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Poletnik praznuje drugi rojstni dan. Tudi Mladinska poletna šola v letu 2007
praznuje svoj drugi rojstni dan. Naključje? Kje pa, »slavljenca« sta med seboj
tesno povezana in skorajda ne obstajata drug brez drugega. Najprej se zgodi
Mladinska poletna šola, ki jo sestavljajo učenci iz najrazličnejših držav sveta ter
prijazni lektorji in lektorice, ki se v času poletne šole trudijo, da bi jezikovno
znanje mladih kar najbolje in čim hitreje napredovalo. Vsi omenjeni pa med
drugim poskrbijo tudi, da nastane tudi Poletnik – časopis Mladinske poletne šole.
Tokrat ga je ustvarjalo 82 mladih iz Argentine, Italije, Kanade, Avstrije,
Makedonije, Srbije, Makedonije, ZDA, Nemčije in Francije ob pomoči 6 lektoric
in 2 lektorjev. Na strani Poletnika so shranili samo delček tistega, kar so se v
teh dneh naučili, lepega doživeli ali pa se je v njihovih glavah porodilo
mimogrede. Zagotovo pa bodo pretežni del v obliki na novo pridobljenega
znanja in lepih spominov odnesli domov vsak zase.

Tanja Bovha, Marjana Cenc
Weiss, Boštjan Kernc, Mihaela Knez, Katja
Kralj, Andrejka Močnik, Alenka Šeliga, Jure
Šink
Nuša Dedo Lale,
Simona Gotal, Petra Paternoster, Tina
Pezdirc, Alenka Pirc
Damjana Kern

2

Ime mi je Amalia (Mali), pišem se Scott.
Stara sem šestnajst let. Sem iz Amerike,
ampak zdaj sem v Sloveniji, v Ljubljani.
Govorim angleško, zelo malo francosko in
zelo malo slovensko. Sem kratkolasa, malo
pegasta. Nisem preprosta, počasna, nizka.
Sem malo lena. Moja najljubša barva je
zelena in mogoče lila ali siva, ne vem,
rumena. Rada pijem belo kavo in
marelični sok. Rada jem jabolka in
sladoled. Rada berem, igram čelo, hodim
v hribe, se sprehajam po mestu in pišem.
Najbolj mi je všeč v Ljubljani: ljudje,
gore, hribi, sladoled, klima.
(Amalia Scott)

Jaz sem Tamara Škaper. Stara sem
sedemnajst let. Prihajam iz Madžarske.
Živim v Porabju. V družini smo 4: oče,
mama, sestra in jaz. Moja starša sta
mejna policista. Imam še veliko živali:
mačke, pes, ribe. Hodim v gimnazijo v
Moušter. Moja najljubša barva je zelena. V
prostem času poslušam glasbo, gledam
televizijo, igram se z mačkami, sprehajam
se s psom ali rišem. Rada hodim v kino.
(Tamara Škaper)

Rodil sem se 1. avgusta 1993 v Čedadu,
kjer živim še danes. Vrtec sem obiskoval v
Čedadu. Ko sem imel šest let, sem začel
obiskovati dvojezično osnovno šolo v
Špetru, ki je trajala pet let. Potem sem
obiskoval srednjo šolo v Špetru, kjer sem
nadaljeval s slovenskim jezikom. Čez tri
leta sem končal šolo in naredil šolski izpit,
kjer sem dosegel odlično oceno. Zdaj
imam poletne počitnice in bom obiskoval
tečaj slovenščine kot drugi tuji jezik v
Ljubljani.
(Marco M. Mansutti)

Imam sedemnajst let. Rojen sem bil v
Argentini. Sem velik človek pa še kar tako
debel. V prostem času rad sedim pred
računalnikom in poslušam dobro glasbo.
Rad poslušam slovensko folkloro. Moja
najljubša barva je črna. Doma imam
psičko, ki se imenuje Popsi. V moji družini
nas je sedem. Imam ansambel, ki se
imenuje Charlic's T. Rad pijem kokakolo.
(Marjan Mehle)
Sem Emilie Mesec. Stara sem trinajst let.
Sem iz Kanade, zdaj sem v Sloveniji.
Govorim angleško, francosko in slovensko.
Sem nizka, vesela in mirna. Nisem
hudobna in nisem žalostna. Moja najljubša
barva je oranžna. Rada pijem ledeni čaj in
zeleni čaj. Rada jem mafine in sadje.
Rada igram klavir in se ukvarjam s
športom. Najbolj mi je všeč Bled. V
Ljubljani pa mi je najbolj všeč vzdušje.
JAZ ♥ SLOVENIJO.
(Emilie Mesec)

Ime mi je Katrin Steiner. Sem stara 15 let
in živim na Koroškem. Po horoskopu sem
lev, ker je moj rojstni dan 19. avgusta.
Moja starša se imenujeta Barbara in
Siegfried. Imam dva strica in pet tet. Moja
najljubša barva je črna in moje najljubše
mesto je Oslo. Lazanja in morski sadeži
sta moji najljubši jedi. Najljubše pijače so
voda, emotion in ledeni čas. Moja
najljubša glasba: Rammstein, Placebo in
Marilyn Manson. Moja mama je medicinska
sestra.
(Katrin Steiner)

Ime mi je Iskra. Prihajam iz Makedonije.
Stara sem 16 let. Imam eno sestro. Učim
se slovensko in bi rada študirala v
Sloveniji.
(Iskra Soleva)

Jaz sem Renata. Stara sem 17 let. V
prostem času poslušam glasbo, gledam
televizijo, se pogovarjam s prijatelji in
grem ven. Prihajam iz Madžarske. Učim se
slovensko, ker je moja mama Slovenka.
Slovenskega jezika se učim pet let. Imam
eno sestro. Hodim na gimnazijo. Najljubša
barva je modra. Rada jem pico in pijem
sok.
(Renata Nagy)

