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INFORMACIJE 

Jezikovni tečaj 
V ponedeljek, 29. junija 2009, se bo tečaj začel z uvrstitvenim testom, ki bo ob 9.00 v Dijaškem domu. 

Po testu bo vodeni 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, 

28. junija, zadnji pa zajtrk v soboto, 11. julija. V Dijaškem domu Poljane 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. 

 
 
 
 
 

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 kajenje, posedovanje ali pitje alkohola in po 22. uri zahteva tišino. 

  

Dijaški dom Poljane 

Potočnikova 3, Ljubljana 

Tel.: +386 1 300 31 37 

dd‐poljane@guest.arnes.si 

Srednja zdravstvena šola 

Poljanska cesta 61, Ljubljana 

Tel.: +386 1 300 16 11 

szslj@guest.arnes.si 

 

7.00–8.30 zajtrk 4,00 EUR 

12.30–14.00 kosilo 5,50 EUR 

19.00–20.00 večerja 4,00 EUR 
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Telefoni in internet 

Program in organizacija Mladinske poletne šole: +386 (0) 31 321 819. 

Najprimernejši čas za sprejemanje telefonskih klicev v recepciji doma je med 13. in 14. uro ter med 19. in 

22. uro: +386 (0) 1 300 31 37. 

Internet je v Dijaškem domu Poljane stalno na voljo, cena za 15 minut uporabe je 0,40 EUR. 

Odhod 

Svoj odhod načrtujte tako, da boste Dijaški dom zapustili v petek, 10. julija, po zaključku tečaja, možen 

odhod pa je tudi v soboto, 11. julija, po zajtrku. 

Spremstvo 

Vsak dan od 13.00 do 24.00 bodo za vas skrbeli vzgojitelji Dijaškega doma, od 24.00 do jutra pa nočni 

dežurni. 

V center Ljubljane boste lahko odhajali samo v spremstvu asistentov oziroma vzgojiteljev, kadar se 

boste tako dogovorili. 
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Spremljevalni program 
Popoldne in med vikendom bodo za vas organizirane različne kulturne, športne, zabavne dejavnosti in 

izleti (glej spremljevalni program). Pri tem vas bodo spremljale asistentke Mladinske poletne šole. 

Upamo, da boste uživali! 

nedelja, 28. 6. nedelja, 5. 7. 

od 12.00 
Prihod udeležencev, ki stanujejo v DDP 
19.00 
Sestanek s starši (DDP) 

8.00 
Celodnevni izlet v Olimje in grad Podsreda 
 
 

ponedeljek, 29. 6. ponedeljek, 6. 7. 

9.00 
Uvrstitev (DDP) 
10.30 
Ogled starega mestnega jedra Ljubljane 
15.00‐17.00 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
17.00 
Otvoritev 
20.00 
Spoznavni večer (DDP) 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
 
 
15.00 
Plesna delavnica ali pohod na Šmarno goro 
 
 

torek, 30. 6. torek, 7. 7. 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
14.30 
Kopanje ali pohod na Golovec 
20.00 
Ogled slovenskega filma  

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
14.30 
Obisk BTC‐ja  
19.30 
Koncert skupine Pushluschtae 

sreda, 1. 7. sreda, 8. 7. 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
14.00 
Obisk Hiše eksperimentov 
 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
 
16.00 
Turnir v odbojki  
20.00 
Nastop dijakov iz Argentine  

četrtek, 2. 7. četrtek, 9. 7. 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
14.15 
Z vlakom v Kranj 
 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
14.00 
Ogled in delavnica v Etnografskem muzeju 
20.30 
Poslovilna zabava 

petek, 3. 7. petek, 10. 7. 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
14.30 
Kopanje 
20.00 
Gledališka predstava Eda – zgodba bratov Rusjan 

9.00‐12.30 
Jezikovni tečaj (SZŠ) 
12.45 
Zaključek tečaja; po zaključku odhod udeležencev 
 

sobota, 4. 7. Sobota, 11. 7. 

