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GLEDALIŠKI BONTON  

Napisala Karmen Vehovar   

 

 

BONTON 

 

Beseda bonton izvira iz francoskega jezika.  

Pomeni dober ton. 

Bonton določa,                                           

kako se pravilno obnašamo v družbi.                                                        Francoska zastava. 

Bonton določa pravila lepega vedenja. 

 

Pravila so pomembna.  

Pravila upoštevamo. 

Pomembno je, da smo: 

• prijazni, 

• vljudni, 

• spoštljivi.                                                                      Do ljudi smo prijazni, vljudni. 



2 
 

Prav tako je pomembno, da: 

• smo strpni,                                     

• sprejemamo druge ljudi,   

• upoštevamo druge ljudi, 

• smo pripravljeni pomagati in 

• smo urejeni.                                                                       

 

Uporabljamo primerne besede, na primer:                                         Pomagamo. 

• prosim, 

• hvala, 

• oprostite, 

• izvolite.  

 

Pomembno je, da se naučimo                 

čim več pravil lepega vedenja. 

 

Pravila lepega vedenja upoštevamo  

tudi v gledališču.                                                   Lepega vedenja se naučimo. 
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GLEDALIŠČE 

 

Gledališče spada pod kulturo, umetnost. 

Ko obiščemo gledališče, 

torej spoznavamo kulturo in umetnost.  

V gledališču si ogledamo na primer  

gledališko predstavo. 

 

 

                                                                                             Gledališka predstava. 

PRIPRAVA NA GLEDALIŠČE 

 

Na obisk gledališča se pripravimo. 

Pred predstavo kupimo vstopnico. 

Vstopnico lahko kupimo: 

• na gledališki blagajni ali  

• na spletu.                                                                                                                         

                                                                           Gledališka blagajna. 
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Pred obiskom gledališča zberemo                              

vse potrebne informacije o predstavi. 

 

Pred predstavo ne jemo  

česna ali čebule. 

                                                                                                   Ne česna,čebule. 

Če smo bolni,                                                                                 

ostanemo raje doma.                                                                         

Če med predstavo kihamo in kašljamo,   

s tem motimo druge obiskovalce. 

Prav je, da pazimo na svoje zdravje  

in zdravje drugih ljudi. 

 

Primerno se oblečemo in uredimo.                                                   Bolnik je doma. 

Preverimo, ali imamo vstopnico. 

Od doma se odpravimo pravočasno.  
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V gledališče pridemo petnajst minut  

pred začetkom predstave.  

 

PRIHOD V GLEDALIŠČE 

 

V gledališče vstopimo umirjeno. 

Pogovarjamo se tiho.                                              V gledališče pridemo pravočasno. 

Ne govorimo o drugih ljudeh. 

Ne skačemo. 

Ne mahamo z rokami. 

Ne stojimo na mestih, 

kjer se giblje veliko ljudi. 

 

Preverimo, 

ali imamo vstopnico. 

Preverimo tudi,  

h katerim vratom moramo iti, 

da bomo lažje našli sedež. 
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V garderobi odložimo:  

• plašč ali jakno, 

• šal in rokavice,  

• kapo ali klobuk, 

• dežnik, 

• šolsko torbo in 

• druge stvari.                                                                           Garderoba. 

                                                                                             

Če nas tišči na stranišče, 

gremo na stranišče.  

Nato se odpravimo proti vhodu v dvorano.                         

Če nismo prepričani, 

kateri vhod je pravi, 

vprašamo osebe,  

ki so tam zaposlene.  

Zaposleni ljudje so oblečeni v uniformo.                                  Zaposlena v gledališču. 

Po navadi imajo nasmešek na obrazu.                                               
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V dvorano gremo pravočasno. 

Predstava se prične točno ob določeni uri. 

To morajo upoštevati nastopajoči in obiskovalci.   

Če zamudimo uro,  

si predstave ne moremo ogledati. 

Po začetku predstave ne moremo več  

vstopiti v dvorano. 

 

ZAČETEK PREDSTAVE                                            Predstava se začne točno. 

 

V dvorano ne nosimo hrane in pijače. 

 

Včasih moramo do našega sedeža  

iti mimo drugih ljudi. 

