Brezplačna izobraževalno-zabavna revija za majhne in velike

Po
p o mla
20 letj d
20 e

V tej številki boš spoznal prav posebnega konja,
čaka te kviz, uganke ter čudovita
pravljica in še veliko zanimivega.

Še enkrat pozorno preglej revijo. Opazil boš,
da nam ponekod družbo delajo črke. Prepiši jih od začetka
do konca revije v enakem zaporedju v spodnje krogce.
To je pomladno-poletno geslo.

Napiši geslo, svoj naslov in starost ter jih do 30.6.2020 pošlji na naslov: Društvo Sobivanje, Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana.
Izžrebali bomo nagrajence, ki bodo prejeli privlačne nagrade.

Geslo decemberske številke je bilo: VESELI DECEMBER

Sobivanje – brezplačna revija za otroke in starše, maj 2020. Letnik 5, številka 9. Nosilec projekta: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj.
Izdajatelj: Bomark d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. Odgovorni urednik: mag. Borut Petelin. Besedila in urejanje besedil: Andreja
Šeme. Strokovni sodelavci: dr. Lia Katarina Kompan Erzar, Tomaž Oršič, Lucija Šušteršič. Jezikovni pregled: Zorana Teran. Likovno uredništvo
in oblikovanje: Nina Marselan. Fotografije: Shutterstock oziroma navedeni avtorji. 9. številka revije Sobivanje izhaja v e-obliki. Vsebina je
zaščiteno avtorsko delo in jo je brez pisnega dovoljenja nosilca projekta prepovedano razmnoževati v kakršnikoli obliki.

SKRB ZA OKOLJE
Žival se predstavi: Lipicanec 4
Kviz: Ribe 8
Vodni svet 9
VARNOST V PROMETU
Začetek kolesarske sezone 14
Projekt Varno v vrtec in šolo 16
Prometni rebus 17
TRAJNOSTNA POT = MOJA IZBIRA
Veliko lahko naredimo sami 18
Hoja 20
Uganke 21
Naredi sam 22
ŽIVIM ZDRAVO
Prijazni mikroorganizmi v kuhinji 26
Kruhek z drožmi 27
Ideje za počitnice 29
SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
Kako biti skupaj, ko se ne smemo družiti? 30  
Projekt Spodbujamo prijateljstvo 32
SLOVENIJA, KOT JO VIDIMO OTROCI
Vogel je poln zanimivega 37
Kviz o Voglu 38

Fotografije:
www.shutterstock.com
Mediateka STO

3

KDO SMO?
Sem slaven bel konj, avtohtona slovenska pasma, in sem med
najstarejšimi kulturnimi pasmami konj na svetu. Znan sem po
eleganci gibanja. Ljudje nas občudujejo na treningih, kjer pokažemo, kaj znamo. Lipicanci smo slovenski simbol, smo tako
edinstvena pasma, da smo prikazani celo na slovenskem evro
kovancu za 20 centov.

KAKŠNI SMO?
Visok sem 165 centimetrov, sem srednje velik, mišičast in
širok konj. Moja glava je plemenita, oči velike in žive, pogled
pa inteligenten in zaupljiv. Imam gosto in košato grivo in rep,
žima pa je tenka kot svila. Dosežem lahko zelo visoko starost,
tudi do 30 let, kar je za konja veliko.
Znan sem po svoji beli oziroma svetlo sivi barvi dlake. Kot žrebički smo sicer vedno temne barve, beli pa postanemo kasneje. Nekateri že pri treh letih, nekateri pa šele pri 15. letih.

KAJ POČNEMO?

Po naravi sem zelo eleganten, ponosen in dostojanstven,
hkrati pa sem tudi skromen in vzdržljiv. Imam živahen temperament in rad se učim. Zato ni čudno, da sem tako odličen
paradni konj. Ker sem inteligenten in gibčen, se hitro naučim
klasičnih dresurnih elementov. Naša predstava ljudi vedno osupne. Ne morejo verjeti, kako natančnih in elegantnih gibov
se lahko naučimo in kako lahkotno jih izvajamo.
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V Sloveniji živi
več kot 600 lipicancev. Od tega
polovica v Lipici, druga polovica
pa pri zasebnih rejcih.