Jaz sem Vladimir, star sem petnajst let.
Sem iz Francije. Govorim francosko,
angleško. Sem visok, kratkolas, miren.
Nisem hudoben, debel. Moja najljubša
barva je modra. Rad pijem ledeni čaj in
jabolčni sok. Rad jem burek in meso,
najbolj pa mi je všeč sladoled.
(Vladimir Leo)
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Moja idealna punca mora biti dobra in
pametna, z ravnimi lasmi in modrooka.
Tudi mora biti urejena, zato ker tudi jaz
sem urejen. Visoka in suha in da ji je všeč
šport. Delavna in zanimiva, da ji je všeč
biti z družino. Da dobro kuha. Želim tudi,
da ima veliko družino, pa če je nekaj
slabo, da je direktna punca. Rada potuje
po celem svetu. Mora znati slovensko.
(Damian Frank Falduto)

Mora biti visoka, rumene lasje, znati
slovensko, špansko in tudi angleško.
Zelene/plave oči, lepa po izgledu, suha,
dolgi in ravni lasje. Mora biti pametna,
ampak tudi simpatična in znati me
veseliti. Je lahko rojena v kateri koli
državi, a mora biti pripravljena iti živet,
spoznat in ljubit Argentino. Boljše bi bilo,
če bi bila potrpežljiva me razumela.
(Valentin Cuny)

Ko se odločiš, da svoje življenje želiš
preživeti z drugo osebo, je važno, da dobiš
v tej osebi neke vrednote. Zame je pri
punci važno, da vidim, da je potrpežljiva
takrat, ko bom muhast. Očarljiva za stara
leta in dobrosrčna – tako bo vedno lahko
pomagala. Tudi bi bilo važno, da vidim, da
je varčna in ne razsipna. Vse to bi bilo
najvažnejše, toda če lepota pomaga, ne bi
bilo problema.
(Franci Jerman)

Moj sanjski fant mora biti neumen,
dolgočasen, star, potrpežljiv, dobrosrčen,
prijazen in mora imeti skodrane lase. Mora
se ukvarjati z glasbo, imeti zelo veliko
denarja in živeti v Los Angelesu.
(Sara Trkmić)
Zame idealno dekle mora biti pametna in
prijazna. Po videzu nimam določeno, samo
da je lepa zame. Mislim, da je boljše, če
je potrpežljiva, vesela in delavna. Raje si
izberem dekle približno stara kot jaz.
Zaradi glasbe pa je vseeno, edino ji ne
sme biti všeč cumbia. Moje dekle mora
biti vsaj malo Slovenka.
(Marjan Mehle)

Rad bi, da bi bil moj sin skromen,
radodaren in vztrajen pri svojem delu.
Dobro je, da bi bil iskren in dobrosrčen,
tako da bi mu bilo dobro v življenju. Tudi
da bi bil iznajdljiv, da bi lahko rešil
težave, ki bi jih imel v življenju. Upam, da
bo prijeten, da se bo dobro razumel z
drugimi ljudmi.
(Matjaž Pustavrh)

Moj fant mora biti predvsem zanimiv,
potem pa lep. Črnolasi, rjavolasi, plavi …
vsi so lepi, če imajo lepo očarljivo
energijo in nekaj posebnega v sebi. Mora
biti iskren in zelo zaupljiv. Čustveni,
pametni fantje so najbolj prijetni in
privlačni.. Moj fant ne sme biti
zanemarjen in skop. Mora imeti lepo
urejene nohte, lase in ostalo. Tih in
molčeč mora biti samo takrat, ko ga jaz
zaprosim. Skromnost in bistrost so
lastnosti, ki niso nujne, ampak zaželene.
Muhasti in nerodni mi ne vlivajo preveč
zaupanja. Mora imeti cilje v svojem
življenju, kar pomeni, da mora biti zelo
ambiciozen, samozavesten, vztrajen v
vsem, kar dela. Mora se ukvarjati s
športom ali zanimivimi hobiji.
(Sonja Domazet)

Moj idealni učitelj mora biti gluh, slep,
nem, neumen in tudi neodločen. Ne sme
biti bister. Sme biti modrook in tudi
mišičast. Mora biti tudi brezbrižen,
vpadljiv in tudi štorast.
(Lukas Prušnik)
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2. zgodba:
Kdo je on?
On je visok, je star 12 let, igra slabo
nogomet, je pašto.
Kdo je ona?
Kliče se Andrea, ima 21 let. Študira
gospodarstvo v Mariboru. Živi v Novem
mestu s svojo družino, ampak ker je
daleč, živi sama v Mariboru. Igram odbojko
na fakulteti.

Učenci 3. in 7. skupine so dobili na listih
vprašanja. Najprej je vsak odgovoril na
prvo vprašanje, nato pa prepognjen list
podal naprej, tako da sosed ni videl
zapisanega. Odgovori na naslednja
vprašanja so se nadaljevali po istem
vzorcu. Nastale so zanimive in smešne
zgodbice:

Kje sta se spoznala?
Sta se spoznala v disku.
Kako sta se spoznala?
Prvi dan se nista poznala, zvečer pa sta
jedla skupaj.

1. zgodba:
Kdo je on?
On je Ignaci. Je iz Lanus ceste in dela v
enem »delivery« z enim motorčkom vespa,
ima 18 let.

Kaj se je zgodilo potem?
Zgodilo se je, da sta šla jest in sta se
pogovarjala in sta šla v kino, pila sta in
plesala.

Kdo je ona?
Ime ji je Tatjana. Stara je 15 let. Je
debela.

Kako se je zgodba končala?
Sta se skregala.

Kje sta se spoznala?
Triglav 24. decembra 1937. Dežuje.

3. zgodba:
Kdo je on?
On je Marko. Ima 15 let. Ima dolge lase.
Posluša heavy metal. S Hrvaške je.

Kako sta se spoznala?
Spoznala sta se po elektronski pošti in sta
šla v kino.

Kdo je ona?
Ona je Marija. Stara je 28 let. Je bela.
Ima dolge in rumene lase. Prodaja
sladoled na cesti. Je zelo visoka.

Kaj se je zgodilo potem?
Potem sta šla v njegovo hišo.
Kako se je zgodba končala?
Zgodilo se je, da sta šla naprej in sta
imela tri otroke.

Kje sta se spoznala?
V Tromostovju.
Kako sta se spoznala?
Bila je sama in vprašala je, kje je
stranišče.
Kaj se je potem zgodilo?
Sta se zaljubila in poročila.
Kako se je zgodba končala?
Dva otroka sta dobila in so skupaj imeli
glasbeno skupino. Šli so na turnejo po
celem svetu. Potem so imeli še tri otroke
več.
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4. zgodba:

6. zgodba:
Kdo je on?
Ime mu je Max. Ima
kratke lase, modre oči
in je učitelj.