Takrat smo z obrazom obrnjeni proti ljudem, 

ki sedijo na začetku vrste.  
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Ko se premikamo proti svojemu sedežu, 

uporabljamo besede kot so na primer:   

• oprostite, 

• prosim in  

• hvala. 

 

Osebi, ki ima sedež na sredini vrste 

damo prostor, da gre mimo nas. 

Če je potrebno, vstanemo in se nasmehnemo.                     Vljudni smo do ljudi. 

Rečemo: Izvolite. 

                                                                                  

 

Na gledališkem sedežu sedimo vzravnano.  

Če ima sedež naslonjalo za roke, 

roko damo na desno naslonjalo. 

Levo naslonjalo pustimo človeku, 

ki sedi zraven nas.                                                  Gledališki sedeži. 
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Pred začetkom predstave  

tiho preberemo opis predstave. 

 

 

Predstava je opisana v:  

• gledališkem listu, 

• koncertnem programu ali  

• programski knjižici. 

 

Izklopimo zvok telefona ali                                

katere druge elektronske naprave. 

Naša naprava med predstavo  

ne sme svetiti ali zvoniti. 

Zvok in svetloba lahko motita 

druge obiskovalce predstave.                                Izklopimo zvok telefona. 
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Pripravimo si vse, 

kar bi lahko med predstavo potrebovali. 

Na primer robec ali osvežilne bonbone. 

 

MED PREDSTAVO 

 

Med predstavo smo tiho,  

ne govorimo. 

Če je v predstavi kaj smešnega, 

se lahko smejimo. 

Če je v predstavi kaj žalostnega,  

lahko jočemo. 

Če nas igralke in igralci kaj vprašajo, 

lahko odgovorimo. 

Kadar nam je nekaj še posebej všeč,   

lahko zaploskamo.  

Če ne vemo, kdaj moramo zaploskati, 

počakamo, da zaploskajo drugi.                                Ploskamo. 
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Pozorni smo na druge obiskovalce. 

 

Čeprav nam je na primer glasba 

zelo všeč, 

ne pojemo zraven, 

ne dirigiramo, 

ne potrkavamo s prsti po naslonjalu, 

ne potrkavamo z nogo po stolu pred nami  

in ne plešemo.                             .                                     Med predstavo smo tiho. 

 

 

Med predstavo ne zapuščamo dvorane. 

Če dvorano zapustimo med odmorom, 

se vrnemo nazaj na svoj sedež, 

preden se predstava nadaljuje.  
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PO PREDSTAVI 

 

Ko se predstava konča, 

ploskamo igralkam in igralcem.  

Ploskamo tako dolgo,  

dokler se zavesa odpira. 

Temu ploskanju rečemo aplavz.  

 

Če nam je bila predstava še posebej všeč, 

lahko vstanemo in ploskamo.  

Temu rečemo stoječi aplavz. 

Če nam predstava ni bila všeč, 

ne komentiramo.                                                                              Aplavz. 

Spoštujemo trud igralcev in igralk. 

 

Ko se zavesa zapre, 

zapustimo svoj sedež in dvorano.  
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GLEDALIŠČE JE POSEBNA IZKUŠNJA 

 

V gledališču lahko doživimo umetniško doživetje. 

Lahko potujemo po domišljijskem svetu. 

Lahko smo pozorni na: 

• besede, 

• zvok, 

• ideje,  

• življenja, 

• čustva in 

• misli. 

Bolj gledamo, bolje vidimo. 

In če vidimo, tudi vemo stvari. 

To je dobro. 
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Avto r ica  o r ig ina la :  Mo jca  Red jko  

Za  lahko  b ran je  p r i red i la :  Ka rmen Vehova r  

Mento r ica :  red .  p ro f .  d r .  D rag ica  Harami ja  

Uredn ica :  Ta t jana  Knapp  
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P r imer ja lna  s topn ja  težavnos t i  po  PERLSI :  3 .   

Stopn ja  težavnos t i  v  lahkem bran ju  v  s lovenšč in i :    

 

To  besed i lo  je  b i lo  p r ip rav l je no  v  sk lopu  p ro jek ta   

P romot ing  Easy - to -Read Language fo r  Soc ia l  Inc lus ion  (PERLSI ) ,   

k i  ga  so f inanc i ra  Ev ropska  Un i ja .   

