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Drage udeleženke,
dragi udeleženci
Mladinske poletne šole!
Leto je naokrog in spet je pred nami
mladinska poletna šola slovenščine, letos že
trinajsta 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. Kakorkoli, želimo si, da
bi v teh dneh začutili utrip Slovenije, po koncu
mladinske poletne šole pa še bolj navdušeno
klepetali v slovenščini.
Ekipa
Mladinske poletne šole
slovenščine
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INFORMACIJE
DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD,
Kardeljeva ploščad 28

SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA
IN GIMNAZIJA LJUBLJANA,
Kardeljeva ploščad 28a

JEZIKOVNI TEČAJ
V ponedeljek, 2. julija 2018, se bo
tečaj začel s 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
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pa ogled Ljubljane. 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 neposredni bližini Dijaškega
doma Bežigrad.

PREHRANA

V dijaškem domu boste imeli polni
penzion (zajtrk, kosilo in večerjo). Prvi
obrok bo večerja v nedeljo, 1. julija,
zadnji pa kosilo v petek, 13. julija 2018.
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
12.30–14.00
18.00–19.30

zajtrk 1 EUR
kosilo 2 EUR
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.

ODHOD
Svoj odhod načrtujte tako, da boste
Dijaški dom zapustili v petek, 13. 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.
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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!

TOREK, 3. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

NEDELJA, 1. 7.

14.00
Pohod na Šmarno goro

Prihod udeležencev, ki stanujejo
v DDB

20.00
Glasbeni večer (DDB)

od 15.00

19.00

Sestanek s starši,
predstavniki skupin (DDB)

SREDA, 4. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

PONEDELJEK, 2. 7.
8.30
Otvoritev (SVŠGL)

9.30–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
15.00
Ogled Ljubljane
20.00
Spoznavni večer (DDB)
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14.30
Kopanje
20.00
Ogled slovenskega filma
(DDB)

ČETRTEK, 5. 7.
9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.00
Izlet na Bled

PETEK, 6. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

SREDA, 11. 7.

14.30
Popoldne v Ljubljani

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

20.00
Družabni večer (DDB)

14.30
Športni turnir (SVŠGL)

SOBOTA, 7. 7.

20.00
Nastop slovenskih dijakov iz
Argentine in Kanade (DDB)

Izlet na Gorenjsko

ČETRTEK, 12. 7.
NEDELJA, 8. 7.
Izlet na Primorsko

PONEDELJEK, 9. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Kopanje
20.00
Zaključni večer

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)

15.00
Ponedeljkove delavnice
20.00
Sprehod v mesto

TOREK, 10. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
14.30
Popoldne v BTC-ju
20.00
Gledališka predstava Pohujšanje
v dolini šentflorjanski

PETEK, 13. 7.

9.00–12.30
Jezikovni tečaj (SVŠGL)
12.30
Zaključek MPŠ
s starši udeležencev:
predstavitev skupin in
podelitev potrdil

Pridržujemo si pravico do spremembe
programa!
SVŠGL = Srednja vzgojiteljska šola in
gimnazija Ljubljana
DDB = Dijaški dom Bežigrad
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LAHKIH

NAOKROG

NOG

LJUBLJANA
Ljubljana je glavno mesto
Slovenije in njeno geografsko,
kulturno, znanstveno, politično in
administrativno središče. Mesto leži
na križišču pomembnih prometnic v
osrednjem delu Slovenije: približno
140 km zahodno od Zagreba, 250
km vzhodno od Benetk, 350 km
jugozahodno od Dunaja ter 400 km
jugozahodno od Budimpešte.
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
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kraljuje na Zmajskem mostu, najbolj
prepoznavna značilnost mesta pa je
Ljubljanski grad, od koder se ponuja
najlepši razgled na mesto.
Ljubljana ima okoli 280.000
prebivalcev. Sedmino prebivalcev
predstavljajo študentje, kar daje
mestu mladosten značaj.
Ljubljana slovi kot zeleno mesto
z lepimi parki 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.

USTREZNO POVEŽI FOTOGRAFIJE LJUBLJANSKIH ZNAMENITOSTI IN
PREDLAGANE NASLOVE.
ljubljanske cerkve • kulturne ustanove • ljubljanski mostovi •
ljubljanski trgi • ljubljanski spomeniki
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ALI ZNAŠ REŠITI KVIZ O LJUBLJANI? ČRKE PRED PRAVILNIMI ODGOVORI TI
POVEJO IME LJUBLJANSKE STABE, VISOKE 70 METROV, KI JE BILA V ČASU
SVOJEGA ODPRTJA NAJVIŠJA STAVBA V LJUBLJANI, ZDAJ PA STA V NJEJ
RESTAVRACIJA IN TERASA Z LEPIM POGLEDOM NA LJUBLJANO.
1. Današnja Ljubljana, ki je postala
znana v rimskih časih, se je imenovala ….
N) Emona.
L) Norik.
Š) Atrans.

7. Izbočena okna Narodne in
univerzitetne knjižnice spominjajo na …
Ž) sovo, ki bere.
Č) odprte knjige.
Š) knjižno polico.

2. Leta 2002 so arheologi na
Ljubljanskem Barju našli ostanke od
5100 do 5350 starega …
O) lesenega vojaškega plovila.
K) lesenega svetišča.
E) lesenega kolesa.

8. Most pred trnovsko cerkvijo je edini
most v Evropi, …
N) na katerem rastejo drevesa.
M) na katerem je postavljen spomenik.
K) na katerem je zmaj.

3. S svojim kiparskim delom je podobo
baročne Ljubljane zaznamoval kipar iz
Benetk …
S) Jože Plečnik.
B) Francesco Robba.
L) Maks Fabiani.
4. Kongresni trg je svoje ime dobil v
spomin na …
O) leto 1821, ko je Ljubljana gostila
srečanje evropskih vladarjev.
U) leto 1849, ko je iz Dunaja v Ljubljano
pripeljal prvi vlak.
A) leto 1895, ko je Ljubljano stresel hud
potres.
5. Največji slovenski kulturni in
kongresni center v Ljubljani se imenuje
…
Č) Gallusov dom.
T) Cankarjev dom.
Z) Linhartov dom.
6. V ožjem jedru mesta ima Ljubljana …
B) okrog 10 delujočih vodnjakov.
A) okrog 20 delujočih vodnjakov.
I) okrog 40 delujočih vodnjakov.
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9. Brezžično internetno omrežje WiFree
Ljubljana omogoča …
A) 30 minut brezplačnega dostopa do
interneta na dan.
I) 60 minut brezplačnega dostopa do
interneta na dan.
E) 90 minut brezplačnega dostopa do
interneta na dan.
10. Vsak petek od marca do oktobra
greste lahko jeste kosilo na kulinarično
tržnico, ki se imenuje …
B) Dobra hrana.
S) Kuhinja brez meja.
K) Odprta kuhna.

