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Dragi 
udeleženci 

Mladinske poletne šole!
Slovenščina, poletje, fantje, 

dekleta, učitelji, asistenti, učenje, 
petje, ples, gledališče, film, šport, 

navijanje, dogodivščine, novi in stari 
prijatelji, Ljubljana, Slovenija – vse 

to bomo v 14 dneh skušali povezati v 
nepozabno igrivo celoto. 

Pridružite se nam!

Sodelavci Mladinske poletne šole 
slovenščine
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JEZIKOVNI 
TEČAJ
V ponedeljek, 30. junija 2014, se bo tečaj 
začel z otvoritveno slovesnostjo, ki bo 
ob 8.30 v dvorani Srednje vzgojiteljske 
šole in gimnazije Ljubljana, potem se 
bomo razdelili v skupine in začeli s 
poukom. Ob 13.00 bo kosilo, popoldne 
pa ogled Ljubljane. 

INFORMACIJE

Pouk bo potekal vsak dan od 9.00 
do 12.30 na Srednji vzgojiteljski šoli 
in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi 
ploščadi 28a v Ljubljani, ki je v bližini 
Dijaškega doma Bežigrad. 
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ODHOD
Svoj odhod načrtujte tako, da boste 
Dijaški dom zapustili v petek (11. julija) 
po zaključku tečaja.

SPREMSTVO
Vsak dan od 13.00 do 22.00 bodo za 
vas skrbeli asistenti Mladinske poletne 
šole, od 22.00 do jutra pa nočni dežurni. 
V domu so vam na voljo športni rekviziti, 
telovadnica in igrišča.
 
V center Ljubljane boste lahko odhajali 
samo v spremstvu asistentov, kadar se 
boste tako dogovorili. Stroške prevoza 
boste morali kriti sami.

PREHRANA
V dijaškem domu boste imeli polni 
penzion (zajtrk, kosilo in večerjo). Prvi 
obrok bo večerja v nedeljo, 29. junija, 
zadnji pa kosilo v petek, 11. julija 2014.

V Dijaškem domu Bežigrad se 
lahko prehranjujete tudi udeleženci 
Mladinske poletne šole, ki stanujete pri 
sorodnikih. K obroku se morate prijaviti 
en dan prej ali zjutraj na recepciji 
dijaškega doma.

7.00–8.30 zajtrk 1,5 EUR
12.30–14.00 kosilo 2 EUR
18.00–19.30 večerja 1,5 EUR

NAMESTITEV
Spali boste v dvoposteljnih oziroma 
troposteljnih sobah. Vsaka soba ima 
svojo kopalnico, dijaki in dijakinje so 
ločeni med seboj. V Dijaškem domu velja 
hišni red, ki se ga morate držati. Hišni 
red prepoveduje kajenje, posedovanje 
in pitje alkohola ter zahteva tišino po 
22. uri. 

TELEFONI IN 
INTERNET
Program in organizacija Mladinske 
poletne šole: +386 (0) 31 321819.
Najprimernejši čas za sprejemanje 
telefonskih klicev v recepciji doma je 
med 13. in 14. uro in med 19. in 22. uro.: 
+386 (0)1 5340 061.
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SPREMLJEVALNI 
PROGRAM 

Popoldne in med vikendom bodo za vas organizirane različne 
kulturne, športne in zabavne dejavnosti ter izleti. Pri tem vas 

bodo spremljali asistenti in asistentke Mladinske poletne šole. 
Upamo, da boste uživali!

NEDELJA, 
29. 6.

od 15.00
Prihod udeležencev, ki 

stanujejo v DDB
19.00

Sestanek s starši, 
predstavniki skupin PONEDELJEK, 

30. 6.
8.30

Otvoritev 
9.30–12.30

Jezikovni tečaj 
15.00

Ogled Ljubljane 
20.00

Spoznavni večer 

SREDA, 
2. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

14.30
Pohod na Šmarno goro 

20.00
Ogled gledališke 

predstave 

START TOREK, 
1. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

14.30
Kopanje 

20.00
Ogled slovenskega 

filma
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ČETRTEK, 
3. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

14.30
Popoldne v BTC-ju

20.00
Koncert slovenskih 

ljudskih pesmi

PETEK, 
4. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

14.30
Pevska, plesna in 

gledališka delavnica

SOBOTA, 
5. 7.