Štev i lka  p ro jek ta :  2020-1-LV01-KA204-077527 
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Kako je Evropa dobila ime 

 

Miti so zgodbe o bogovih in boginjah,  

ljudeh in dogodkih. 

Nekateri miti imajo zelo krute zgodbe. 

Kruto pomeni, da se je zgodilo nekaj hudega. 

Takšna je tudi zgodba o deklici, 

ki ji je bilo ime Evropa. 

 

Zelo dolgo časa nazaj je državo Fenicijo vodil kralj Agenor.  

Agenor je imel dva sinova in hčer.  

Hčeri je bilo ime Evropa in je bila zelo lepa. 

Na travnikih blizu morja se je Evropa igrala s prijateljicami. 

Pele so pesmi, se pogovarjale in se lovile. 

Bog Zevs je z neba gledal Evropo. 

Zevs je vladar vseh bogov. 

Gledal je Evropo, ker je bila lepa in se je v njo zaljubil. 

Hotel jo je imeti, zato se je spomnil zvijače. 

Zvijača je nekaj slabega in nepoštenega. 

Zevsova zvijača je bila, da se je spremenil v zlatega bika. 

 

Zjutraj, ko so se deklice spet igrale na travniku, 

se je bik približal Evropi. 

Deklicam je bil zlati bik zelo všeč. 

Niso vedele, da je bik v resnici Zevs. 

Evropa je božala bika, dala mu je poljub in se usedla na njegov hrbet. 
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Takrat je začel bik bežati in je tako ugrabil je Evropo.  

Evropa se je prestrašila in ni hotela oditi z bikom. 

 

Bik je stekel v morje in je dva dni plaval, 

Evropo je prinesel na obalo Krete. 

Kreta je otok v Grčiji. 

Bik je Evropo dal pod drevo in je izginil, 

takoj za tem je pred Evropo stal zelo lep moški.  

Moški je povedal, da je vladar Krete in da bi se rad poročil z Evropo. 

Ker je bila Evropa daleč od doma in jo je bilo strah, 

je rekla moškemu, 

da bo njegova žena.  

 

Naslednje jutro je prišla k Evropi boginja Afrodita. 

Afrodita je boginja ljubezni in vsega lepega. 

Afrodita je rekla Evropi, 

da se je bik spremenil v lepega moškega in da je to v resnici bog Zevs. 

Evropa je postala Zevsova žena, 

Imela sta tri otroke. 

 

Da nikoli ne bi pozabili te zgodbe o ugrabitvi in ljubezni, 

je dobila celina, to je prostor, kjer živimo, 

ime po Evropi. 
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Avto r ica  o r ig ina la  (s l i kan ica ) :  L i l jana  K lemenč ič   

Za  lahko  b ran je  p r i red i l :  Blaž  Kavč ič  

Mento r ica :  red .  p ro f .  d r .  D rag ica  Harami ja  

Uredn ica :  Ta t jana  Knapp  

P reg led :  Samozagovo rn ik i  Zavoda  RISA  

Pr imer ja lna  s topn ja  težavnos t i  po  PERLSI :  3 .   

Stopn ja  težavnos t i  v  lahkem bran ju  v  s lovenšč in i :    

 

To  besed i lo  je  b i lo  p r ip rav l je no  v  sk lopu  p ro jek ta   

P romot ing  Easy - to -Read Language fo r  Soc ia l  Inc lus ion  (PERLSI ) ,   

k i  ga  so f inanc i ra  Ev ropska  Un i ja .   

Štev i lka  p ro jek ta :  2020-1-LV01-KA204-077527 
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Slovenija 

 

Na svetu je veliko držav.                                        

Slovenci živimo v državi Sloveniji. 

Slovenija je v Evropi.                                     

V Evropi je je veliko različnih držav.          

Ena izmed evropskih držav je Slovenija.  

Slovenija je naša domovina.  

Domovina pomeni državo, kjer smo se rodili. 

     

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Slika 1 Slovenija na zemljevidu 

 (Vir: 

http://www.hervardi.com/zemljevidi_slovenije.

php) 
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Slika 2: Zemljevid Slovenije (Vir: 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Slovenija). 

 

 

 

 

Ime naše države je Republika Slovenija.  

Republika pomeni, da imamo predsednika države. 

Predsednik države Slovenije je Borut Pahor. 

 

V Sloveniji živi 2 milijona ljudi.  

