Brezplačna izobraževalno-zabavna revija za majhne in velike
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V tej številki boš izvedel
veliko o Belokranjski pramenki in o hranjenju ptic.
Našel boš tudi pobarvanko, križanko, labirint,
igro in pravljico.

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 novo geslo!

Sobivanje – brezplačna revija za otroke in starše, november 2021. Letnik 6, številka 12. 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. Jezikovni pregled: Zorana Teran. Likovno uredništvo in
oblikovanje: Nina Marselan. Fotografije: Shutterstock, Mediateka STO, Belokranjska Pramenka: Javna služba nalog genske banke in DPO
Drobnica. Tisk: Izi print d.o.o. Natisnjeno v 30.000 izvodih. Vsebina je zaščiteno avtorsko delo in jo je brez pisnega dovoljenja nosilca projekta
prepovedano razmnoževati v kakršnikoli obliki.

SKRB ZA OKOLJE
Žival se predstavi:
Belokranjska pramenka 4
Hranjenje ptic 8
10 ptic, ki pozimi priletijo v našo
krmilnico 9
Nauči se prepoznati ptice 10
Najljubša hrana ptic 12
TRAJNOSTNA POT = MOJA IZBIRA
Med hojo je lahko tudi zabavno 14
Rebus 18
VARNOST V PROMETU
Vedno bodi viden in previden 20
Labirint 23
ŽIVIM ZDRAVO
Srečno v novo leto 24
Krepimo telo - počepi 25
Vsako vreme je pravo za
gibanje zunaj 26
SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO
Kaj imamo najraje? 28  
Novoletna jelka 30
Pobarvanka 31
Zajček in repa 32
Križanka 33
SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO OTROCI
Ljubljanska kotlina 37
Fotografije na naslovnici in kazalo: Shutterstock; Belokranjska Pramenka:
Javna služba nalog genske banke in DPO Drobnica: V. Rezar; Ljubljanska kotlina: Mediateka STO.

3

KDO SMO?
Sem avtohtona slovenska ovca. To pomeni, da živim samo v Sloveniji,
pravzaprav samo na enem malem koščku v jugovzhodni Sloveniji – v
Beli krajini. Po območju, kjer živim, sem dobila tudi del imena, drugi del
imena pa so mi dali zaradi dolge pramenaste volne. Moji predniki izvirajo iz 16. stoletja, kar pomeni, da je naša pasma stara že okoli 600 let.

KAKŠNI SMO?
Imam dolgo belo dlako – volno, ki me
dobro ščiti pred mrazom in dežjem.
Prepoznaš me tudi po črnih ušesih in
črnih pikah okrog oči in po nogah.
Nekaj posebnega je tudi moj zelo dolg
rep, saj se skoraj dotika tal. Zrastemo
do 68 centimetrov. Ovce smo težke
med 30 in 50, ovni pa največ 70 kg.
Ovni imajo tudi čudovite zavite rogove.

KAJ POČNEMO?
Pravzaprav ne počnem nič posebnega. Vsak dan se trudim poiskati dovolj
hrane, da nisem lačna. Ker živim na področju, kjer rastlinja ni v izobilju, saj so
tla večinoma kamnita, mi to opravilo vsak dan vzame precej časa. Skrbim tudi
za svojega mladička. Vsako leto imam enega.
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Fotografija: Javna služba nalog genske banke in DPO Drobnica: V. Rezar

KJE ŽIVIMO?
Živim v Beli krajini ob reki Kolpi, na področju Vinice, Adlešičev in Črnomlja. To
je na jugovzhodu Slovenije. Veliko otrok
in odraslih pride poleti na počitnice k reki
Kolpi. Če še nisi bil pri nas, pridi naslednje
poletje, ker je res lepo. Mogoče se
srečava!

SKRB ZA
OKOLJE

Še dobro,
da je belokranjska
pramenka oblečena
v volno. Zato je
pozimi ne zebe.
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Ali veš,
da starejši kot
je oven, bolj ima
zavite roge?