Izlet na Štajersko

NEDELJA, 
6. 7.

Izlet na Gorenjsko

PONEDELJEK, 
7. 7.

9.30–12.30
Jezikovni tečaj 

15.00
Popoldne v Ljubljani

TOREK, 
8. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

14.00
Izlet na morje

 

SREDA, 
9. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

14.30
Športne igre

20.00 
Nastop slovenskih 

dijakov iz Argentine 
in Kanade 

ČETRTEK, 
10. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

14.30
Kopanje 

20.00
Zaključni večer

PETEK, 
11. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj 

12.30
Zaključek MPŠ s 

starši udeležencev: 
predstavitev skupin in 

podelitev potrdil

CILJ
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LAHKIH 
NAOKROG

NOG 

LJUBLJANA
Ljubljana je glavno mesto Slovenije in 
njeno geografsko, kulturno, znanstveno, 
politično in administrativno središče. 
Njeno podobo so zaznamovala različna 
zgodovinska obdobja, največji pečat 
pa ji je dal svetovno znani arhitekt 
Jože Plečnik, ki je urbanistično uredil 
osrednji del mesta. Simbol Ljubljane je 
zmaj, ki kraljuje na Zmajskem mostu, 
najbolj prepoznavna značilnost mesta 
pa je nedvomno Ljubljanski grad, od 
koder se ponuja najlepši razgled na 
mesto. 

Ljubljana ima okoli 280.000 prebivalcev, 
ki prebivajo v 17 četrtnih skupnostih. 
Kar eno sedmino prebivalcev pa 
predstavljajo študentje, kar daje mestu 
mladosten značaj. 

Ljubljana slovi kot zeleno mesto, z 
vrsto lepih parkov in botaničnim vrtom, 
ki deluje že od leta 1810. Osrednji 
ljubljanski park, Tivoli, je priljubljena 
točka za druženje in sprostitev, hkrati 
pa tudi razstavišče na prostem, kjer 
so redno na ogled zanimive fotografije 
velikega formata. 

Letos Ljubljana praznuje zelo pomembno obletnico. 
Pred 2000 leti so jo namreč Rimljani iz majhnega 
naselja spremenili v mesto in ji dali ime Emona. 
Obdana je bila z obzidjem s 26 oziroma 28 stolpi, 
štirimi glavnimi vrati, več stranskimi izhodi in dvema 
obrambnima jarkoma. Imela je 48 stavbnih parcel, 
forum z javnimi stavbami, vodovod in centralni kanalizacijski 
sistem. V mesto so naselili koloniste iz severne Italije, ki pa so 
se ukvarjali s trgovino, prevozništvom in obrtjo. Iz takratnega 
obdobja se je ohranil čudovit kipec Emonca, ki ga lahko vidite v 
parku Zvezda.
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LAHKIH NA SPODNJIH SLIKAH LAHKO VIDIŠ LE DEL 
LJUBLJANSKIH ZNAMENITOSTI. JIH PREPOZNAŠ? 
POVEŽI SLIKO IN IME STAVBE.

MESTNA HIŠA
CANKARJEV DOM

FRANČIŠKANSKA CERKEV
PARLAMENT

NARODNA 
IN UNIVERZITETNA 

KNJIŽNICA
SLOVENSKA 

FILHARMONIJA
URBANČEVA HIŠA

NEBOTIČNIK
HAUPTMANNOVA HIŠA

URŠULINSKA CERKEV 
SV. TROJICE

LJUBLJANSKA TRŽNICA
VURNIKOVA HIŠA
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IZLET 
 GORENJSKO

NA 
PLANINA USKOVNICA

Uskovnica leži nad Bohinjskim jezerom in je že del Triglavskega 
narodnega parka. Znana je po prostranih planinskih pašnikih, po 
katerih so raztreseni stanovi, hlevi in seniki. Uskovnica je bila 
v času, ko je večina Bohinjcev še živela od kmetijstva, ena od 
najbolj obljudenih pastirskih naselij. Danes se na planini še vedno 
pase živina in izdeluje sir, vedno več stanov pa je preurejenih v 
počitniške hišice. Ker je lahko dostopna, je postala priljubljena 
izletniška točka, predstavlja pa tudi odlično izhodišče za vzpone 
na številne vrhove Julijskih Alp. Na planini je koča, ki prijazno 
sprejme planince in izletnike, in tudi majhna kapelica.

