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Dragi udeleženci mladinske poletne šole!

Leto je naokrog in spet je pred nami mladinska poletna 
šola slovenščine, letos že peta po vrsti. V tednih, ki sta pred 
vami, se vam obeta marsikaj zanimivega: spoznavali boste 
slovenščino, odkrivali drobce slovenske kulture in uživali 
v lepotah, ki nam jih ponuja narava. Nekateri boste z nami 
prvič, drugi pa ste že naši stari znanci in že približno veste, 
kakšne dogodivščine vas čakajo. Karkokoli, želimo si, da bi v 
teh dneh začutili utrip Slovenije, po koncu mladinske poletne 
šole pa še bolj navdušeno klepetali v slovenščini.

Upamo, da boste tudi letos ugotovili, da je poletje brez 
mladinske poletne šole slovenščine res brez veze.

Sodelavci 
Mladinske poletne šole 

slovenščine
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JEZIKOVNI TEČAJ
V ponedeljek, 5. julija 2010, se bo tečaj začel z uvrstitvenim testom, ki bo ob 9.00 v 
dijaškem domu. Po testu bo voden ogled Ljubljane, ob 13.00 pa bo kosilo. 

Pouk bo v Srednji zdravstveni šoli na Poljanski 61 v Ljubljani, v neposredni bližini 
Dijaškega doma Poljane. Prvi dan bo potekal od 15.00 do 17.00, ko se boste prvič 
srečali s svojo skupino in s svojim učiteljem. Po pouku, ob 17.00, bo otvoritvena 
slovesnost.

V torek in vse naslednje dni bo pouk od 9.00 do 12.30.

PREHRANA
V Dijaškem domu boste imeli polni penzion (zajtrk, kosilo in večerjo). Prvi obrok 
bo večerja v nedeljo, 6. julija, zadnji pa zajtrk v soboto, 17. julija. V Dijaškem domu 
Poljane se lahko prehranjujete tudi udeleženci Mladinske poletne šole, ki stanu-
jete pri sorodnikih. K obroku se morate prijaviti en dan prej ali zjutraj na recepciji 
dijaškega doma.

7.00 – 8.30 zajtrk 4 EUR
12.30 –14.00 kosilo 5,50 EUR
19.00 – 20.00 večerja 4 EUR

NAMESTITEV
Spali boste v troposteljnih sobah. Po štiri sobe si delijo kopalnico, dijaki in dijakinje 
so ločeni med seboj. V domu so vam na voljo športni rekviziti, telovadnica in igrišča. 
V dijaškem domu velja hišni red, ki se ga morate držati. Hišni red prepoveduje ka-
jenje, posedovanje ali pitje alkohola ter po 22. uri zahteva tišino.

TELEFONI IN INTERNET
Najprimernejši čas za sprejemanje telefonskih klicev v recepciji doma je med 13. 
in 14. uro in med 19. in 22. uro.: +386 (0)1 300 31 37.
Program in organizacija Mladinske poletne šole: +386 (0) 31 321819.

Internet je v Dijaškem domu Poljane stalno na voljo, cena za 15 minut uporabe je 
0,40 EUR.
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ODHOD
Svoj odhod načrtujte tako, da boste dijaški dom zapustili v petek (16. julija) po 
zaključku tečaja, možen odhod pa je tudi v soboto (17. julija) po zajtrku.

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 center Ljubljane boste lahko odhajali samo v spremstvu asistentov oziroma 
vzgojiteljev, kadar se boste tako dogovorili.

Srednja zdravstvena šola
Poljanska cesta 61, 
Ljubljana
Tel.: +386 1300-16-11
szslj@guest.arnes.si

Dijaški dom Poljane
Potočnikova 3, 

Ljubljana
Tel.: +386 1 300 31 37

dd-poljane@guest.arnes.si
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Popoldne in med vikendom bodo za vas organizirane različne 
kulturne, športne, zabavne dejavnosti in izleti. Pri tem vas bodo 
spremljale asistentke Mladinske poletne šole. 
Upamo, da boste uživali!

nedelja, 4.7.

Prihod udeležencev, 
ki stanujejo v DDP
Sestanek s starši 

ponedeljek, 5. 7.

Uvrstitev 
Ogled starega mestnega jedra 
Ljubljane
Jezikovni tečaj 
Otvoritev
Spoznavni večer  

torek, 6. 7.

Jezikovni tečaj 
Veslanje/Živalski vrt
Slovenski film: 
Življenje kot v filmu 

9.00
10.30

15.00-17.00
17.00
20.00

od 12.00

18.00

9.00-12.30
14.30
20.15

9.00-12.30
14.30
20.00

9.00-12.30
14.30

20.30

9.00-12.30
14.30
20.15

sreda, 7. 7. 

Jezikovni tečaj 
Veslanje/Živalski vrt
Pogovor z 
Nejko Omahen 

cetrtek, 8. 7.