KAJ JEMO?
Slišim, da se pri jedi marsikateri otrok zmrduje in ne je vsega, kar dobi na krožnik.
No, jaz nisem taka. Sem zelo skromna. Ne zahtevam mehke trave vsak dan. Čisto
zadovoljna sem s praprotjo in grmovjem. Taka hrana mi ustreza in zadošča. Ker
znam preživeti na revnih kamnitih površinah, me lastniki zelo cenijo.
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Fotografje: Čebeli: Robert Mulej,
Fotografija:
Javna
nalog genske
in DPO Drobnica: V. Rezar
čebele v letu in
panj:služba
Dunja Wedam,
čebelar:banke
Aleš Fevžer

SKRB ZA
OKOLJE

V izvorno rodovniško knjigo nas je vpisanih samo okoli 1050 belokranjskih pramenk!
Ker nas je tako malo, je naša pasma razglašena za pasmo s kritično stopnjo ogroženosti. Skotimo enega mladička na leto in še tega zaradi zelo kakovostnega in okusnega
mesa prodajo za hrano ljudem, zato je precej težko povečati število predstavnikov
naše vrste.
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SKRB ZA
OKOLJE

Ohladilo se je in zagotovo ste že opazili, da okrog vašega doma poletava
več ptic kot v poletnih dneh. Vsako zimo se namreč nekatere vrste ptic približajo
naseljem. Morda pričakujejo, da jih bomo ljudje nahranili, saj ptice pozimi teže najdejo hrano. Še posebej takrat, ko pokrajino prekrije sneg.
Strokovnjaki pravijo, da hranjenje ptic sicer ni nujno za njihov obstoj. Preživele bi tudi,
če jih ne bi hranili. Je pa hranjenje priporočljivo, saj lahko ptice med tem opazujemo in
jih tako bolje spoznamo. Opazovanje dogajanja v krmilnici je res zanimivo, ne le za vas,
ampak tudi za odrasle. Opazujemo lahko različne vrste ptic, ki pridejo na obisk.
Ptice začnemo hraniti, ko začne snežiti ali pa ko se ponoči temperatura spusti pod ničlo.
Seveda jih lahko hranimo tudi že v pozni jeseni in celo poleti. Poleti si moramo za hranjenje priskrbeti drugo mešanico, saj so potrebe ptic poleti drugačne kot pozimi.
Za krmljenje ptic potrebujete krmilnico – najboljša je taka, ki je odprta na vse štiri
strani. Zelo pomembno je, da krmilnico redno čistite, saj so ostanki hrane lahko vir
okužbe. Zato naj bo v krmilnici vedno sveža hrana.

Ko začnemo s
hranjenjem, je dobro,
da nadaljujemo vsak
dan do daljše
otoplitve.

Si vedel,
da lahko ptice hraniš
vse leto? Mešanice za
poletno hranjenje so drugačne
od zimskih. Saj tudi ti
poleti ješ drugo
hrano kot pozimi.
kajne?
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V tabeli poišči imena desetih ptic iz naših krajev, ki se pozimi raje zadržujejo blizu
naselij. S starši pripravite krmilnico in pravo hrano za ptice ter opazujte. Gotovo bo
na obisk prišlo veliko raznovrstnih ptic. (Imena ptic se skrivajo navpično in vodoravno.)
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Lišček
Sinica
Vrabec
Taščica
Kalin
Kos
Dlesk
Zelenec
Grlica
Brglez
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SKRB ZA
OKOLJE

Poveži opis ptice s pravo fotografijo. List izreži in ga prilepi poleg okna, ki gleda
na krmilnico. Tako boš vsakič prav poimenoval vsako ptico, ki bo prišla na obisk.
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SKRB ZA
OKOLJE

Ptice hranimo s hrano, ki jo sicer lahko najdejo v naravi. Ostankov človeške
hrane jim ne smemo dajati, še posebej ne kuhane. Ptice vam bodo hvaležne,
če boste na vrtu posadili drevesa in grme s plodovi, kot so šipek, črni bezeg,
malina, robida, borovnica, bršljan, mokovec, črni trn, glog in druge. Ko plodove
pobiramo, bodo ptice vesele, če kakšnega »pozabimo« pobrati in jim ga pustimo za
priboljšek.
Veliko hrane za ptice lahko naberemo jeseni v gozdu in na vrtu: bukov žir, bučna
semena, sončnična semena …
Jabolka, ovseni kosmiči in rozine bodo razveselili kosa in taščico.
Mešanice sončničnih semen, prosa in semen konoplje bodo vesele sinice, ščinkavci,
vrabci, plavčki in druge zrnojede ptice.