Rešitev:

POIMENUJ OPISANE POJME, POVEZANE Z LJUBLJANO. BESEDE POIŠČI
V SPODNJI RAZPREDELNICI IN PREČRTAJ USTREZNE ČRKE. ČRKE, KI
OSTANEJO, POVEJO IME LJUBLJANSKEGA HRIBA, KJER JE NEKAJ ČASA
STANOVAL NAJPOMEMBNEJŠI SLOVENSKI PISATELJ IVAN CANKAR. VEČ O
TEM HRIBU SI LAHKO PREBEREŠ SPODAJ.
Sopomenka za glavno mesto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Najbolj znan in priljubljen ljubljanski most _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Reka, ki teče skozi Ljubljano _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Naprava, ki nas pelje na ljubljanski grad _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Kolo, ki si ga je mogoče sposoditi v Ljubljani _ _ _ _ _ _ _ _.
Največji in najlepši ljubljanski park _ _ _ _ _ _.
Ljubljansko poletno gledališče _ _ _ _ _ _ _ _.
Ljubljanska pivovarna _ _ _ _ _.
Vlakec, ki turiste popelje po Ljubljani _ _ _ _ _.
Kavarna z najlepšim razgledom na Ljubljano _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Žival, ki je v grbu Ljubljane _ _ _ _.
Ljubljanska veleblagovnica _ _ _ _.
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Rešitev:

A O

To je z gozdom pokrit hrib, visok 391 m, ki je priljubljena izletniška in
rekreacijska točka Ljubljančanov. Nekoč je bilo na hribu zavetišče za
gobavce, kasneje pa pribežališče mestnih prebivalcev pred epidemijami.
Že v 16. stoletju je na hribu stala cerkev Marijinega obiskanja, ki so jo v
sredini 18. stoletja prezidali po načrtih arhitekta Zullianija. Pod cerkvijo
so v začetku 19. stoletja odprli gostilno Pri Matiji. V gostilni je občasno
stanoval najpomembnejši slovenski pisatelj Ivan Cankar. Danes je v stavbi
nasproti gostilne na ogled Cankarjeva spominska soba.
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PREBERI ŠE NEKAJ ZANIMIVOSTI O DVEH LJUBLJANSKIH VZPETINAH
– ROŽNIKU IN GRAJSKEM GRIČU. ZANIMIVOSTI SO MED SEBOJ
POMEŠANE. POSKUSI UGOTOVITI, KAJ VELJA ZA ROŽNIK (R) IN KAJ ZA
GRAJSKI GRIČ (G).

G

R

Do vrha se lahko pripeljemo s tirno vzpenjačo ali
turističnim vlakcem.
Z razglednega stolpa in obzidja se ponujajo najlepši razgledi na
mesto.
Je zelo priljubljena točka za poročne slovesnosti.
Nekoč je bilo na hribu zavetišče za gobavce, kasneje pa
pribežališče pred epidemijami.
Je prizorišče kulturnih prireditev, plesnih večerov ter poletnega kina
na prostem.
Pod hribom je ljubljanski živalski vrt.
Na vrhu je že v 16. stoletju stala cerkev Marijinega obiskanja.
V začetku 19. stoletja je bila tukaj kaznilnica.
Za prvi maj pred cerkvijo prižgejo kres, na kresno noč (23. junija)
pa podeljujejo literarno nagrado Kresnik.
Na vrhu stoji srednjeveški grad, ki ga je mesto obnavljajo kar 35 let.
Po pisatelju so vrh poimenovali Cankarjev vrh in na njem postavili
pisateljev spomenik.
Danes je v stavbi nasproti gostilne na ogled Cankarjeva spominska
soba.
Obiskovalci si lahko ogledajo razstavo o zgodovini lutkarstva na
Slovenskem.
V gostilni Pri Matiji je v občasno stanoval najpomembnejši
slovenski pisatelj Ivan Cankar.
Hrib se dviga nad srednjeveškim mestnim jedrom Ljubljane.
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IZLET NA
GORENJSKO
VOGEL IN
BOHINJSKO
JEZERO
Vogel je 1923 m visok hrib, ki leži na
jugovzhodnem delu Julijskih Alp v osrčju
Spodnjih Bohinjskih gora. Leta 2001
je na Vogel pričela voziti nova nihalna
žičnica, ki potnike popelje iz doline
na Rjavo skalo (1535 m) v 5 minutah.
Ob lepem vremenu se od tam odpre
spektakularen panoramski razgled na
Bohinjsko kotlino z Bohinjskim jezerom
ter na Triglavsko pogorje, vse tja do
Kamniško-Savinjskih Alp.
Vogel je najbolj priljubljen pozimi,
ko zaživi smučišče, ki sodi med večja
smučišča v Sloveniji in je eno izmed
redkih v Sloveniji, kjer je omogočena
smuka le na naravnem snegu.
Atraktiven pa je tudi poleti. Številne
sprehajalne in markirane gorske poti
so idealne za rekreacijo, pohodniške
ture, fotografiranje, uživanje v prijetni

spokojnosti visokogorja in ogledu
gorskega rastlinstva in živalstva. V
toplejših dneh tako na svoj račun
pridejo pohodniki in adrenalinski
odvisniki. Ljubitelji jadralnega letalstva
Vogel poznajo kot eno lepših vzletnih
točk, v zadnjih letih pa so tu uredili tudi
kolesarski park, zip-line, informacijsko
pot, alpski vrt in otroški park. Domači
štrudelj, sir, skuta in kislo mleko, ki jih
med drugim postrežejo na Voglu, bodo
zadovoljili tudi kulinarične navdušence.
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DOPOLNI SPODNJE ODSTAVKE IN IZVEDEL/A BOŠ ŠE
NEKAJ ZANIMIVOSTI O VOGLU.
Smučarski center Vogel pozimi omogoča smučanje na
_________________, ponuja čudovite razglede in
izvrstno _________________. Vogel je pravi raj za
ljubitelje smučanja, _________________, teka na
smučeh, turne smuke, free ski-ja ali sankanja. Za ljubitelje
akrobatskih prvin vsako zimo uredijo snežni park.

urejene proge • deskanja na snegu • naravnem snegu
Vogel spada med najlepše
___________________ za polete z jadralnim
padalom v Sloveniji. V ugodnih razmerah lahko
___________________ letijo ob
severnih pobočjih gora nad Bohinjem, zanimivi pa so
tudi __________________ in lokalno jadranje.