Jezikovni tečaj 
Izlet na Dolenjsko: 
Županova jama/Cerkev sv. Miklavža
Predstava 
(A. Rozman Roza: 
Kabarete simplozij) 

petek, 9. 7. 

Jezikovni tečaj (SZŠ)
Plavanje
Nastop slovenskega 
tolkalnega projekta 
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nedelja, 11.7.

Izlet na morjeponedeljek, 12. 7.

Jezikovni tečaj 
Ples/žongliranje/modelarstvo
Predavanje: Živali okoli nas

torek, 13. 7.

9.00-12.30
15.00
20.15

9.00-12.30
14.30
20.00

9.00-12.30
12.45

9.00-12.30
15.00
20.00

9.00-12.30
14.30
20.30

Jezikovni tečaj 
Pouk v živo (BTC)
Predavanje 
o slovenski risankisreda, 14. 7.

Jezikovni tečaj 
Turnir v odbojki/nogometu 
Nastop dijakov 
iz Argentine in Kanade

cetrtek, 15. 7.

Jezikovni tečaj 
Plavanje/Šmarna gora
Zaključni večer

petek, 16. 7.

Jezikovni tečaj 
Zaključek tečaja s starši; 
po zaključku odhod 
udeležencev       

sobota, 10. 7. 

sobota, 17. 7.

Velika planina

Po zajtrku 
možen odhod udeležencev

* Pridružujemo si pravico do 
sprememb v programu.

Uvrstitev 
Ogled starega mestnega jedra 
Ljubljane
Jezikovni tečaj 
Otvoritev
Spoznavni večer  
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Na karti Slovenije označi kraje, 
ki jih bomo spoznali na 

5. mladinski poletni šoli slovenščine.
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Ljubljana je z 275.000 prebivalci glavno in največje mesto v Sloveniji ter 
hkrati njen najpomembnejši gospodarski center.
 
Arhitekturno podobo slovenskega glavnega mesta je odločilno zaznamov-
al svetovno znan slovenski arhitekt Jože Plečnik, zato Ljubljano nekateri 
imenujejo kar Plečnikova Ljubljana. 

Vožnja s tirno vzpenjačo od vstopa na Krekovem trgu do izstopa v grajsko 
podzemlje traja natanko 1 minuto.

Od blagajne, kjer kupite vstopnico, pa do vrha stolpa na Ljubljanskem 
gradu je natanko 100 stopnic. Z vrha razglednega stolpa je Ljubljana kot 
na dlani. Pa ne samo Ljubljana: ob lepem vremenu vam pogled zajame 
pol Slovenije: Kamniško-Savinjske Alpe in celo najvišjo slovensko goro 
Triglav (2864 m).

Stari del mesta, stisnjen med reko in gričem, je s časom postajal preozek, 
zato je mestna oblast izdala pravilo, da lahko domačini gradijo hiše le z 
največ tremi okni v enem nadstropju. 

V stavbi Semenišča na ljubljanski tržnici je dvonadstropna baročna 
knjižnica, ki so jo na pobudo članov Academie Operosorum ustanovili leta 
1701 in je bila prva javna knjižnica v Ljubljani.

Vsako nedeljo dopoldne se ob Ljubljanici, na promenadnem Cankarjevem 
nabrežju, dogaja bolšji sejem, ena najbolj znanih evropskih uličnih prodaj 
starin.

Sredi maja, na zadnji šolski dan, na tisoče slovenskih maturantov zapleše 
četvorko, največji sinhroni ples na svetu. Vsako leto podrejo rekord v 
udeležbi in se vpišejo v Guinnessovo knjigo rekordov.

ZANIMIVOSTI O LJUBLJANI
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Preveri svoje poznavanje ljubljanskih znamenitosti. Če boš 
pravilno povezal(a) ime znamenitosti s sliko, boš izvedel(a), kaj 
se skriva v grbu mesta Ljubljane.

1 MESTNA HIŠA
2 UNIVERZA
3 JAKOPIČEVO SPREHAJALIŠČE
4 LJUBLJANICA
5 PREŠERNOV TRG

6 ZMAJSKI MOST
7 CANKARJEV DOM
8 STOLNICA
9 TRŽNICA
10 TROMOSTOVJE

11 ROŽNIK 
12 ROBBOV VODNJAK
13 LJUBLJANSKI GRAD
14 PARLAMENT
15 STARA LJUBLJANA 

J

N

J

K

S

J

A

B

Z

U

M

L

A

I

      L
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Ž

Živé naj vsi naródi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
ki hrepené docakat’ dan,
ne vrag, le sosed bo mejak!
prost bo vsak,
da, koder sonce hodi,

Uporabi svojo 
ustvarjalno žilico 

in nariši ljubljanski 
grb.    