9.00 
Celodnevni izlet na Bled 

Po zajtrku možen odhod udeležencev 

SZŠ = Srednja zdravstvena šola 
DDP = Dijaški dom Poljane 
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Ta zelena dežela me prevzame … 

 
Na karti Slovenije označi kraje, ki jih bomo spoznali na 4. mladinski poletni šoli slovenščine. 



4. mladinska poletna šola slovenskega jezika 2009 
 

 6 

V LJUBLJANI, ZA LJUBLJANICO, TAM NAJDE VSAK, KAR IŠČE … 

Ali ste vedeli, da: 

- je Ljubljana z 275.000 prebivalci glavno in največje mesto v Sloveniji ter hkrati njen 

najpomembnejši gospodarski center. 

- je arhitekturno podobo slovenskega glavnega mesta odločilno zaznamoval svetovno 

znan slovenski arhitekt Jože Plečnik, zato Ljubljano nekateri imenujejo kar Plečnikova 

Ljubljana. 

- traja vožnja s tirno vzpenjačo od vstopa na Krekovem trgu do izstopa v grajsko 

podzemlje natanko 1 minuto. 

- je od blagajne, kjer kupite vstopnico, pa do vrha stolpa na Ljubljanskem gradu 

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). 

- je stari del mesta, stisnjen med reko in gričem, s časom postajal preozek, zato je 

mestna oblast pred davnimi časi izdala pravilo, da lahko domačini gradijo hiše le z 

največ tremi okni v enem nadstropju. 

- je v stavbi Semenišča na ljubljanski tržnici dvonadstropna baročna knjižnica, ki so jo na 

pobudo članov Academie Operosorum ustanovili leta 1701 in je bila prva javna 

knjižnica v Ljubljani. 

- se vsako nedeljo dopoldne 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. 
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Ali poznate Ljubljano? 

Če se želite preizkusiti, rešite križanko. 

s T a r a l     j u b l 
 

j a n a 1  

t R ž n i c a 2 
 

 r o b b O v v o d n j a k 
 

p a r l a M e n t 4 

 s t O l n i c a 5 

 z m a j S k i m o s t 

 T i v o l i 7 
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8 
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c a n k a r J e v d o m 10 
 

 p r E š e r n o v t r 
 

g 11 
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5 6 7 

  

8 9 10 11 
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NA GORENJSKO, KJER GORE SO, VODI ME, SIVA POT … 

Ali ste vedeli, da: 

- je Kranj tretje največje mesto v Sloveniji in največje mesto na Gorenjskem. Nastalo je 

na sotočju dveh rek, Kokre in Save. 

- je staro mestno jedro Kranja zgrajeno v značilni piramidni obliki, ki jo poudarjajo 

cerkveni zvoniki, mestno obzidje z obrambnimi stolpi, utrdba in orožarna. 

- so meščanske hiše v Kranju v srednjem veku običajno imele v pritličju delavnice, 

trgovine, gostilne, v zgornjih etažah pa bivalne prostore z odprtimi ognjišči, zato je v 

mestu večkrat izbruhnil požar. Posebno uničujoč je bil leta 1811, ko je bil Kranj 

popolnoma uničen. 

- so med drugo svetovno vojno v Kranju pod staro mestno jedro izdolbli več rovov, ki so 

jih prebivalci uporabljali kot zaklonišča, danes pa si jih je mogoče ogledati kot 

turistično zanimivost Kranja. 

- je France Prešeren zadnja leta svojega življenja preživel v Kranju s svojo sestro Katro, 

ki je bila njegova gospodinja, in z nezakonskim sinom Andreja Smoleta, Andrejem 

Rudolfom, ki je bil njegov pisar. 

- je staro kranjsko pokopališče preurejeno v Prešernov gaj, kjer sta med drugim 

pokopana tudi France Prešeren in pesnik Simon Jenko. 

- na Glavnem trgu pred fasado Plečnikovih arkad Prešernovega gledališča stoji bronasti 

kip slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna v nadnaravni velikosti. 