Ptic ne smemo
hraniti z ostanki
človeške hrane. Še
posebej ne s tako, ki je
bila kuhana in
začinjena.
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Detlu na tleh
ob drevesu pusti
neoluščene orehe
in lešnike.

Pravilno
nameščena čelada
sega na čelu dva
prsta nad obrvmi.
Kuža Pazi svetuje,
Kuža Pazi varuje!
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TRAJNOSTNA
POT = MOJA
IZBIRA

Najstarejši in zato tudi najbolj prvinski šport je hoja. Super bi bilo, da gremo vsak
dan vsaj malo ven, na sprehod. Recimo po pouku ali po tem, ko doma narediš nalogo.
Za družbo s sabo povabi mamico, očka, brata ali sestro, prijatelja ali pa babico in
dedka. Pravzaprav lahko vsak dan povabiš na sprehod koga drugega. Družbe bodo
zelo veseli in gotovo jih bo zanimalo, kakšen dan si imel, kaj te je razveselilo, morda
te je kaj razjezilo. In zanimivo bo slišati, kaj se je njim zgodilo, ko si bil ti v šoli. Ko
boste obdelali vse zanimivosti, pa se lahko greste kakšno igro ugibanja.
Ugibanje predmeta
Zamisliš si en predmet. Drugi zastavlja vprašanja, ti pa lahko
odgovarjaš samo z DA ali NE. Na primer: ugotavljaš material,
ali imate ta predmet doma ali v šoli, ali ga uporabljamo
vsak dan …
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Ugibanje osebe
Zamisliš si osebo, ki jo morata oba
poznati. Drugi zastavlja vprašanja, na
katera lahko odgovoriš samo z DA ali
NE. Na primer: je oseba otrok, je odrasel, ali živi blizu, ima svetle lase, si že bil
pri njej na obisku …

Stvari na črko
Izberite eno črko abecede in nato
naj vsak pove: eno ime na to črko,
eno žival na to črko, eno rastlino na
to črko, en kraj na to črko, en predmet na to črko. Nato izbereta novo
črko in igra se nadaljuje.

Med igranjem
igric čas tako
hitro mineva, da si
lahko privoščite še
en krog hoje.
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Veter in sonce sta bila zelo dobra prijatelja. Vse dni sta se podila naokoli in se igrala skrivalnice. Nikoli se nista naveličala, saj je bil cel planet Zemlja njuna igralnica. Sonce se je skrivalo
za oblaki, zjutraj in zvečer za gorami, skočilo pa je tudi na drugo stran planeta. Veter pa je
užival v iskanju, pihljal je naokoli in iskal nagajivo sonce.
Nekega dne se je v veter ujel roj čebel. Ponosno so se pohvalile vetru: »Dragi veter, danes
smo oprašile že več kot 4000 rožic. To bo veliko žlic medu! Danes smo bile res pridne.«
Veter je bil začuden. Nikoli še ni razmišljal o tem, da bi bil priden ali koristen, da bi kaj delal,
da bi kaj ustvaril.
S soncem se je pogovoril o tem. In sta se domenila, da poskusita tudi onadva narediti kaj
koristnega. Zaradi obilice energije sta šla k hišam in vetrnicam in izmislili so si prav posebno
igro, malo drugačno, a vseeno zabavno. Veter se bo igral z vetrnicami na poljih. Bolj kot jih
bo vrtel, bolj bodo vesele. Sonce pa bo svoje žarke pošiljalo sončnim elektrarnam na strehah
hiš, hlevov, bencinskih črpalk in šol. Tako ga bo veter iskal na še več mestih.
»Kaj boste pa naredili z najino energijo?« sta vprašala. »Nočeva, da gre v nič. Hočeva biti koristna.«
Razložili so jima, da bodo energijo vetra in sonca spremenili v elektriko in jo usmerili v domove, kjer polnijo električne avtomobile. Zaradi njune energije v domovih vse deluje tako,
kot mora: hladilniki hladijo, žarnice svetijo, štedilniki kuhajo, telefoni in televizijski sprejemniki
delujejo … Poleg tega pa so ljudje na svetu na ta način obenem bolj odgovorni do okolja.
»To! Zdaj pa nisva samo pridna, ampak tudi odgovorna do okolja,« sta zavriskala sonce in
veter in se odhitela igrat, da bosta ustvarila še več energije, ki je prijazna do planeta Zemlja.
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Kako energijo ustvarjata sonce in veter?
Če si pozorno prebral pravljico, ne bo težko
pravilno odgovoriti.
A) Veter ustvarja energijo, ko spi, sonce pa,
ko kiha.
B) Veter z igro z vetrnicami, sonce pa s sončnimi
elektrarnami.
C) Veter tako, da poje, sonce pa tako, da skače.

