – Cesta ker jaz grem rad v mesto.  

Č – Čas ker jaz rad imam prosti čas.  

D – Drevesa ker so lepa.  

E – Energija ker jo imam.  

F – Fakulteta ker hočem en dober poklic.  

G – Giraffa (žirafa) ker je lepa. 

H – Hiša ker jaz grem rad domov. 

I – Ime ker ga vsi imamo. 

J – Jabolko ker ga jaz rad jem. 

K – Katedrala ker je v mojem mestu. 

L – Ljubljana ker jaz rad grem v Ljubljano. 

M – Mechelen, ker tam živim. 

N – Noč ker jaz rad spim. 

O – Gore ker jaz grem rad v gore. 

P – Prosti čas, ker jaz ga imam rad. 

R – Riba ker jaz jo rad jem. 

S – Sonce ker jaz imam rad vročino. 

Š – Šport ker jaz se rad ukvarjam s 
športom. 

T – Tiho ker mi je všeč ko je tiho.  

U – Učenec ker jaz sem eno. 

V – Voda ker jaz rad pijem vodo.  

Z – Zelena ker mislim da je lepa barva.  

Ž – Žoga ker jaz se rad igram z žogo.  

Max Pollet 
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LEKTORICI: MAJA URBANC, TANJA KOTNIK 

SONJA BIJELONIĆ, MARCOS CEPEDA, FANIKA COREN, MOJCA GERDOL, DOROTEA KATALINA, 

MARTIN PREGELJ, MATIAS IGNACIO SMOLE, MARIA LUCIANA TRPIN, SOFIJA VRANJEŠ, 

SIMONE ZUODAR, ANDREA ŽAGAR 
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Pink, pravo ime Alecia Beth Moore Hart, ameriška pop-rock pevka. Rojena je 8. septembra 1979 v 

Daylestown, Pensilvanija. Po poklicu je igralka, pevka, skladateljica in glasbenica. Svoj prvi album z 

naslovom »Can't take me home«  je izšel leta 2000 pri založbi LaFace Records. Njen drugi album 

»M!ssundaztood« je izšel leta 2001 in je njen najbolj prodajani album do sedaj. Tretji album iz leta 

2003 »Try this« ni dosegel enakega prodajnega uspeha kot »M!ssundaztood«. Ostali albumi so: »I'm 

not dead««, »Fun house« , »The truth about love«.  

Pink je do sedaj prodala preko 37 milijonov izvodov albumov. Moj najljubši album je »The truth about 

love«, ker govori o ljubezni. Ona je tudi vključena v humanitarno delo. Rada imam Pink, ker je 

samosvoja in unikatna. Pink je postala tudi billboard ženska leta 2015.  

Sofija Vranješ 

Rodil se je 30. oktobra leta 1960 v Lanusu (Argentina). Maradona velja za enega izmed najboljših 

nogometašev vseh časov. Z Argentino je dosegel velike dosežke, kakor svetovno prvenstvo 1986, v 

tistem letu je naredil ročni 60 proti Angležem v polfinalu. Ta gol se je imenoval »la mano de dios«. V 

Argentini je igral v Argentinos Juniors leta 1976-1981, Boca Juniors leta 1981-1982, Newell's Old Boys 

leta 1993-1995. Tudi je igral v Barceloni leta 1982-1984, Napoli leta 1984-1991 in Sevilla 1992-1993.  

Markos Cepeda 

Ɖ

Novak Ɖoković rojen je 22. maja 1987. Najboljši je srbski športnik in tenisač. Ne samo srbski, ampak 

svetovni tudi, ker je od 2011 številka ena na ATP lestvici. Osvojil je 8 turnirjev za Grand Slam, poleg 

tega je leta 2008 osvojil pokal Masters. Na olimpijskih igrah 2008 v Pekingu osvojil je bronasto 

medaljo. Poleg športa ukvarja se s humanitarnim delom, zato je on moj najljubši športnik. Res sem 

ponosna da Srbi imajo tenisača ki je najboljši v svetu.  

Dorotea Katalina 

Moja najljubša igralka je Lucy Hale. Njeno originalno ime je Karen Lucille Hale. Rodila se je 14. junija, 

1989 v Memphis, Tennessee v ZDA. Ona je igralka in pevka. Poje country in pop glasbo. Bila je ena od 

petih finalistk od reality show “American Juniors”. Boljše je znana po njeni vlogi kot Aria Montgomery 

v seriji Pretty Little Liars. Lucy je igrala Drake & Josh, Ned’s Declassified School Survival Guide, The O. 

C., How I met your mother, Wizards of Waverly Place. Decembra 2009 je bila izbrana kot Aria 

Montgomery, utemeljeno v knjigi od Sare Shepard. Zmagala je nagrado v Teen Choice Award leta 

2010 in 2011. Tudi je igrala v A Cinderella Story: Once Upon a Song kot Cinderella. Mi je zelo všeč 

Lucy Hale zato ker lepo igra in poje.  

Maria Luciana Trpin 
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Bom govorila o Freddieju Mercuryju. Rodil se je 5. septembra leta 1946 v Stone Town, Tanzania. 

Njegova najbolj znana pesem je Bohemian Rhapsody.  Česar ne vsi poznajo je, da svoj rojstni ime je 

bil Farookh Bulsara, potem je zamenjal svoje ime kadar je začel biti poznan. Od majhnega je imel 

talent za glasbo. Preizkusil je 4 različne skupine, potem je izumil “Queen”. So imeli velika uspeha, 

ampak leta 1988 je izvedel o Freddiejevi bolezni. Tri leta pozneje je umrl. 1992 velike skupine so 

naredili nastop zaradi njega. Mi je zelo všeč zato ker bil je zelo dober pesnik in zvest sebi.  

Andrea Žagar 

Moj najljubši glasbenik je Ed Sheeran. Njegove pesme so prelepe, inspirativne, imajo zelo lepo 

besedilo in melodijo. Ed sam piše svoje pesme in sam ustvarja svojo glasbo. Najpogosteje poje s 

kitaro in vedno poje v živo. Njegovi koncerti so preveč dobri in bi rada odšla na vsaj en njegov 

koncert. Njegove pesmi lahko poslušam kadarkoli. Jaz mislim, da je on en od najboljših glasbenikov 

danes.  

Sonja Bijelonić 

Lionel Andres Messi (»Leo«) je argentinski nogometaš. Rodil se je 24. junija 1987 v Rosarju (Santa Fe, 

Argentina). Pri petih letih je začel igrati nogomet za klub Grandoli, katerega trener je bil njegov oče. 

Leto 1994 se je pridružil klubu Newell's Old Boys. Pri 11 letih je dobil diagnozo, da njegovo telo ne 

proizvaja dovolj »testosterona«. Klub Newell's  ni mogel plačevati 500 ameriških dolarjev. Carles 

Rexach, športni direktor FC Barcelone, je opazil njegov talent in Barcelona je z njim podpisala 

pogodbo ter mu plačala zdravljenje in mu omogočila novo življenje v Španiji. Prva tekma je bila 16. 

novembra 2003 in svoj prvi gol je bil proti klubu Albacete 1. maja 2005 iz komaj 17 let in 10 mesecev. 

Do 2015 Messi je zmagal:  

- Iz Argentino: olimpijske igre (2008), svetovno prvenstvo (2005) 

- Iz Barcelono: klubsko prvenstvo (2009, 2011), UEFA Champions League (2006, 2008, 2011, 

2015), španska liga (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015), Supercopa od Španije (2005, 

2006, 2009, 2010, 2011, 2013) 

Matias Ignacio Smole 

Arctic Monkeys je angleška indie rock skupina iz Sheffielda. Člani so Alex Turner, Jamie Cook, Nick 

O'Malley in Matt Helders. Skupina je bila ustanovljena leta 2002. Uspeh so dosegli že s prvim 

albumom »Whatever people say I am, that's what I'm not«. Drugi albumi so: Favourite worst 

nightmare, Hamburg, Suck it and see in AM.  

Fanika Coren 
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LEKTORICA: IRINA LEŠNIK, IRENA JEROVŠEK VOGRINC 
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MOJ ŽIVLJENJEPIS 

Rodil sem se 25. februarja v Vidmu. Moja mama se imenuje Danielle in po poklicu je bolničarka, moj 

oče Gianni pa dela v tovarni. Imam dva bratca Mattia in Nicolo. Nicolo ima 10 let in Mattia 18. 