Kdo je on?
On je Karel, star je 24 let. Je suh,
majhen, črn. Ima dolge lase. Je študent.
Kdo je ona?
Ona je Marjanka. Stara je 15 let. Ima črne
oči.

Kdo je ona?
Imenuje se Maria in
prihaja iz navadne kmečke družine. Še ne
ve, kaj bo delala po šoli, ampak se zelo
zanima za naravo in živali.

Kje sta se spoznala?
Sta se spoznala v baru v kraju »Tropicalian
Boliviana bailable«.
Kako sta se spoznala?
Pogovarjala sta se v stranišču.

Kje sta se spoznala?
Šla sta, vsak posebej, na počitnice v
Portorož. Stanovala sta v istem hotelu.

Kaj se je zgodilo potem?
Sta se poročila in sta imela tri fante, eno
dekle.

Kako sta se spoznala?
Spoznala sta se v slaščičarni in on ji je
plačal sladoled.
Kaj se je zgodilo potem?
Še naprej sta se srečevala.

Kako se je zgodba končala?
Sta se skregala.

Kako se je zgodba končala?
Skupaj sta zletela na luno in pobirala
zvezdice.

5. zgodba:
Kdo je on?
On je moj oče. Ime mu je Štefan, star je
39 let, po poklicu je mejni policist.

7. zgodba:
Kdo je on?
On je dobra oseba, milostljiva in
radodarna. Všeč so mu otroci in narava.
Čaka na svojo ljubico.

Kdo je ona?
Ona je revna čistilka iz Bolgarije. Mila je
21 let stara in lepa. Še nikoli ni bila
zaljubljena. Rada pleše in poje.

Kdo je ona?
Ona je pa prava matematičarka, zelo
bistro dekle. Rada uživa v reševanju
problemov in jo zelo zanimajo vse nove
iznajdbe na različnih področjih.

Kje sta se spoznala?
V kinu.
Kako sta se spoznala?
Spoznala sta se na prvi pogled. Sta se
dolgo časa gledala iz oči v oči.

Kje sta se spoznala?
Ona je na tržnici prodajala rože in on ji je
plačeval. Prikupila se mu je, ker je bila
zelo prikupne postave in z velikim
nasmehom.

Kaj se je zgodilo potem?
Nič. Sta šla.
Kako se je zgodba končala?
Sta se poročila in sta imela 12 sinov.

Kako sta spoznala?
Pila sta alkoholno pijačo.
Kaj se je zgodilo potem?
Doživela sta lep čas, dokler se jima ni bilo
treba vrniti domov.
Kako se je zgodba končala?
Poročila sta se in imela 10 otrok.
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3. Spoznala sta se v Luksemburgu, kjer sta
oba igrala šport. Govorila sta o življenju
in športu.
4. Šla sta na sprehod in kupila sladoled in
potem sta šla v kino in medtem jo je on
poljubil.
5. On je s svojim delom postal milijonar in
kupil 300 krav in eno hišo in v hiši je imel
20 wc. Ona je morala samo kuhati,
pomivati in za njega delati.

1. Ona je Tinkara iz Pariza. Stara je 16 let.
Po poklicu je plesalka v klubu Paris
Nightclub. Na žalost je Tinkara precej
neumna in debela. Ima tudi enega fanta,
ki mu je ime Maradona.
2. On živi v Ronkiju v Italiji. On je eden
mojih najboljših prijateljev, skupaj sva
preživela veliko lepih momentov. Ima
enega psa in igra baseball.
3. Enega dne, ko se je ona igrala z bratom
na dvorišču, jo je videl skozi mrežo
igrišča. Gledal jo je več kot dve uri in
nato se je poskusil pogovarjati. Ona se je
približala in spoznala sta se, takoj sta se
imela rada.
4. Čez nekaj časa sta šla živet na Kubo in
tam zgradila hišo. Imata dva otroka, eno
punco in enega fanta.

1. Ona je Nazarena iz Argentine in dela ne
televiziji. Je blond in velikokrat je bila
operirana. Je ločena, ima dve hčerki. V
prostem času poje in pleše.
2. Tonček Balonček živi v Indiji. Njegova
družina je iz nekega budističnega kraja,
zato če bi katera želela biti njegova
punca, bi morala vero spremeniti. On ima
plave oči in zelene lase, star je 55 let in
njegov najljubši šport je kotalkanje.
3. Te dve osebe sta se spoznali v
Dreamland. Sta oba plesala, ko sta se
videla, ji je fant dal papir, kjer je pisalo,
če bi se lahko dobila zraven wc, da mu
posodi higienski papir. In ko sta se
dobila, je bilo kot ljubezen na prvi pogled.
4. Zamenjala sta si telefone in se dvakrat na
teden klicala. Čez dva meseca sta postala
fant in punca, ona pa je noseča postala.
5. Nekega dne je prišlo do terorističnega
napada in oba sta umrla!

1. Ona je zelo smešna oseba. Prihaja iz
Ljubljane in ima 16 let. Je zelo ljubezniva
do vsakega fanta, ki ga spozna. V
prostem času samo gleda televizijo in je.
Je zelo debela. Ima dve sestri, ki sta ji
zelo podobni. Igra kitaro in kakšenkrat se
pogovarja s svojimi živalmi. Ima dva psa.
2. On je Juan, ima 30 let in igra nogomet.
Je iz Zimbabveja, ima tri brate. Rad
posluša rock n roll in pa Franka Sinatro.
Ima 3 slone, s katerimi se rad igra.
3. Spoznala sta se na veliki cesti, kjer ona
dela. On je šel mimo z avtom in jo videl.
Je bila ljubezen na prvi pogled.
4. Naslednji dan jo je povabil v kino, da bi
gledala neki film. Potem sta šla večerjat v
eno drago restavracijo in si rekla, da bi se
rada poročila in imela 10 otrok. Naslednji
mesec sta to storila. In nekaj let lepo
živela, dokler se nista ločila.
5. Nazadnje sta se kregala in ona ga je
tožila in so morali na sodišče, kjer njegovi
sinovi so bili poslani v drugo družino.