Na osrednjem trgu v Ljubljani stoji 
Prešernov spomenik. 
France Prešeren je avtor Zdravljice, 
7. kitica Zdravljice pa je slovenska 
himna. 
Popravi vrstni red, tako da bo 
pravilen.

I
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TURKI SO V DEŽELI ...
V srednjem veku je slovenskim deželam grozila nevar-
nost. Vanjo so vdirali in jo pustošili Turki. Gradovi, ki so 
bili zgrajeni na okoliških hribih, so bili preslabo organizira-
ni, da bi lahko branili podložnike pred turško nevarnostjo. 
Zato so se ljudje znašli sami. Ko so turški vojaki prihajali v 
deželo, so na vseh višjih vzpetinah zagoreli kresovi, ki so 
opozarjali ljudi, naj se skrijejo. Na srednjeveškem območju 
Grosuplja so se znašli tako, da so ženske, otroke in os-
tarele ljudi ter nekaj živeža skrili kar v Ledenico, dvorano 
v današnji Županovi jami. Po nasvetu menihov iz Stične pa 
so konec 15. stoletja ob cerkvici sv. Miklavža nad Cero-
vim zgradili obzidje. Znotraj utrdbe so imeli več prostora 
za shranjevanje hrane in obrambo. Hrib, na katerem je 
cerkvica, se zato danes imenuje Tabor, taborsko obzidje 
pa velja za eno najbolje ohranjenih v Sloveniji.

Grosuplje je razvito obrtno in industrijsko mesto, ki je od Lju-
bljane oddaljeno le 19 kilometrov. Leži že na območju značilne 
gričevnate dolenjske pokrajine. Dolenjsko krasijo številni vino-
gradi, znana pa je tudi po velikem številu gradov. Kar nekaj gra-
dov lahko najdete tudi v okolici Grosuplja, predvsem pa v okolici 
kraja izstopajo naravne lepote, še posebej kraški pojavi. 
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V besedilu je nekaj težjih besed. Ali veš, kaj pomenijo? 
Obkroži črko pred ustrezno razlago pomena besede. 
Črke pred pravilnimi odgovori izpiši. Dobil(a) boš ime 
svetnika, ki mu je posvečena cerkvica na sliki. Tudi ti 
jo boš obiskal(a).

PUSTOŠITI
m) uničevati
n)  čistiti stanovanje
o)  hoditi po puščavi

PODLOŽNIK
u) posebna vrsta drevesa    
i)  človek, ki je podrejen 
     svojemu gospodarju
j)  predmet, ki ga damo pod posodo

foto: Arhiv Turizma Ljubljana

1 2

3

5

76

4

VZPETINA
k)  hrib
d)  dolina
e)  hrana, značilna za Dolenjsko KRES

a)  kakovostno dolenjsko vino
u)  velika črna ptica
l)   velik ogenj, ki gori na hribuŽIVEŽ

m)  kraški pojav
z)   nagajiv otrok
a)  hrana

MENIH
f)  kozarec, iz katerega se pije vino
v)  človek, ki živi v samostanu
j)   moški, ki poje

 UTRDBA
a)  kapnik v kraški jami
ž)  zgradba za obrambo 
     pred sovražnikom
b)  ženska, ki pleše poseben 
     dolenjski ples
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V spodnjem besedilu manjkajo nekatere besede in besedne zveze, 
ki so navedene spodaj. Razvrsti jih na ustrezno mesto, tako da bo 
besedilo smiselno. 

5 ZANIMIVOSTI O ŽUPANOVI JAMI

Jama, ki je prava lepotica dolenjskega kraškega sveta, je bila prvič 
omenjena že v 17. stoletju. O njej je v svoji Slavi vojvodine Kranjske 
nekaj besed zapisal ___________________(1). 

Ime Županova jama je dobila po ___________________ (2), ki jo je leta 
1926 odkril. V jamo je prišel skozi 11 metrov globoko brezno.

Leži 8 kilometrov južno od Grosuplja, v bližini hriba Tabor nad 
Cerovim. Od tod izhaja njeno drugo ime. 

Jama ima ________________ (3), ki jih povezuje 600 metrov urejene 
poti.

V jami najdemo različne pojave: od kapnikov vseh vrst oblik in barv, 
brezen do sigastih ponev s kristalno čisto vodo. Posebno zanimivi 
pa so v zimskem času _______________ (4), ki nastanejo v dvorani, 
imenovani Ledenica. Najmogočnejša kapniška skupina v jami pa je 
prestol kralja Matjaža, ki stoji v Matjaževi dvorani.

a) Janez Vajkard Valvasor 

b) sedem čudovitih dvoran

c) ledeni kapniki

č) županu Josipu Permetu
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Nedaleč od glavnega mesta Ljubljane se srečate s planinskim 
svetom. V gorski verigi na severu Slovenije, Kamniško-Savinjskih 
Alpah, se razprostira planota Velika planina. Povprečna nadmor-
ska višina planote je 1500 metrov. Na Veliki planini lahko uživate v 
čisti naravi, svežem zraku in družbi prijaznih pastirjev. Da, prav ste 
prebrali. Konec pomladi na Veliki planini postane zelo živahno, saj 
pastirji nanjo pripeljejo svoje črede krav.