planina – pašniki v gorah 
stan – pastirska hiša
hlev – pokrita hiša za živali
senik – 

obljuden – naseljen, obiskan
izhodišče – začetna točka
vzpon – hoja navzgor
izletniška točka – turistični kraj
živina – krave, konji

SLOVARČEK

stavba za shranjevanje 
posušene trave – sena
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IZLET 
ALI POZNATE PRAVILA V TRIGLAVSKEM NARODNEM 
PARKU? POIŠČITE DELE STAVKOV, KI SODIJO 
SKUPAJ.

SPOŠTUJMO NAVADE 
IN NAČIN 

MARKACIJAM.

BODIMO TIHI, 

NE PUŠČAJMO IN NE 
ODNAŠAJMO NIČESAR

GORSKO CVETJE JE 
NAJLEPŠE, KJER RASTE,

ODPADKE ODNESIMO

NA POTI SLEDIMO

ZATO NAJ TAM TUDI 
OSTANE.

S SEBOJ.

ŽIVLJENJA 
DOMAČINOV.

RAZEN LEPIH 
SPOMINOV.

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

IN KAJ LAHKO POČNETE NA BLEDU?
 DOPOLNITE BESEDE, KI MANJKAJO.

IZLET NA BLED

Lahko se posladkate s slastno 
k  o.

Lahko se s p o popeljete 
na Blejski otok ali pa se v veslanju 

preizkusite sami. 

Lahko občudujete čudovite 
ode in simpatične race.

Lahko vas okoli jezera s 
kočijo popelje ker.
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Lahko se s sankami spustite 
po poletnem lišču ali se 
sproščate v pustolovskem parku.

Lahko si v Marijini cerkvici na otoku ob u želja 
zaželite, da bi se vam izpolnila vaša najbolj skrita želja.

Lahko se povzpnete na 
Blejski  in uživate v 
krasnem razgledu na jezero 
in najvišjo slovensko goro 
Triglav.

Lahko občudujete čudovite freske 
slovenskega slikarja Slavka 

Pengova v cer  sv. Martina.

Lahko se odpravite 
na dolg sprehod ali 

jenje okoli 
jezera.

Pozimi se lahko peš ali z 
d mi odpravite na 
Blejski otok, poleti pa se v 
jezeru prijetno ohladite.

Pa še to:
Bled je bil na začetku 20. stol. eno izmed najbolj mondenih evropskih letovišč. 
Prvi na ozemlju Slovenije so dobili asfaltirane ceste. 
Prve regate so bile na Blejskem jezeru že pred sto leti, leta 2011 pa že četrto 
svetovno prvenstvo v veslanju.
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IZLET 
ŠTAJERSKO

NA 

je mlado, sodobno evropsko mesto, ki 
je status mesta dobilo šele v petdese-
tih letih 20. stoletja. S 34.140 prebival-
ci je za Ljubljano, Mariborom, Celjem 
in Kranjem peto največje slovensko 
mesto. Od drugih slovenskih mest se 
razlikuje po tem, da je brez starega 
mestnega jedra in strnjenih ulic. Je 
mesto moderne arhitekture, parkov, 
igrišč in velikih zelenic. 

Velenje je središče Šaleške doline, ki 
jo imenujejo tudi dolina gradov. Leži 
ob porečju reke Pake. Območje mesta 
je bilo prvič omenjeno leta 1250, pose-
ljeno pa je že od mlajše kamene dobe 

VELENJE dalje. Mesto se je razvilo ob vznožju 
strmega griča, na katerem stoji Velenj-
ski grad. Velenje je najbolj znano po ru-
darstvu. Ima enega največjih in najbolj 
moderno opremljenih premogovnikov 
za pridobivanje premoga v Evropi. V 
Velenju je poznano tudi Gorenje, eno 
večjih slovenskih podjetij, v katerem 
proizvajajo gospodinjske aparate. 