Črko pred pravilnim odgovorom pošlji do 22.12.2021 na elektronski naslov
info@drustvo-sobivanje.si . 5.1.2022 bomo izžrebali 10 srečnežev, ki bodo za nagrado
prejeli lesene obeske za ključe. Izžrebance bomo po elektronski pošti pozvali, da
nam sporočijo naslov za dostavo.
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TRAJNOSTNA
POT = MOJA
IZBIRA

Gibanje na trajnosten način ni koristno samo za okolje, ampak tudi za naše
psihično in fizično zdravje. To pomeni, da gibanje koristi našemu telesu
in naši duši. Če se gibaš v družbi, se dobri učinki gibanja podvojijo, saj
druženje pomembno prispeva k občutku sreče, zadovoljstva in sprejetosti.
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VARNOST V
PROMETU

Jeseni in pozimi, ko so dnevi krajši, pogosto pa se pojavita tudi megla in mraz, je
še veliko bolj pomembno, da smo kot pešci dobro vidni. Nosimo svetlejša oblačila,
uporabljamo odsevne trakove, kresničke in lučke, da nas bodo udeleženci v prometu
lahko pravočasno opazili. Posebno pozorni smo pri prečkanju cestišča in hoji ob cestišču
tam, kjer ni pločnika.
Ker so električni skiroji zadnja leta zelo priljubljeno prevozno sredstvo, moramo opozoriti
na to, da so vozniki skirojev v prometu še posebej ranljivi. Kajti na skiroju nas ne varuje
nobena pločevina, kolesa so majhna, v jesenskem času, ko je cestišče mokro in je na
njem listje, lahko že to povzroči zdrs in padec.
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Električni skiro lahko vozijo otroci od 12. leta dalje, če imajo pri sebi kolesarsko
izkaznico. Pri uporabi električnega skiroja je do 18. leta obvezna uporaba varnostne
čelade. Priporočljiva je tudi za odrasle. Vozimo lahko po kolesarski stezi, kolesarski poti
ali pasu, kjer tega ni pa ob desnem robu vozišča v naselju, kjer je najvišja dovoljena
hitrost omejena do 50 kilometrov na uro.
V mraku ali temi vožnja z električnim skirojem ni priporočljiva, zlasti ne za otroke; če pa
že, mora biti električni skiro primerno osvetljen. Na sprednji strani mora biti opremljen
z žarometom z belo svetlobo, na zadnji strani pa rdečo lučjo. Zakon predpisuje tudi
oranžne ali rumene bočne odsevnike.
Zavedati se moramo, da električni skiro ni igrača. Pride lahko do nesreče, zaradi velike
hitrosti pa so posledice nesreče lahko zelo hude.