panoramski poleti • vzletne točke • jadralni
padalci
Na Voglu najdemo alpski bukov in _________________,
ki ju postopoma zamenjujejo ruševje in macesni.
Značilno rastlinsko podobo dajejo predvsem
_________________, kot so svišči, murke in
dlakavi sleč. Na meliščih in skalnih razpokah najdemo
tudi nekatere endemite, med drugim tudi prelepo
_________________.

smrekov gozd • Zoisovo zvončnico • visokogorske rože

Območje Vogla se lahko pohvali tudi s pisanim svetom
žuželk, kuščarjev in ptic, med katerimi so najbolj
fascinantne planinski orel, ______________ in
ruševec. Po skalnih pobočjih, gorskih traviščih in ruševju se
zadržujejo gamsi in srnjad, občasno je mogoče srečati tudi
_______________. V suhih vročih dneh moramo nekoliko
paziti, da ne presenetimo kakšne __________________,
ki se greje na skalah.
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rjavega medveda • strupene kače • divji petelin

KAKO POSKRBETI ZA VARNOST V GORAH?
VSTAVI GLAGOLE NA USTREZNO MESTO.
Ne ______________ svojih sposobnosti.

precenjujte

______________ naravo.

spoštujte

______________ glede vremena.

bodite

Ne ______________ izven označenih poti.

izogibajte se

______________ si vodnika.

uporabljajte

______________ dobro in ustrezno opremljeni.

priskrbite

______________ ustrezne pohodniške čevlje.

zahajajte

______________ zemljevide.

zahajajte

______________ alkohola in ostalih opojnih substanc.

pozanimajte se

ALI ZNAŠ REŠITI KVIZ O VOGLU? ČRKE PRED PRAVILNIMI ODGOVORI TI
POVEJO, KAJ LAHKO ZAGLEDAŠ NA VOGLU NA PRISOJNIH TRAVNATIH
POBOČJIH MED RUŠEVJEM.
1. Z nihalno žičnico se
lahko pelje …
P) 20 oseb.
Š) 50 oseb.
M) 80 oseb.

4. V zimskem času na
Voglu organizirajo …
N) sankanje v dolino.
V) pohode ob polni luni.
L) spanje v igluju.

2. Umetnega zasneževanja
na Voglu ni, ker …
R) je vedno dovolj
naravnega snega.
C) njegova izgradnja ni
dovoljena zaradi lege v
Triglavskem narodnem
parku.
T) bi s tem ogrozili vožnjo
z nihalno žičnico.

5. Najmogočnejša
bohinjska smreka Pod
Rjavo skalo je stara …
C) 100 let.
K) 200 let.
L) 300 let.

3. Tik ob smučarski progi
na Voglu so odkrili …
A) arheološko najdišče.
E) ostanke železnice.
O) še en izvir Save.

Rešitev:

6. Gozdni rezervat med
zgornjo postajo žičnic
Vogel in Žagarjevim
grabnom se imenuje …
P) Pragozd Vogel.
J) Pragozd Lopata.
H) Pragozd Snežak.

7. Štirisedežnica nas
popelje na vrh, ki se
imenuje …
I) Orlove glave.
O) Zadnji Vogel.
A) Šija.
8. Smučišče Vogel ima …
M) 5 smučarskih prog.
Š) 14 smučarskih prog.
Z) 25 smučarskih prog.
9. Smučarska sezona
običajno traja …
D) od oktobra do aprila.
Ž) celo leto.
Č) od decembra pa vse
do začetka maja.
10. Vogel spada med
najlepše vzletne točke za
polete z …
O) zmajem.
E) jadralnim padalom.
U) jadralnim letalom.
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ALI POZNAŠ ŠE KATERE DRUGE OKOLIŠKE ZNAMENITOSTI?
POVEŽI SLIKE IN BESEDILO TER ZAPIŠI USTREZNE NASLOVE.
Bohinjsko jezero • Slap Savica • Bohinjski sir • Studor • Bohinjske
planine • Bohinjska železnica

je eden najbolj prepoznavnih bohinjskih izdelkov. Odlikuje
ga visoka kakovost in prepoznaven aromatičen okus.
Narejen je izključno iz naravnega mleka bohinjskih krav.

je največje stalno in naravno jezero v Sloveniji. Ima
površino 3,3 km2. Dolgo je preko 4 km, široko kilometer in
globoko do 44,5 m.

so raztresene po gorah okoli Bohinjskega jezera. Le
redkokje se še pasejo krave in ovce ali se prideluje sir in
kislo mleko.

je pravzaprav izvir Save Bohinjke, ki pa se v svojem
povirnem delu do izliva v Bohinjsko jezero imenuje
Savica. Sestavljata ga spodnji in zgornji vodni curek, zato
pravimo, da je dvopramenski.
je 144 kilometrov dolg del železniške povezave Srednja
Evropa–Trst. Leta 1906 je cesar Franc Ferdinand slovesno
odprl bohinjski predor, enega najpomembnejših predorov
na trasi nove proge.

vas v Bohinju, ki je poznana predvsem po znamenitih
stogih oz. dvojnih kozolcih, ki krasijo travnik pred gručasto
vasjo.
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POIŠČI POT K SLAPU SAVICA. ČRKE, KI JIH SREČAŠ NA POTI, POVEJO
IME GLAVNEGA JUNAKA PESNITVE KRST PRI SAVICI, ZA KATERO NAJ BI
PREŠEREN DOBIL IDEJO OB VZNOŽJU SLAPA.
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Rešitev:
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BLED
Bled je s svojim alpskim jezerom
in otokom s cerkvico eden najbolj
priljubljenih slovenskih turističnih
krajev. Današnje mestno naselje je
nastalo iz več manjših vasi, ki so bile
razporejene okoli jezera. Še posebej
znan je Bled postal v 19. stoletju,
ko je švicarski zdravnik Arnold Rikli
tam ustanovil zdraviliški center.
Danes je Bled urejeno letovišče z
mnogimi hoteli, zasebnimi prenočišči,

Nadmorska višina: 501 m
Število prebivalcev: 5.476
Turistična zmogljivost: 4000 ležišč
Največja dolžina jezera: 2.120 m
Največja širina jezera: 1.380 m
Največja globina jezera: 30,6 m
Najvišja letna temperatura vode: 26 °C

avtokampom in pestro domačo in
tujo kulinarično ponudbo. Slovi tudi
kot veslaško-regatni center in kot
izhodišče za številne izlete in sprehode
v čudovito okolico, kot so soteska
Vintgar, Pokljuška soteska, Slap pod
Iglico in Triglavski narodni park,
posebej pa je znan po slastnih kremnih
rezinah, ki jim rečemo tudi kremšnite.