V Sloveniji največ ljudi govori slovensko. 

 

Slovenija ima 4 sosednje države.  

To so države čisto blizu Slovenije. 

Države so ločene z državno mejo. 

Sosednje države so Avstrija, Madžarska, Hrvaška in Italija. 

Od leta 1991 je Slovenija samostojna država. 

To pomeni, da sami odločamo o delovanju naše države. 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Slovenija
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Vsaka država ima: 

• zastavo,  

• grb,  

• posebno pesem – himno in  

• glavno mesto.  

 

Pesnik France Prešeren je napisal pesem Zdravljica, 

Sedma  kitica te pesmi je slovenska himna. 

 

V zastavi in grbu je upodobljena naša najvišja gora Triglav. 

Valovite črte pomenijo morje, 

zvezde na vrhu so simbol Celjskih grofov. 

 

 

Slika 3: Zastava Republike 

Slovenije (Vir: 

http://www.vlada.si/o_sloveniji/polit

icni_sistem/drzavni_simboli/). 

 

Slika 4: Grb Republike Slovenije (Vir: 

http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_s

istem/drzavni_simboli/). 

 

http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/
http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/
http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/
http://www.vlada.si/o_sloveniji/politicni_sistem/drzavni_simboli/
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Glavno mesto Slovenije je Ljubljana. 

Ljubljana je največje slovensko mesto. 

V Ljubljani je Ljubljanski grad in 

reka Ljubljanica. 

 

 

Slovenija je majhna in zelo lepa država. 

Slovenija ima gore in morje. 

En del Slovenije je raven. 

V Sloveniji je veliko gozdov.   

V Sloveniji so tudi jezera. 

V Sloveniji so tudi lepe reke. 

Slika 5: Primož Hieng: Panorama z 

veduto gradu,  (Vir: Turizem Ljubljana). 

 

Slika 6: Karmen Zupančič: Soča. 
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Ena od rek se imenuje Soča.  

Slovenija je sestavljena iz 7 velikih delov. 

Ti deli se imenujejo pokrajine. 

Pokrajine so med seboj različne. 

V vsaki pokrajini je nekaj zanimivega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Razdelitev Slovenije na pokrajine  
(Vir: 
https://sites.google.com/site/slovenskepokraji
ne/). 

 

https://sites.google.com/site/slovenskepokrajine/
https://sites.google.com/site/slovenskepokrajine/
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ZANIMIVOSTI SLOVENSKIH POKRAJIN 

 

Prekmurje 

 

V Prekmurju teče Mura. 

Prekmurje je dobilo ime po reki Muri. 

Na reki Muri je Otok ljubezni. 

Nekoč so na ta otok hodili zaljubljeni pari. 

Po tem je dobil ime. 

Na reki Muri je plavajoči mlin. 

To je mlin, ki plava na reki. 

Reka poganja kolo mlina. 

Slika 8: Razdelitev Slovenije na pokrajine – 

Prekmurje  (Vir: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmurje). 

Slika 9: Mitja Stumpf: Mlin na 
Muri (Ižakovci - Otok ljubezni). 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmurje
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Kolo poganja in vrti kamen, ki drobi in melje žito v moko. 

V Prekmurju je veliko štorkelj. 

Dve vasi v Prekmurju se imenujeta tudi Vas štorkelj. 

 

 

 

 

 

  

V Prekmurju pečejo prekmursko gibanico. 

To je pecivo, v katerem so orehi, jabolka, skuta, 

mak in testo.  

 

Slika 10: Tomaž Lenarčič 

(Geago):  Štorkljin par gradi 

novo gnezdo. 

Slika 11: Prekmurska gibanica, 
(Vir: Društvo za promocijo in 
zaščito prekmurskih dobrot). 
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Prekmurje je najbolj ravna pokrajina v Sloveniji. 

Prekmurje ima malo gričev. 

Grič je majhen hrib. 

Več gričev, povezanih skupaj, se imenuje gričevje. 

Gričevje v Prekmurju se imenuje Goričko. 

Na Goričkem je grad. 

 

                                                                                                                                    

 

V Prekmurju je veliko oljarn. 

V oljarnah iz bučnih semen delajo olje. 

V kraju Filovci imajo razvito lončarstvo. 

Lončarstvo pomeni izdelovanje posod iz gline. 