1. Ona je Genovefa in živi v Ljubljani blizu
Prešernovega trga. Stara je 17 let. Je zelo
suha zaradi veliko aktivnosti, ki dela v
prostem času. Ima svetle lase in modre
oči. Zelo so ji všeč živali, ampak jih nima
zaradi alergije brata.
2. On je Piero, ima 18 let, je majhen in
debeluškast. Študira na univerzi in mu
manjka samo še malo izpitov. Je zaprt
fant in na nosu ima očala, ki so debela
kot dno steklenice.
3. Srečala sta se v disku. Ona je plesala z
njegovimi prijatelji. On, ki je imel kozarec
piva, se je zaletel v njo in jo polil s pivom.
4. Ona ga je brcnila v nogo, ampak on se je
opravičil in potem sta plesala celo noč.
Čez eno leto sta imela 4 dvojčke in živela
sta v Ljubljani.
5. Po desetih letih sta se poročila in se
preselila v Benetke.

1. Ona je Liza in je 14 let stara in živi v
Italiji, zelo hoče novega fanta. Je tako
lepa, da jo vsi hočejo.
2. On je iz Pariza in ima 15 let. Je lep in ima
žensko, ki jo zelo ljubi. Igra se nogomet s
svojimi prijatelji vsak dan. Mu ni všeč šola
niti malo. Je zelo sramežljiv, ko govori o
ljubezni. Ima dva mucka doma. V
prostem času se samo igra na
računalniku.
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Če bi bil avtomobil, bi bil najraje BMW, ker
sem zelo varčen in tudi eleganten.
(Daniel Vasle)
Če bi bil avto, bi bil Lamborghini. Je moj
najljubši avto. Je hiter, lep in športen.
(Nicola Penso)
Če bi bil avto, bi bil Ferrari, to pa zato, ker je
športen.
(Tomi Draksler)

Najraje bi bil krilo, to pa zato, ker jih ženske
veliko nosijo.
(Marko Medvešček)
Če bi bila obleka, bi najraje bila iz jeansa, ker
je zelo komot. Moja omara je polna jeansa
(hlače).
(Natalija Kržišnik)

Če bi bil žival, bi najraje bil lev, ker lev je
kralj. Ta žival je močna in ima dolge lase.
(Marjan Mehle)
Če bi bil žival, bi bil maček, ker se mi zdi, da
je najlepša žival.
(Martin Falduto)

Rad bi bil Big Mac – je univerzalna hrana.
(Marko Medvešček)

Če bi bil žival, bi bil osel ali volk, ker bi lahko
sam preživel in bil svoboden.
(Valentin Cuny)

Bi bila piškot s čokolado. Vedno dobri.
(Elena Guglielmotti)

Če bi bila žival, bi bila maček, saj se dobro
plazi in ima dobre reflekse podnevi in zvečer.
Je brezbrižen do svojega lastnika.
(Karina Novak)

Če bi bil hrana, bi bil štrudelj ali potica, ker
mi je zelo všeč in sta lepi jedi.
(Kristjan Radoš)
Če bi bil hrana, bi bil asado, ker je tipična
argentinska hrana in mi je zelo všeč.
(Matija Belec)
Če bi bil hrana, bi bil golaž. Ta jed je zelo
dobra, daje zadosti moči, da bi z eno porcijo
preživel dobro en dan.
(Tomaž Kinkelj)

Če bi bil čevlji, bi bil opanke. So odprti in
vedno v zraku. Opanke obujemo, ko nimamo
težkega dela ali ko uživamo. Tudi jaz sem rad
brez dela in uživam.
(Maximilian Hartmannsgruber)

Če bi bil kamen, bi bil navaden kamen, da me
ljudje ne bi rabili za nič.
(Luka Škulj)

Če bi bila drevo, bi bila bukev, ker je moja
najljubša . Je tako ravna in visoka, lepa poleti
z zelenimi listi in tudi jeseni, ko ima oranžne
liste.
(Vera Ferluga)

Če bi bila kakšna druga stvar, bi bila nebo, ker
je tako veliko, široko, krasno in za vse in se
spreminja z vremenom, tako kot jaz
spreminjam svojo voljo.
(Dafne Andrea Ribnikar)
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Legalizacija mehkih drog
Po mojem mnenju je življenje nekaj
najpomembnejšega za vse. Če želimo imeti
kvalitetno in zdravo življenje, ne smemo
kaditi, se drogirati ali pretiravati s pijačo.
Prepričana sem, da se veliko otrok in tudi
odraslih ne zaveda te nevarnosti, ki se ji
vsak dan izpostavljajo. Treba je narediti
nekaj proti temu. Otroci morajo imeti strog
pravilnik o izhajanju zvečer, ker se vse
začne pri tem. Pozno zjutraj se otroci vrnejo
domov, tudi zadrogirani, zato ker ni nikogar,
ki bi jih odvrnil od te slabe poti. Nujno je
treba skrajšati tiste večerne izhode na nekaj
normalnega in prepovedati kajenje, pitje in
drogiranje. Otroci so v puberteti in ne vedo,
kaj delajo, zato smo mi tukaj, da jih pazimo
in jih kažemo pravo pot, ki jih bo vodila do
srečnega cilja. Očitno je, da so vse droge
nevarne, in se ne strinjam, da se nekatere
imenujejo lahke in se potem legalizirajo.
Vse so nevarne in delujejo negativno na
človeka. Ne zdi se mi prav, ker se lahko kupi
v vsaki prodajalni ali kjer koli.