V mestu skozi vse leto potekajo raz-
lične prireditve. Največja mednarodna 
prireditev za otroke je »Pikin festival«. 
To so dnevi, ko je v Velenju vse posve-
čeno Piki Nogavički. Med tradicionalne 
prireditve sodi tudi »Skok čez kožo«, ki 
se dogaja ob dnevu rudarjev, ko mlade 
fante sprejmejo med rudarje.

PREBERI KRATKO PREDSTAVITEV VELENJA IN SE NA 
PODLAGI INFORMACIJ V BESEDILU ODLOČI, 
ALI TRDITEV DRŽI ALI NE DRŽI.

DRŽI NE DRŽI

Velenje je tretje največje mesto v Sloveniji.

Velenje ima lepo staro mestno jedro.

Skozi Velenje teče reka Paka.

Velenje je znano po železarstvu.

V tovarni Gorenje izdelujejo gospodinjske 
aparate.

Pikin festival je posvečen pikapolonici.
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VELENJSKI GRAD
je eden od najbolje ohranjenih gradov v 
Sloveniji in eden od desetih gradov, ki 
so v srednjem veku obstajali v Šaleški 
dolini. Star je približno 700 let. Skozi 
stoletja so grad večkrat spreminjali in 
dograjevali, današnjo podobo pa je do-
bil v 16. stoletju. Od notranje opreme se 
je na žalost ohranilo zelo malo, njegova 
arhitekturna podoba pa se je v celoti 
ohranila, z izjemo dvižnega mostu, ki 
so ga sredi 19. stoletja odstranili. 

V gradu je danes muzej z rudarsko, 
etnografsko, afriško, slikarsko in zgo-
dovinsko zbirko.

NATANČNO SI OGLEJTE FOTOGRAFIJE IN 
POSKUSITE UGOTOVITI, KAJ PRIKAZUJEJO. 
IZBIRAJTE MED NAŠTETIMI MOŽNOSTMI. 
ENA MOŽNOST JE ODVEČ.

GRAJSKI 
STOLP

GRAJSKO 
OBZIDJE

VODNJAK

LESENI MOST

GRAJSKA 
KAPELA

KONJUŠNICA
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MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

VSTAVITE BESEDE V DESNEM STOLPCU NA 
USTREZNO MESTO.

ALI STE VEDELI?
___________ je rudarski pozdrav, v katerem odmeva 
srčnost starih rudarskih vrednot. 

Rudarsko _____________ sestavljajo črne hlače 
in suknjič, črna kapa in bele rokavice. Posebnost je 
28 zlatih gumbov na suknjiču, ki naj bi simbolično 
predstavljali starost sv. ___________, zaščitnice 
rudarjev, ko je umrla.

Star običaj sprejemanja novincev med 
__________________ se imenuje skok čez kožo. 

Slovenski rudarji praznujejo svoj ___________ 3. 
julija, v spomin na petdnevno gladovno stavko, ki so 
jo leta 1934 začeli zasavski rudarji.

Premog, ki ga kopljejo rudarji v premogovniku 
Velenje, se imenuje ___________ in je najmlajša 
vrsta premoga. Star je približno 2 milijona let.

Doslej so v velenjskem rudniku odkopali več 
kot 220 milijonov ton lignita. Če bi ga naložili na 
____________, bi lahko z njimi sestavili kompozicijo, 
ki bi dvakrat obkrožila Zemljo.

Rudniško __________ v velenjskem rudniku iz leta 
1888 je najstarejše še delujoče dvigalo v Sloveniji.

Skupna dolžina vseh ___________ v premogovniku 
znaša približno 55 kilometrov, najgloblji del pa se 
nahaja na globini 550 metrov.

LIGNIT

SREČNO

ROVOV

VAGONE

DVIGALO

UNIFORMO

PRAZNIK

BARBARE

STARE 
RUDARJE
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ALI POZNAŠ BESEDE, POVEZANE Z RUDARSTVOM?