Dvojezično osnovno šolo sem začel leta 2004 in jo končal lansko leto. Zdaj obiskujem višjo šolo v 

Čedadu. Igram nogomet že od leta 2006. Začel sem igrati v manjši ekipi pa sedaj igram v eni od 

najboljših ekip Furlanije Julijske krajine.  

Pietro  Trusgnach 

Rodil sem se 18. maja 2001. Moja mama Sabina je učiteljica, tata Paolo pa gasilec. Imam sestro, ki 

ima sedaj i 18 let. Sem komaj končal dvojezično šolo v Špetru. V septembru bom obiskal znanstveni 

licej. Rad igram odbojko. Igram že 6 let in sem precej priden. Všeč mi je igrati na kitaro. Najraje igram 

pesmi od Metallice, Green day, Sum 41 … 

Luca Rizzi 

Rodila sem se 26. aprila v Argentini, staršem Reziki in Juretu.  Že od svojega rojstva živim v Argentini. 

Imam še brata, ki se je rodil leta 2004. Moja mati je po poklicu državna nadzornica, oče pa 

konstruktor. Leta 2009 sem dokončala osnovno šolo. Leta 2010 sem se z enajstimi leti vpisala v prvi 

razred srednje šole: »San Marcelo«. Vse letnike do sedaj sem izdelala s prav dobrim uspehom. To leto 

končam šolo. Do zdaj so bila zelo zabavna leta. Sem spoznala dobre prijatelje, sem naredila prakso in 

sem lahko potovala v Slovenijo.  

Micaela Carolina Hanjže 

Rojena sem 21. maja leta 1998, v Novem Sadu. Oče se imenuje Robert, a mama Mirjana. Imam eno 

starejšo sestro Natalijo, ki je stara 22 let. Starši so ločeni in mama zdaj živi v Nemčiji. Leta 2005 sem 

se vpisala v osnovno šolo, a 2007 v glasbeno šolo. Šest leta sem igrala violončelo. Karate sem začela 

trenirat v 2. razredu osnovne šole. Vsako leto v šoli sem končala z odličnim uspehom. V prostem času 

rada berem ali grem na sprehod s psom. Rada igram namizni tenis s sestro ali poslušam staro glasbo z 

očetom, pojem in rišem. Zelo sem sramežljiva in težko spoznavam nove ljudi. Slaba stvar je, da sem 

trmasta in rada kljubujem. Rada imam živali, najrajši pa mačke. Imam enega psa.  

Ivana Ogrizek 

Rodila sem se 27. aprila 1999 v Skopju, staršem Pale in Sašo. Že od svojega rojstva živim v Skopju, 

imam še enega majhnega brata, on ima 6 let. Leta 2006 sem se s šestimi leti vpisala v prvi razred 

Osnovne šole »Braka Miladinovci« v Skopju. Osnovno šolo sem leta 2013 končala z odličnim 

uspehom. Med letoma 2008-2011 sem šla peti. Leta 2013 sem se vpisala v pravno šolo »Vasil 

Antevski Dren – Boris« in zdaj bom tretji letnik. Vse letnike do sedaj sem izdelala z odličnim uspehom. 

Od drugega letnika dalje hodim v pevski zbor, ki se imenuje »Rustiko«. Štiri leta sem tudi šla v 

Ljubljano na festival »otroške gledališke sanje«  v Pionirskem domu in sem tudi nastopala na 

Ohridskem festivalu.  

Glorija Ribarska 
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Moje ime je Mateja, pišem se Hričak. Rojena sem 3. avgusta leta 2001. Živim v BiH, RS v mestu 

Banjaluka. Hodim v osnovno šolo »Ivo Andrić« in sem deveti razred. Igram klavir in hodim tudi v 

glasbeno šolo »Vlado Milošević«. Že sedem let treniram latinskoameriške in standardne plese, 

plavam in pojem že več kot tri leta. Učim se slovenščino v društvu Slovencev »Triglav« že 6 let.  

Velikokrat sem šla v Slovenijo na različne poletne šole.  

Mateja Hričak 

Rodil sem se 21. juniju 2002 v Moskvi. Nimam sestre ali brata. Mami je po poklicu arhitektka, oče je 

pa programer. Leta 2010 sem se s 7 leti vpisal v prvi razred šole v Moskvi . Leta 2014 sem se preselil v 

Slovenijo in vpisal v 7. razred Osnovne šole Bičevje. 

Vsevolod Ivanchuk 

Imenujem se Miha Petelin in rodil sem se 31. marca leta 1998 v Buenos Airesu, Argentina. Ko sem bil 

star 4 leta sem obiskoval vrtec v Argentini in v slovenski šoli. Ko sem bil star 7 let, sem začel osnovno 

šolo in dokončal sem jo 2009. Poleg tega sem obiskoval srednjo šolo. Ko sem bil star 12 let, sem začel 

se učiti igrati kitaro in do sedaj jo igram. Igral sem tudi nogomet, vsak teden s slovensko skupino v 

Argentini. Sedaj, leta 2015, bom končal srednjo šolo  argentinskega in slovenskega jezika. Sedaj sem 

na potovanju v Sloveniji in s tem sem uresničil svoje sanje, spoznati deželo mojih prednikov in se lepo 

imeti s prijatelji in tudi še spoznati nove.  

Miha Petelin 

Imenujem se Gabriele Cecconi. Imam 13 let in živim v Italiji. Ko sem bil majhen  moji starši so me 

vpisali v slovenski vrtec. In tam sem spoznal dosti prijateljev in prijateljic. Potem pa ko sem bil večji so 

me vpisali v slovensko šolo in tam sem spoznal še druge prijatelje in še druge prijateljice. V tretjem 

razredu sem šel k svoji noni V Ameriko, Orlando, Florida in tam ostal za dva tedna. Potem pa so me 

vpisali v slovensko šolo v Doberdob. Tam pa sem spoznal še druge prijatelje, upam, da jih bom imel 

za vedno.  

Gabriele Cecconi 
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MOJ DAN 

 

Zbudim se ob šestih oziroma pol sedmih. Stuširam se in si umijem zobe in obraz. Ko se oblečem grem 

z Anjo na zajtrk. Po zajtrku se vrnem v svojo sobo, delam domačo nalogo, lakiram nohte in poslušam 

glasbo. Ob devetih grem na pouk slovenščine. Za malico pojem sadje. Po pouku grem na kosilo. 

Popoldan grem na sprehod ali plavanje. Ko se vrnem, grem na večerjo, potem gremo s prijatelji na 

koncert ali kaj drugega, zabavnega. Ob desetih se tuširam, se preoblečem in se pogovarjam z prijatelji 

od doma do pol dveh. Ob dveh grem spat in končam dan. 

Mateja Hričak 

Ko se zjutraj zbudim, ležim še 10 min in razmišljam, kaj bom oblekla. Potem grem na stranišče, 

umijem si obraz, zobe, češem lase. Oblečem se in pozdravim družino. Pripravim zajtrk in vsi skupaj 

jemo. Po zajtrku se učim ali berem. Kadar imam časa grem na sprehod s psom. Pomagam sestri, ko 

pripravlja kosilo in se veliko zabavava pri tem. Pozneje gledava zvečer film in igrava namizni tenis. Ob 

večerih grem ven s prijatelji. Včasih gremo v klub, ampak nam je najljubše poslušati glasbo na 

sprehajalni poti zraven Donave. Ko pridem domov, poslušam glasbo in grem spat.  

Ivana Ogrizek 

Zdaj bom pisala kako izgleda en moj petek. Zjutraj se zbudim ob sedmih, potem pa se umijem in 

oblečem nekaj podobnega za v šolo. Grem v šolo z avtobusom ob 7.15. Ko bom prišla v šolo, grem na 

zajtrk z mojo prijateljico. V šoli sem do 13.30 in ko se vrnem domov pojem malico in potem  počivam. 

Ko bodo prišli moji starši domov iz službe, skupaj pojemo naše kosilo. V prostem času delam na 

računalniku ali gledam televizijo. Pa zvečer ob 20.00 se pogovarjamo s prijateljicami in gremo v bar, 

potem pa gremo na sprehod v mestni park. Tam pa se pogovarjamo in družimo s prijatelji. Ob 1.00 

sem doma in grem spat. Lahko noč. 

Glorija Ribarska 

Danes sem se zgodaj zjutraj zbudila in zajtrkovala. Nato sem šla v slovensko šolo in se učila s sošolci. 