PREPOVEDANO!
Z električnim skirojem je
prepovedana vožnja po pločniku.
Med vožnjo skiroja je prepovedana
tudi uporaba slušalk ali telefona.
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VARNOST V
PROMETU

V letošnjem projektu Varno v vrtec
in šolo sodeluje več kot 20.000
otrok iz 236 vrtcev in osnovnih šol z
vse Slovenije.
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OŠ Domžale, 4.a

OŠ Vojnik, 3.c

OŠ Boštanj, 2.b

OŠ Kajetana Koviča, 4.b

Na poti v šolo je Ema izgubila
kresničko. Pomagaj ji jo najti.
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ŽIVIM
ZDRAVO
Najpogostejše voščilo ob koncu leta je: »Srečno!« V resnici
je sreča zelo pomembna. Kadar smo srečni, imamo
energijo in voljo. Vse lahko naredimo brez težav.
Zato je fino in prav, da delamo stvari, ki nas
osrečujejo. Morda je to risanje, morda petje,
morda sankanje, igranje družabnih iger …
Razveseljujejo nas tudi domači ljubljenčki,
druženje s prijatelji, izleti s starši, ali pa le
»crkljanje« doma.
Sreča ima pomembno vlogo tudi pri našem
zdravju. Gotovo si že velikokrat slišal pregovor:
»Smeh je pol zdravja.« Zdravje namreč ne pomeni
le, da naše telo deluje prav. Da smo v resnici zdravi,
moramo imeti tudi zdrave misli in čustva, dobro se
moramo počutiti. To pomeni, da moramo gojiti in
spodbujati pozitiven pogled na svet, biti moramo
pozorni do soljudi, pomagati prijateljem …

Če telo zboli, duša trpi. Če duša trpi, telo zboli.
Osho

Zdravje
sestavljajo zdrave
misli, zdrava čust va
in zdravo telo.
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Da bo naše telo zdravo, mu privoščimo zdravo hrano. Torej veliko zelenjave in sadja in
drugo raznoliko hrano. Izogibajmo se sladkarijam in sladkim pijačam. Telo potrebuje
tudi veliko gibanja na svežem zraku.
Dobro mu denejo tudi vaje, ki krepijo mišice. Če boš vztrajen, boš opazil, da boš po
nekaj dneh zdržal dlje, kar pomeni, da si mišice že okrepil. Kar nadaljuj. Vztrajaj.

Navaden počep:
stopala v širini
bokov

Širok počep:
stopala zelo
široko, gledajo
navzven

Smučanje,
drsanje in vlačenje
sank v hrib ne bodo
več nobena
težava.

Naredi pet navadnih in pet širokih počepov.
+ V počepu vztrajaj – štej do pet. Ponovi še v širokem počepu.
Vztrajaj nekaj dni.
Naredi deset navadnih in deset širokih počepov.
+ V počepu vztrajaj – štej do deset. Ponovi še v
širokem počepu. Vztrajaj nekaj dni.
In tako naprej: 15 ponovitev, 20 ponovitev,
25 ponovitev …
25

ŽIVIM
ZDRAVO

Gotovo poznate pesmico:
Na okno tok, tok je dežek potrkal,
pred oknom pa Rok je jezno posmrkal.
Naj lije z neba na strehe in ceste,
da nisem s testa, gotovo že veste.*
* Začetek pesmi Janeza Bitenca Dežek trka
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Rokova zgodba se je sicer končala slabo, z angino, ker se je v dežju ven odpravil brez
dežnika. Torej – preden se odpravimo ven, najprej pogledamo skozi okno. Če dežuje,
vzamemo dežnik ali oblečemo pelerino in nepremočljive škornje, fine so tudi vodoodbojne hlače. Če sneži, se toplo napravimo in ne pozabimo na kapo, tople nogavice in
rokavice. Če je že temno, ne pozabimo na kresničko ali odsevnik.
Oblačila nas varujejo, da lahko brezskrbno uživamo v naravi v vsakem vremenu. Sprehod
po gozdu v dežju je nekaj posebnega, saj dežne kapljice ustvarjajo lepo melodijo.
Skakanje po blatnih lužah pa je najboljši šport. Ne le za Pujso Pepo, ampak tudi za
otroke.
Kadar sneži, je zunaj prelepo. Svet prekrije bela odeja in vse postane tišje. Slišimo pa
radostne vzklike otrok, ki se sankajo, kepajo, delajo snežake in igluje … Lahko se gremo
tudi smučat ali se drsat.
Skratka – jesen in zima sta očarljiva.
Izkoristite vse, kar vam podarjata!
Gibanje po poligonu je zabavno, ker
je tako raznoliko. Krožna pot naj bo na
dovolj velikem prostoru, da se boš res
razgibal. Uživaj!
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BESEDA STROKOVNJAKA:
PRIJATELJSTVO