Potrudi se in reši naslednjo premetanko ter ugotovi, 
kaj je največja znamenitost Velike planine?

Foto: Ana Erman

a) Janez Vajkard Valvasor 

b) sedem čudovitih dvoran

c) ledeni kapniki

č) županu Josipu Permetu
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Naselje je postalo že pravi 
simbol Velike planine. Pastir-
ski stanovi so znani po svoji 
tipični arhitekturi. Njihove 
strehe so krite s skodlami in 
segajo skoraj do tal.

Foto: Ana Erman

Na Veliko planino lahko pridete na različne načine. Ena od možnosti je, da 
greste peš.  Kako pa si na Veliko planino prišel ti? ______________________

SKODLE

PASTIRSKI STAN

Planinski svet nudi veliko možnosti za 
sprostitev in šport. Na Veliki planini lah-
ko čas zapolnite s kolesarjenjem, spre-
hajanjem po pašnikih, pohodništvom, v 
zimskem času pa pridejo na svoj račun 
tudi smučarski navdušenci. Ko pa se 
po aktivnem dnevu oglasijo želodčki, 
za vas poskrbijo planinski domovi in 
gostišča, kjer si lahko privoščite pravo 
pastirsko malico: kislo mleko in žgance.

Nad pastirskim naseljem stoji kapela Marije Snežne, 
ki so jo zgradili že pred 2. svetovno vojno. Med vojno so 
jo nemški vojaki požgali. Na pobudo pastirjev pa je bila 
ponovno postavljena leta 1988. 

Med naravne znamenitosti velike planine pa zagotovo sodi 
kamniška murka, ki je uvrščena med ogrožene rastline.  Na 
planini jo najpogosteje srečate v mesecu juniju, ko travnike 
krasi s svojimi vijoličasto-rožnatimi cvetovi. 

Foto: Ana Erman
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sir, značilen za območje 
Velike planine.

Spodaj so slike, povezane z Veliko planino (kaj lahko tam vidiš 
in počneš). Med njimi sta 2 vsiljivki. Prečrtaj ju. Za druge slike 
pa po vrsti zapiši v križanko, kaj predstavljajo.
V predzadnje polje v križanki vpiši, kaj na Veliki planini ponudijo 
za malico.
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Slovenija je država, ki se na sicer majhni površini razteza 
vse od goratega območja Alp do obale Jadranskega mor-
ja. Posebna zanimivost te dežele je, da se lahko  v enem 
dnevu najprej povzpnete v gore nad dva tisoč metrov nad-
morske višine, že čez dobro uro pa se sproščate ob pla-

vanju v morju. 
Če obiščete Slovenijo v poletnem času, si za 
popolno doživetje dežele morate privoščiti 
uživanje ob razigranem valovanju morja in 
odkrivanju kulturnih in naravnih zname-
nitosti, ki jih skrivajo primorski kraji. Slov-
enska obala Jadranskega morja je dolga 
približno 46,6 km in je najkrajša evropska 
obala. Za ta del Slovenije je značilno sredo-
zemsko podnebje s toplimi poletji in blagi-
mi zimami. Bujno sredozemsko rastlinje – 
ciprese, fige, kakiji, oljke, pinije ter značilna 
arhitektura krasijo okolje. 

Na poti iz Ljubljane do obalnih mest pa 
srečamo eno od pomembnejših turističnih 
točk v Sloveniji. To je Lipica, ki je ena 
najstarejših kobilarn na svetu. Leži na 
območju Krasa. Kras je pokrajina, ki se 
razteza med Tržaškim zalivom in Vipavsko 
dolino ter med Soško dolino in Brkini. Zanjo 
je značilno, da je voda v apnencu ustvarila 
posebne kraške pojave, kot so vrtače, jame, 
brezna, presihajoča jezera, ter s tem dala 
pokrajini edinstven videz. 
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Dobro poslušaj razlago vodiča in obkroži, ali trditve o Kobilarni Lipica držijo ali ne. Po 
vrsti preberi črke, ki si jih obkrožil(a). Katera beseda se skriva v njih?
        