Ko se je šola končala in tudi kosilo, sem se pripravila za hojo v Šmarno goro. Bila je zanimiva hoja, 

moram dodat, da zame je bila težka, ampak ko sem prišla gor, sem čutila, da sem dosegla cilj. Ko smo 

prišli v dijaški dom, smo imeli majhen koncert. Pesem, ki mi je bila bolj všeč je »Ne bit kot drugi«. Za 

konec, preden smo šli spat, smo govorili, kaj smo preživeli do zdaj.  

Micaela Carolina Hanjže 

Moj dan bi lahko šel tako. Zbudili bi se ob 7.30 in ob 8.15 šli na kosilo. Po kosilu bi lahko imeli eno ali 

dve uri prostega časa in potem bi lahko imeli prosti čas za jest ali kupit za starše ali za nas. Potem bi 

prišli domov in kosili (kdor ni jedel v Ljubljani). Potem bi pa imeli prosti čas in potem večerjo in še 

prosti čas, samo prosti čas praktično cel dan.  

Gabriele Cecconi 
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Vsaki dan se zbudim ob 7.45 zjutraj, in poleg tega, si umijem obraz, zobe in se skopam, potem se 

preoblečem in se pripravim za zajtrkovat. Po navadi zajtrkujem belo kavo in kruh z marmelado, nato 

grem v poletno šolo, ki je 20 metrov od dijaškega doma, kjer veliko študiramo in se učimo veliko 

novih reči ter se zelo zabavamo. Kadar končamo poletno šolo gremo na kosilo, kjer nas zmeraj čakajo 

z dobro hrano, poleg tega, gremo narediti domačo nalogo in se pripraviti za Atlantis. Hodili smo do 

avtobusa in prišli v Atlantis. Tam smo se zelo zabavali, spuščali smo se po vodnih toboganih in veliko 

plavali, ko smo prišli nazaj, smo še večerjali  in gledali en film, ki se je imenoval: »Pot v raj«, ki je bil 

zelo zanimiv. Potem pa smo šli v Ljubljano z avtobusom, ogledali smo si mesto in smo tudi jedli 

nekakšno hrano, pozneje smo prišli spet v dijaški dom in smo šli spat. 

Miha Petelin 

Zjutraj se zbudim  in si umijem obraz. Zajtrkujem kruh z maslom in čaj in nato grem na Mladinsko 

poletno šolo slovenščine. S sabo vzamem zvezke in puščico. Oblečem si kavbojke, majico s kratkimi 

rokavi in športne čevlje. Če dežuje vzamem dežnik. Iz Mladinske poletne šole slovenščine  grem 

domov ob 12.30. Tam me pričaka moj maček. Pojem kosilo, mačku dam hrano in grem pisati domačo 

nalogo. Zvečer igram računalniške igrice, se igram z mačkom ali gledam televizijo. Grem spati ob 

23.00.  

Vsevolod Ivanchuk 

Zjutraj se zbudim in se oblečem. Grem v jedilnico, kjer skupaj s prijatelji malicam. Po malici gremo v 

šolo. Grem v moj razred, kjer se učim slovenščine. Po pouku se vrnemo v dom, kjer nas počaka kosilo. 

Po kosilu imamo veliko časa, da se zabavamo in igramo. Popoldne pa vsak dan delamo nekaj 

drugačnega, se kopamo, hodimo, se igramo … Po večerji pa imamo vsak dan drugo delavnico.  

Luca Rizzi 

Zjutraj se zbudim in si umijem obraz. Ob 7.00 grem na zajtrk. Ob 7.30 naredim domače naloge. Potem 

vzamem s sabo zvezek in pero in grem v učilnico. Ko se končajo lekcije ob 10.30 grem na kosilo. Po 

kosilu poslušam glasbo in se pogovarjam s prijatelji. Ob 14.10 se začnejo razne delavnice in ob 7.00 

grem na večerjo. Po večerji grem v sobo s prijatelji in ob 12.00 grem spat.  

Pietro Trusgnach 
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LEKTORICA: URŠKA VRANJEK, JASNA ZUPAN 

MATIJA ALEKSANDER BRULA, TIJANA DIMITRIJEVIĆ, NADJA JAKOŠ, MARIJA VIKTORIA JAKOŠ, 

MARKO ANDREJ KOŽELNIK, TATIANA MIKLAVEC, MATJAŽ NEMANIČ, ISIDORA RAŠIĆ, LUKA 

RAVNIK, ALEX STOCCA, MARIJA STOJKOVSKA, PAULA NIKOLE URBANČIČ. 
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V ponedeljek boš šla v Ljubljano in zgodilo se ti 
bo nekaj lepega. Srečala boš Miroslava Ilića in 
te bo odpeljal na pijačo. 

V torek boš padla v morje in srečala Nedo 
Ukraden, potem bosta trenirali živali.  

V sredo boš letela z letalom in boš imela tako 
slab vonj, da boš padla v nezavest. 

V četrtek boš plesala s klovnom in te bo udaril 
v glavo. V petek boš tako žalostna, da boš 
zlomila nov telefon in se ne boš mogla vrniti 
domov.  

Isidora Rašić 

 

V ponedeljek boš v Ljubljani našel osebo, ki bo 
s tabo do konca življenja. Našel jo boš na 
ljubezenskem mostu. 

V torek pazi, da ne izgubiš najbolj važnega: 
denarja če ne boš zdolgočasen. Moral boš 
precej ploskati. Treniraj! 

V sredo se boš moral dobro paziti na druge 
osebe, drugače boš dva meseca zdolgočasen. 
Bodi dobro oblečen. 

V četrtek ne bodi obseden z slikami, lahko te 
kdo malo zmoči. Zvečer se ti bo približala 
punca, ki si jo dva tedna gledal, ker ti je bila 
všeč. 

V petek boš vesel, ker boš videl svojo mami, ki 
živi na tujem. Vsi te bodo pogrešali, če si jim 
dobro naredil.  

Luka Ravnik 

 

 

V ponedeljek boste zaspani v šoli, ker vas bodo 
izleti in domače naloge utrudile. Odmor se bo 
končal, je pa najboljši dan za čiščenje sobe in 
odstranjevanje, neuporabnih stvari. Popoldne 
v Ljubljani boste pojedli veliko sladkarij, zato 
se ne boste počutili preveč dobro.  

V torek boste imeli finančno krizo, BTC pa ni 
najboljše mesto za krizo, ampak vaša sreča bo 
velika, če si boste nekaj lepega kupili. 
Pričakujte nastop dijakov iz Argentine, morda 
pa se tudi zaljubite. 

V sredo boste presenečeni, ker bodo 
Argentinci spet zmagali. Če nisi Argentinec, 
priporočamo, da se ne prijavljaš na tekme. 
Boljše je, da navijaš. 

V četrtek se morda utopiš v solzah, ker bo 
konec, najboljši kraj za to pa je Atlantis. Ne 
fotografirajte preveč, ker vas bodo izbrisali s 
Facebooka. 

V petek boš nastopil in potem jokal, dokler ne 
greš domov. Situacija bo zelo težka za 
emotivne ribe. Vsi si bodo želeli, da bi MPŠ še 
nekaj dni trajala. Morda se nekoč spet srečaš s 
prijatelji. 

Marija Stojkovska 

 

 

V ponedeljek se boš izgubil v Ljubljani, ampak 
te bodo na koncu našli in boš spoznal nove 
prijatelje. 

V torek boš šel v nakupovalni center 
nakupovat in ne boš nič kupil. Ko boš tekel po 
nakupovalnem centru, se boš oznojil, in ko boš 
prišel v dom, bo zmanjkalo vode.  

V sredo boš igral odbojko in ko boš hotel 
udariti žogo, boš padel in te bodo zalili z vodo. 
Ko si boš hotel oprati lase, bodo lasje umazani, 
ko se bodo posušili. 

V četrtek, ko se boš šel kopat, boš moker. Ko 
se boš šel preobleči, bodo tvoje stvari izginile.  

V petek boš zaspal in ne boš odšel domov. Na 
avtobusu ti bodo smrdele noge.  

Tijana Dimitrijević 

 

 

V ponedeljek boš pozabil denar, ampak boš 
dobil 5 evrov na Tromostovju in s tem boš 
lahko kupil tisto, kar si želel. Hotel se boš 
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slikati s Prešernovim kipom, a se ti bo razbil 
fotoaparat. 