Jesen je bila res pisana, prihaja pa bela zima. Kaj imamo najraje? Sonce, ki se prebije
skozi jutranjo meglo, prijatelje v vrtcu in popoldneve, ki jih preživljamo v naravi,
na vrtovih, igriščih in v gozdu. Sankanje s starši, brati in sestrami, skrivalnice in
lovljenje s prijatelji v vrtcu. Pobiranje sadov celega leta, čas pravljic in zgodb o
dogodivščinah, ki smo jih doživeli.
Kaj imamo najraje? Najprej imamo najraje, če nas imajo starši, prijatelji in ljudje
okoli nas radi in če imamo mi radi njih. Potem imamo najraje, če se lahko igramo
in spoznavamo nove zanimive stvari, pa da se lahko učimo in ugotavljamo, kaj vse
zmoremo, in nazadnje, ko začutimo, da je naš srček poln veselja in nas ni strah.
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Zato bomo med igro na snegu nabirali tudi prijazne nasmeške, tople poglede in
besede, ki znajo pobožati dušo. Ko bomo skakali po lužah, nas ne bo strah vode in
blata, saj imamo škorenjčke. Škornji nas varujejo, tako kot nas varujejo starši, in vedno
poskrbijo za nas. Varujejo in pomagajo nam tudi takrat, ko se skregamo s prijatelji,
ko smo žalostni zaradi poginulega hišnega ljubljenčka, ko smo jezni zaradi razbite
igračke ali ko nas je strah teme ali pošasti.
To imamo najraje: da smo lahko sproščeni, veseli in živahni in da ob tem vemo, da
nas bodo starši vedno imeli radi, nas zavarovali in nam pomagali, ko nam bo težko.
Tako bomo vedno vedeli, da smo v redu in da je lepo, da živimo.
dr. Lia Katarina Kompan Erzar

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

OŠ Šentjaž pri Dravogradu

Vrtec Najdihojca
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PRIJATELJSTVO

Okraševanje novoletnega jelke je opravilo, ki se ga veseli
vsa družina. Če se starši strinjajo, povabi k sebi prijatelja in
skupaj z njim okrasite drevesce. Tako mu boš pokazal,
da ti res veliko pomeni in da ga imaš rad.

Morda bo tudi
prijate lj povabil tebe in
se bosta skupaj dvakrat
zabav ala.
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Ruska pravljica:
PRIJATELJSTVO
Ves dan je snežilo. Zajček je bil zelo lačen in je šel ven, da bi si poiskal
hrano. Zelo je bil srečen, ko je našel dve repi. Eno je pojedel, drugo pa je želel
podariti prijatelju osličku. Nesel mu jo je domov, ker pa ga tam ni bilo, je pustil repo
na njegovi mizi.
Ko je osliček prišel domov, je na mizi našel repo. Ker je sam pravkar pojedel krompir,
je pomislil, da je njegov prijatelj gotovo lačen in bi bil repe vesel. Zato jo je nesel
jagnjetu. Ker ga ni bilo doma, mu je repo pustil na mizi.
Ko se je jagnje vrnilo domov, je na mizi
našlo repo. Pravkar je pojedlo zelnato
Prijatelj bo zelo vesel,
glavo, zato je pomislilo, da bi bila
če mu pokažeš ali poveš,
repe prav gotovo vesela prijateljica
da ga imaš rad in da mu
srnica. Neslo jo je srnici in ker je ni bilo
želiš dobro.
doma, je repo pustilo na mizi.
Srnica je prišla domov in zagledala repo.
Ker je pravkar pojedla sveže listje, je pomislila, da bi bil repe prav gotovo vesel
prijatelj zajček. Stekla je k njegovi hiši in ker je zajček spal, mu je repo položila na
mizo in tiho odšla.
Ko se je zajček zbudil, je bil zelo začuden, ko je spet zagledal repo na svoji mizi.
Po kratkem razmisleku je ugotovil, da mu je repo prav gotovo prinesel
kak dober prijatelj. Z veseljem jo je pojedel. Zelo je bila dobra.
Še boljši pa je bil občutek, da imaš ob sebi dobrega prijatelja.