Slika 12: Matevž Kostajnšek: 

Grad v isto imenskem naselju 

Grad na Goričkem (Vir: Krajinski 

park Goričko).  

 

 

Slika 13: Tomi Bojnec: Lončarski 

izdelki (Vir: Lončarska vas Filovci). 
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Glina je podobno kot zemlja. 

Štajerska 

 

To je največja pokrajina v Sloveniji. 

Večja mesta na Štajerskem so 

Maribor, Ptuj, Celje in Velenje. 

 

 

V Mariboru raste najstarejša vinska trta na svetu.  

 

 

 

 

Slika 14: Razdelitev Slovenije 

na pokrajine – Štajerska (Vir: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%

C5%A0tajerska). 

 

 

Slika 15: Tomaž Lenarčič 

(Geago): Stara trta. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tajerska
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tajerska
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Skozi mesti Ptuj in Maribor teče reka Drava. 

Ob mestu Maribor je Pohorje. 

Pohorje je veliko hribovje, sestavljeno iz več hribov. 

Na hribih so gozdovi, pašniki, slapovi in jezera. 

 

Slapovi so podobni curku vode iz vodne pipe. 

Slapove naredijo reke, ki padajo.  

 

 

 

 

 

Slika 16: Katja Volčanjk: 

Pogled iz Pohorja. 

 

Slika 17: Danijel Vimer: 

Slap Šumik. 
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Na Pohorju sta najbolj znana Ribniško in Lovrenško jezero. 

Na Pohorju lahko kolesarimo, hodimo, pozimi pa smučamo in sankamo. 

         

              

                                                                                             

Na gričih je veliko vinskih trt. 

Vinska trta rodi grozdje. 

Iz grozdja se lahko naredi vino, vinski kis, 

rozine in marmelada. 

Na Štajerskem je veliko njiv s hmeljem. 

Iz hmelja se dela pivo. 

 

Slika 18: Sabina Petek: Ribniško 
jezero. 

Slika 29: Jure Eržen: Nasad 
Hmelja (Vir: Delo 20. 8. 2012). 
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V mestu Laško je tovarna, v kateri delajo pivo. 

Na Štajerskem je največ naravnih zdravilišč v Sloveniji. 

Naravna zdravilišča so toplice z zdravilno vodo iz narave. 

Najstarejše toplice so v kraju Dobrna. 

To pomeni, da so starejše od vseh ostalih toplic v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika20: Rok Deželak: Pivovarna Laško. 
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Koroška 

 

 

 

 

 

 

 

Na Koroškem je gora Peca. 

Gora je zelo visok prostor v naravi. 

                  Slika 22: Tomaž Lenarčič (Geago):  

                                                                                                                  Peca s Kordeževo glavo. 

Slika 21: Razdelitev Slovenije na pokrajine – 

Koroška (Vir: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_(po

krajina)). 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_(pokrajina)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_(pokrajina)


14 
 

Pod Peco so nekoč kopali rudo/kamenje. 

Rudo kopljejo rudarji. 

Rudarji so ljudje, ki delajo v jamah. 

Ljudje iz rude pridobivajo kovine kot je železo, svinec … 

Poleg rud pa rudarji najdejo tudi druge lepe kamne. 

 

 

 

Nekoč so ljudje verjeli, da v rudnikih prebivajo rudarski škrati. 

Rudarskemu škratu je ime Perkmandeljc. 

Perkmandeljc nagaja rudarjem. 

 

 

Slika 23: Aleksander 

Rečnik: Mineral Wulfenit 

iz Mežiškega rudnika 

svinca in cika (Vir: 

Podzemlje Pece). 

 

Slika 24: Naslovnica knjige 

Prigode jamskega škrata 

Perkmandeljca (Vir: 

Založništvo tržaškega tiska). 
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Pod Peco je rudnik, ki se imenuje Mežiški rudnik. 

V Mežiškem rudniku je danes muzej.  

Muzej je prostor, kjer lahko vidimo stare stvari kot so slike in orodje. 

V muzeju lahko vidimo, kako so nekoč kopali rudo. 

Ko gremo v muzej, si nadenemo rudarsko obleko: čelado in suknjič. 

 

 

Na Koroškem je kraj Črna na Koroškem.  