V torek boš gledal nastop argentinskih dijakov 
in ti bo zelo všeč in te bo veselilo. Ko boš v 
BTC, si boš kupil hlače, ki jih boš strgal, ko jih 
boš poskusil. 

V sredo, ko boš na gledališki predstavi, se boš 
grdo obnašal, profesorji te bodo kregali in boš 
dobil nalogo. Na turnirju se boš slabo počutil 
in te bodo dali ven iz ekipe.  

V četrtek, ko boš v Atlantisu, se boš peljal po 
toboganu in izgubil kopalke. Ko bo zaključni 
večer, boš tako slabo plesal, da te bodo poslali 
iz dvorane. 

Ko bo konec tečaja boš zelo žalosten/žalostna 
in boš objel vse, ki bodo hodili mimo tebe.  

Tatiana Miklavc 

 

 

V ponedeljek boš našel ljubezen svojega 
življenja, ampak po mladinski poletni šoli je ne 
boš nikoli več videl. V ponedeljek te bo 
gospodična spodila iz razreda. 

V torek se boš vode napil in pijan postal, ob 
22ih boš šel spat. V torek boš dobil večnega 
prijatelja. 

V sredo se boš usedel na kaktus in popikano rit 
boš imel. V sredo boš pel lepe pesmi s kitaro in 
prijatelji.  

V četrtek ti bo punca rekla, da si lep in da te 
ljubi, samo da ona tebi ne bo všeč. V četrtek 
boš šel zajtrkovat in boš srečal punco, ki bo 
zelo lepa. 

V petek bo en od najbolj veselih in žalostnih 
dni ko se boš moral posloviti od toliko dobrih 
prijateljev, ki si jih spoznal na tej poletni šoli. 
Lahko boš tudi dobil naslov, da jih ne boš 
pozabil. V srcu bodo vedno obdarovani. V 
petek boš šel žalostno nazaj domov iz 
prelepega zlatega kraja.  

Pazi, če greš na morje, da ne boš popil preveč 
vode. 

Matjaž Nemanič 

 

 

 

V ponedeljek boš v Ljubljani spoznal Messija in 
bosta igrala namizni tenis. V Ljubljani boš 
srečal zmaja in te bo pojedel. 

V torek boš v BTC iskal razprodaje, ampak ne 
bo nič, kar bi ti bilo všeč. 

V sredo si boš zlomil nogo, preden boš igral/a 
na turnirju, zato boš zgubil pri vseh športih. 

V četrtek se boš šel kopat, a te ne bodo pustili 
noter zaradi prevelike teže. Na zaključnem 
večeru boš plesal s pravim štorom.  

V petek se boš poročil, ker nekdo te ima rad. 
Boš šel/šla na Triglav, ne boš prišel/prišla na 
vrh. 

Marko Andrej Koželnik 

V ponedeljek se boš s svojim najboljšim 
prijateljem izgubil v Ljubljani, ter prepozno 
prišel na avtobus, zato boš moral iti sam peš 
do dijaškega doma. 

V torek boš pozabil ves denar in tudi svojo 
kartico. Nič ne boš mogel kupiti in boš celo 
popoldne gledal, kako tvoji prijatelji kupujejo 
lepe stvari. Med nastopom dijakov iz 
Argentine boš sladko spal.  

V sredo boš zmagal na turnirju odbojke, 
nogometa ter košarke, a si boš zlomil nogo.  

V četrtek se ne boš mogel kopati, saj boš imel 
mavec na nogi in boš žalostno gledal, kako se 
drugi kopajo. A boš vesel, saj boš lahko sedel 
vso vožnjo do dijaškega doma.  

V petek boš našel ljubezen svojega življenja. 
Ona bo tako mislila nate, a boš moral iti 
domov. Ona živi v drugi državi, zato se nikoli 
ne bosta več videla.  

Matija Aleksander Brula  

 

 

V ponedeljek se boš odpeljal v Ljubljano s 
prijatelji ampak pazi, ker te avtobus ne bo 
čakal in boš moral iti peš do Tromostovja zato 
ne zamudi! 
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V torek ti bodo tvoji sošolci ukradli kartico ter 
veliko z njo kupili in boš moral igrati 
harmoniko na Tromostovju, da boš edino vse 
to plačal! 

V sredo te bodo z gledališke predstave 
povabili na ples in boš plesal kot klovn. In 
glede turnirja -  Argentinci bodo zmagali vse 
tekme kot vsako leto! 

V četrtek bodi pripravljena, ker te bo tvoj fant, 
ki se je skozi vso MPŠ pripravljal na ta dan, 
prosil za poroko. A veš, kdo je to? 

V petek se boš zmotila in ne boš šla k 
sorodnikom, temveč s škrati, ki te bodo hoteli 
prodati za 1.000.000 dolarjev tvojemu očetu. 
Ampak zmaj te bo rešil!  

Marija Viktoria Jakoš 

 

 

V ponedeljek boš obiskal prelepo Ljubljano, 
kjer se boš skoraj utopil z vsem sladoledom, ki 
ga boš pojedel, in se boš prikotalil kot velika 
žoga v šolo. 

V torek bo najboljši dan tvojega življenja. Videl 
boš imenitno skupino plesalcev in boš grozno 
veliko jokal, ker so oni tako odlični. V BTC se 
boš izgubil in po vrhu še pozabil tam, kar boš 
kupil. Na koncu boš brez novih oblek ostal 
pravi »Bogat Tečen Cigan«.  

V sredo ti nihče ne bo verjel. Voditelji šole 
bodo mislili, da si predstavnik gledališke 
skupine, in se ti bodo samo smejali. Rajši se ne 
udeležuj športnih iger, ker boš tako slabo igral, 
da bodo vsi zapustili telovadnico zaradi žalosti.  

V četrtek boš tako navdušeno plaval, da boš 
na vse pozabil, na čisto vse, tudi na dihanje, 
zato se boš skoraj utopil.  

V petek se bo vse to končalo. Šole bo konec in 
ne boš se imel kam vrniti. Tvoj novi prijatelj bo 
harmonika in tvoj novi dom bo Prešernov kip.  

Nadja Jakoš 

 

 

V ponedeljek se boš v Ljubljani srečal s 
pomembnim igralcem iz Slovenije. Približaj se 
mu! On bo tebe prosil za sliko! 

V torek dobro pazi na svoje reči! V BTC ti bo 
nekdo vzel denar in ostal boš brez novega 
oblačila in to bo res hudo! V sredo med 
turnirjem odbojke te bodo nasprotniki z žogo 
udarili v glavo, ker bodo želeli zmagati. Dobro 
si oglej, proti komu igraš! 

V četrtek zvečer te bo nekdo osrečil. Na 
zaključnem večeru ti bo učenec MPŠ nekaj 
lepega povedal in zaljubil se boš vanj/vanjo. 

V petek bo konec šole, a ni vse končano, 
začelo se bo prijateljstvo. Zadnji dan boš dobil 
prijatelja, s katerim nisi nikoli govoril. Postala 
bosta dobra prijatelja.  

Paula Nikole Urbančič 

 

 

V ponedeljek boš poznal nove prijatelje, v 
Ljubljani boš dobil zanimivega fanta/dekle. 

V torek ti bo všeč, kako nastopijo Argentinci, 
in nasmehnil se boš. V potepanju po BTC boš 
porabil ves denar. 

V sredo boš zaspal na gledališki predstavitvi, 
zato te bodo profesorice kregale in potem boš 
nazaj zaspal. Na turnirju se boš skregal z 
nasprotnikom. 

Ko boste v četrtek šli v Atlantis, boš videl 
tistega fanta/dekle, ki ti je všeč, brez srajce in 
boš zaljubljen. Ona: Na zaključni večer boš 
jokala.  

V petek si boš izmenjal naslove od Twitterja, 
Instagrama, Facebooka, itd. s tvojimi novimi 
prijatelji, da jih boš imel za spomin.  