SKRB ZA
OKOLJE

KAJ JEMO?
Jem predvsem seno, pa tudi oves in
druga žita. Pravzaprav sem glede tega
zelo izbirčen in se težko prilagajam
novi hrani. Ko se navadim na določeno
seno, mora biti to vedno enako. Seno
mora biti dobro posušeno in kakovostno. Včasih dobim tudi prehranska dopolnila, da se dobro počutim in imam
dovolj energije za dejavnosti. Nujno
potrebujem tudi mineralni lizalni kamen
in dovolj čiste vode. Ne smem pa jesti
preveč sena ali preveč priboljškov, sicer
izgubim svojo dobro formo.
Fotografije: https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije
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SKRB ZA
OKOLJE

KJE ŽIVIMO?
Naš dom je v kobilarni v Lipici na Krasu. Ponosni smo, da živimo na največji
farmi lipicancev na svetu. Na posestvu uživamo v kraški pokrajini z borovimi gozdovi in zelenimi travniki, kjer se pasemo. V jahalnici pridno vadimo
in treniramo, občasno pa si lahko treninge tudi ogledate, če nas v Lipici
obiščete na pravi dan.
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Fotografje: Čebeli: Robert Mulej,
Fotografije:
čebele
v letuhttps://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije
in panj: Dunja Wedam, čebelar: Aleš Fevžer

Najljubša hrana
lipicancev je seno.
Pa t voja?

STE VEDELI?
Lipicanci izhajamo iz Lipice, kjer so pasmo osnovali leta 1580, pred več
kot štirimi stoletji. V Lipici je najstarejša še operativna konjušnica na svetu
in v njej nas je trenutno več kot 300 lipicancev. Ogromno, kajne! V njej se
lipicanci učimo posebnih jahalnih tehnik španske šole jahanja z Dunaja. Treniramo po tradicionalnih metodah iz prejšnjih stoletij. Na treningih lipicanci
ob glasbeni spremljavi pokažemo vse, kar znamo.
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SKRB ZA
OKOLJE

Če za kakšno ribo
ne veš, kam sodi, poišči podrobno
in morda nadeš rešitev.

Katere ribe živijo
v sladki in katere v slani
vodi? Poveži ribe z ustreznim
ekosistemom!

ŠČUKA, SARDELICA, SKUŠA,
BRANCIN, KRAP, ORADA, SOM,
POSTRV, CIPELJ, KOVAČ,
LIPAN, ZLATOVČICA,
SMUČ, KIRNJA

Pokrovitelj rubrike:
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1.

2.
Modro in mirno
neskončno se zdi,
s plimo, oseko
raste, kopni.

1 – voda, 2 – morje
Sladkovodne ribe: ŠČUKA, KRAP, SOM, POSTRV, LIPAN, ZLATOVČICA, SMUČ
Morske ribe: SARDELICA, SKUŠA, BRANCIN, ORADA, CIPELJ, KOVAČ, KIRNJA

Sladka je v reki,
slana je v morju,
priteče iz pipe,
odveč je v
škornju.