Kako lepo, da je
vsaka žival pomislila, da
bi hrano podarila svojemu
prijate lju.
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Reši križanko. Črke iz
barvnih polj prepiši spodaj in dobil
boš rešitev križanke.

SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI

Rešitev križanke
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SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI

Ljubljanska kotlina je nastala kot velik naravni udor in v njej ni le naše glavno
mesto, ampak še veliko več. Kotlina se razprostira od Blejskega kota na severu
pa vse do južnega roba Ljubljanskega barja. Po kotlini danes tečejo številne reke,
med njimi Sava, Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica, Sora in Ljubljanica, ki
teče skozi Ljubljano. Na njenem robu leži tudi čarobno Blejsko jezero, ki s svojimi
lepotami privablja popotnike od blizu in daleč.
Ljubljanska kotlina je najbolj gosto poseljena slovenska pokrajina in z glavnim
mestom tudi gospodarsko, znanstveno, kulturno in politično središče države.
Posebej zanimivo je ljubljansko barje, ki ga pokrivajo močvirja in travišča, kjer
uspevajo značilne travniške rastlinske vrste, obenem pa je pomembno gnezdišče
ptic, saj tukaj gnezdi okrog sto različnih vrst. Območje barja je tudi pomembno
arheološko najdišče zaradi kolišč (naselja na kolih, zgrajena na vodi) in njegovih
prvotnih prebivalcev – koliščarjev, ki so tu živeli pred več kot pet tisoč leti.

Na Ljubljanskem
barju so našli najstarejše
kolo na svetu. Staro je okoli
5200 let! Razstavljeno je v
Mestnem muzeju. Ohranilo
pa se je, ker je ležalo v
vlažnem blatu.
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Ker je Ljubljanica
poplavljala tudi
Ljubljano, so v 18. stoletju
izkopali Gruberjev prekop
in barje prepredli z mrežo
osuševalnih kanalov.

V Ljubljanski kotlini so številna mesta, ki s starimi mestnimi jedri pričajo o bogati
zgodovini in kulturni dediščini kotline: Kamnik, Kranj, Škofja Loka in Ljubljana, ki se je v
rimski dobi imenovala Emona. V teh mestih opazimo številna srednjeveška poslopja, ki
nas popeljejo v čas, ko so v naših krajih živeli vitezi.
Glavno mesto Slovenije – Ljubljana leži na Ljubljanskem polju. V središču se dviga
grajski hrib z mogočnim grajskim poslopjem. Grajski hrib je v bistvu otok, saj v staro
Ljubljano ne moremo, če ne prečkamo vode Ljubljanice oziroma Grubarjevega kanala.
V Ljubljani najdemo tudi krasne stavbe arhitekta Jožeta Plečnika, ki so del Unescove
svetovne dediščine.
Zaradi oblike kotline, goste poseljenosti in veliko prometa prihaja v Ljubljanski kotlini pogosto
do močne onesnaženosti zraka in do s tem povezane megle; še posebej v mrzlem delu leta.
Tomaž Oršič,
profesor geografije in zgodovine

Slovenija praznuje
30. obletnico samostojnosti!
35

RAČEK JUNIOR
JE PRIPRAVIL NOVE
IGRE, IZZIVE IN
SPLETNE KNJIGE.
PREPOZNAJTE IN
RAZVRSTITE ŠPORTNE
PRIPOMOČKE,
SPOZNAJTE DELE
BMX KOLESA IN UŽIVAJTE
V NOVIH ŠPORTNIH
ZGODBAH.
DOBRODOŠLI,
OTROCI VSEH
STAROSTI.

Obiščite
Junior Dogodivščine