Alex Stocca 

 

 

    



 

  

LEKTORICA: HELENA ŠTER 

GIULIA CARIOLA, LUCREZIA COMAR,  ELISA DE SARNO, FEDERICO GUGLIELMOTTI, FILIP 

JUREN, ALEXIA MUIESAN, MATILDE MUZZOLINI, GAJA PELA', INGRID SCOZZAI, IVAN TRINCO 
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ABECEDA 

A – ah pogum – je dober za nekatere, slab za druge 

B – borbenost – moram se boriti za vsako stvar 

C – cesta – veliko potujem 

Č – čevlji – ne pojdem bosa 

D – dom – tam stanujem v DDB-ju 

E – Elisa – moja simpatična 14-letna sošolka  

F – fotografija – ne znam slikati 

G – golaž – edinstvena jed 

H – Helena – naša trenutna učiteljica 

I – Ivan – želel je, da napišem njegovo ime 

J – je – je lep dan 

K – komar – komar me piči, ga ubijem 

L – Lucrezia – to sem jaz 

M – Muiesan – to je Alexijin priimek  

N – nizka – ker sem nizka 

O – omara – ker mi je všeč Narnia 

P – prijaznost – zelo lep občutek, ki bi ga mogli imeti vsi 

R – ropotanje – ko kričimo in se skupaj zabavamo 

S – svetloba – ko je sončen dan in smo vsi veseli 

Š – šepetanje – ko si med preverjanji moji sošolci pravijo rešitve 

T – treniranje – ko treniram v bazenu in se mučim 

U – umazani smo – Color Run 

V – voda – ker brez nje ne živimo 

Z – zgodovina – moj najljubši šolski predmet 

Ž – življenje – edina pomembna stvar 



 

 

Poletnik | 
 

VROČ VIKEND NA MPŠ 
 

Ta vikend smo šli na Krvavec in v Fieso. Prvi dan smo se zbudili zgodaj in ko smo šli na Krvavec smo 
bili kot mrljiči, brez volje. Peljali smo se s kabino, kjer je bilo zares vroče, potem smo plezali po 
plezalni steni, streljali smo z lokom in šli tudi v pustolovski park. Vrnili smo se ob 16:45 in dan se je 
končal.  

V nedeljo smo šli na Primorsko in ogledali smo si smrdljive soline in smo skoraj umrli od vročine. 
Kasneje pa smo šli na plažo, kjer smo imeli 3 ure za kopanje. Potem smo ineli 50 minut prosto za 
ogled Pirana. Mislim, da ta vikend je bil zabaven in zanimiv. Moja najljubša stvar tega vikenda je bil 
pustolovski park, saj ta zadnji je bil zelo zabaven. 

Federico Guglielmotti 

Ta vikend smo potovali skozi Slovenijo. V soboto smo si ogledali Gorenjsko. Šli smo na Krvavec. Tam 

smo igrali raznorazne zabavne igre. Najlepša je bila tuba. V nedeljo pa smo šli na Primorsko, v Piran, 

kjer smo si ogledali soline. Porem pa smo bili ves čas v vodi. Lepo je bilo, ko smo bili na Krvavcu. 

Kosilo je bilo tu bolj dobro. Ko smo prišli domov smo bili čisto izmučeni. Soline so bile zelo 

dolgočasne. Tam smo se skoraj stopili. Smo okusili slano čokolado. Ta je bila grenka, brez okusa. 

Filip  Juren 

Prvi in edini vikend te MPŠ smo dijaki MPŠ, šli na dva zanimiva in poučna izleta. V soboto smo se 

odpeljali na Krvavec, v nedeljo pa smo obiskali morje. Krvavec je hrib, ki se nahaja na Gorenjskem. Na 

Krvavcu smo se ukvarjali z različnimi aktivnostmi. Vzgojitelji so nas razdelili v tri različne skupine. Do 

četrte ure se nismo srečali z dijaki drugih skupin. 

Različne dejavnosti na Krvavcu so bile: plezanje po plezalni steni, spuščanje s tubami, obisk 

pustolovskega parka, igranje golfa, streljanje z lokom in skakanje po trampolinu. Najbolj mi je bil všeč 

obisk pustolovskega parka.. V parku, so steze različnih nivojev. Na začetku smo šli na najlažjo rdečo 

stezo, nato na težjo oranžno stezo in na koncu na najtežjo modro stezo. Na modri stezi me je bilo zelo 

strah. Bila je zelo težka proga. Na začetku me je bilo strah, vendar na koncu sem bila srečna, ker sem 

naredila nekaj, česar me je bilo strah.  

V nedeljo pa smo šli na morje. Najprej smo šli na obisk v piranske soline. Vodič nam je razložil o 

življenju solinarjev, o pridobivanju soli in o sestavinah, ki pripomorejo k izdelovanju soli. Opazovala 

sem velike bazene in spraševala vodiča, kaj je bilo tisto črno v bazenih. Bila je petola. Petola je plast 

alg, bakterij in mineralov, ki preprečujejo soli mešanje z morskim blatom. Pokazali so nam tudi 

posnetke o življenju solinarjev in pridelovanju soli. Bilo je zelo toplo, vendar poučno. Po ogledu solin 

smo se odpravili proti hotelu v Fiesi, kjer smo pojedli okusno kosilo. Po kosilu smo hodili do plaže, ki 

je blizu Pirana. Piran je mesto na slovenski obali. Srečala sem tudi svojo mamo in dedka. 

Gaja Pela'  

 

V soboto smo šli na Krvavec. Bilo je zelo, zelo vroče. Da bi čim prej prišli v kraj, kjer bi se začela 

zabava, smo vstopili v kabino žičnice. Najprej so nas razdelili v tri skupine, potem pa se je zabava 

začela. Najprej smo plezali po plezalni steni, potem pa smo se s tubo spustili. Potem smo šli v 
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pustolovski park. Vsak je imel svoje potrebščine in smo se vsi zelo zabavali. Po parku je bil že čas, da 

bi šli jest v restavracijo, a najprej smo streljali z lokom. Meni osebno je bil najbolj všeč pustolovski 

park. Jaz sem poskusila vse steze, nekatere so bile naporne, druge lažje. 

V nedeljo smo šli v Piran. Najprej smo obiskali piranske soline, ki po mojem mnenju niso bile prav 

zanimive, a po tem smo šli v Fieso, kjer smo se celo popoldne kopali in sončili. Ob 16. uri smo se vsi 

dobili pred hotelom in se z avtobusom peljali v Piran, na Tartinijev trg. Tam smo se sprehodili po 

mestu in po trgovinah, nekaj kupili. Po tem dolgem izletu smo bili utrujeni in smo v avtobusu zaspali. 

Ingrid Scozzai 

Ta vikend smo šli na potovanje po Krvavcu in Piranu. Nisem pričakala vse te vročine, ni bilo skoraj nič 

zraka!  

Na Krvavec smo šli s kabinsko žitnico, potovanje do vrha je trajalo 10 ali 15 minut in v tisti kabini, v 

šestih je bilo preveč toplo. Ko smo prišli do vrha, so nas razdelili v dve skupini, prva skupina je šla 

plezat, na tubo in se igrat frizbi golf, druga pa je šla v pustolovski park in po dveh urah smo zamenjali 

dejavnosti.  

Začela sem s plezanjem, ki mi je bilo zelo všeč in nadaljevala sem tako, da smo se šli z dvema 

prijateljema spustiti s tubami. Frizbi golf je bil zares obupen, ker ni bilo nič zanimivega in je bilo 

dolgočasno. 

Ko smo zamenjali dejavnost, smo šli v pustolovski park. Tam sem šla po oranžni in zeleni stezi, ker si 

nisem upala na plavi stezi, ker je bila najtežja.  

Od parka smo naredili majhen sprehod, da smo prišli do nekega majhnega vrha, kjer mo skakali na 

trampolinu, igrali mini golf in streljali z lokom.  

Naslednji dan smo potovali v Piran. Najprej smo si šli ogledat soline, bilo je preveč vroče vsi smo se 

zelo spotili. Ogledali smo si soline tako, da smo šli na sprehod okoli po njih, šli smo v muzej in 

pogledali kratek posnetek.  

Ko smo končali smo šli na kosilo v restavracijo in potem na morje. Šli smo na plažo v Fieso, zelo lepa 

plaža je bila in voda je bila zares čista, ampak zelo topla. Potem smo šli malo po mestu in se vrnili. 

 

Alexia Muiesan 

Ta vikend smo končno imeli prosti čas. Nismo imeli jezikovnega tečaja, torej so dobili drug način, da 

nas utrudijo. Morali smo se zbuditi prej, ker smo šli z avtobusom. Na avtobusu sem skoraj umrla 

zaradi vročine in kasneje tudi v kabinski žičnici. Kasneje smo se razdelili po skupinah in smo začeli z 

raznimi dejavnostmi. Najbolj všeč mi je bil pustolovski park. Tam sem se zelo zabavala čeprav me po 

dve dni bolijo še roke. Zelo všeč mi je bilo tudi plezanje na steni.  