Fotografije: https://www.slovenia.info/sl/mediateka/fotografije
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SKRB ZA
OKOLJE
Slovenija je zelo bogata z lesom. Lesa ne potrebujemo le za igrače, kurjavo in pohištvo,
z njim lahko tudi gradimo. V zadnjem času je lesenih gradenj vse več. Vedno več je tudi
lesenih vrtcev.
Poglejmo si, zakaj je lesen vrtec dobra ideja:
1. Ker je bivanje v okolju iz naravnih materialov zelo prijetno, pa tudi zdravo.
2. Ker so leseni vrtci in šole nizkoenergijski, kar pomeni, da za ogrevanje porabijo zelo
malo energije. To je dobro za okolje, pa tudi za nizke stroške ogrevanja.
3. Ker je narejen iz obnovljivih materialov. Naš planet se namreč ravno zaradi
prekomernega izkoriščanja neobnovljivih virov nahaja v velikih težavah.
4. Ker so leseni vrtci grajeni zelo kakovostno. Tehnologija gradnje se je neprestano
razvijala, zato je danes lesena gradnja enako trajna kot klasična gradnja.
5. Ker je tak vrtec hitro zgrajen. Ker vanj ne vnašamo vlage, tako kot pri klasični gradnji,
vrtec ne potrebuje dveh let za sušenje vlage iz betona, malte in ometov.
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Rupert Gole iz podjetja Esplanada, studio oblik in
arhitekture: »V Sloveniji smo načrtovali že kar
nekaj lesenih vrtcev. En zelo velik z 18 oddelki je
v Šentjerneju na Dolenjskem. Imajo ga tudi v
občini Krško, vrtec Palček. Trenutno je v gradnji
lesen vrtec na Senovem, v načrtu pa jih je še
nekaj. Lesene so lahko tudi športne dvorane.
Ena taka je na Rakeku. Velika je 2500 m2.«

Naš vrtec je lesen in v njem se res
dobro počutim. Prej sem hodila v
vrtec iz opek in je bil drugačen
občutek
Maja, 5 let, Markovci

Dobro je vedeti!
Država podpira leseno gradnjo tako, da del denarja za gradnjo povrne.
Zato je pri odločitvi za lesen vrtec subvencija EKOSKLADA v višini kar 400 €
nepovratnih sredstev na m2 neto ogrevane površine velika motivacija. Dodatno
se subvencionira še lesene fasade in lesena okna.

Oglasno sporočilo
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SKRB ZA
OKOLJE

Od kod prihaja voda, kam gre in vse vmes, poleg tega pa še nekaj slovenskih
rek. V spodnji tabeli poišči dvajset besed, ki označujejo vodo. Skrili smo jih
navpično in vodoravno.
TABELA, v kateri so skrite besede navpično in vodoravno:
POTOK, IZVIR, STUDENEC, REKA, MORJE, JEZERO, TOLMUN, BAJER, SLAP,
SAVA, DRAVA, MURA, KOLPA, SOČA, SAVINJA, KRKA, SOTLA, DRAVINJA,
LJUBLJANICA, BRZICE.
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BESEDA STROKOVNJAKA:
VARNOST V
PROMETU

Spoštovani starši, dedki, babice in skrbniki, dragi otroci!
Kolesarjenje je zabavno in zdravo. Poskrbimo, da bo tudi varno. Odrasli
poskrbite, da bo kolo brezhibno pripravljeno: nastavite sedež in krmilo glede
na višino otroka, preverite delovanje zavor, sprednjih in zadnjih luči ter zvonca, odsevniki naj
bodo ustrezno nameščeni. Ker ste otrokom zgled, tudi vi vedno nosite zaščitno čelado.
Mlajši otroci morate vedno kolesariti v spremstvu odraslih. Na kolesu otrok pridobi vrsto spretnosti,
ravnotežje, z vsako vožnjo kolo bolj obvladuje. Priporočamo, da kolesarji začetniki vadite na
dvorišču ali na drugi neprometni površini. Trenirajte predvsem vzdrževanje ravnotežja, ustavljanje,
vožnjo z eno roko, vožnjo v krogu ter vožnjo čez neravnine. Vse to so nujne spretnosti, ki jih
boste potrebovali v prometu. Temu sledi učenje prometnih pravil, spoznavanje prometnih znakov
za kolesarje ter pomembna pravila o prednosti. Za učenje lahko uporabite tudi že pripravljene
vsebine učenja na daljavo na naših spletnih straneh www.avp-rs.si.
Kadar kolesarimo v svoji neposredni okolici, moramo biti še bolj pozorni na dogajanje. Ker okolico
dobro poznamo, lahko namreč kaj hitro opustimo nekatera previdnostna ravnanja.
Želimo vam veliko varno prevoženih kilometrov in zabavnih uric na kolesu!
Agencija za varnost prometa
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Likovno delo: Vrtec Majšperk, Ježki1

Otroci do 14. leta ali dokler ne opravite kolesarskega izpita,
lahko kolesarite le v spremstvu odrasle osebe!