KAKO DOBRO POZNAŠ BLED? PREIZKUSI SE V KVIZU.
1. Blejsko jezero je
izoblikoval …
P) strašni velikan, da bi se
lahko v njem umival.
J) bohinjski ledenik, ki je bil
debel tudi do 800 m.
K) zdravilec Rikli, ki je
tu želel zgraditi veliko
zdravilišče.

4. Okoli jezera vas lahko
popelje fijaker (kočijaž)
ali turistični vlakec, lahko
pa ga obhodite tudi peš,
za kar boste potrebovali
približno …
E) uro in pol.
R) tri ure.
A) pol ure.

2. Sredi jezera stoji gotska
cerkvica, do katere vodi …
I) 100 stopnic.
E) 99 stopnic.
U) 90 stopnic.

5. Na Blejski otok lahko
plavate ali pa se popeljete
s 7 m dolgim in 2 metra
širokim čolnom, ki ga
čolnar poganja z enim
samim veslom, in se
imenuje …
B) skif.
R) pletna.
V) barka.

3. Posvečena je Mariji, v
njej pa najdete …
Z) znameniti zvon želja iz
leta 1543.
S) čudovite freske iz leta
1543.
F) največji Marijin kip v
Sloveniji.

Rešitev:

6. Na pečini, ki se dviga
139 m nad jezerom, stoji
srednjeveški grad, v katerem si lahko ogledate …

Potok, ki odteka iz Blejskega jezera, se imenuje
Voda v jezeru pa se zamenja vsake tri leta.
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M) stare grajske ječe.
D) najgloblji vodnjak v
Sloveniji.
N) staro grajsko tiskarno.
7. Najstarejši in
najznamenitejši blejski
hotel se imenuje …
I) hotel Toplice.
E) hotel Park.
L) hotel Jelovica.
8. Živi zaščitni znak
Bleda so …
Č) postrvi.
S) jeleni.
C) labodi.
9. Leta 2011 je na Bledu
potekalo svetovno
prvenstvo v …
A) veslanju.
E) plavanju.
F) smučanju.

.

NA FOTOGRAFIJAH SO NAJBOLJ ZNANE BLEJSKE ZNAMENITOSTI. KATERE
SO TO? NAPIŠI. POMAGAJ SI Z REŠITVAMI IZ KVIZA.

Ko je Arnold Rikli prišel na Bled, mu je bilo všeč vse: okolica, klima, voda
in svež zrak. V dveh letih je razvil vrhunsko evropsko zdravilišče za
premagovanje bolezni in utrjevanje zdravja.
N KAKO JE ZDRAVIL RIKLI? OZNAČI, KAJ TI JE PRI NJEGOVI METODI
VŠEČ IN KAJ NE.
V Riklijevem zdravilišču je veljal strog red.
Gostje so živeli v posebnih utah (lesenih hišicah).
Vstajali so med 5. in 6. uro zjutraj.
Zjutraj so takoj odšli na dolg sprehod (do 10.00), zajtrk so vzeli kar s seboj.
Za boljšo prekrvavitev so se po rosni travi sprehajali bosi.
Moški in ženske so se sprehajali ločeno.
Po sprehodu so se kopali in sončili.
Kopali so se v hladni vodi, ki je imela 10 in 15 stopinj.
Včasih so si privoščili tople in parne kopeli.
Od 12.00 do 14.00 so imeli odmor in skromno kosilo.
Popoldne so nadaljevali s sprehodi, kopanjem in sončenjem.
Ob pol šestih je bil glavni dnevni obrok, šele potem so bili prosti.
Prehrana je bila vegetarijanska.
19

LEPOTO BLEDA OPEVA VELIKO PESMI. ENO STA NAPISALA IN UGLASBILA
TUDI ZNAMENITA BRATA AVSENIK. DOPOLNI PESEM Z BESEDAMI IZ
OKVIRJA IN JO POSLUŠAJ NA YOUTUBU.
OTOČEK SREDI JEZERA

Otoček sredi jezera,
Gori pa __________________.
Na sivi skali __________________ stoji,
Bled v soncu ves žari.
Z otoka poje stari __________________,
Bim bam bim bam bim bom
Na Kranjskem lepš’ga kraja ni,
Hej, __________________, prekrasen si.
Povem ti staro pravljico,
morda ne veš za njo.
Če fanta si želi __________________,
naj tja na __________________ gre.
Ko zvon ji stari zadoni,
__________________ se izpolni ji.
Mogoče __________________drži,
poskusi kdaj še ti.
20

želja
otok
dekle
Bled
grad
zvon
pravljica
cerkvica
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SLOVENSK A OBALA
Slovenska obala se nahaja v južnem
delu Tržaškega zaliva in je dolga
nekaj več kot 40 km. Členijo jo trije
večji zalivi – Piranski, Koprski in
Strunjanski. Globina morja znaša
v povprečju 18,7 m, najgloblja
točka pa leži 36 m globoko. Na tem
območju sta dva uradna jezika –

slovenščina in italijanščina (približno
3,5 % prebivalcem je italijanščina prvi
jezik), zato so krajevne table in javna
obvestila v obeh jezikih. Ob obali so
tekom zgodovine nastala majhna in
prijetna mesta, ki so najbolj živa poleti,
ko jih množično obiščejo turisti.

KAM PLUJEJO LADJE? POVEŽI LADJE S TOČKAMI NA ZEMLJEVIDU
IN V KVADRATKE PREPIŠI IME KRAJA. LAHKO SI POMAGAŠ TUDI Z
INFORMACIJAMI IZ BESEDIL.
KOPER
PIRAN
ANKARAN
SEČA

PORTOROŽ

IZOLA

21

V
E
T
R
N
I
C
A
G
R
H
M

22

I
B
H
P
J
C
M
D
E
I
F
O

N
D
O
F
R
Š
O
Č
A
B
C
R

S
P
B
I
O
V
R
D
Š
A
B
S

K
E
O
G
Ž
D
S
T
U
G
S
K

A
C
T
A
M
Š
K
O
L
J
K
A

T
F
N
G
A
T
I
P
R
T
I
Z

R
G
I
P
R
I
J
R
E
S
R
V

T
A
C
D
I
M
E
D
U
Z
A
E

A
L
A
E
N
Š
Ž
C
S
F
K
Z

Č
E
M
A
L
G
E
A
K
O
R
D

N
B
P
P
M
E
K
O
L
J
K
A

Rešitev:
Vodoravno: vinska trta, galeb, hobotnica, figa, rožmarin, morski ježek, riba, rak, morska zvezda
Navpično: vetrnica, školjka, meduza, alge, oljka

V SPODNJEM KVADRATU POIŠČI POIMENOVANJA ZA RASTLINE IN ŽIVALI,
KI JIH LAHKO VIDIMO NA OBMOČJU SLOVENSKE OBALE. POVEŽI SLIKE IN
BESEDE.