V nedeljo smo šli na morje. Zbudili smo se vedno ob isti uri, kakor da bi morali iti v šolo. Odšli smo 

malo kasneje kot za izlet na Krvavec. Vse je bilo zelo lepo, tudi podnebje je bilo odlično. Edina stvar, 

ki mi ni ugajala, sta bili dve uri po solinah s 85°C. Razen tega, sem se zelo zabavala. Jedli smo v hotelu 

in potem smo se kopali v Fiesi in nato smo šli v Piran. Krasno je bilo. 

 

Giulia Cariola 
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V vikendu, ki smo ga preživeli na MPŠ, nismo imeli pouka. Vseeno so bile pripravljene različne 

dejavnosti, ki so nas izmučile več kot tisoč učnih ur. Pod žgočim soncem smo šli v soboto na Krvavec 

in v nedeljo na Primorsko. Na Krvavcu so bile različne aktivnosti, kot plezanje, lokostrelstvo, spust s 

tubo… Najbolj všeč mi je bil pustolovski park, bil je zelo zabaven. Malo manj zabavna je bila bolečina 

v rokah in nogah, ki je trajala še dva dneva. Nekateri so bili zelo uspešni tudi v plezanju (jaz nisem 

med njimi), saj so plezali tudi na najtežji steni. 

Drugi dan smo najprej šli na ogled solin, kjer smo izhlapevali kot voda v kristalizacijskih bazenih. Po 

tem pa smo si privoščili nekaj ur za kopanje. Morje je bilo toplo in zelo lepo. Kasneje smo se odpravili 

v Piran, kjer smo se malo sprehajali po neverjetno strmih ulicah. Vseeno je bil zelo zabaven in raznolik 

vikend. Krasno sem se imela. 

 

Matilde Muzzolini 

 

V soboto 4/7 smo šli na Krvavec. Odpeljali smo se z avtobusom pod Krvavec. Tam smo vzeli kabinsko 

žičnico in smo se odpeljali gor. Tam smo se razdelili v tri skupine. Mi, 1 skupina smo plezali po plezalni 

steni, šli s tubo in igrali frizbi golf. Potem pa smo se zamenjali z drugima skupinama. Potem smo šli v 

pustolovski park kjer smo se resno zabavali. Na koncu smo šli v hotel, kjer smo streljali z lokom, in 

skakali na trampolinu, ter smo šli jest dunajski zrezek in palačinke. Na koncu smo šli do kabinske 

žitnice. Ko smo prišli dol, z avtobusom smo se odpeljali v dom. 

Naslednji dan pa smo se odpeljali na soline. Potem pa smo šli jest in se kopat v Fieso. Ob 16:30 smo 

se odpeljali v Piran kjer smo videli cerkev in smo imeli prosti čas. Na koncu smo šli na avtobus in se 

odpeljali.  

 

Ivan Trinco 

 

Kljub zelo veliki vročini smo se ta vikend odpravili proti Krvavcu. Krvavec 1971 m visoka gora, nahaja 

se na Gorenjskem. Zelo je priljubljena za smučanje in za druge različne zimske dejavnosti. Prišli smo 

do vrha s kabinsko žičnico, v kateri je bilo približno 40°C, prišli smo do vrha in tam smo se ukvarjali z 

različnimi aktivnostmi. Ker nas je bilo zares veliko smo se razdelili v 3 skupine, ki so se izmenično 

menjale.Tu smo se lahko ukvarjali s plezanjem, spuščanje z tubami, z lokostrelstvom, plezali na treh 

različnih stezah, na modri, zeleni in oranžni. Zelo sem se zabavala po najtežji stezi, saj je bila zabavna 

in utrudljiva. Zelo utrujeni in izmučeni smo se zvečer vrnili v dom, kjer sem vsaj jaz takoj zaspala. 

Naslednje jutro smo šli na morje v Piran. Zjutraj smo šli obiskat soline kjer po mojem je bila grozna 

vročina in smo vsi dehidrirali. V solinah smo tudi pokušali čokolado, v kateri je bila sol in si ogledali 

filem o zgodovini solin.Po kosilu smo se šli kopat v Piran, kjer smo tudi igrali odbojko. Zvečer smo se 

izmučeni, vendar veseli vrnili v dom! 

 

Lucrezia Comar 

 

Ta vikend na MPŠ je bil zelo zanimiv, pa tudi precej naporen. Kljub zelo vročemu vremenu so se naši 

učitelji in učiteljice odločili, da gremo na izlet. V soboto smo se zato zelo zgodaj zbudili in se vsi 

zaspani premaknili iz postelje na avtobus, kjer smo tudi zaspali. Na avtobusu je bila vožnja zelo 

naporna in sreča je bila, da nisem spala celo vožnjo. Na Krvavcu nas je hladno vreme zbudilo, nato 

smo se s kabinsko žičnico odpeljali na vrh hriba, kjer so nas čakale še druge dejavnosti. Kmalu sem 

uspela pridobiti malo energije, zato sem se odločila za plezanje po plezalni steni. Jaz ljubim plezanje. 



 

 

Poletnik | 
 

Ko sem bila majhna, so mi starši rekli da sem ena opica, danes pa še vedno čutim svojo ljubezen do 

tega športa. Uspela sem priti na konec stene, roke pa me še sedaj bolijo. Oblikovala sem pozitivno 

mnenje tudi o pustolovskem parku, saj se spomnim rane mladosti, oziroma časa, ko sem s svojim 

očetom, kot bi bila nora, plezala in se zabavala v adrenalinskih parkih. Zelo smo se zabavali tudi v tem 

pustolovskem parku, ko pa smo se malo odpočili na »plaži«, so me bolele vse noge. Po zelo 

napornem dnevu in bolečinah nas je čakalo še zelo dobro kosilo. 

Naslednji dan smo se pripeljali na Primorsko. Med vožnjo sem skoraj zaspala, saj smo se zjutraj 

zbudili precej zgodaj, bila pa sem tudi utrujena od prejšnjega dneva. Čakal nas je ogled Sečoveljskih 

solin. Na avtobusu je bilo vroče, zato nisem niti hotela misliti, kakšna vročina bi bila na solinah. Imela 

sem prav. Na solinah se je umrlo od vročine in suše. Izhlapevali smo kot sol na bazenih. Prišli smo do 

nekega muzeja, ki je bil zelo dolgočasen, saj sem ga že dvakrat obiskala. Kot da to ne bi bilo dovolj, so 

hoteli učitelji narediti še fotografijo in jo postaviti na facebooku, da bi pokazali ljudem našo 

izmučenost in trud. Končno se je ogled teh solin končal in smo se malo odpočili na vožnji v Fieso, kjer 

nas je čakalo kosilo. Skoraj se nisem mogla premikati od utrujenosti, kmalu pa so nam rekli, da gremo 

na morje za kopanje in, kot bi bili vsi roboti, smo vstali in skoraj tekli na plažo. Po kopanju nas je čakal 

še pohod po Piranu. Ko je bila ura šest, pa smo se odpeljali v dom. Kljub napornosti in vročini pa sem 

zelo uživala na tem izletu, ter se z mojimi prijatelji zelo zabavala. 

Elisa De Sarno 
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POT V RAJ 

Film mi je bil zelo všeč. Igralca Žak in Lučka sta enkratno odigrala svojo vlogo, saj je bil film zabaven in 

v njem sta se prepletala ljubezen in prijateljstvo. Všeč mi je bilo tudi, ker sta se srečala s preteklostjo, 

pripovedovala sta si o svojih življenjih in premagala ovire vsakdanjosti. 

Vendar tudi če mi je bil film zelo všeč, je bil v nekaterih trenutkih dolgočasen in brezvezen, primer 

tega je prizor s kartami. 

Lucrezia Comar  

Film je bil lep, a je imel tudi nekaj napak. Film je bil na začetku zelo dolgočasen. Na srečo je imel tudi 

nekaj smešnih prizorov. Najlepši je bil, ko sta pijana in jesta fižol. Najslabši del pa je ko se Lučka joče. 

Ves čas je govorila. Igralci so dobro igrali svojo vlog. Boljši je bil Žak, ki je tiho trpel, smrt matere. 

Lučka pa mu pomaga tako, da ga spravlja v dobro voljo in izgovori nekaj besed. Film je zelo lep. 

Največ prizorov je ob obali. Zaradi tega se ne razume, kdaj gresta po morju.  