V letu 2010 Kobilarna Lipica praznuje svojo 430. obletnico.  L A
Lipica leži na Gorenjskem.      G I
Kobilarna Lipica je bila ustanovljena leta 1470.   E P
Lipicanec je čistokrvna pasma konj, vzrejena v Lipici.   I J
Ko se lipicanci skotijo, so običajno temne barve.   C R
V povojnem času je Kobilarna Lipica razvila lastno klasično šolo jahanja. A Č
V Lipici se lahko okrepčate z dobrotami s Krasa, kot je na primer pršut. N M
V Lipici lahko jahate konje, se peljete s kočijo ter igrate golf in tenis. E U
Ena od dejavnosti, ki jo lahko počnete v Lipici, je kopanje v morju.  K C

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

Poveži trditve z ustreznim obmorskim krajem.
Tisti kraj, ki ima več povezav, je starejši. 

Kateri kraj je to?

Fiesa

piran

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.

res 
je

ni
res
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1. Žival, ki nosi oklep. 
                       2.     

3. Žival, ki se nahaja v znaku živalskega vrta?
4. Žival, ki je v istem prostoru kot noj.       

5. Katera žival je nasproti leva?
6. Žival, ki plava v bazenu.

  7.
  

   
       8.

9. Nočna ptica (najdeš jo poleg papagajev).
10. Najvišja žival v živalskem vrtu.

11. Kako pravimo prostoru, kjer 
      so zaprte živali?

  ŽIVALSKI VRT
Si predstavljate kletke z živalmi v središču Ljubljane? Najbrž bolj težko. No, pa 
vendarle je znano, da so bile prve kletke ljubljanskega živalskega vrta v središču 
Ljubljane blizu današnje RTV Slovenija. Živalski vrt Ljubljana je bil ustanovljen 
leta 1949. Danes je od centra oddaljen približno 10 minut hoje. V vrtu so zbrane 
živalske vrste z vseh kontinentov, ponaša pa se predvsem z vrstami, značilnimi za 
področje, kjer se stikajo alpski, panonski in sredozemski svet.

Razglej se po živalskem vrtu, uživaj ob opazovanje znanih 
in manj znanih živali ter zraven reši križanko.
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  PLES, ŽONGLIRANJE IN MODELARSTVO

VALČEK, 
POLKA, 
SAMBA, 
SALSA, 

ČAČAČA, 
ORIENTALSKI (ples), 

HIPHOP, 
BALET, 
STEP, 

ČETVORKA, 
LJUDSKI (ples), 

TANGO

Ste kdaj opazovali spretne prste žonglerja in si želeli, da bi tudi vi znali 
vrteti v zraku pet žogic naenkrat? Ali ste mogoče kdaj videli v zraku leteti 
majhne modele letal in ste pomislili, da bi bilo super, če bi tudi sami izde-
lali kdaj kaj podobnega? Ste mogoče kdaj občudovali gibe plesalcev, ki 
se v ritmu glasbe zdijo tako preprosti, a ko ste poskusili sami, ni bilo več 
tako enostavno? Če ste na katero od teh treh vprašanj odgovorili pritrdil-
no, boste v popoldanskem programu 5. mladinske poletne šole zagotovo 
uživali. Izbirali boste lahko med delavnicami plesa, žongliranja ter mod-
elarstva in se ob vodstvu strokovnjakov s posameznih področij v prijet-
nem vzdušju naučili prvih plesnih korakov, začetnih žonglerskih veščin ali 
izdelali svoj prvi model. 

Katere dejavnosti se bo udeležil Miha? Med črkami vodoravno, navpično in poševno, 
naprej in nazaj poišči besede, ki so napisane spodaj. Gre za vrste plesa. 

Ko najdeš vse besede, ti bo nekaj črk ostalo. Med njimi izbriši vse U, Č, Š in S, preo-
stale črke pa premeči in iz njih sestavi ime dejavnosti, ki se je bo udeležil Miha.
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BTC
ENO NAJVEČJIH NAKUPOVALNIH SREDIŠČ V EVROPI

BTC je največje nakupovalno, poslovno, in 
rekreativno zabavišče v Ljubljani, ki ga vsako leto 
obišče 20 milijonov obiskovalcev. BTC poleg več 
kot 450 malih butičnih trgovin in nekaj deset vele-
blagovnic ponuja tudi več kot 8000 brezplačnih 
parkirnih mest, avtopralnico, pošto, lekarno, ban-
ke, turistične agencije, finančne točke, gostinske 
lokale in mini pivovarne. V BTC-ju se vedno kaj 
dogaja: degustacije, nagradne igre, odbojka na mi-
vki, razstave, nastopi znanih glasbenikov ... Naku-
povalno središče je z mestnim središčem poveza-
no 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!

PREDAVANJE ŽIVALI V SLOVENIJI

Ivan Esenko se je že od mladih nog zanimal za 
naravo. Otroštvo je preživel v Litiji in se ob bregov-
ih reke Save spoznaval z rastlinami in živalmi, ki 
jo obdajajo, zato ni čudno, da je tudi svojo poklicno 
pot izbral na področju veterine. Sedaj se posveča 
predvsem proučevanju živalstva in njegovega po-
mena v vrtni ekologiji, o čemer je napisal vrsto 
poljudnih in strokovnih člankov in tudi več knjig, 
ter imel več predavanj na to temo. Poleg tega se 
ukvarja z naravoslovno fotografijo, predvsem s 
portretiranjem živali.