REŠI KRIŽANKO, V NJEJ SE SKRIVA TUDI IME IN 
PRIIMEK PESNIKA, KI JE NAPISAL NASLEDNJE 
VERZE:

Globočje in globočje, dol v prepad …
Bojiš-li vožnje se pod zemljo čudne,
ko peljal bi v vodnjak se, bratec moj? 
Kaj, če utrga se železna vrv?
In vse to pade z viška zdaj tja dol
globoko več sto metrov … Ni to šala!
Otročje misli in otročji strah!
Kaj ne, tovariš? Kdor se rad boji,
pod zemljo ta ne hodi kruha iskat …

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. zaščitnica rudarjev

2. vrsta premoga, ki ga 
kopljejo v Velenju

3. pripomoček, s katerim 
si rudarji svetijo v rovu.

4. vodoraven cevast 
prostor pod zemeljskim 
površjem

5. rudarski pozdrav

6. vozilo za prevažanje 
tovora po tirnicah

7. berkmandelc

8. orodje za kopanje

9. zaščitno pokrivalo 
delavcev v rudniku

10. delavec, ki koplje 
premog, rudo

11. kontrolna ploščica, ki 
jo rudarji obesijo na tablo 
po koncu »šihta« 
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IZLET 
MORJE

NA 
Slovensko morje predstavlja del severnega Jadrana oziroma del Tržaškega zaliva. 
Slovenska obala meji na Italijo in Hrvaško, oblivajo jo pa Koprski, Strunjanski ter 
Piranski zaliv, delijo si jo pa občine Koper, Izola in Piran. Slovenska obala meri 
nekaj več kot 43 kilometrov in sodi med najkrajše evropske obale. Če bi vsak od 
Slovencev dobil svoj košček, bi bilo to 20 cm. Najgloblja točka slovenskega morja 
je na globini 37 m, v povprečju pa je globina okoli 17 m. Na našem izletu si bomo 
ogledali dva znana slovenska obmorska kraja.

PREBERI TRDITVE IN JIH POVEŽI Z USTREZNIM 
OBMORSKIM KRAJEM.

Mesto leži na koncu polotoka.

V kraju ležita jezeri, ki sodita med naravne 
spomenike. Eno je sladkovodno, v drugem pa se 
mešata sladka in slana voda.

Gre za manjši zaliv, obdan z gričevjem.

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

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

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

V mestu ima svoje prostore Akvarij, v katerem si lahko 
ogledate okoli 200 prebivalcev podmorskega sveta.

FIESA

PIRAN

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

Gregor in Nina sta mlada glasbenika, 
brat in sestra, ki sta poznana kot člana 
družinske zasedbe Volk Folk, v kateri 
skupaj z očetom Romeom poustvarjata 
slovensko ljudsko glasbeno izročilo. 
Gregorju, ki nastopa predvsem kot 
violinist, se že na daleč sliši, kako je 
prežet s strastjo do električne kitare 
in različnih glasbenih zvrsti. V zadnjem 
času se vse bolj uveljavlja tudi kot 
pevec, ki v svojih interpretacijah s 
prepoznavnim, neobdelanim vokalom 
izraža pristno življenjsko moč. Nina 
je ena redkih, ki na Slovenskem še 
igrajo tržaško diatonično harmoniko 
in oprekelj. Kot najstnica se je izjemno 
navdušila nad ljudsko glasbo. Ravno ta 
zvrst ji predstavlja podlago za vsakršno 
glasbeno ustvarjalnost. Diplomirala 
je iz klavirja na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani.

KONCERT SLOVENSKE 
LJUDSKE GLASBE

Za koncert na mladinski poletni šoli 
sta pripravila izbor ljudskih pesmi, od 
katerih bodo mnoge prvič zazvenele 
v sodobni preobleki. Izvedla jih bosta 
ob inštrumentalni spremljavi in se s 
tem oddaljila od izvajalske prakse, 
ustaljene v tradicionalnih vzorcih.