Filip Juren 

Film »Pot v raj« je klasična in nepresenetljiva romantična komedija, kjer se mlad fant in mlada punca 

dobita in se zaljubita. Onadva gresta na barko in tam živita. Potem se klasično zaljubita in prav v tem 

trenutku vsak gre proč od drugega. Meni se je film zdel dolgočasen, banalen in komercialen.  

Federico Guglielmotti 

Filem Pot v raj je zgodba, ki se malo razlikuje od drugih slovenskih zgodb. Fant in dekle se srečata in 

gresta skupaj na ladjo. Tu postaneta dobra prijatelja in se med seboj pogovorita o raznih življenskih 

problemih. Zame filem je bil zelo lep in ga priporočam, vendar nekateri deli mi niso bili všeč. Na 

primer ko se igrata s kartami. Če bi spremenila kaj v zgodbi, bi naredila kakšen trenutek bolj zanimiv, 

na primer da si povesta nekaj, kar spremeni celo zgodbo ali še kaj drugega. Razen tega filem je bil lep.   

Giulia Cariola 

Film je zelo lep, a zame bi mogli igralci neka več besed povedati. Okolje, v katerem se dogaja zgodba, 

je zelo lepo. To je prav čudovit film in povabim vse, da bi si ga ogledali. Film govori o fantu in punci po 

imenu Žak in Lučka, ki se nenadoma srečata in skupaj doživita nekaj dni. Nekaj časa hodita po 

travnikih, a prava zgodba se začne, ko skupaj vstopita na ladjo. Na ladji se zgodijo različne stvari in 

zgodba se lepo konča.  

Ingrid Scozzai 
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Pot v raj je lep film ker je zelo zabaven. Meni je bilo zelo všeč smrt Žakove mame. Ker sem spal, nisem 

videl celega filma vendar je bil vseeno lep film. Najljubši prizor tega filma je, ko Žak reče da bo kuhal, 

ampak vzame fižol in Wiski. Ne bi spremenil nič, ker če je dobil nagrado Vesna pomeni, da je lep film. 

Ivan Trinco 

Film mi je bil všeč, ker pripoveduje o punci in fantu, ki se zaljubita. Na začetku je bil malce dolgočasen 

in se ni razumelo nekaterih besed. Film je bil tudi smešen, ker se je Lučka smejala kot sraka. Po 

mojem mnenju bi morala Žak in Lučka več govoriti. Na začetku filma je bila tudi napaka v prevajanju 

iz slovenščine v angleščino. Tudi če so bile te majhne napake, mi je bil film všeč. 

Gaja Pelà 

Film »Pot v raj« je bil zelo poseben, pa tudi, zame, precej čuden v smislu da je bil malo različen od 

ostalih. Jaz mislim da je bil začetek precej dober, s smrtjo mame in potjo po svetu, zelo me je 

pritegnil ta del. Kmalu pa je zame postal malo poseben, saj se osrednja lika srečata po naključju in po 

razno raznih trenutkih in izkušnjah, ki jih preživeta, postaneta dobra prijatelja. Druga stvar, ki mi ni 

bila všeč je bila ta, da, ko se srečata, se zgodba vrsti samo na ladjo in ni nobenega drugega 

protagonista, kar zame ni lepo, saj mi je všeč, da se v zgodbi prepleta veliko likov in dogodkov. Tudi 

trenutek, ko sta se igrala s kartami je bil precej zoprn, tudi tako čuden in nesmiseln je bil čas, ko sta 

metala rakete in sta se smejala, kakor bi bila malo nora. A kljub vsem tem trenutkom je bil film precej 

lep in smešen ter tudi inovativen.  

Elisa De Sarno 

Film mi je bil zelo všeč v primerjavi z drugimi slovenskimi filmi, ki sem jih videla. Dialogov je bilo sicer 

malo, in zgodba je bila izredno preprosta, vendar ni bil dolgočasen. Nisem razumela nekaterih 

prizorov, kot npr. tistega s kartami. Nisem nič razumela, zakaj se Žak in Lučka sploh pozdravita, 

ampak je boljše, da se je tako končal, ker če ne, bi bil kot vsi drugi tuji romantični filmi. Vseeno je 

odličen film, ki ga močno priporočam.   

Matilde Muzzolini  

Film mi je bil zelo všeč. Je bil zabaven in žalosten hkrati, na začetku, ko so umrli starši, je bilo 

žalostno, potem pa od polovice, ko sta se Lučka in Žak spoznala, je bilo zelo zabavno. Najlepše je bilo, 

ko sta pila in govorila o stvareh in sta postala prijatelja. Všeč mi ni bilo, ko sta igrala s kartami. Mislim, 

da je pokvarilo film, a me ni zabavalo. Konec me je presenetil, ni bil isti konec kot pri vseh filmih, 

tukaj se poljubita in potem vsak gre po svoji poti. Igrali so zelo lepo in zares ga predlagam drugim.  

Alexia Muiesan 
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SLOVENŠČINA 

Učim se slovenščino že od malih let. Moja prva beseda je bila slovenska beseda; bila je: »Ati«. Torej 

začela sem se učiti slovenski jezik, ker so moji starši Slovenci in moja dva starša sta ohranila 

slovenščino in slovensko kulturo. Rada berem, pišem in govorim po slovensko. Tudi rada pojem in 

plešem folkloro.  

Zelo rada se učim jezike, ampak slovenščina je moj drugi jezik in sem zelo ponosna na to, zato pa bi 

mi bilo zelo všeč poglobiti svojo slovenščino. Ko slišim izraze, ki jih uporabljajo moji sorodniki, ki 

stanujejo tu v Sloveniji se novo slovnico. 

Hvaležna sem mojim starim staršem in staršem, ker so mi pomagali se naučiti tega jezika. V Argentini 

Slovenci hodimo v dom, kjer imamo osnovno šolo in enkrat ko končamo to, se začnem učiti v 

slovenskem srednješolskem tečaju Marka Bajuka. Na tem tečaju hodim s prijatelji in letos smo prišli v 

Slovenijo obiskati naš pravi dom. Skupaj kot rast XLIV., bomo spoznali Slovenijo v celoti. Predstavili 

bomo tudi naš program. Ta kulturni program bomo predstavili tudi na MPŠ (Mladinska poletna šola).  

Na MPŠ imam priložnost, da lahko poglobim svojo slovenščino, ker mi je res všeč. Tudi priložnost 

imam, da lahko spoznam nove prijatelje, ki živijo v drugih državah. Pa še posebno, da lahko s 

slovenščino komuniciram s prijatelji in drugimi ljudmi.  

Micaela G. Malovrh 

 

Slovenščino se učim že od malega. Slovenski jezik mi je všeč, čeprav ni lahko se ga naučiti. Ko sem bila 

stara tri leta sem začela hoditi v slovenski vrtec v Našem domu San Justo v Buenos Airesu. Kasneje 

sem osem let hodila tudi v osnovno šolo. Tam je pouk potekal vsako soboto. Sedaj dokončujem peti 

letnik slovenskega srednješolskega tečaja. Poleg formalne vzgoje govorim slovensko doma, med 

pogovorom z družino. Slovenščino se učim, ker želim naprej ohraniti slovenstvo. Rada se učim ta 

jezik, ker so moji stari starši Slovenci in z znanjem slovenščine čutim posebno zvezo z domovino 

svojih prednikov. Letos sem prvič v Sloveniji. Tukaj sem prišla z mojimi sošolci slovenske šole v 

Argentini. Prišla sem se učiti na Mladinsko poletno šolo, ker bi rada izpopolnila svoje znanje 

slovenščine. Rada bi tudi spoznala druge ljudi, ki imajo slovenske korenine. Upam, da se bomo med 

seboj lepo imeli in uživali ta dva tedna. Želim si, da mi bo to potovanje za vedno ostalo v lepem 

spominu.  

Leila Agostina Erjavec 
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Učim se slovenščino, ker so moji predniki Slovenci. V Argentini so se nastanili in tam sem se jaz učila 

slovenski jezik. Že od majhnega hodim v slovensko šolo. Jezik mi je zelo všeč, čeprav je težek. Sedaj 

hodim v slovenski srednješolski tečaj v Argentini, kjer se tudi veliko učimo. Ker smo v zadnjem 

letniku, smo se prišli učiti slovenščino, tako da lepo zaključimo naše leto. Želim se naučiti nove 

besede in izboljšati jezik. Rada bi se igrala razne igre z vsemi učenci. Spoznati hočem tudi nove ljudi in 

nove kulture. Želim spoznati druge učence in napredovati ne samo v slovenščini, ampak tudi v 

italijanščini in angleščini. Hvaležna sem, da sem lahko tukaj in se lahko učim tak lep jezik. Želim 

napredovati jezik mojih starih staršev. Rada bi se naučila novih jezikov. Imam družino in prijatelje v 

Sloveniji in mi je lažje pogovarjati se z njimi. Moja zgodovina se povezuje s slovenskim jezikom in si 

res želim, da bi znala ta jezik.  