Droge in alkohol med mladimi
V razredu smo se pogovarjali o treh
velikih problemih, ki pogosto najdemo pri
najstnikih. To so alkohol, kajenje in mamila.
Te tri stvari imajo negativen socialni simbol,
to je slab vstop v socialno življenje. A
mislim, da tega veliko najstnikov ne razume
in da jih uporabijo preveč zlahka. V Italiji
veliko mladoletnih oseb uživa v tem, da se v
soboto zvečer napijejo, dokler se nič več ne
spomnijo. Druge osebe pa začnejo kaditi, ko
so enajst let stare, samo da jih lahko
skupina večjih oseb sprejme, ali pa
marihuano kadijo samo, da bi ostali o njih
govorili. Jaz sem vse tri poskusil. Dvakrat
sem se napil, kakšenkrat sem s prijatelji tudi
cigaret pokadil in tudi marihuano poskusil.
Potem, ko se imam slabo in mislim na to,
kar sem delal, vem, da je to brezsmiselno in
da se lahko tudi brez takšnih stvari živi.
Lepo je piti vino s prijatelji in kakšenkrat se
tudi napiti, a to ne sme biti tekma,
kakšenkrat je za sprostitev tudi lepo cigaret
ali marihuano kaditi, a to moraš narediti, če
ti je to všeč, ne pa zato, ker vsi to delajo.
Zmerna uporaba teh reči ni nič slabega, a
moramo znati držati razmerje.

(Sonja Domacet)

Šolska uniforma
V današnji družbi obstaja več različnih
problemov, ki med drugim zadevajo tudi
našo mladino. Eden teh problemov je
uvajanje uniform v naš šolski sistem. Hočem
vam predstaviti pozitivne in negativne
lastnosti/strani takšnih uniform. Po eni
strani bi bilo bolje imeti uniforme, ki bi z
enotno podobo eliminirale zavračanje,
razmejevanje in diskriminiranje zaradi izbire
oblačila. Prepričana sem, da je tako, ker je
prvi vtis zelo pomemben. Uniforme bi bile
tudi bolj poceni. Veliko staršev si ne more
privoščiti vedno najbolj aktualne obleke za
otroka. Dandanes je velikokrat tako, da se
mora otrok/človek prilagajati drugim kar se
tiče zunanjosti, da ga ne bi zafrkavali,
dražili ali zasmehovali. V enih primerih vodi
takšno obnašanje v kriminal, alkoholizem ali
celo v mamila. Torej moramo vedno doseči
nek nivo naše družbe. Mislim, da bi uniforme
tudi izražale resnost in profesionalnost na
šoli. Po drugi strani bi uniforme uničile
možnost oblikovanja prostega mnenja. To bi
bilo
tudi
slabo
za
razvoj
osebnosti/individuuma posameznika.

(Piero Donini)

Prost izhod brez staršev
Res je, da danes živimo v težkih časih, v
katerih je družba vsak dan bolj brezbrižna in
ceste manj varne. Ampak treba je tudi
pomisliti na mladino, ki se z vso pravico
navdušuje nad zabavo.
Očitno je bilo, da obstajajo velike težave
v današnji mladinski družbi, ko sta pred
kratkim dve deklici umrli v nekem disku v
Sloveniji. Zdi se mi, da čeprav je to res,
rešitev te zadeve ni prepovedati prostega
izhoda mladine brez staršev, ker to upočasni
zrelost, ki jo morajo mladi doseči v tej dobi,
zato ker jim odstrani svobodo, da se sami
odločijo za dobro brez vpliva ali ukazov
starejših.
Moje mnenje je, da za rešitev tega
problema je treba navdušiti mladino, da se
pazi in zdravo zabava. To morajo storiti
starši doma, vzgojitelji v šoli in država z
različnimi reklamami.
Rešitev te zadeve ni prepoved, ampak
vzgoja.

(Mirjam Körbler)

(Tatjana Klemen)
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Alexander D. Puntar:

Cristian Gabriel Poglajen:

Makedonija
je zelo lepa zemlja,
'ma lepe punce.
(Dejan Temov)
Jaz sem Elisa.
Doma sem v Italiji.
Najrajši smučam.
(Elisa Kandutsch)

Maria Agustina Zakrajšek:

Mladinska šola
je zelo dobra in še
zelo zabavna.
(Filip Hočevar)
Bil je en lep grad,
kjer je živel mali duh
in še malo muh.
(Elisabetta Trossolo)
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TRST
•
•
•
•

SARDINIJA
• Lepo morje in lepi kraji
• Ljudje so dobri in prijazni
• Veliko zabav in dosti zabavnih
organizacij
• Lepi in mirni bungalovi
• Sonce sije in sončenje je
zagotovljeno
• Lahko greš na morje ali se
sprehajaš
(Kaja)

Je mesto ob morju
Povsod so lepe punce
Dobra hrana
Po mestu je lahko potovati z
avtobusom
(Gabriel)

BARILOCHE
• Ponudba AI (vse vključeno)
• Smučarska vozovnica zastonj
• Smučanje do hotela
• Profesorji smučanja
• Rekreacija za otroke
• Najboljša noč v celi Argentini
• Obisk diskotek
(Juanma)

CELOVEC
• Pravljično mesto
• Blizu Vrbskega jezera
• Hrana je odlična
• Punce so lepe
• Družinski popusti
• Ogled petih mestnih znamenitosti
• Nočitev v domu s polovično
zvezdico
(Paul)

SHARM EL SHEIKH
• Romantični trenutki in prekrasno
morje
• Kristalno čisto morje
• Sončno vreme
• Lepe plaže
(Lisa)

POČIVANJE V NADIŠKI DOLINI
(SORZENTO)
• Polpenzion za sedem dni v
Sorzentu
• Kolesarjenje
• Rafting na Nadiži
• Plavanje in potapljanje
• Toplo sonce
• Dobre restavracije in gostilne
• Najboljša slaščičarna v Italiji
• Nogometno igrišče
• Veliko mladine za se igrati
• Veliko hribov in gozdov
(Agostina)

RIM <
• Odlična italijanska hrana (pizza,
pašta …)
• Ogled mestnih znamenitosti
(Kolosej …)
• Noč v centru z veliko zabave (pub,
disko …)
• Nočitev v hotelu Hilton
• Čez dan šoping v zelo znanih
italijanskih butikih
(Gaila)

VABIM V BUENOS AIRES
• Dobra hrana
• Ogled kulturnih in naravnih
znamenitosti
• Polpenzion v hotelu za 6 dni
• Sprehajanje po La Boca in starih
krajih
• Ogled nogometnega turnirja
(Sebi)
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JU3 gremo na sprehod?
LP :-)
HVT. JSNT. Ja, ja.
PR8 ne mi nagajat. Nočem iti na
sprehod.
Kako pa si ti?
DD, SVJ pred kinom.
LT, LP.
:*)

JU3: jutri
: x ne morem govoriti
LP: lep pozdrav

DD. Lahko se vidiva JU3 ZJU3?
BF. LT :D

:@ dolg poljub
HVT: hvala ti

JGS :-) LN
LSZT, SVP!
HE! LN, LP.
JU3 se vidiva … :@
LN

;-) hecam se
JSNT: jezen sem na tebe
:– kaj?
PR8: prosim

;-)

:*) prijateljski poljubček
DD: dober dan

LP :-)
ZSVT.
Greva na kavo se pogovarjat?