Iz Črne na Koroškem lahko gremo peš do Najevske lipe.  

Najevska lipa je najstarejše slovensko drevo. 

To pomeni, da je starejše od ostalih dreves v Sloveniji. 

Deblo drevesa je votlo, vanj gredo 3 ljudje (ali več). 

 

Slika 25: Tomo Jeseničnik: Info 

center Podzemlja Pece in 

Geoparka Karavanke, ki je pred 

vhodom v turistični rudnik (Vir: 

Podzemlje Pece). 

 

Slika 26: Samo Jenčič: Najevska lipa 

(arhiv ZRSVN). 
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Pripovedka o kralju Matjažu 

Pripovedka govori o tem,  

da ima kralj Matjaž dom pod Peco. 

Kralj Matjaž se je zelo dolgo nazaj skril v votlino pod Peco. 

Votlina je z več strani zaprt prostor. 

Votlina se je zaprla. 

Kralja Matjaža je votlina skrila pred sovražniki. 

Kralj Matjaž v votlini spi za mizo. 

Raste mu brada in je tako dolga, da se ovija okoli mize. 

Ko se bo brada 7 krat ovila okoli mize, se bo kralj Matjaž zbudil. 

Do takrat je še dolgo. 

Ko se bo zbudil, bo kralj Matjaž naredil mir na svetu. 

 

Slika 27: Olga Kos: Votlina Kralja 

Matjaža (vir: Seniorji.info). 

 

Slika 28: Katja Volčanjk: Kip Kralja 

Matjaža v jami. 
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Ali veš? 

Januar je prvi mesec v letu. 

Takrat je zima in sneg.  

Pozimi pod goro Peco delajo gradove iz snega, tako kot mi delamo snežake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29:  Mateja Kotnik: Snežni 

grad v soju luči (Vir. Slovenske 

novice, 29.01.2011). 
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Gorenjska  

 

 

Gorenjska je gorata pokrajina, 

to pomeni, da ima veliko gora. 

Gore so visoke planine. 

 

Na Gorenjskem je najvišja gora v Sloveniji.  

Imenuje se Triglav.  

 

  

 

Na Gorenjskem je mesto Bled. 

Slika 30: Razdelitev Slovenije na 

pokrajine – Gorenjska (Vir: Wikipedia). 

 

Slika 31: Tomaž Lenarčič (Geago): 

Triglav. 
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Na Bledu je jezero, na sredini jezera je otok. 

Otok je tako majhen, da je na njem le cerkev. 

Do otoka se pripeljemo le z ladjo. 

Ob Blejskem jezeru je strma skala. 

Na skali je Blejski grad. 

V Blejskem gradu sta gostilna in muzej. 

V muzeju lahko vidimo, kako so nekoč živeli na Bledu. 

 

Na Bledu imajo blejsko kremno rezino. 

Blejska kremna rezina se imenuje tudi kremšnita. 

Narejena je iz smetane in vanilijeve kreme. 

 

Blizu Bleda je kraj Bohinj.   

Slika 32: Bled  (Vir: Turizem Bled). 

Slika 33: Blejska kremna rezina 

(Vir: Turizem Bled). 
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V Bohinju je Bohinjsko jezero. 

Bohinjsko jezero je največje ledeniško jezero v Sloveniji. 

Ledeniško jezero nastane iz ledu, ki se topi. 

V Bohinjskem jezeru se lahko kopamo. 

Po jezeru se lahko peljemo z ladjo. 

 

 

 

Na Gorenjskem lahko vidimo veliko kozolcev. 

Kozolec je iz lesa. 

Uporablja se za sušenje pokošene trave.  

         

V Sloveniji in po svetu je poznana Krajnska 

klobasa. 

Slika 35: Sabina Petek: Kozolec. 

Slika 34: Tomaž Lenarčič (Geago): 

Bohinjsko jezero. 
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Ime je dobila po deželi Kranjski. 

Tako se je nekoč reklo delu Slovenije. 

 

 

 

Kranj je središče Gorenjske.  

Središče pomeni, da je na sredini in je pomembno mesto. 

 

Slovenija je znana tudi po čebelah in čebelarstvu. 

Najbolj znana je prav kranjska čebela. 

Kranjska čebela se imenuje sivka. 