Ko si na kolesu, imej na glavi vedno kolesarsko čelado.
Nosi svetla oblačila in odsevnike.
Kolesari po kolesarski stezi, če je ni, pa po desnem robu
vozišča v smeri vožnje.

»Na kolesu je prepovedana
uporaba mobilnega telefona
in slušalk!«
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VARNOST V
PROMETU

10.000 otrok sodeluje v
letošnjem projektu
185 sodelujočih vrtcev in
osnovnih šol
50 izpeljanih delavnic o
varnosti v prometu
200 in več del, prejetih v
sklopu natečaja Varno v vrtec
in v šolo.
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Likovno delo: Vrtec pri OŠ Žirovnica

Likovno delo: OŠ Dobje

Kaj je nujna oprema avtomobila in skrbi za našo varnost
med vožnjo? Reši rebus, vpiši črke spodaj in dobil boš
rešitev.
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TRAJNOSTNA
POT = MOJA
IZBIRA

Trajnostna mobilnost je mobilnost, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno

pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Promet je postal resna grožnja čistemu
in zdravemu okolju in kakovosti življenja v mestih in na podeželju.

Osnovni namen oziroma problem trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh
ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet, posledično onesnaževanje, emisije
toplogrednih plinov in porabo energije.
Kljub tehničnim izboljšavam motornih vozil se namreč zaradi povečane potrebe po
mobilnosti ter posledično konstantnega naraščanja števila motornih prevoznih
sredstev, emisije toplogrednih plinov v ozračje povečujejo.

Vsak od nas lahko pripomore
k bolj čistem in zdravem
okolju. Namesto vožnje
z avtomobilom
uporabimo
eno od naslednjih
oblik prevoza:
peš,
kolo,
šolski avtobus,
javni prevoz, …
18

Z uporabo alternativnih oblik prevoza bomo dosegli predvsem naslednje:
zmanjšali onesnaženost zraka kot
posledice prometa,
povečali število kolesarjev, pešcev in
ostalih trajnostnih oblik prevoza,
povečali stopnjo fizične aktivnosti in
tako vplivati tudi na svoje zdravje in
predvsem na zdravje naših otrok,
s skupinskimi aktivnostmi krepili
socialne kompetence, predvsem
otrok in s tem v trajnost projekta
poleg okoljskega in
ekonomskega vidika vključiti tudi
socialni vidik, ...
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TRAJNOSTNA
POT = MOJA
IZBIRA

Hoja je zdrava trajnostna oblika mobilnosti. Povabi prijatelja na sprehod.
Sprehajanje je odličen čas za pogovor. Povej prijatelju, kaj novega si izvedel,
katera risanka ti je najbolj všeč, česa si se razveselil, kaj si želiš … Tudi prijatelj bo
tebi povedal marsikaj. Zato bosta po sprehodu oba bogatejša.

kdaj

kam

Pa opazujta!
Zagotovo bosta opazila kaj
lepega! Morda metulja ali
zanimivo drevo.
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s kom

št. kilometrov

1. So čevlji s kolesci.
Ko jih obuješ,
z njimi hitreje
od pešcev potuješ.
2. Kolesc res nima ta voziček,
ne vleče konj ga, ne voliček,
samo navzdol gre, nikdar v breg,
nanj sedeš, ko zapade sneg.
3. Veliko vozilo
in mnogo ljudi,
tu nekaj jih vzame,
tam nekaj pusti.