- se ob mostu čez reko Kokro nahaja Mitnica, v kateri je danes gostinski lokal, v 

preteklosti pa so trgovci tu plačevali mitnino mitničarju, če so hoteli trgovati v mestu. 

- stoji ob kranjski gimnaziji sedemindvajset metrov visoka sekvoja, ki je zavarovan 

drevesni naravni spomenik. 

- v Kranju živi Neža Maurer, otroška pesnica in Slovenka leta 2008. 
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Le kaj bi to bilo? 

 
 

R   N   I   F   C   E   T  A   K   P   R   R 
A   N   Š   E   E   A   P 

 
_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

                    1
        

 5
                    

_ _ _ _ _ _ _ _ 
                   4 

 

 
 

G    I    K    R    A    D    E    L    I    N 
S    T    E    S 

 
_ _ _ _ 

       2 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  13      3 

 
 

G    O    V    R    Š    E    A    J    R 
P    E    N 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

            6                              10   9 
_ _ _  

 

 
 

R  E  A  O  K  K  N   K  N  J  O 
 

 
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

8 15 

 

 
 

J   A   G   K   N   J   I   M   R   A   N   A 
Z   I 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  11 
_ _ _ _ _ 

             7 

 
 

T   A   H   N   M   E   I   Š   A   S 
 

 
_ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

                 12        14 
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KO BOŠ PRIŠLA NA BLED … 

Ali ste vedeli, da: 

- velja Bled z okolico za eno najlepših alpskih letovišč, ki slovi po blagem, zdravilnem 

podnebju in termalni jezerski vodi. 

- je Blejsko jezero po izvoru tektonsko in je nastalo ob umiku Bohinjskega ledenika. 

- je Blejsko jezero dolgo do 2120 m, široko do 1380 m, njegova največja globina pa je 

30,6 m. 

- je ponos jezera Blejski otok, ki je edini naravni jezerski otok v Sloveniji in najbrž najbolj 

prepoznavna slovenska znamenitost. 

- na otoček turiste vozi blejska pletna – to je starodobno leseno plovilo s platneno 

streho. Prvo pletno so naredili že okoli leta 1590. 

- je simbol blejske kulinarike kremna rezina, dobro poznana tako rednim kot naključnim 

obiskovalcem Bleda in jo je mogoče dobiti v vseh slaščičarnah, kavarnah in 

restavracijah na Bledu. 

- je na terasi blejskega gradu kamnita miza, na kateri je zelo lep primerek amonita, 

živali, ki je v daljni preteklosti živela v morju.  

- je Blejsko jezero uvrščeno med kandidate za sedem naravnih čudes sveta. Razglasili jih 

bodo leta 2011. 
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Tukaj so same zanimive stvari. Ali jih najdeš? 

A K U J L K O P A 
V E S L A N J E J 
A E G J H O T E L 
S M R E T N P V E 
P R A Z A K A I Ž 
L E D E N I K N N 
E T U R I S T T O 
T O T O Č E K G V 
N V E K R E C A Z 
A T I N Š M E R K 

 
KREMŠNITA, PLETNA, GRAD, LEDENIK, JEZERO, OTOČEK, VINTGAR, TURIST, ZVON ŽELJA, CERKEV, HOTEL, ZAKA, 

TERME, SAVA, VESLANJE, POKLJUKA 

 

  

Med črkami vodoravno ali navpično poišči besede, ki so zapisane spodaj. Ko najdeš vse 

besede, bodo tri črke ostale. To so kratice edinega narodnega parka v Sloveniji, ki ima sedež 

na Bledu. 

 

__  __ __ __ __ __ __ __ __ __      __  __ __ __ __ __ __     __  __ __ __ 
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POJDEM NA ŠTAJERSKO, GLEDAT' KAJ DELAJO … 

Ali ste vedeli, da: 

- je Podčetrtek naselje ob meji s Hrvaško ob reki Sotli. 

- je v samostanu v bližnjem kraju Olimje urejena lekarna, ki je ena od treh najstarejših 

lekarn v Evropi. 