:-) zelo vesel
SVJ: se vidiva jutri
:D se zelo smeji

:–
MNT cel dan in noč. LT.
TSMV.
JU3 lahko greva na kavo.

LT: ljubim te
ZJU3: zjutraj
BF: bodi fajn
JGS: jaz grem spat

DD.
JSNT. : x
DT

LN: lahko noč
LSZT: lepe sanje ti želim
SVP: se vidiva potem

DT tudi tebi.
Se bova videla S5 JU3.
Ciao!

MNT: mislim na tebe
TSMV: ti si mi všeč
S5: spet
DT: dober tek
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Erazmu in njegovem stranišču. Vsi
skupaj smo se začudeno nasmejali,
potem pa si ogledali grad. Medtem ko
smo opazovali grajske prostore, smo
prišli do najvišje točke, od koder smo
imeli lep razgled. Ne najdem prave
besede, da bi lahko izrazila, kakšna se
mi je zdela pokrajina, ki sem jo imela
pred sabo. Za nekaj sekund sem kar
otrdela. Takega razgleda še nisem
nikoli imela,ampak verjamem, da bom
še kdaj lahko kaj tako posebnega
videla v Sloveniji.
(Simpatična sramežljivka)

Že prvi vtis, ki sem ga imela o
Sloveniji, je bil ta, da je bila ena
pravljična dežela. Zdelo se mi je, da ni
mogla obstajati na svetu neka dežela s
tolikimi krasotami, kot jih ima
Slovenija. Oči niso imele časa ujeti
vsega, kar mi je pokrajina ponujala.
Neverjetno je bilo: že sem bila v
Sloveniji, domovini svojih prednikov, o
kateri sem mnogokrat sanjala, se učila
in slišala različne pripovedi o njej.
Dnevi so tekli in vedno bolje sem
spoznavala Slovenijo, obenem pa sem
jo tudi vedno bolj ljubila z vsem
svojim srcem. Ponosna sem, da imam
slovenske korenine. Slovenija je
tisočkrat lepša od vsake slike, ki si jo
delamo o njej. Človek si ne more
predstavljati, da lahko obstaja mesto,
ki se razvija, torej ima moderne
stavbe, hkrati pa ohranja stare stavbe,
med vsem tem pa lahko vidimo tudi
naravo. To je Ljubljana. Zanimivo in
znamenito mesto.
Slovenija, čeprav majhna, skriva v
njej velike zaklade. Bolje rečeno,
Slovenija je cela velik biser, ki, upam,
da se bo ohranil še mnogo let!
(Viktorija Selan)

Najbolj všeč mi je bil rudnik, ker je
bilo zelo napeto in tudi zanimivo.
Peljali smo se 180 metrov dol v rudnik.
Videli smo, kako so delali v starem in
novem času. Dobili smo tudi rudarsko
kosilo, ki smo ga jedli spodaj v rudnik.
Z vlakom smo se potem spet peljali k
dvigalu. Nato smo se spet peljali gor in
šli v avtobus.
(Lukas Prušnik)
1. skupina

27. junija smo prišli v Slovenijo. Že
tisti dan smo začeli s spoznavanjem te
male domovine, o kateri so mi stari
očetje že dolgo časa pripovedovali
Ogledali smo si že kar precej krajev – v
vsakem se skriva kakšen poseben
zaklad. Po mojem mnenju mi je bil
najbolj všeč Predjamski grad, in to
zato, ker se mi zdi čudovito, kako se ta
grad skriva v taki jami, ki ima okrog
sebe polno gozdov. Tam nas je tudi
sprejela vljudna vodička, ki nam je
povedala zelo na hitro zgodbico o
13

V Sloveniji bolj zgodaj jedo. V
Argentini je navada, da se je štirikrat
na dan: zajtrk, kosilo, malica in
večerja. Ob jedeh je normalno, da se
pije sok, kokakolo, vino ali po volji.
Normalna jed je meso s pirejem.
V moji državi ljudje ne živijo zdravo.
Večinoma se kadi in spije preveč
alkohola. Je neurejeno, veliko je hitre
prehrane. Morali bi paziti, da bi jedli
bolj zdravo in bolj mirno, ne pa na
hitro vse pojesti.
(Gabriel Jelenc)

V Argentini značilne navade pri
vedenju so, da se za pozdrav, bodisi
fant ali punca, poznan ali nepoznan,
poljubimo. Edino, če je kakšna oseba
zelo važna, se ji poda desno roko.
Druga značilna navada pri vedenju je,
da je nujno igrati nogomet, ko se
zberemo prijatelji. Za praznike ali
rojstne dneve v družini običajno jemo
meso na žaru. Mladi v Argentini so na
splošno razgrajači. Konec tedna se
dobivajo s prijatelji in gredo v
diskoteke in gostilne, kjer so do
zgodnjega jutra naslednjega dne. Kar
sem opazil je, da gre tukaj v Sloveniji
večina prebivalcev zgodaj spati in da
gostilne zgodaj zaprejo. Predstavnik
našega naroda mora piti »mate«, mora
mu biti všeč meso na žaru in goveje
meso na splošno in mora mu biti všeč
igrati nogomet.
(Erik Tomaž Oblak)