5. Z glavo puha,
s srcem kuha,
z nogami melje,
v Ljubljano nas pelje.

4. Po ravnem se peljati,
tu in tam malo pocingljati,
to je lepo.
A v breg goniti pedala,
ne, ne, to ni šala,
to je težko.
21

1 – rolerji, 2 – sani, 3 –
avtobus, 4 – kolo, 5 – vlak

TRAJNOSTNA
POT = MOJA
IZBIRA

Naredi si vrečo. Zelo hitro in preprosto. Trajnostno. Iz odslužene majice. S
kolesom in vrečo na rami se lahko odpraviš v trgovino in vanjo spraviš nakup,
na izlet in vanjo spraviš sendvič in vodo, na obisk k prijatelju in vanjo spraviš
darilce, na igrišče in vanjo spraviš žogo … Skratka – super uporabna vreča,
na katero boš ponosen, ker si jo naredil sam. Pa začnimo!
Embalaža predstavlja kar 23 %
teže vseh odpadkov, ust varjenih v
gospodinjst vu!

-

-
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staro majico (če bo
od očeta, bo vreča
večja, če bo tvoja, bo
manjša)
škarje
vrvico

1. majico zloži na pol
2. majico prereži po označenih črtah pri
rokavih in pri vratu
3. razpri majico in notranji del majice obrni
navzven
4. z vrvico trdno zveži spodnji del majice,
notranji del majice ponovno obrni navzven,
tako da je del v vrvico v notranjosti. Ta-da!
Imaš novo vrečko!
5. druga možnost za dno vrečke pa so vozli z
resicami. Na spodnji del maijice z ravnilom
nariši približno 5 cm dolge črte v razmaku
2 cm in majico prereži. Nasprotna trakca
dvakrat zaveži.
6. Ta-da! Imaš novo vrečko!
Odsluženo majico
ponovno uporabiti – temu
se reče recikliranje!
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Med umivanjem
rok zapoj
pesmico, da
9F;FI<Jõ@JK<
"LÁ8'8Q@JM<KLA<

Preberite nasvete na
vsebovredu.triglav.si
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OGLASNO SPOROČILO
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ŽIVIM
ZDRAVO
V času, ko smo se naučili vse o izogibanju nadležnim virusom, je pomembno
spoznati tudi dobre mikroorganizme. Z nekaterimi sobivamo vsak dan.
Dobre bakterije so del nas, našega prebavnega sistema. Pomagajo in
sodelujejo pri kar najboljšem stanju imunskega sistema. Veliko drobnih
mikroorganizmov srečujemo tudi v domači kuhinji. Ustvarijo na primer
jogurt, kefir, kis ali kruh.
Pa spoznajmo mikroorganizme, s pomočjo katerih lahko ustvarimo odličen,
rahel kruh. Ste že slišali za droži? To je družba mlečnokislinskih bakterij
in divjih kvasovk. Ko fermentirajo, nastane drožni nastavek. Z drožnim
nastavkom lahko kruh pripraviš čisto samostojno. Zaradi
fermentacije se bodo v testu naredili mehurčki, kar
naredi kruh mehak, prožen in okusen. Mmmm!
Lucija Šušteršič
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1. Dobro umit kozarec uporabi za gojišče. Vanj natresi rženo moko
in jo dobro premešaj z vodo. Kozarec nato le pokrij s pokrovom,
nikakor pa ga ne pričvrsti ali tesno zapri. V nekaj dneh bo
mešanica že pokazala prve mehurčke. To je dober znak.
2. Droži bodo postale lačne, zato jim vsakodnevno dodaj 30 g
moke in 30 g vode. Moka je v nadaljevanju lahko tudi bela pšenična.
Če so mehurčki drobni ali jih ni, pomeni, da so droži še vedno lačne.
V tem primeru dodaj 50 g moke in 30 g vode. Opazuj dogajanje.
3. Ko drožni nastavek primerno naraste, lahko spečeš tudi svoj prvi kruh iz droži. Številne
recepte in navodila poišči na spletu. Drožomanija je v zadnjem času postala pravi hit.
Lucija Šušteršič

Potrebujemo:
- litrski kozarec od
kumaric ali medu
s pokrovom
- 40 g ržene moke
- 40 g vode