 

 

Slika 37: Andreja Sitar: Čebele 

Slika 36: Matej Fišer: Kranjska 
klobasa (Vir: Panvita, MIR). 
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Na Gorenjskem izvira reka Soča.  

To pomeni, da tam priteče na površje. 

Soča je zelo lepa, mrzla in čista reka.  

 

 

 

Blizu izvira reke Soče je Kekčeva hiša. 

V tej hiši so snemali film o Kekcu. 

Njegovo zgodbo je zapisal pisatelj Josip Vandot. 

Kekec je bil deček in pastir. 

Pastir pase domače živali.  

Kekec je pasel ovce in koze.                                                                                Slika 39:  

                                                                                                                         Fotografija iz filma Srečno Kekec  

                                                                                                                        (Vir: Slo. filmski arhiv pri Arhivu RS). 

Slika 38: Mitja Stumpf: Velika 

korita Soče 
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Dolenjska  

 

 

 

 

 

 

 

Na Dolenjskem je veliko gozdov. 

V teh gozdovih živijo kočevski medvedi. 

 

 
Nimam še 

Slika 40: Razdelitev Slovenije na 

pokrajine  – Dolenjska (Vir: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_Carn%

C3%AD). 

 

Slika 41: Miran Krapež: Rjavi 

medved (projekt LIFE DINALP 

BEAR). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_Carn%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_Carn%C3%AD
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Na Dolenjskem je veliko gradov. 

Grad je velika hiša/stavba z obzidjem. 

V gradu so nekoč živeli graščaki. 

Graščaki so bili bogati ljudje in lastniki gradu. 

Grad Otočec je na majhnem otoku, okoli katerega teče reka Krka. 

V gradu Otočec je danes hotel. 

Tam lahko spimo, jemo in pijemo. 

Ob gradu Otočcu živijo beli labodi. 

Okoli gradu je grajski park z zelo starimi drevesi. 

 

Blizu kraja Krka je Krška jama. 

V Krški jami izvira reka Krka.  

To pomeni, da reka tam priteče na površje. 

 Slika 42: Grad Otočec (Vir: Arhiv Term 

Krka). 

 

Slika 43: Tomaž Lenarčič: Lehnjakovi 

pragovi in slapišča na reki Krki (Za  

Geago dne 30.04.2016 v kraju Dvor pri 

Žužemberku). 
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V reki Krki se lahko poleti kopamo. 

Po njej se lahko vozimo s kanuji/čolni, na katerih veslamo z vesli. 

 

 

 

 

 

Na Dolenjskem je tudi reka Kolpa. 

Ob reki Kolpi je dežela Petra Klepca. 

Peter Klepec je junak iz pravljice, 

o njem je pisal pisatelj France Bevk. 

 

Slika 44: Boris Balaić: Vožnja s čolni po 

reki Krki. 

 

Slika 45: Reka Kolpa pri kampu Podzemelj 

(Vir: kraji.eu ). 

 

http://kraji.eu/
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Pravljica o Petru Klepcu 

Peter Klepec je živel nekoč. 

Bil je suh fant in brez moči, 

zato so mu močnejši fantje nagajali. 

Peter Klepec je želel biti močan. 

Moč mu je dala vila, 

ker je bil Peter prijazen do nje. 

Pokril jo je z vejami, 

da je ni opeklo sonce. 

Vila mu je dala tako moč, 

da je lahko izruval drevesa. 

 

Slika 46: Naslovna stran knjige 

Peter Klepec (Vir: Bukla). 
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Peter Klepec jih je moč uporabljal 

v dobre namene. 

 

Notranjska 

 

 

 

Na Notranjskem je veliko podzemnih jam. 

Podzemna jama je zaprt, temen prostor pod zemljo. 

Največja je Postojnska jama. 

V Postojnski jami živi človeška ribica. 

To je žival, ki nima oči in živi v temi. 

 

Slika 47: Razdelitev Slovenije na 

pokrajine  – Notranjska (Vir: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Notranjsk

a). 

 

Slika 48: Človeška ribica (Vir: Zeleni 

kras). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Notranjska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Notranjska


28 
 

Nekoč so ljudje mislili,  

da je človeška ribica majhen zmaj.  

 

 

 

V Postojnski jami so tudi kapniki. 

Kapniki so kamni, ki visijo iz stropa, ali pa se dvigajo proti stropu. 