MALO
LA
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Člani gledališke skupine Pavliha, 
ki delujejo v okviru Slovenskega 
kulturnega društva Celovec, se nam 
bodo predstavili s predstavo Dobro. 
Boljše. ©7. Predstavo je režiral 
Aleksander Tolmaier, besedilo so 
napisali mladi sami. Igralci, ki so hkrati 
avtorji besedila, so različne prizore 
iz njihovega vsakdana sestavili v 
gledališko igro. To so prizori o nohtih, 
elektromanu, kazinu, babici, hotelu, 
gozdnem duhcu … Teme so vzete iz 
njihovega vsakdanjega življenja, zato 
so to teme, ki so mladostnikom blizu. 
Igrajo Anna Gruber, Alina Saher, Lara 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 
DOBRO. BOLJŠE. ©7

Kurasch, Elija Habernik, Jakob in Luka 
Gutownig in Samuel Kaiser, ki so tudi 
izdelali kostume in sceno. Skupino vodi 
Katarina Gotownig Furst, za zvoke, 
šume in ritem pa je poskrbel Edi Oraže. 

Ali prepoznate katerega od sošolcev z Mladinske poletne šole?

NASTOP SLOVENSKIH DIJAKOV 
IZ ARGENTINE IN KANADE

Vsako leto se Mladinske poletne šole 
udeležujejo tudi slovenski dijaki iz Ar-
gentine in Kanade, ki tam obiskujejo 
slovenski srednješolski tečaj. Skupi-
na iz Argentine se nam bo predstavila 
s kratkim kulturnim programom, ki 
so ga naslovili Moja pot – naša pot in 
nam s pesmijo in recitacijami prika-
zala skupno pot skozi slovensko šol-
stvo. Tudi skupina iz Kanade se nam bo 
predstavila skozi slovensko pesem, ki 
je, kot pravijo, ena od univerzalnih ob-
lik človekovega izražanja, ni omejena 
na prostor in čas in ima poseben čar in 
posebno moč.
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STE V BTC-JU SPOZNALI TUDI KAKŠNE SLOVENSKE 
TRGOVINE? ALI VESTE, KATERA TRGOVINA BI BILA 
PRAVA, ČE BI ŽELELI KUPITI …

PRIJETNO S 
KORISTNIM

BTC – ENO NAJVEČJIH NAKUPOVALNIH 
SREDIŠČ V EVROPI
BTC je največje nakupovalno, poslovno, 
in rekreativno zabavišče v Ljubljani, 
ki ga vsako leto obišče 20 milijonov 
obiskovalcev. BTC poleg več kot 450 
malih butičnih trgovin in nekaj deset 
veleblagovnic ponuja tudi več kot 
8000 brezplačnih parkirnih mest, 
avtopralnico, pošto, lekarno, banke, 
turistične agencije, finančne točke, 
gostinske lokale in mini pivovarne. V 
BTC-ju se vedno kaj dogaja: degustacije, 

nagradne igre, odbojka na mivki, 
razstave, nastopi znanih glasbenikov ... 
Nakupovalno središče je z mestnim 
središčem povezano z mestnim 
avtobusom in z vlakom z ljubljanske 
železniške postaje, v samem mestu 
pa se lahko prevažate z brezplačnim 
avtobusom. 

Če ste ljubitelji trgovskih središč, vam 
bo obisk BTC-ja pisan na kožo!

1. domačo čokolado in piškote

2. zgoščenko in kartuše za tiskalnik

3. zlat prstan, verižico, zapestnico 

4. kopalke, modrček, spodnje perilo

5. medvedka, sestavljanko, vodno 
pištolo

6. kuharico, knjigo o Sloveniji, roman

7. blago, zadrgo, gumbe, sukanec

(ŠTEVILKO VPIŠI K USTREZNI 
TRGOVINI)
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ZDRAV DUH V 
ZDRAVEM TELESU

ŠMARNA GORA
Šmarna gora je zagotovo najbolj 
obiskana gora v Sloveniji. Nanjo nas 
pripeljejo številne poti in steze, na 
katerih srečamo tudi ljubitelje nekaterih 
ekstremnih športov, kot so gorski tek, 
prosto plezanje, jadralno padalstvo, 
kolesarjenje, pozimi pa se po poteh 
lahko spustimo s sankami ali s smučmi. 
Od vznožja do vrha moramo premagati 
približno 350 m višinske razlike. Tik 
pod vrhom najdemo zvonček, ki nam 
izpolni skrito željo, če pozvonimo tako, 
da za vrv potegnemo enkrat, zvonček 
pa se oglasi trikrat. Na vrhu Šmarne 
gore nas čakajo cerkev, posvečena 
Mariji, po kateri je gora dobila tudi ime, 
gostilna Ledinek in čudovit razgled. 