- so v zgodnjih devetdesetih letih preteklega stoletja v Olimju odprli čokoladnico in 

začeli s proizvodnjo in prodajo čokoladnih izdelkov. 

- da so vse čokoladne dobrote izdelane ročno in je vsak izdelek unikaten. 

- je termalna voda Term Olimia primerna za zdravljenje revmatičnih obolenj, kožnih 

bolezni, arterijskih obtočnih motenj, stanja po operativnih posegih in poškodbah kosti 

in mišic ter prizadetosti perifernega živčevja. 

- je precejšen del okolice Podčetrtka mogoče prehoditi ali prevoziti s kolesom. Pri tem 

so pohodnikom in kolesarjem v pomoč urejene kolesarske in pešpoti, ki jih je skupaj 

več kot 20. 

- se v tem delu Slovenije nahaja eden od najlepše ohranjenih slovenskih gradov – grad 

Podsreda, ki ga strokovnjaki uvrščajo v sam vrh romanske arhitekture na Slovenskem. 
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Na poti domov proti Ljubljani se ti je po nahrbtniku polil sok. Na razglednici, ki si jo 

napisal(a) za svojega prijatelja, se nekaj besed slabo vidi. Ali veš, katere besede so prekrite z 

madeži? 
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RESNO, A PRIJETNO 

Hiša eksperimentov 

Ste že ustvarjali svojo pokrajino in jo 

prepustili naravi, da pred vašimi očmi 

opravi svoje delo? Kdaj ste se nazadnje 

oblekli v milni mehurček, lebdeli v zraku in 

opazovali tekočino, ki pleše? Kje lahko 

poslušate svoj odmev, se razmnožujete z zrcali, opazujete vozila, ki potujejo po hribu 

navzgor, ter svetleče ribe, ki plavajo v temnem morju? Ste že opazovali svet z zamenjanima 

očesoma? To in še mnogo zanimivosti bomo doživeli v Hiši eksperimentov. Obisk v Hiši 

eksperimentov vodi vsak sam: sproti se odločate, kaj želite narediti najprej, kaj pozneje, kaj 

še enkrat in česa sploh ne. Ob vsakem eksperimentu so navodila, če vam pa kakšna stvar ne 

bo jasna, vprašajte demonstratorje (to so tisti v rumenih majčkah z narisano Hišo). 

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 ljubitelj trgovskih središč, vam bo obisk BTC‐ja pisan na kožo! 
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MALO KULTURE, PROSIM 

Etnografski muzej 

Slovenski etnografski muzej je osrednji etnološki muzej s 

slovenskimi in zunajevropskimi zbirkami s področij 

materialne, socialne in duhovne kulture in skrbi za njihovo 

ohranjanje, preučevanje, spoznavanje in razumevanje. 

Razstavni predmeti in dejavnosti muzeja obsegajo tako 

materialno kulturno dediščino vsakdanjih in prazničnih načinov življenja kot tudi dediščino 

znanj, vrednotenj, tehnik, modrosti in ustvarjalnosti. 

V okviru Mladinske poletne šole si bomo ogledali stalno muzejsko razstavo Med naravo in 

kulturo, ki predstavlja zakladnico slovenske in svetovne etnološke dediščine z več kot 3000 

razstavljenimi predmeti. Razstava predstavlja namene, za kakršne so naši predniki 

predmete izdelovali, jih uporabljali, in kako so se skozi prostor in čas razlikovale in 

spreminjale njihove oblike. 

Tkalska delavnica etnografskega muzeja je živa muzejska dejavnost. Ročno tkanje sodi med 

najstarejše obrti na Slovenskem, še v 18. in v prvi polovici 19. stoletja so imeli statve skoraj 

pri vsaki hiši. Danes se zaradi izpodrivanja cenejšega industrijskega blaga z ročnim tkanjem 

ukvarjajo le maloštevilni tkalci in tkalke ter ljubitelji. V tkalski delavnici bomo lahko videli, 

kako izgleda pravo ročno tkanje: prikazali nam bodo postopke, nas seznanili z naravnimi 

materiali, v tkanju pa se bomo lahko preizkusili tudi sami. 