Tipičen Avstrijec mora jesti dunajski
zrezek in sacher torto. Mora znati
plesati dunajski valček in polko. Mora
se ukvarjati z zimskim športom,
govoriti v narečju in imeti mobitel.
(Anna Millonig)
V Argentini smo navajeni pozdraviti s
poljubom. To je znamenje zaupanja,
tudi če se osebi, ki se poljubita ne
poznata. Moški se večkrat pozdravijo z
roko. Na splošno je naš pozdrav bližji.
Mladi so v Argentini zelo zgovorni,
govorijo
z
nepoznanimi
ljudmi,
naredijo hece. Tudi mi smo navajeni iti
plesat ob vikendih. Toda v Sloveniji
lahko opazim nekaj resnic, npr. tukaj
so ljudje bolj mirni in tihi, zvečer se
zberejo, ampak za piti, ne za plesati.
(Tatiana Marušič)
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Slovenija, Slovenija, Slovenija … deželica,
o kateri sem se vedno učila in slišala
prelepe stvari o njej. Gorenjska, Bela
krajina, Prekmurje … vsaka ima košček
lepote, ki obogatijo moj drugi dom, drugo
deželico, košček v mojem srcu! V dveh
tednih sem se v Mladinski poletni šoli
lahko
učila
slovnice,
slovenščine,
etnografije. Poleg tega sem rada
spoznavala nove mlade, mojih pet
sošolcev iz Rusije, Italije, Nemčije, Srbije
in Trsta. Skupaj smo se vedno hecali in se
smejali pri pouku. V lepem spominu so mi
ostali sošolci, lektor in cela skupina. Hvala
vsem!
(Majda D. Maček)

V poletni šoli mi je bil zelo všeč športni
dan na reki Savi. Od doma smo odšli ob 8.
uri in se z avtobusom vozili do Save. Tam
so nas razdelili v dve skupini. Igrali smo
odbojko, potem pa smo šli s kolesom do
reke, kjer so nas čakali gumenjaki. Nazaj
smo raftali in se zelo zabavali.
(Sramežljivec iz 8. skupine)
Na mladinski poletni šoli sem takoj
spoznala veliko novih prijateljev, saj so
bili vsi zelo simpatični in odprti! Poleg
učenja se med poukom zelo zabavamo –
smo res fajn razred. Nekaj nepozabnih
dialogov, ki jih ne bom nikoli pozabila:
»Zelo sem razočarana … Niti enega
kozmetičnega salona nisem dobila v
Ljubljani!« (S. M.) »Kje je Sonja Marija?«
»Je šla v šoping?!«
(Hana Pertot)

Slovenija je krasna dežela. Presenečena
sem, ko sem si ogledala naravo, planine,
ljudi. Vesela sem, da stopam na tla
dežele, od koder so moji stari starši. 29.
junija smo obiskali slap Peričnik. Hodili
smo do izvira in prečkali njegovo ozadje.
Samo v sanjah bi si lahko mislila, da bom
prečkala slap, se zmočila in padla. Vsi so
se mi smejali! Takih zanimivih izletov je
bilo veliko. Komaj čakam izleta na Šmarno
goro, ki bo priprava za Triglav. Tja si zelo
želim, vendar je vse odvisno od mojega
telesa.
(Mikaela C. Omahna)

Prekrasni kraji, prijazni ljudje, različne
pokrajine, hribi, jame, morje, mesta …
Slovenija. Rojstni kraji mojih starih
staršev, dežela, o kateri so mi vsi vedno
pripovedovali. Presenetilo me je, kako je
lepa, kako raznovrstna, kako so ljudje
gostoljubni, kako urejena in čista je.
Najlepša hvala vsem, ki so za nas skrbeli in
se potrudili. Vedno se bom spominjala
Jureta, Ilarije, Hane, Iva, Nadje, Sonje
Marije in sošolcev iz Argentine, Majde,
Luka, Mikaele in Marjanke! Na poletni šoli
smo se kar lepo imeli! Hvala!
(Nadja Magister)

Po dveh tednih bivanja v Sloveniji se mi
zdi pravljična dežela. Res sem neskončno
uživala v vsem: od Škocjanskih jam do
Logarske doline, od izvira reke Soče do
Brezij in Bleda, od Ljubljane do Maribora.
Najbolj so mi bili všeč hribi, cerkvice na
njih in gradovi, ki so zelo lepo in stari.
najbolj mi je bil od vseh gradov všeč
Predjamski grad, saj je srednjeveški, lepo
urejen, s prekrasnim razgledom, z zelo
zanimivo zgodovino – vsem, kar mora imeti
pravi grad. Zelo sem vesela, da sem bila
na Mladinski poletni šoli, saj sem se
naučila zelo veliko zanimivega o Sloveniji
in njenem bogatem jeziku. V razredu sem
se zelo zabavala in spoznala veliko mladih
s celega sveta. To je bila lepa izkušnja v
mojem življenju, ki je gotovo ne bom
pozabila, upam, da se bom lahko čim prej
vrnila v to prelepo državo.
(Marjanka Oblak)

Slovenijo, to prelepo deželo, si želim
obiskati že od malega. Sanje se mi sedaj
uresničujejo. Zelo zabavno je bilo na
Bledu, ko smo plavali do otoka in
tekmovali, kdo bo prvi. Zelo lepo smo se
imeli! Komaj čakam, da spoznam še več
Slovenije.
(Luka Štrubelj)
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Imenujem se Marco Maria Mansutti in
imam 13 let. Živim v Italiji blizu meje s
Slovenijo. Poznal sem že dobro to državo,
ker sem obiskoval dvojezično šolo in za
počitnice z mojimi sošolci sem vedno šel v
Slovenijo, blizu morja.
V ljubljano pa sem prišel drugič. Prvič je,
ko obiskujem dijaški dom in mislim, da je
lepo.
O
Sloveniji
nisem
pričakoval
nič
posebnega, za nekatere stvari sem že
vedel (zelo dobre pijače, celinsko
podnebje, kar dobre jedi ...)
V Ljubljani me je presenetilo veliko
prometa in ogromna onesnaženost zraka.
Za velika mesta je to normalno, ampak
sem mislil, da v tako majhnih državah
kakor je Slovenija, mesta ne bi smela biti
onesnažena.
Vseeno sem zelo vesel in srečen, da sem
tukaj, ker sem vesel, da bom ohranjal
znanje slovenskega jezika in da bom
spoznal nove prijatelje.
(Marco M. Mansutti)