POVEŽI DELE POVEDI IN IZVEDEL/A
BOŠ NEKAJ VEČ O SLOVENSKIH
OBALNIH MESTIH.

SEČA se nahaja
med Lucijo in
sečoveljskimi
solinami
Temu svetniku je
posvečena tudi
cerkev, ki so jo dali
zgraditi solinarji,

KOPER je največje
mesto na
Obali. Leži med
Ankaranom in
Izolo
Med osrednje
znamenitosti
sodijo Pretorska
palača, v kateri
je danes mestna
hiša,
V njem je
tudi edino
mednarodno
slovensko
pristanišče – Luka
Koper,

loža, zgrajena
v stilu beneške
gotike in stolnica.

V bližini kraja si
lahko ogledamo
tudi formo vivo –

razstavo kiparskih
del, ki so jih v
istrskem kamnu
ustvarili slovenski
in tuji umetniki.
da so v njej med
solinarsko sezono
lahko imeli mašo.
in se je do leta
1958 imenovala
sv. Jernej.

ki predstavlja
najbližjo povezavo
Srednje in
Vzhodne Evrope s
Sredozemljem.
in je kulturno,
upravno in
univerzitetno
središče
Primorske.

PORTOROŽ ima
najbolj bogato
hotelsko in

ki je bil nekoč
eden izmed
največjih hotelov
na Jadranu.

Povezuje Piran in
Lucijo,

turistično ponudbo
ter dolgoletno
zdraviliško
tradicijo.

Najznamenitejša
stavba v mestu je
stari hotel Palace,

kjer je edina
slovenska marina.
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PIRAN
prepoznamo po
mogočni cerkvi sv.
Jurija in rtu,

ki je sezidana v
beneškogotski
arhitekturi.

Znamenitost
mesta je tudi t. i.
Benečanka. To je
najstarejša hiša v
mestu,

ki objema Piranski
zaliv.

V Piranu se je
rodil znan violinist
in skladatelj
Giuseppe Tartini,

po katerem se
danes imenuje
osrednji piranski
trg.

IZOLA je bila
nekoč otok, kar je
še vedno razvidno
iz njenega imena,

mesto pa je imelo
tudi ladjedelnico.

Njeni prebivalci
so se preživljali
z ribištvom,
vinogradništvom
in gojenjem oljk,

ki ga z bližnjim
Koprom povezuje
na novo urejena
sprehajalna in
kolesarska pot.

Je pomembno
turistično središče,

še posebej v
italijanski različici
Isola.
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ANKARAN je
zadnje mesto pred
italijansko mejo

in je sedež
najmanjše
slovenske občine.

Kraj je znan po
odlični ortopedski
bolnišnici
Valdoltra in
mladinskem
zdravilišču,

edini vinogradi
v Slovenskem
primorju, ki ležijo
neposredno ob
obali.

Na rtu, ki
se imenuje
Debeli rtič in se
razprostira desno
od njega, pa se
nahajajo

ki deluje
pod okriljem
slovenskega
Rdečega križa.

SEČOVELJSKE SOLINE
Sečoveljske soline so del Piranskih
solin, ki so včasih obsegale še manjše
Strunjanske soline in soline v Luciji.
So edine soline v tem delu Jadrana, v
katerih še pridelujejo sol in ohranjajo
tradicionalni postopek pridelave z
vsakodnevnim pobiranjem soli. V
preteklosti so bile predmet političnih
sporov, ker je bila sol zaradi svoje
uporabnosti dragocena surovina in
strateško trgovsko blago, pomembno
za konzerviranje hrane in za
proizvodnjo smodnika. Zaznamovali
pa jih niso le politični in gospodarski
interesi, pač pa tudi muhavost
narave, ki je včasih za dolga obdobja
onemogočila solinarstvo, drugič
pa mu podarila preobilje. Danes je

gospodarska vloga solin podrejena
naravovarstveni in kulturni: pridelana
sol je zaradi kakovosti in vsebnosti
mineralov poslastica za sladokusce,
ohranjanje solinarskih navad podpira
zavest o kulturni dediščini, območje
solin pa daje zavetje redkim ali
posebnim rastlinskim in živalskim
vrstam. So spomin na nekoč bogato
sredozemsko kulturno dediščino
in krajino, ki izginja. Krajinski park
Sečovlje je sestavljen iz dveh delov. V
severnem, ki se imenuje Lera, še vedno
pridobivajo sol, južni del – Fontanigge
– pa so pred približno štiridesetimi
leti opustili. Danes je tukaj muzej
solinarstva, v katerem je prikazano
življenje solinarjev, razvaline
solinarskih hiš pa dajejo Fontaniggam
skoraj pravljično podobo.

KAKO POTEKA PRIDELAVA SOLI?
PREBERI IN OZNAČI USTREZEN VRSTNI RED.
Morska voda gre najprej v izparilne
bazene, kjer izhlapeva toliko časa, da
doseže slanica slanost blizu zasičenosti.
Počakajo, da se sol v kupih odcedi, nato
pa jo s palotami naložijo na samokolnice
ali vozičke in jo odpeljejo v skladišče.
Solinarji najprej ročno poberejo solni
cvet, ki nastane na površini, nato pa sol
z gaveri pograbijo na kupe. Da ne bi
poškodovali občutljive petole, so oubuti
v taperine.
Ob plimi se zajame morska voda, ki
prihaja izključno iz Piranskega zaliva in je
zaščitena pred vsemi drugimi dotoki.
Iz izparilnih bazenov je po načelu
prostega pada ali s pomočjo črpalk
voda speljana v kristalizacijske bazene,
ki so obloženi s petolo. V njih končno
nastane sol.