Na predavanju vam bo predstavil nekaj zanimivo-
sti o živalih, ki se vsak dan znajdejo v naši bližini.
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PREDAVANJE O SLOVENSKI RISANKI
Oboževali smo jih kot otroci in za spros-
titev si jih še vedno z veseljem ogleda-
mo. Skoraj gotovo ste enakega mnenja 
tudi vi. Govorimo namreč o risankah. Ju-
naki, pa naj bodo risani ali računalniško 
animirani, nas popeljejo v nove svetove, 
nas zabavajo ali poučujejo. Tudi na slov-
enskih tleh ima tradicija risanega fima 
že kar dolgo brado. 

Prvi slovenski animirani film v pro-
fesionalni produkciji (Triglav film) je 
bil v Ljubljani prikazan pred skoraj 
šestdesetimi leti, zgodovinske začetke 
pa bi lahko iskali še kakšnih trideset let 
dlje v preteklosti, vendar so na žalost 
materialni dokazi zaenkrat izgubljeni. 
Zgodovina slovenskega animiranega 
filma je v bistvu zgodovina posameznih 
avtorjev, saj v Sloveniji ni bilo studia ali 
šole za animirani film. Čeprav pogoji 
za produkcijo animiranega filma niso 

najboljši, pa je v zadnjih desetih letih 
nastalo nekaj nadpovprečno zanimivih 
slovenskih animiranih filmov. Še zmer-
aj so prisotni tradicionalni načini, vse 
bolj pa v ospredje stopa računalniška 
animacija. Dušan Kastelic si je tako z 
računalniško animiranim filmom Perk-
mandeljc  pridobil mednarodni sloves, 
z risanim filmom v klasični tehniki Bi-
zgeci pa je Grega Mastnak dosegel ve-
lik komercialni uspeh. Poleg že omen-
jenega pa sta aktualni tudi lutkovna ter 
eksperimentalna animacija. (povzeto po 
besedah Igorja Prassla, Programskega di-
rektorja Mednarodnega festivala animirane-
ga filma Animateka).
Na predavanju o slovenski risanki boste 
zagotovo slišali marsikaj novega.

Imaš tudi ti svojega najljubšega risane-
ga junaka? Preizkusi se, če ga znaš tudi 
sam(a) narisati.
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Nejka Omahen je mlada slovenska pis-
ateljica, ki piše pripovedna dela za mlade 
bralce. Pisanja se je lotila že zelo majhna, 
nadaljevala v osnovni šoli in nato v gim-
naziji zaslovela z mladinsko povestjo Sil-
vija. Ko je knjiga izšla, je bila Nejka stara 
komaj petnajst let. Poleg Silvije je mlada 
pisateljica napisala še Življenje kot v fil-
mu, Dež, Veliko srce in Temno sonce. 

Mladostniki so nad Nejkinimi zgodbami 
navdušeni, saj s svojo napetostjo priteg-
nejo bralca, da jih prebere v eni sapi. Te 
mogoče zanima, zakaj se je Nejka Oma-
hen odločila, da bo pisala knjige? Ali pa 
mogoče to, koliko časa potrebuje, da 
napiše mladinski roman? Vse to in še 

POGOVOR Z NEJKO OMAHEN

Si si tudi ti želel(a) kdaj napisati čisto svojo knjigo? Za začetek se lahko 
preizkusiš ob nekoliko lažji nalogi. Sestavi kratko zgodbico, v njej pa 
poskusi uporabiti naslednje besede: POLSESTRA, PRIJATELJICA,
PRESELITI SE, ZALJUBITI SE, ZBEŽATI, SREČEN.

marsikaj nam bo pisateljica lahko zaupala 
kar osebno, ko nas bo obiskala.

Te muči radovednost, o čem njene pri-
povedi govorijo? Tudi to bomo izvedeli na 
5. mladinski poletni šoli. Ogledali si bomo 
namreč film z naslovom Življenje kot v 
filmu, ki je bil posnet po istoimenski mla-
dinski pripovedi Nejke Omahen. Zgodba 
govori o Juliji, ki se ji življenje zaplete, ko 
se njen oče preseli k svoji novi izbranki na 
obrobje Ljubljane. Julija mora z njim, tam 
pa spozna svojo novo polsestro. 