Že od prvih let mojega življenja, ko sem
govoril prve besede v slovenskem jeziku,
čeprav špansko še nisem znal, sem že
slišal o lepotah Slovenije, o trpljenju
mojih starih staršev, ki so kakor drugi
morali zapustiti svojo domovino zaradi
političnih problemov.
Leta so minila od tistega prvega dne, ko
sem rekel prvo besedo. Šel sem skozi
vrtec, osnovno šolo in zdaj bom končal
srednjo šolo. Veliko sem v 17 letih slišal o
tej domovini. Veliko zgodb so mi povedali
stari starši. Zato sem si zelo želel to
vožnjo z mojimi sošolci in prijatelji v
domovino mojih pradedov, ki je tudi moja.
Vse, kar sem pričakoval o Sloveniji, o
lepoti, zgodovini, ljudeh se je uresničilo.
Veliko pa me je tudi presenetilo. Red po
ulicah,
spoštovanje
ljudi,
čistota,
spoštovanje spomenikov je nekaj, kar mi
ne vidimo vsak dan. Čeprav je Slovenija
majhna dežela, ima ogromno krajev za
obiskati, vse lepe, vse lepše kot drugje.
Nekaj sem že videl, nekatere važne
spomenike sem že obiskal, a veliko mi še
manjka. Sorodniki me čakajo z odprtimi
rokami in jaz jih želim spoznati, saj so
tudi del moje družine, ki je tukaj ostala.
Čutim se kot doma, vse tu mi je všeč. Res
so imeli vsi, ki so z veseljem govorili o
Sloveniji, o svojih gorah, planinah,
jezerih, ljudeh in zgodovini.
(Martin Uštar)

Ko nas je učiteljica slovenščine opozorila
na tečaj slovenščine v Ljubljani, sem si
mislila, zakaj se ne bi tudi jaz udeležila
tega tečaja, da bi enostavno izboljšala
svoje
znanje
slovenščine.
Moja
pričakovanja o Mladinski poletni šoli so
bila, da izboljšam slovnico, povečam svoj
besedni zaklad in izboljšam svoje
govorjenje in pisanje. Pravzaprav sem zelo
zadovoljna s svojo skupino in učiteljem.
Mene veseli, da lahko tukaj ponovim velik
del slovnice, ker v šoli za to nimamo
dovolj časa.
Pozitivno me je presenetilo, da živi v
domu veliko ljudi iz različnih držav. Tako
imamo možnost navezovati nove kontakte
in spoznati druge kulture.
Če bi se še enkrat morala odločiti, ali bi
prišla v ta tečaj ali ne, bi na vsak način še
enkrat prišla.
(Anna Millanig)

Že dolgo časa sem si želela potovanje v
Slovenijo. Spoznala sem jo po slikah in
čakala sem možnost, da bi uresničila to
željo. Hotela sem izboljšati slovenski jezik
in spoznati domovino mojih prednikov.
Hvala bogu se je oboje uresničilo.
Presenetila me je čistoča mesta in vse
dežele na splošno, moderne in stare
arhitekture, gostoljubnost oseb, sladoledi
in da so vsa mesta obkrožena z lepo
naravo.
Nekaj, kar me je zelo presenetilo, so bile
veselice, saj v Argentini nismo navajeni na
to.
Spoznala sem samo tretjino Slovenije in
upam, da bom ostali del te pravljične
dežele še bolj uživala.
(Dobovšek Lara)
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arhitekture, gostoljubnost oseb, sladoledi
in da so vsa mesta obkrožena z lepo
naravo.
Nekaj, kar me je zelo presenetilo, so bile
veselice, saj v Argentini nismo navajeni na
to.
Spoznala sem samo tretjino Slovenije in
upam, da bom ostali del te pravljične
dežele še bolj uživala.
(Dobovšek Lara)

5. skupina
(na melodijo Brizgalna brizga)
Učenec moj, ti vedno učil se boš,
saj noč in dan naloge delal boš,
slovar in knjiga tvoj sta drugi dom,
oh, kako težko ti bo.
O ne, ne lektor, tako pa to ne gre,
vsako noč gremo mi na ples,
vzgojitelj pa vedno krega nas,
ko zabavamo se na glas.
Ti sploh ne veš, kaj zamujaš,
če se zjutraj s skloni ne prebujaš.
Refren:
Zbrali smo si šolo, tisto ta mladinsko,
saj imamo Tanjo, ki nas uči slovensko.
Zbrali smo si šolo, tisto ta mladinsko,
najbolj pa nam je lepo, ko skupaj
gremo v disko.

Začimbe za to, da se naučiš čim več
slovenščine:*
- poslušaj učitelja (samo če pove kaj
pomembnega),
- delaj naloge (samo če ti je
dolgčas),
- uči se (samo če te zares zanima),
- beri slovenske knjige (stripi so bolj
zanimivi!),
- bodi točen (samo če se ti da zgoda
vstajati ali pa če ti je med
odmorom dolgčas),
- ne klepetaj (če nimaš kaj
zanimivega za povedati),
- ne dremaj med poukom (če si samo
zaspan, raje dremaj, ko ti je
dolgčas),
- ne uporabljaj mobitela (če ti ni
dolgčas).
* V oklepaju so tiste stvari, za katere
mislite, da jih rabite, ko se učite
slovenščino.
(Nadja Čegovnik)

Ej, Maja moja, smo s fantom vidli te,
ga zanemarjaš, poslušaj naš nasvet:
več časa njemu moraš posvetit
in pri miru nas pustit.
In ne, ne fantek, tako pa to ne gre,
če trikrat na dan mama kliče te,
mi pa ure in ure čakamo,
da bo za nas prost telefon.
Ti sploh ne veš, kaj zamujaš,
če se zjutraj s slovnico ne zbujaš.
Refren (2x)
Zbrali smo si šolo, tisto ta mladinsko,
saj imamo Tanjo, ki nas uči slovensko.
Zbrali smo si šolo, tisto ta mladinsko,
najbolj pa nam je lepo, ko skupaj
gremo v disko.
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(Lektorica: Alenka Šeliga)

(Lektorica: Marjana Cenc Weiss)
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(Lektorica: Katja Kralj)

(Lektorica: Andrejka Močnik)
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(Lektorica: Tanja Bovha)

(Lektor: Boštjan Kernc)
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(Lektorica: Mihaela Knez)

(Lektor: Jure Šink)
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