SOLINARSKI SLOVARČEK
petola – plast, ki
preprečuje stik soli z
blatom
taperini – posebne
lesene cokle, v katere so
obuti solinarji, da ne bi
poškodovali petole
gavero – leseno strgalo, s
katerim grabijo sol
palota – lesena lopata, s
katero nakladajo sol
grum – kup soli v obliki
piramide, kjer se sol odcedi
solni cvet – vrhnja plast
soli, ki je najnežnejša,
najplemenitejša in najbolj
dragocena
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KAKO SO ŽIVELI SOLINARJI?
PREBERI KRATEK OPIS IN UGOTOVI, KATERA BESEDA SE SKRIVA POD
RIBICO.
Sečoveljske soline so bile nekoč precej večje kot danes. Solinarji so bili po večini
Pirančani, v solinah pa so delali celo leto. Ker so soline od Pirana precej daleč,
so si v njih zgradili posebne solinarske hiše, v katerih so živeli v času pridobivanja
soli. Tako so imeli dve bivališči – mestno v času zime, pred poletjem pa so se
s svojimi ladjicami odpravili v soline, kjer so ostali vse do jeseni. V preprostih
kamnitih hišah so imeli vse, kar so nujno potrebovali za preživetje in delo na
solinah. V temnih kleteh so skladiščili pridelano sol, v zgornjem nadstropju pa so
imeli solinarji bivalne prostore. Gospodinje so pekle kruh v posebnem kaminu
zadaj za hišo. Njihovo življenje ni bilo lahko, saj ni bilo pitne vode, kurjave in
vrtov, zaradi higiene pa so bile prepovedane tudi živali. Orodje solinarjev je bilo
narejeno iz lesa, ki ni smel biti premazan ali kemično obdelan, izdelovali pa so
ga večinoma sami.

ALI VEŠ, DA …
… ko pobiramo sol, rečemo, da sol
žanjemo?
… za pridelavo 1 kg soli potrebujemo
od 45 do 47 l morske vode?
… se voda ob vročih poletnih dneh v
kristalizacijskih bazenih pod solnim
cvetom lahko segreje tudi do 60°C in več?
… z izhlapevanjem 1 kubičnega metra morske vode nastane 22–24
kg kuhinjske soli?
… 20 mm na novo zapadlega dežja ustavi pobiranje soli za kar
osem dni?
… do leta 1358, ko so začeli pridelovati sol po zgledu Paških solin
(na Hrvaškem otoku Pagu) in gojiti petolo, sol ni bila bela?
… je najstarejša petola v sečoveljskih solinah stara kar 700 let?
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ALI SEDAJ VEŠ VEČ O SEČOVELJSKIH SOLINAH? REŠI KVIZ. ČE NE VEŠ
ODGOVORA, ŠE ENKRAT PREBERI BESEDILA.
1. Sečoveljske soline so …
a) najstarejše soline na Jadranu.
b) največje soline na Jadranu.
c) edine še tradicionalne soline na
Jadranu.
2. Obsegajo …
a) Piranske in Strunjanske soline.
b) slovenske in hrvaške soline.
c) Lero in Fontanigge.
3. Tradicijo pridelovanja bele soli so
prevzeli od…
a) Pirančanov.
b) prebivalcev z otoka Paga.
c) Benečanov.

4. Solinarska hiša je bila zgrajena …
a) iz lesa.
b) iz kamna.
c) iz slame.
5. Največji sovražnik solinarjev je …
a) dež.
b) veter.
c) sonce.
6. Glavna solinarska sezona traja …
a) od 23. aprila do 24. avgusta.
b) od 23. decembra do 24. aprila.
c) od 24. avgusta do 23. novembra.
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MALO KULTURE,
PROSIM
GLASBENI VEČER

PRIŠLA BO POMLAD
(slovenska ljudska)

Prišla bo pomlad, učakal bi jo rad,
da bi zdrav, vesel, lepe pesmi pel.
To me veseli, trav’ca zeleni,
drobna ptičica pa žvrgoli.
Prišla bo kukav’ca, moja ljubica,
in bo kukala in prepevala.
Kukala kuku, prepevala tako,
da bi vedno nam tak’ luštno b’lo !
Ptice pridejo in odidejo,
grejo iz kraja v kraj, kakor jaz nekdaj.
Grejo iz kraja v kraj, kakor jaz nekdaj,
jaz pa tukaj le ostanem sam.
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TRIO SOZVOČJA SLOVENIJE/
SOUNDS OF SLOVENIA TRIO
Gregor Volk – vokal, kitara, orglice
Janez Dovč – harmonika, vokal,
elektronika
Goran Krmac – tuba, topotalnik
Vrhunski glasbeniki, ki jih poznamo
kot soliste in člane mnogih slovenskih
zasedb, se nam bodo predstavili
v zanimivi kombinaciji, ki nam bo
predstavila slovensko ljudsko glasbo
v sodobnih in živih priredbah. Kot
ambasadorji slovenske kulturne
in naravne raznolikosti s svojim
zanimivim nastopom večkrat
nastopajo na različnih festivalih in
prireditvah v tujini (Kitajska, Indija,
Velika Britanija, Izrael, Irska, Italija,
Argentina itd).

OGLED FILMA POT V RAJ
Žak se po smrti obeh staršev
odpravi na očetovo jadrnico. Pot
mu prekriža zgovorna Lučka,
ki ga prepriča, da jo vzame s
sabo na jadranje do Dalmacije.
Sopotnika iz popolnih tujcev
počasi postajata prijatelja. Drug
drugega sprejmeta s težavami, ki
jih nosita s sabo.

OSEBNA IZKAZNICA FILMA:

Glavna igralca: Ajda Smrekar,
Klemen Janežič
Scenarij: Ajda Smrekar, Klemen
Janežič, Blaž Završnik
Režija: Blaž Završnik
Producent: Jani Sever
Glasba: Laren Polič Zdravič, Andi
Koglot

SOBIVANJE NA JADRNICI USTVARJA PRILOŽNOSTI ZA RAZLIČNE POGOVORE.
KAJ MISLIŠ, KAJ SE POGOVARJATA ŽAK IN LUČKA? NAPIŠI DIALOG.
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GLEDALIŠKA PREDSTAVA
POHUJŠANJE V DOLINI
ŠENTFLORJANSKI
Ivan Cankar je dramo oz. farso Pohujšanje v dolini
šentflorjanski napisal v dveh tednih oktobra 1907
in sodi med največkrat uprizorjena Cankarjeva
dramska dela. Delo je nastalo iz odpora do
odnosa, ki ga je imela vladajoča družba do
umetnosti in svobodnega izražanja. Igra je bila
uprizorjena takoj po svojem nastanku, in sicer 21.
decembra 1907 v Deželnem gledališču (današnji
operi). V knjižni obliki je farsa izšla leta 1908.
VSEBINA:

Prvo dejanje

Prebivalci doline šentflorjanske so razburjeni zaradi pohujšanja, ki je k njim prišlo
v obliki Petra in njegove spremljevalke Jacinte. Odločijo se, naj si pohujšanje v
njuni kolibi ogleda učitelj Šviligoj, ki pa je preveč sramežljiv, da bi poročal kaj
konkretnega. S Petrom je med šentflorjance prišel tudi Zlodej, ki se je predstavil
za Konkordata s Francoskega. On o pohujšanju v kolibi pripoveduje na tak
način, da si ga vsi hočejo ogledati na lastne oči. Zvečer se Peter v županovi
hiši predstavi županu kot sirota iz doline šentflorjanske – otrok, ki so ga pred
25 leti našli ob potoku in poslali proč, da se ne bi razvedelo, kdo je njegov oče.
Prestrašeni župan, ki domneva, da je on oče nezakonskega otroka, je pripravljen
plačati, kolikor Peter zahteva, da se ne razve sramota. Podobno se zgodi še z
županovo ženo in nekaterimi drugimi šentflorjanci.