4. mladinska poletna šola slovenskega jezika 2009 
 

 16 

Koncert skupine Pushluschtae 
 

Pushluschtae /izgovorjeno: pušlušte/ je a‐capella 

skupina osmih fantov, katere ime bi se gotovo 

pojavljalo vrezano v drevesa in načečkano na zidove 

javnih zgradb, če bi ga njihovi oboževalci znali pravilno 

napisati. Na slovensko glasbeno sceno že nekaj let 

vnašajo svežo energijo, v tem času pa se je nabralo že 

toliko nastopov, da bi jim jih zavidali celo narodno‐zabavni ansambli. Prihajajo iz različnih 

krajev Slovenije, center njihovega delovanja pa je Ljubljana, kjer preživljajo študentska leta. 

Ljubezen do glasbe in ustvarjalnost sta jih pripeljali do (za slovenske razmere) še redkega 

koncepta petja: klasično tradicionalno slovensko a cappella formo moškega okteta so 

nadgradili z zabavnim, »pop‐rock‐jazz« repertoarjem in ji dali nove razsežnosti s svojo 

mladostjo, svežino in »prismuknjenostjo«. 

Gledališka predstava: Eda – zgodba bratov Rusjan 

Skorajda vsakdo, rojen na področju nekdanje 

Jugoslavije, pozna prvega slovenskega letalca Edvarda 

Rusjana. Za njegov uspeh je bil zelo zaslužen njegov 

starejši brat Josip, celo pobudnik in konstruktor njunih 

letal, ki pa si nikoli ni upal leteti. Zato je po Edvardovi 

smrti pri rosnih 25 letih skoraj povsem utonil v pozabo, Edvard pa je s svojim dvigom in 

padcem postal ter ostal »večni mladenič«, zračni bog. V nebo se je dvignil bolj, kot bi se 

kdajkoli, če bi ostal živ, daleč pod sabo pa je pustil brata, od vseh pozabljenega in 

utapljajočega se v občutkih krivde. Prastara zgodba o strahu in pogumu, zgodba o dveh 

bratih, od katerih je eden zmagovalec in drugi žrtev. Kdo je Kajn in kdo Abel? V predstavi 

bomo sledili dekletu, ki v iskanju svojih korenin naleti na zgodbo bratov Rusjan, skozi katero 

se ji razprejo vprašanja o lastnem življenju: koliko smo pripravljeni tvegati pri življenjskih 

odločitvah in koliko opustiti zaradi okoliščin, strahu, odgovornosti? Kdaj, kako in ali sploh 

hočemo prestopiti črto, ki loči povprečneža od zmagovalca? So tisti, ki so na vrhu, tam po 

naključju? Višje, hitreje, močneje? Odločitev je naša, cena, ki jo plačamo, pa njej sorazmerna. 
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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 

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! 

Golovec 

Nad Ljubljano se dviga še ena vzpetinica, do 

katere se lahko odpravimo na prav prijeten 

sprehod. Hrib Golovec se dviga nad vzhodnimi 

predeli Ljubljane. Po njem poteka vrsta dobro 

urejenih rekreacijskih in kolesarskih poti. Nekoč 

je bil hrib večinoma gol (odtod izhaja tudi 

njegovo ime), po letu 1890 pa so ga začeli 

načrtno pogozdovati. Za časa Rimljanov je bil v 

2. stoletju nš z Golovca v Emono speljan 

vodovod. Kasneje je na Golovcu stal dvorec družine Wester, ki pa ga danes ni več. Danes na 

hribu stoji astronomski observatorij. 
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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 2009 in za praktične nagrade. Tudi 

lektorji in asistentje vsako leto sestavijo 

svojo ekipo in poskušajo osvojiti pokal. Lani 

je zmagala ekipa Mladinske poletne šole. 

Kdo pa bo zmagovalec letos? 

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 sredi poletno vroče 

Ljubljane gotovo prava izbira za prijetno ohladitev ter zabavno in sproščeno preživljanje 

prostega časa. Ne pozabite kopalk in brisače! 
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