Kapniki imajo obliko sveče. 

V Postojnski jami vozi jamskim vlakec. 

Jamski vlakec je majhen vlak, ki vozi ljudi v jamo in iz nje. 

 

Na Notranjskem je tudi Cerkniško jezero. 

Cerkniško jezero je presihajoče jezero. 

Presihajoče pomeni, da voda v jezeru izgine pod zemljo. 

Slika 50: Katja Volčanjk: 

Cerkniško jezero. 

Slika 49: Postojnska jama (Vir: 
slotrips.si). 

 

http://slotrips.si/
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Jezero izgine v času suše, ko ne dežuje. 

Jezero spet nastane, ko veliko in močno dežuje. 

Ko jezera ni, lahko na polju kosimo travo. 

Ko je voda v jezeru, lahko lovimo ribe, se vozimo s čolnom in drsamo. 

Pripovedka o Martinu Krpanu  

Na Notranjskem je nekoč živel Martin Krpan. 

Martin Krpan je bil močan človek. 

Imel je svojo kobilo.  

Konj je samec. Kobila je samica.  

Na kobili je Martin Krpan iz morja nosil sol. 

To je bilo prepovedano. 

Nositi sol je prepovedal cesar. 

Cesar je podobno kot predsednik države.  

Slika 51: Naslovna stran knjige 

Martin Krpan (Vir: Bukla). 
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Cesar se je bal strašnega velikana. 

Martin Krpan je z močjo premagal velikana. 

Cesar je zato Martinu Krpanu dovolil nositi sol iz morja. 

 

Primorska  

 

Primorska pokrajina leži ob slovenskem morju. 

Naše morje se imenuje Jadransko morje. 

 

 

 

 

 

Slika 52: Razdelitev Slovenije na pokrajine  – 

Primorska 

https://sites.google.com/site/primorskisvet/). 

 

https://sites.google.com/site/primorskisvet/


31 
 

 

 

 

 

Ob morju raste veliko oljk. 

To je rastlina, na kateri rastejo plodovi olive. 

Iz oliv se dela olivno olje. 

 

 

 

 

 

 

Slika 53: Tomaž Lenarčič 

(Geago): Nasad oljk. 

 

Slika 54: Tomaž Lenarčič 

(Geago): Olive na oljki. 
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Na Primorskem piha zelo močan veter, 

ki se imenuje burja. 

Tu je tudi pristanišče Luka Koper. 

V pristanišču je veliko ladij, ki vozijo različne stvari. 

 

 

 

 

 

Slika 56: Tomaž Lenarčič (Geago): Luka 

Koper. 

 

Slika 55: Tomaž Lenarčič (Geago): 

Tanker. 
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Na Primorskem so tudi soline. 

Soline so prostor, kjer pridobivajo sol. 

Najbolj znane soline v Sloveniji se imenujejo Sečoveljske soline. 

Sečoveljske soline so blizu Portoroža. 

 

 

 

Na Primorskem in Notranjskem imajo dobra vina. 

Znano turistično mesto na Primorskem je Lipica. 

Lipica je znana po konjih. 

Slika 57: Iztok Škornik: Oblikovanje 

kupa soli. 

 

Slika 58: Oliwia Chmielewska: 

Čreda lipicanskih kobil med 

vrnitvijo s pašnikov nazaj v 

hleve (Vir: Kobilarna Lipica). 
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Po celem svetu je poznan beli konj, ki se imenuje Lipicanec. 

Lipicance si lahko ljudje ogledajo v Lipici. 

Od kod je Strunjan dobil ime 

V Strunjanu so nekoč pastirji pasli ovce. 

Pastirji so igrali na glasbilo s strunami. 

Ljudem je bilo igranje strun všeč. 

Po strunah je dobilo mesto ime. 

Strune – Strunjan.  

V Strunjanu je Mesečev zaliv. 

Zaliv je iz skal, naredilo ga je morje. 

Zaliv ima obliko meseca, zato se imenuje Mesečev zaliv. 

V tem zalivu se lahko kopamo in opazujemo sončne zahode. 

To je tam kjer sonce zahaja. 

Slika 59: Tomaž Lenarčič (Geago): 

Mesečev zaliv. 

 

Slika 60: Tomaž Lenarčič (Geago): 

Strunjanski zaliv – sončni zahod. 
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