Dekleti se na začetku razumeta dobro ...
Ob ogledu filma pa izveš še vse ostalo.
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GLEDALIŠKA PREDSTAVA Kabarete simplozij
Scenarij:  Andrej Rozman Roza
Režija:   Andrej Rozman Roza
Igra:   Andrej Rozman Roza  

Andrej Rozman Roza je vsestranski umetniški ustvarjalec. V prvi vrsti je igralec, ust-
varja pa tudi predstave in pesmi za otroke, gledališke predstave ter satirično poezijo 
za odrasle. 
Kabarete simlozij je eno uro in pol dolga monokomedija, v kateri nas bo zabaval 
Andrej Rozman Roza. Igralec in ustvarjalec ob glasbeni spremljavi Gorana Završnika 
odigra različne like kar sam. Rdeča nit predstave je tekmovanje za izbor pesmi 
večera, pri čemer nam Andrej Rozman Roza postreže vse od venčka narodnih pesmi 
pa do popolnoma sveže izvedbe pesmi o Urški in povodnem možu, vmes pa seveda 
še marsikaj. Glavni cilj predstave je zagotovo zabavanje gledalcev. Zato brez skrbi! 
Za glasen smeh bo poskrbljeno. 

In še beseda o naslovu. Beseda kabareté pomeni kabaré v skrajno obubožani obliki.

SLOVENSKI 
TOLKALNI 
PROJEKT

Ljubezen do kakovostne glasbe in želja po od-
krivanju novih možnosti pri izvajanju skladb s 
tolkali sta bili povod za nastanek Slovenskega 
tolkalnega projekta (krajše SToP). Tolkalci sku-
paj delujejo od leta 1999, njihova posebnost pa 
so predvsem z ritmom napolnjeni koncerti in 
ustvarjanje glasbe s pomočjo različnih tolkal, 
pri čemer ne manjkajo niti povsem vsakdanji, 
uporabni predmeti, kot so kuhalnice, igrače, 
posode, žoge, kladiva ... Slovenski tolkalni pro-
jekt ima za seboj koncerte po Sloveniji in tu-
jini, svojo odprtost svežim idejam pa izkazuje 
s povezovanjem tudi z drugimi glasbenimi in 
umetniškimi zvrstmi (petjem, plesom). Na nji-
hovih koncertih je možno slišati strogo klasično 
glasbo, njihove lastne skladbe ter tudi sodobno 
elektro-akustično tolkalno glasbo. Njihov reper-
toar lahko ustreže tako zahtevni glasbeni publiki 
kot tudi čisto najmlajšim poslušalcem. 

Naj vas ritmi popeljejo v 
prijeten glasbeni dogodek, 
napolnjen z zabavo.
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VESLANJE PO LJUBLJANICI

Ljubljanica je reka, ki na svoji poti od Notranjske proti Savi večkrat 
ponikne pod zemljo in drugje spet izvira, vsakič pa se ji ob tem spre-
meni tudi ime. Rečemo ji tudi reka sedmih imen. 
Doslej smo vanjo zrli z mostov, ki krasijo center Ljubljane, zdaj pa jo 
bomo spoznali še z druge plati. Člani Kajak kanu kluba Ljubljanica pa 
bodo poskrbeli, da se bomo varno popeljali po reki in si ogledali mestni 
vrvež kar iz kanuja. 
 
Spodnji sliki se razlikujeta v 5 podrobnostih. Ali najdeš vse?

ODBOJKARSKI TURNIR
Mladinska poletna šola : Poletna šola. 
Kdo je boljši v odbojki? Vabimo vas, da 
sestavite ekipe in se spustite v boj za 
pokal poletne šole 2010 in za praktične 
nagrade. Tudi lektorji in asistentje vsako 
leto sestavijo svojo ekipo in poskušajo 
osvojiti pokal. Le kdo bo zmagovalec le-
tos?
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VZPON NA ŠMARNO GORO
Ali ste vedeli, da je Šmarno goro zgradil velikan, ki je v jezi metal 
skale na kup, nato pa stopil na sredino, da bi se bolje razgledal? Ali 
ste vedeli, da je Šmarna gora za Ljubljančane nekaj podobnega, 
kot je Triglav za Slovence? Priljubljeni hrib nad Ljubljano namreč 
ljudje množično obiskujejo zjutraj in zvečer, poleti in pozimi, v 
lepem in v grdem vremenu … Strmina je ravno pravšnja, da se 
tudi mi sprehodimo tja gor, se razgledamo po Ljubljanski kotlini in 
pozvonimo na zvonček želja – toda pozor, želje ne smete povedati 
nikomur, sicer se ne bo izpolnila!

Vstavi manjkajoče besede in spoznal(a) boš zanimivo legendo 
o Šmarni gori. Izbiraš lahko med sledečimi besedami: MEČ, 
GORE, MOČNO, POLDAN, URA, OBRAMBO.