Natalia Podržaj 

 

Slovenščino se učim že od rojstva. Rada se jo učim, saj je jezik mojih starih staršev, in mislim, da je to 

način, da se jim zahvalim zaradi truda skozi celo življenje, da bi jo lahko ohranili. Mislim, da mi ni 

slovenščina kot jezik pravzaprav potrebna, ker smo Slovenci v Argentini manjšina. Če se da, bi v 

prihodnosti lahko živela v tujini, morda tudi v Sloveniji, in bi mi jezik zelo olajšal življenje. Kljub temu 

mi je jezik zelo všeč in se trudim, da bi ga izboljšala. Ponosna sem na to, da govorim tuji jezik v moji 

državi, in da poznam in živim tudi drugo kulturo. 

Že od tretjega leta hodim v slovensko šolo, ki jo letos končujem . Tam sem spoznala svoje sedanje 

prijatelje, s katerimi že toliko let delim drugo kulturo. Moj ati ni Slovenec, toda se trudim, da bi z 

mamo največ časa govorila po slovensko. Bližnji sorodniki živijo v Sloveniji, zato je to tudi način, da 

smo povezani.  

Slovenščina je del mojih korenin, zato mi je še bolj všeč in jo čutim kot svojo. Kot otrok sem slabe 

volje hodila v šolo, ko še nisem dobro poznala življenje svojih prednikov in vrednoto slovenščine kot 

jezik in kulturo. Na Mladinski poletni šoli bi rada obogatila svoj besedni zaklad. Želim si tudi spoznati 

nove ljudi, drugačne navade in razloge, da bi se drugi učili slovenščino. V prihodnosti si bi trdno želela 

ohraniti jezik in ga predala moji družini, zato se trudim, da jo izboljšam.  

Magdalena Mazieres 
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Učim se slovenščino, ker so moji stari starši Slovenci. Podedovala sem ta dragocen in pomemben 

jezik. Všeč mi je slovenščina in rada bi se tudi več naučila. Zame je slovenščina zelo važen jezik. Prišla 

sem na poletno šolo s tem namenom, da bi izboljšala svoje znanje. Trudila se bom, da bo moja 

slovenščina vsak dan boljša. Že petnajst let se učim slovenščino. Tako tudi potrdim, da žrtev naših 

prednikov ni bila zaman. Rada bi se naučila nove besede. Všeč so mi dinamične učne ure. Zanimivo bi 

bilo spoznati moje sošolke in dobiti stike z njimi. Lepo bi bilo, če bi kaj izvedela o njih in njihovi 

kulturi. Že prvi dan sem se veliko naučila in upam, da bo vedno tako. Čutim Slovenijo kot domovino in 

zato se bom še bolj potrudila. Tako povrnem starim staršem za vse to, kar so mi podali.  

Natalia Javoršek 

 

Stari starši so Slovenci, ki so prišli v Argentino leta 1948 in tako nadaljevali svoje življenje, imeli  

otroke, itd. Ti otroci so sedaj moji starši, ki me skrbno učijo slovenščino že od majhnega. Ko sem 

imela 3 leta, sem začela hoditi v vrtec. Potem še na osnovno šolo in končno v srednjo šolo, kjer bom 

pridobila veliko znanja. Rada se učim slovenščino in druge tuje jezike (kot na primer angleščino) ker 

mi je zelo všeč. Zelo uživam, ko se pogovarjam s mojimi starimi starši po slovensko. Na to sem zelo 

ponosna, ker vem da je jezik zelo težek. Vendar tudi je potrebno veliko truda in ljubezni do jezika in 

domovine, da bi se naučil slovenščino. 

Na Mladinski poletni šoli bi rada pridobila veliko znanja, novih besed in tudi novih prijateljev. Upam, 

da bom tudi izboljšala slovnico, ker je nekaj, kar se mi zdi zelo težko. 

Včeraj sem doživela prvi dan na poletni šoli in je bilo zelo lepo. Pridobila sem nove prijateljice in 

spoznale smo se tekom dneva. Upam, da ko se bom vrnila domov, bom še imela stik s prijateljicami, 

ki sem jih spoznala. Rada bi se tudi vrnila z izboljšano slovenščino, stvar ki je najbolj važna.  

Mariana Resnik 

 

Zelo rada imam slovenščino, ampak ne obožujem se učiti slovnico zato, ker je še kar težka. Ampak je 

že lažje se pogovarjati ali brati. Prišla sem se učit zato, da se bi naučila boljše slovnico jezika in da bi 

izpopolnila znanje o njem. Prišla sem na Mladinsko šolo zaradi slovenščine, ampak tudi zaradi 

spoznavanja Ljubljane  in slovenske okolice,  dobiti nove veze in imeti nove prijatelje za čim več časa 

in tudi za se imet lepo in se zabavati. 

Tana Rusanov 
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Slovenščino se učim zato, ker je moja babica Slovenka. Poleg tega želim študirati v Sloveniji in za to 

potrebujem slovenščino. Slovenščina kot jezik mi je všeč. Zelo je podobna srbščini. Nekatere besede 

so drugačne, ampak so zelo zanimive in smešne. Naglas slovenskih besed mi je tudi všeč. Rada se 

učim slovenščino. Na dopolnilnem pouku sem spoznala veliko prijateljev. Tudi na potovanjih z 

združenjem sem videla dosti zanimivih in lepih slovenski hkrajev. Spoznala sem veliko ljudi, s katerimi 

sem že v kontaktu. Na MPŠ sem prišla, da spoznam nove prijatelje, da se še boljše naučim 

slovenščino in da vidim Ljubljano. Tukaj sem srečala prijatelje, ki sem jih spoznala prej. Rada bi se 

naučila nove besede. Ampak meni je pomembnejše, da spoznam nove prijatelje. Na MPŠ se želim 

dobro zabavati, družiti se, jesti itd. Tudi želim videti slovenske kraje, ker jih do sedaj nisem imela 

prilike videti. Želim se vrniti domov z eno novo izkušnjo.  

Zorana Šurlan 

 

Ime mi je Iva Serafimova. Slovenijo imam rada, ker se v njej počutim kot doma. Zelo rada govorim 

slovensko. Slovenščina je zelo bogat jezik. Jaz se učim slovenščino že od majhnega z mojo babico. 

Hodim na dopolnilni pouk slovenščine. Imam zelo rada Slovenijo in poletne šole. Na MPŠ sem tretjič. 

Tukaj sem zato, ker je zelo lepo. Želim izboljšati svojo slovenščino. Želim spoznati nove prijatelje iz 

drugih držav in se naučiti še več stvari o Sloveniji. Oziroma želim študirati v Ljubljani. Zato rabim 

akademsko raven jezika. Upam, da se bom naučila dobro slovenščino. In končno, čez štiri leta bom 

prišla študirat v Ljubljano.  

Iva Serafimova 

 

Slovenščina je res zelo lep tuji jezik in jaz sem lahko hvaležna, da ga imam kot prvi (materni) jezik. Že 

od malega sem govorila slovenščino, potem pa sem nadaljevala s študijem jezika. Četudi sem začela s 

študijem slovenščine na izbiro mojih staršev, sem se na jezik v zelo kratkem času navdušila. 

Slovenščino uporabljam, ko se pogovarjam s prijatelji in sorodniki, še posebno pa v šoli. Izredno mi je 

všeč ta jezik. Prišla sem se učiti slovenščino na Mladinsko poletno šolo, ker si želim izpopolniti svoje 

znanje slovenščine. A tudi za pripravo na maturo in da bi preživeli dva nepozabljiva poletna tedna v 

spremstvu najboljših prijateljev. Seveda bi želela utemeljiti predvsem slovnico, ker mi ponavadi 

povzroča težave pri pisanju šolskih nalog. Menim, da je dobro znati tuje jezike, saj samo z njimi lahko 

širimo naše obzorje in še posebno da razumemo in smemo spoštovati druge, seveda ne manj vredne 

narode in njihove kulture.  

Lara Oberdank 
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