Drugo dejanje

Peter, ki ugotavlja, da je v dolini preveč hlapcev in da so vsi že pohujšani,
najprej nažene Zlodeja, nato pa po vrsti sprejema šentflorjance, ki mu prinašajo
“davek”. Od župana izsili še grad. Vsi morajo poljubiti Jacinti nogo, kar pa jim je
prej v slast kot pa v ponižanje. V njuno kolibo pride tudi preplašeni Popotnik, ki
ga zasleduje vaški policist, češ da je razbojnik Krištof Kobar. Popotnik pove, da
je on v resnici Peter – nesrečna sirota iz doline šentflorjanske. Prevarant Peter
naroči Popotniku, naj nikomur ne izda, kdo je. Če se bo držal tega dogovora, mu
bo zapustil grad.
30

Tretje dejanje

Na gradu se pripravlja slovesnost. Zlodeja mučijo zmeraj hujši dvomi. Ne ve več,
ali je še zlodej ali svetnik ... Šentflorjanci ponižno pozdravljajo graščaka Petra
in se navdušujejo nad Jacintinim plesom. Šviligoj ima slovesen nagovor: mislili
so, da je v dolino prišlo pohujšanje, pa je prišla lepota in veselo spoznanje! Med
napitnicami prihiti Popotnik povedat, da se bliža policist. Peter in Jacinta se
brž poslovita in pobegneta. Gostje izvejo, da je bil Peter v resnici Krištof Kobar,
Popotnik pa da je sirota šentflorjanska.

OSEBE, KOT JIH JE OPISAL CANKAR:
Krištof Kobar, imenovan Peter, je umetnik in razbojnik, ki je izvedel za greh

šentflorjancev.
Jacinta je popotnica, Kobarjeva lepa družica.
Župan skrbi za čednost doline.
Županja je gospodovalna, prešuštvuje z Zlodejem.
Dacar je od vseh rodoljubov obsojeni grešnik doline šentflorjanske.
Učitelj Šviligoj je edina nedolžna oseba v dolini.
Popotnik je prava sirota šentflorjanska, znana pod imenom Peter.
Zlodej je zanemarjen in šepajoč, z vedno kislim obrazom, tudi on pomaga Petru
pri njegovem izsiljevanju; predstavi se za Konkordata, v resnici je prišel po duše
šentflorjanske. Ker so že pohujšani, ostane praznih rok.
Ostalo prebivalstvo doline predstavljajo še dacarka, ekspeditorica, notar,
štacunar, štacunarka ter cerkovnik.

V Cankarjevem letu so se v
Mladinskem gledališču odločili
obuditi predstavo Pohujšanje v dolini
šentflorjanski, ki je premiero doživela
leta 2011 in tedaj na Borštnikovem
srečanju prejela dve nagradi: Janja
Majzelj za vlogo Zlodeja, Empera3zz
in Barbara Pavlin pa za oblikovanje
maske. Režiser Vito Taufer se je
odločil za komični režijski prijem, ki
je znan že iz časa antike, ko so za
maskami ženskih in moških likov stali
samo moški. Tako so v Cankarjevi
farsi vloge vseh likov prevzeli igralci,
le vlogo Zlodeja je odigrala igralka.
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VEČER S
SLOVENSKIMI DIJAKI IZ
ARGENTINE IN KANADE
Tudi letos se bodo Mladinske
poletne šole slovenščine udeležili
dijaki iz Kanade in Argentine. Enajst
mladih iz Kanade obiskuje sobotno
šolo slovenščine, ki je del slovenske
župnije Brezmadežne s čudodelno
svetinjo v Torontu, sedemindvajset
dijakov iz Argentine, ki prihajajo
na obisk v Slovenijo kot skupina
RAST XLVII, pa letos zaključuje
zadnji, peti, letnik Slovenskega
srednješolskega tečaja ravnatelja
Marka Bajuka v Buenos Airesu.
Predstavili se bodo s kratkim
kulturnim programom. V pesmi,
poeziji in plesu želijo pokazati, kako
so se v slovenskih šolah spoznali in
skupaj odrasli v dekleta in fante.
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PRIJETNO
S KORISTNIM

BTC – ENO NAJVEČJIH
NAKUPOVALNIH SREDIŠČ V EVROPI
BTC (blagovno trgovinski center) 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.
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DOPOLNI DIALOGE Z BESEDAMI IZ OKVIRA.
V KATERI TRGOVINI ALI V KATEREM LOKALU BI LAHKO SLIŠAL/A
SPODNJE POGOVORE? POVEŽI SLIKE IN DIALOGE.
lonček • polnilnik • rože • knjiga • kabina • sprej • čevlji

Oprostite, ali je ta _________ znižana?
Ne, žal ne.

Eno jagodo in eno čokolado, prosim.
V ______________ ali v kornet?
V kornet.

Katere ____________ so sveže?
Vrtnice in tulipani.
Potem pa tri rdeče vrtnice, prosim.

Tile _____________ so premajhni.
A imate večjo številko?
Trenutek, bom pogledala.

A lahko pomerim te kopalke?
Seveda. ______________ je tam.

Iščem _______________ za telefon.
Aha, polnilniki so pa v prvem nadstropju..
Hvala.
A imate _____________ proti komarjem
in klopom?
Ja, seveda.
Koliko stane?
25 EUR.
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ZDRAV DUH V
ZDRAVEM TELESU
ŠMARNA GORA
V severnem delu ljubljanske
kotline se dviga Šmarna gora, ki je
najbolj priljubljena izletniška točka
Ljubljančanov in okoliških prebivalcev.
Ima dva vrhova. Zahodni se imenuje
Grmada in je s 676 metri za 7 m višji
od vzhodnega, ki se imenuje Šmarna
gora. Od vznožja do vrha moramo
premagati približno 350 m višinske
razlike, izberemo pa lahko 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.
Šmarna gora je dobila ime po
Mariji, zavetnici šmarnogorske
(marijinogorske) cerkve, ki je bila
sezidana v prvi polovici 18. stoletja.
Najstarejša znamenitost na Šmarni
gori je kužno znamenje, ki so ga
postavili preživeli v bojih proti Turkom
in kugi. Na vrhu je tudi znameniti
zvonček, ki naj bi tistim, ki nanj
pozvonijo, uresničil skrite želje.