Del drožnega nastavka
lahko tudi podariš prijateljem, ki bi si
radi spekli svoj kruh.
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Pouka bo kmalu konec in spet boste svobodni
kot ptičice na veji. Kako se imenuje čas, ki prihaja?
Reši rebus tako, da vpišeš črke pod slike in nato v
pravilnem vrstnem redu v krogce spodaj in
odgovor se ti bo razkril.
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1. Kolesarjenje
S starši ali prijateljem pripravite poligon na katerem
vadite spretnostno vožnjo.
2. Pohodništvo
Skupaj s starši poiščite hrib, na katerem še niste bili
in se odpravite tja.
3. Lov na skriti zaklad
Pripravi in skrij sporočila z namigi, ki vodijo od enega do
drugega in na koncu do zaklada. Ko bo vse pripravljeno, naj se
prijatelj odpravi na lov.
4. Skakanje čez kolebnico
S prijateljem tekmuj, kdo naredi več poskokov čez kolebnico.
To je odlična vaja za spretnost in kondicijo.
5. Ristanc
Na tla nariši polja za ristanc. Vrzi svoj kamenček in se
preizkusi. Ko se zmotiš, je na vrsti prijatelj.
6. Vožnja s skirojem, rolerji, kotalkami
Na koleščkih je vedno zabavno.
7. Ples
Zunaj vklopi glasbo in zabava s plesom se lahko prične.
Med plesom uživamo in se dodobra razmigamo.
8. Tek
S tekom poženemo kri po žilah. Lahko naredite tekmovanje
v teku na daljšo progo ali v šprintu.
9. Skrivalnice
Poišči skrivališče, prijatelj pa naj te poišče. Te bo našel ali
se boš pofočkal sam?
10. Spuščanje zmaja
Običajno pred poletno nevihto zapiha veter.
Izkoristi te trenutke pred ploho za spuščanje zmaja.
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BESEDA STROKOVNJAKA:

PRIJATELJSTVO

Kako pokazati, da imaš nekoga rad, takrat, ko se ga ne smeš dotakniti in
se videti z njim? Kako lahko vemo, da nas imajo drugi radi, če nismo nič
skupaj z njimi?
V teh dneh zelo pogrešamo svoje prijatelje, dedke in babice, pa tudi vrtec,
šolo, druženje na igriščih in drugod. Ne vemo, kako bo, ko se bomo spet
lahko srečevali, se bomo znali spet tako lepo igrati kot prej?
Prijateljstvo je darilo, ki ga vsak dan znova podarjamo drug drugemu, in
takrat, ko je prijatelj daleč, je pomembno, da ga poiščemo v svojem srčku
in da se spomnimo, kaj vse smo skupaj z njim doživeli, o čem vse smo se
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pogovarjali in kaj vse smo novega odkrili skupaj z njim. Če natančno pomislimo, vsak
prijatelj v nas prebudi drugačen občutek in spomin.
Kaj ko bi o vsakem prijatelju narisali risbico, ki nas spominja nanj, in prosili starše, da
jo slikajo in pošljejo na mobilni telefon, napisali zgodbico o skupnih doživetjih, narisali
strip o skupnih dogodivščinah. Kaj ko bi si skupaj izmislili igrico in vsak dan prijateljem
poslali kakšno novo uganko, da jo bodo razrešili. Morda nam še oni pošljejo svojo.
Lahko tudi skupaj napišeta napeto zgodbo in vsak dan dodata kakšen delček. Na ta
način bomo v srčku začutili, da smo spet skupaj in da se naše prijateljstvo krepi.
dr. Katarina Kompan Erzar
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Projekt

PRIJATELJSTVO

13.960 otrok sodeluje v projektu
224 sodelujočih vrtcev in šol

Likovno delo
: OŠ Roje

a Jarca
Š Milan
delo: O
o
n
v
o
Lik
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Likovno delo: OŠ Savsko naselje