Na Šmarni gori poldne zvoni ob pol dvanajstih

Cerkev na Šmarni gori je bila tabor za ____________, saj je ime-
la __________ obzidje. Legenda pravi, da se je turški poveljnik 
pred bitko hvalil, da bodo vrh Šmarne __________ zavzeli, še 
preden bo odbilo ______________. 
Nekdo od ljudi, ki so se zatekli v cerkev, je pomotoma zazvonil, 
______________ pa je bila šele pol dvanajstih. Takrat je Marija 
poslala sv. Ahaca v pomoč vernikom in ko so Turki zagledali 
njegov ognjeni ____________, so se razbežali. Od takrat na-
prej na Šmarni gori zvonovi zvonijo poldan ob pol dvanajstih 
namesto ob dvanajstih.
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Vodno mesto Atlantis je edinstven del BTC Cityja, 
najpomembnejšega nakupovalnega, poslovne-
ga, in rekreativno-zabaviščnega središča v Lju-
bljani. 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!

ATLANTIS

KOPALIŠČE KODELJEVO
V poletnih dneh postane v Ljubljani običajno zelo vroče. Takrat je prosto popol-
dne najbolje izkoristiti za vodno osvežitev. Blizu centra Ljubljane se nahaja 
kopališče Kodeljevo. Svojo plavalno kondicijo lahko preizkušate v štirih bazenih, 
od katerih je eden olimpijski in ima tudi dve različno visoki odskočni deski za 
skakanje v vodo. Za tiste, ki lmate radi bolj razburljivo vodno zabavo, so na 
voljo trije veliki tobogani, poskrbljeno pa je tudi za otroke, ki lahko brezskrbno 
čofotajo v otroškem bazenu. Ob bazenih je tudi manjši bar, v katerem se lahko 
odžejate in okrepčate. Posebna zanimivost kopališča pa je šahovsko igrišče, ki 
je narisano kar na tleh in je tako veliko, da šah lahko igrate s figurami, velikimi 
približno en meter. 

Pripelji Mojco po toboganu v bazen!
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str. 17/18  Rešitev je LIPICANEC.

FIESA: 1. V kraju ležita jezeri, ki sodita med naravne spomenike. Eno 
je sladkovodno, v drugem pa se mešata sladka in slana voda./2. Gre 
za manjši zaliv, obdan z gričevjem./3. V zadnjih desetletjih se je zaliv 
spremenil v pravo kopališko počitniško naselje s hoteli, avtokampom 
in počitniškimi domovi.

PIRAN1. Mesto leži na koncu polotoka./2. Mesto je ohranilo 
srednjeveški izgled z ozkimi ulicami in tesno strnejnimi hišami./3. 
Osrednji trg mesta je Tartinijev trg. Ime je dobil po violinistu in kom-
ponistu, ki je ime svojega kraja ponesel daleč po Evropi./4. V mestu 
ima svoje prostore Akvarij, v katerem si lahko ogledate okoli 200 pre-
bivalcev podmorskega sveta./Starejši kraj je Piran.

Na Šmarni gori poldne zvoni ob pol dvanajstih
Cerkev na Šmarni gori je bila tabor za OBRAMBO, saj je imela MOČNO obzidje. 
Legenda pravi, da se je turški poveljnik pred bitko hvalil, da bodo vrh Šmarne 
GORE zavzeli, še preden bo POLDAN. Nekdo od ljudi, ki so se zatekli v cerkev, je 
pomotoma zazvonil, URA pa je bila šele pol dvanajstih. Takrat je Marija poslala 
sv. Ahaca v pomoč vernikom in ko so Turki zagledali njegov ognjeni MEČ, so 
se razbežali. Od takrat naprej na Šmarni gori zvonovi zvonijo poldan ob pol 

dvanajstih.

REŠITVE
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Sodelavci 5. Mladinske poletne šole slovenščine

red. prof. dr. Marko Stabej, predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
doc. dr. Nataša Pirih Svetina, vodja programa Tečaji slovenščine
Mihaela Knez, vodja Mladinske poletne šole slovenščine
Damjana Kern, organizatorica Mladinske poletne šole slovenščine

Lektorice in lektorji:
Katja Kralj
Matej Klemen
Helena Nadižar
Irena Jerovšek Vogrinc
Nuša Dedo Lale
Zorka Felicijan
Zvonka Kajba
Jasna Maček

Erika Gliha
Mateja Mivšek
Irena Sotlar
Lara Pižent
Nataša Zobec
Jasna Zupan
Boštjan Kernc
Mihaela Knez (vodja lektorjev)

Asistentke in asistenti:
Anja Gašperin
Ana Kočevar
Mateja Rakovec
Meta Klemen
Marta Marinko
Gregor Demšar
Martin Lissiach
Andrej Bider
Rok Dovjak
Jernej Gašperin
Špela Zupan

5. Mladinska poletna šola slovenščine
Vodnik po programu. Uredila Mateja Mivšek, oblikovala Nina Urh, 
založila Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
izdal Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko, 
tisk Birografika Bori d. o. o.

Naklada: 300 izvodov.

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