ALI SI VEDEL/A, DA JE ŠMARNO GORO ZGRADIL VELIKAN, KI JE V
JEZI METAL SKALE NA KUP, NATO PA STOPIL NA SREDINO, DA BI SE
BOLJE RAZGLEDAL? ČE ŽELIŠ IZVEDETI, KAJ PRAVI LEGENDA, VSTAVI
MANJKAJOČE BESEDE V USTREZNI OBLIKI V BESEDILO.
Pred nastankom Šmarne Gore je na njenem mestu živel
______1______ Hrust, ki so se ga bali daleč naokrog.
Živel je v votlini, pri ustrahovanju pa mu je pomagal
ogromen pes z zmajevo glavo. Kradel je _____2______
in kmetom nagajal s teptanjem polj. Pogumni Kajžarjev
Janez je imel tega dovolj in odločil se je, da bo šel nad
velikana. Opremil se je s _____3_______ in s seboj
vzel vrečo z zajcem. Pred votlino ga je napadel velikanski
pes, on pa je spustil _____4______ in ta se je pognal
za njim. Medtem se je zbudil Hrust, ki je od jeze kihnil tako
močno, da je Janeza odneslo na drugo stran reke Save.
Nanj je začel metati ogromne ______5______, zvečer
pa je prestopil breg in jih zložil na kup. Stopil je na vrh,
nato pa se mu je ugreznilo in nastalo je današnje sedlo z
dvema vrhovoma.

skale
velikan
živina
zajec
sablja
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ALI ZNAŠ REŠITI KVIZ O ŠMARNI
GORI? ČRKE PRED PRAVILNIMI
ODGOVORI TI POVEJO IME ŽUPNIKA,
KI JE NEKAJ ČASA SLUŽBOVAL NA
ŠMARNI GORI. PO NJEM SE IMENUJE
STOLP, KI STOJI NA VRHU TRIGLAVA.

1. Ob vznožju Šmarne
gore teče reka …
I) Ljubljanica.
J) Sava.
K) Kokra.
2. V času turških vpadov
so na vrhu Grmade …
O) zgradili obzidje.
A) kurili kresove.
E) zvonili na zvonček.
3. Šmarna gora je dobila
ime po …
S) šmarnicah, ki rastejo
ob poti na goro.
K) Mariji, zavetnici
šmarnogorske cerkve.
G) prvih lastnikih gostilne
na gori.
4. Gorski tekači in
kolesarji za vzpon na
Šmarno goro potrebujejo
…
O) slabih 12 minut.
A) slabih 20 minut.
U) slabih 35 minut.

Rešitev:
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5. Zvonik
šmarnogorske
cerkve ima …
T) 3 zvonove.
B) 4 zvonove.
Č) 6 zvonov.
6. Verz »Vi, ki hodite
na sveto Šmarno gôro,
blagor vam!« je napisal
…
I) Ivan Cankar.
O) Simon Jenko.
A) France Prešeren.
7. Do vznožja Šmarne
gore se najlažje
pripeljemo z …
L) mestnim avtobusom
št. 8.
T) vlakom LjubljanaKranj.
C) turistično ladjico po
Savi.

8. Vsako leto prvo soboto
v oktobru organizirajo
prireditev …
D) Romanje na Šmarno
goro.
Ž) S kolesom na Šmarno
goro.
J) Tek na Šmarno goro.
9. Izletniki si na Šmarni
gori največkrat privoščijo
…
L) kavo in potico.
V) vodo in ričet.
A) čaj in preste.
10. Zeleno rumene
markacije na poti na
Šmarno goro označujejo
…
Ž) gozdno učno pot.
F) pot za gorske
kolesarje.
U) pot za živino.

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.
Atlantis je vodni park za vse generacije: tako za tiste, ki si želijo adrenalinske
zabave, kot za tiste, ki potrebujejo umirjeno sprostitev. Ne pozabite kopalk in
brisače!

POIŠČI 10 BESED ALI BESEDNIH ZVEZ, KI SO POVEZANE Z ATLANTISOM.
POMAGAJ SI S SPODNJIMI OPISI IN SLIKAMI.

1

2.

2
3
4

4.

5
6
7
7.

8

8.

9
10
1. Priljubljena oblika sproščanja v zaprtem prostoru z
visokimi temperaturami.
3. Naravna prozorna tekočina brez barve, vonja in okusa.

9.

5. Pojavi na vodni gladini, ki nastanejo zaradi vetra.
6. Tehnika sproščanja in zdravljenja z dotikom dlani in
delov telesa.

10.

Črke v odebeljenih kvadratkih povejo, katero je drugo ime za Atlantis:
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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.

POZNAŠ IZRAZE V ZVEZI Z OMENJENIMI ŠPORTI? POIŠČI JIH V SPODNJI
MREŽI. ALI NAJDEŠ VSE? IŠČI V VSE SMERI ( , , , ).
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Š

košarka
nogomet
odbojka
namizni tenis
gol
koš
enajstmetrovka
lopar 			
vratar		
žoga		
mreža 		
prosti met
trojka		
niz		
servis		
zmaga

SODELAVCI
13. MLADINSKE
POLETNE ŠOLE
SLOVENŠČINE
red. prof. dr. Simona Kranjc,
predstojnica Centra za slovenščino
kot drugi in tuji jezik
dr. Mihaela Knez, dr. Damjana Kern
Andoljšek, vodenje in organizacija
Mladinske poletne šole slovenščine

LEKTORJI
Jasna Černjak
Maja Bračika Piščanc
Maja Đević
Mateja Eniko
Boris Kern
Matej Klemen
Katja Kralj
Irina Lešnik
Alenka Ličen
Lara Pižent
Vito Poredoš
Helena Šter
Maja Urbanc

ASISTENTI
Anja Cevzar
Manca Černivec
Tjaša Kocjan
Maja Kos
Roman Kralj
Jera Krečič
Peter Kristl
Matic Mur
Patricija Peterlin
Tanja Senica
Nuša Simončič
Janja Zupančič
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13. MLADINSKA
POLETNA ŠOLA
SLOVENŠČINE
Vodnik po programu. Uredili Mihaela
Knez in Damjana Kern Andoljšek,
oblikovala Nina Urh, založila Znanstvena
založba Filozofska fakultete Univerze
v Ljubljani, izdal Center za slovenščino
kot drugi in tuji jezik pri Oddelku
za slovenistiko, za založbo Roman
Kuhar, dekan Filozofske fakultete, tisk
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