Oglasnosporočilo
sporočilo
Oglasno

L.SI.MKT.05.2020.3512

Supradyn® Kids je multivitaminski pripravek, oblikovan prav za otroke. Vsebuje bistvene vitamine,
ki jih otroci potrebujejo za obnovo in dopolnitev ravni energije. Več si preberite na supradyn.si.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
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LJUDSKA PRAVLJICA

Dolgo časa nazaj, ko je naš svet šele nastal, lune še ni bilo in ves čas je svetilo sonce.
Ker sonce ni nikoli zašlo, noči niso poznali. Bilo je svetlo in sončno in ves čas je bil
dan. Ljudje so ves čas trdno delali in se niso zavedali, kdaj bi morali počivati.
Nekega lepega dne pa je delavce na poljih obiskal stvaritelj našega sveta, medtem
ko so pridno delali.
Enega od njih je vprašal »kdaj ste zadnjič zalili to polje?«
»Danes« je odvrnil preznojeni kmet.
»In kdaj ste skopali to luknjo?«
»Danes« je rekel kmet.
»Kdaj ste posaditi tista drevesa v vrtu?«
»Danes, seveda. Ves čas je dan, torej je bilo vse storjeno danes.«
Stvaritelj je nato opazil žensko z majhnim otrokom in jo vprašal »Kdaj pa se je rodil?«
»Danes« mu je odgovorila ženska.
Stvaritelj je doumel, da ljudje tega sveta nimajo nobenega občutka za čas; ker niso
razumeli razlike med dnevom in nočjo, so pač ves čas trdo delali. Menil je, da mora
glede tega nekaj ukreniti. Zato je soncu ukazal »svetiti moraš ves dan, ob večerih pa
moraš zaiti in ob jutru spet priti nazaj. Tako bodo ljudje razumeli, kdaj je dan in kdaj
noč. Nehali bodo z delom, ko se bo stemnilo in tako uspeli priti do počitka.« sonce
se je s tem dogovorom strinjalo.
Ko se je tako zvečerilo, je sonce potiho odšlo. Kar na lepem je postalo temno.
Ljudje so se nenadne teme ustrašili. Paničarili so in tekali sem ter tja, nekatere so
poškodovali drugi, nekateri pa so sami padali v jame. Ljudje tega niso bili vajeni,
zato niso vedeli, kako se ob tem dogodku obnašati.
Končno so vodje in starešine spoznali, da v temi ne morejo storiti ničesar, zato so
vsem rekli »prosimo, uležite se in se spočijte, ko bo svetlo, pa boste lahko spet
delali.« ko se je tako sonce dvignilo naslednje jutro, so se ljudje zbudili in začeli z
delom. In tako je od takrat naprej noč veljala za čas počitka.
Ljudje so udobneje in srečnejše, saj so bili dobro spočiti. Še vedno pa je ostajal en
problem. Po sončnem zahodu je postalo tako temno, da ljudje niso mogli videti prav
ničesar. Pogosto so se zaletavali v drevesa, se poškodovali, ker so se udarili ob kamenje
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ali padli v jarke. Prav tako se je
večkrat zgodilo, da se je kakšna
stvar polomila, saj je v temi niso
videli. Po določenem času jih
je stvaritelj znova obiskal »Ste
zdaj bolj srečni?«
»Seveda smo. Celo noč
spimo in se zjutraj zbudimo
popolnoma spočiti za delo.«
je odgovoril eden od mož.
»Ampak še vedno imamo en
problem – v temi ne moremo
videti prav ničesar. Večkrat
nenamerno poškodujemo drug
drugega ali stvari, ki jih imamo.
Bi lahko vsaj za kratek čas še
imeli sonce?« je vprašal mož.
Stvaritelj je nekaj časa
premišljeval in nato rekel
»ne, to ne bo šlo. Ampak ne
skrbite. Dal vam bom nekaj
drugega, nekaj pomirjajočega
in manj svetlega od sonca.
Lahko boste videli stvari in še
vedno mirno spali.«
Ustvaril je luno. Ljudje so se je
zelo razveselili, saj so končno
lahko videli ponoči in se niso več
ponesreči poškodovali. Mirno
so spali v nežni svetlobi lune in
se zbujali v nova jutra osvetljena
z močno žarečim sonce
Tako je bila ustvarjena luna.
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Preveri svoje angleško znanje!
Med črkami poišči čim več imen
domačih živali, ki jih vidiš na sliki
in jih pobarvaj.
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BESEDA STROKOVNJAKA:

SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI

Vogel je 1923 m visok hrib v Julijskih Alpah. Leži v Triglavskem narodnem
parku. Pozimi ga obiskujejo smučarji, poleti pa pohodniki. Pravzaprav je Vogel zaradi
lepe narave čudovit v vseh letnih časih.
Na poti nas spremljajo raznovrstne cvetlice, zelišča in grmi, ki so dobro prilagojeni
alpskim razmeram, na primer svišči, murke in dlakavi sleč. Na meliščih in skalnih razpokah
najdemo tudi prelepo Zoisovo zvončnico, ki je alpski endemit. Tako imenujemo rastline
ali živali, ki jih lahko najdemo le v nekaterih omejenih predelih sveta.
Na Voglu lahko srečaš tudi mnoge živali, ki živijo v visokogorju: žuželke, kuščarje in ptice.
Če boš imel srečo, morda opaziš tudi planinskega orla ter divjega petelina ali ruševca.
Na Voglu so doma tudi gamsi in srnjad, včasih pa ga obišče celo rjavi medved.
Pozorni opazovalci najdejo tudi številna mravljišča. Velike rdeče gozdne mravlje jih
gradijo iz iglic in lubja. Mravljišča arhitekturno spadajo v sam vrh učinkovitosti. Mravlje
s strukturo gradiva ter velikostjo in obliko mravljišča uravnavajo temperaturo in vlago v
notranjosti. Zato so na sončnih legah bolj ploščata, v senci pa višja in ozko kopasta.
Še tri pomembne stvari: smeti odnesimo s seboj v dolino, živali opazujemo le od daleč
in ne trgajmo cvetlic. Veliko veselja na vaši poti na Vogel!
Tomaž Oršič
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SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI

Vogel je zanimiv v

Vpiši črke pred odgovori na črte
in dobiš rešitev kviza!

vseh letnih časih. Pozimi

smučaš na odličnih smučiščih,
lep pa je tudi v vseh drugih
letnih časih.

Vogel je vedno

_____
dobra ideja za

1. V katerem

parku je Vogel?
I V Triglavskem narodnem parku

T V Kozjanskem regijskem parku
M V krajinskem parku Logarska
dolina
K V krajinskem parku Kolpa

2. S katere obale

lahko prideš na Vogel?
A Z obale Blejskega jezera
S Z morske obale

Z Z obale Bohinjskega jezera
L Pri Voglu ni nobene obale
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3. Koliko kilometrov

smučarskih prog ima Vogel?
L 18 km
U 2 km

K 99 km
R 6 km

4. Koliko časa že

obratujejo žičnice na Voglu?
O 5 let

D 100 let
E
P

56 let
Na Voglu ni žičnic

5. Koliko ljudi sprejme
kabina nihalne žičnice,
ki pelje na Vogel?
N 6 ljudi

A 12 ljudi

O 40 ljudi
T

80 ljudi

(IZLET)
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VOGEL
ALPSKI NARAVNI PARK

VOGEL

Triglavski narodni park                                     
ALPSKI NARAVNI PARK

Neokrnjena narava                 
Čudoviti razgledi                        
Pohodniške ture za družine            
Informacijska pot                                            
Okusna Slovenska kulinarika

www.vogel.si

Natisni in izreži si Eko
kartico ter uveljavi kar
20% popust na vožnjo z
gondolo          
                                       
Ena kartica zadošča za
celo družino in velja za
enkratno uporabo.

Oglasno sporočilo

Pomagaj mu
poiskati pravo pot
skozi labirint.

Še več zabavnih nalog in
napetih zgodb te čaka v
Juniorjevih
brezplačnih e-knjigah