Ljubitelji Šmarne gore radi tekmujejo 
v tem, kdo prej pride na vrh Šmarne 
gore. Najboljši tekmovalci ga osvojijo v 
manj kot 12 minutah, navadni smrtniki 
pa za vzpon potrebujemo od 30 do 50 
minut. 

Ali veste, da se je v vasi Zavrh pod Šmarno 
goro rodil Jakob Aljaž, duhovnik in 
navdušen planinec, po katerem se imenuje 
Aljažev stolp na vrhu Triglava?

Ali veste, da zvonovi šmarnogorske cerkve 
nikoli ne zvonijo ob 12.00, ampak vedno ob 
11.30? 

Ali veste, da je gostila na Šmarni gori 
najbolj znana po odličnem čaju in ričetu, 
v stojnicah ob gostilni pa lahko kupite 
najboljše preste?
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A A G R M A D A B O U B

N T T C S N L S I T E P

A S A J D E L G Z A R I

J E K C A P C G U C H Z

L R A J I C A K R A M L

B P A C I L E P A K P E

U M I Ž D R K K Y L I T

J C Š L V J I X V C T G

L A R O G A N R A M Š V

H F D V J V Y Z R N R Č

U G Ž Z I E L B Z Y V S

D U F Z V O N Ž E L J A

GRMADA
IZLET

KAPELICA
LJUBLJANA
MARKACIJA 

PRESTA
RAZGLED

ŠMARNA GORA
ZVON ŽELJA
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KOPALIŠČE ATLANTIS

V poletnih dneh postane v Ljubljani 
običajno zelo vroče. Takrat je prosto 
popoldne najbolje izkoristiti za vodno 
osvežitev. Blizu centra Ljubljane se 
nahaja več kopališč. Mi bomo svojo 
plavalno kondicijo preizkusili na 
kopališču Atlantis

VODNO MESTO 
ATLANTIS 
je edinstven del BTC Cityja, 
najpomembnejšega nakupovalnega, 
poslovnega, in rekreativno-
zabaviščnega središča v Ljubljani. 
Atlantis je vodni park za vse generacije: 
tako za tiste, ki si želijo adrenalinske 
zabave, kot za tiste, ki potrebujejo 
umirjeno sprostitev. Kopica urejenih 
bazenov je ne glede na letni čas in 
vreme gotovo prava izbira za aktivno, 
zabavno in sproščeno preživljanje 
prostega časa. Ne pozabite kopalk in 
brisače!

ŠPORTNE IGRE

Kdo je boljši v odbojki? Kdo v košarki 
in nogometu? Kdo je nepremagljiv 
v namiznem tenisu? Vabimo vas, da 
sestavite ekipe in se spustite v boj za 
»čast in slavo« in praktične nagrade. 
Poznate izraze v zvezi z omenjenimi 
športi? Preizkusite se. 
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NASTOP 
SKUPINE DUNK KINGS
Dunk kings je atraktivna akrobatska 
show skupina, ki z adrenalinskim 
zabijanjem na koš ter smešnimi 
norčijami navdušuje in zabava akcije in 
smeha željne oboževalce po Sloveniji, 
Evropi in drugod po svetu.

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

KORAKI
ENAJSTMETROVKA
KAZENSKI PROSTOR
PROSTI MET
KOŠ
ŽOGICA

KOŠARKA NOGOMET ODBOJKA NAMIZNI TENIS

BESEDE RAZVRSTITE GLEDE NA TO, PRI KATEREM 
ŠPORTU JIH UPORABLJAMO. POZOR, NEKATERE 
IZRAZE UPORABLJAMO PRI VEČ ŠPORTIH.

VRATNICA
TABLA
MREŽA
LOPAR
MREŽICA
SERVIS

POLČAS
VRATAR
TROJKA
DROG
NIZ
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ZAPISKI
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9. Mladinska poletna šola slovenščine
Vodnik po programu. 
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