SREDA,
27. 5. 2020
THD – zaključna ekskurzija Ljubljana
Pozdravljeni,
danes se bomo podali na virtualno ekskurzijo v Ljubljano. Verjamem, da vas je
večina že bila v našem glavnem mestu, vendar ima veliko lepih kotičkov, morda
kakšnega v mislih obiščete prvič.
Uživajte v raziskovanju naše prestolnice!

učiteljica Milka

DOROTEJA,
VSE NAJBOLJŠE ZA
TVOJ ROJSTNI DAN!

ZBIRNIK NALOG (OBVEZNO POŠLJETE VSI PO MAILU!)
KDAJ JE BILA
NALOGA DANA?
GOS, 25. 5.

ROK ZA
ODDAJO
28. 5. 2020

THD, 27. 5.

29. 5. 2020

NALOGA
SLIKI OBEH IZDELKOV ocenjevanje
slika odgovorov

VIRTUALNA EKSKURZIJA - Ljubljana
Datum ekskurzije: 27. 5. 2020

Navodilo:
Tega gradiva vam ni potrebno tiskati v celoti.
Odgovore na vprašanja v gradivu (označeno z vijolično barvo) zapišite v zvezek
za družbo pod naslov
ODGOVORI NALOG VIRTUALNE EKSKURZIJE v LJUBLJANO.
Naloge rešujte natančno po navodilih, odgovorno in resno, vaše odgovore in
svoje vtise mi boste posredovali do petka, 29. 5. 2020.
Želim vam prijetno raziskovanje in spoznavanje našega čudovitega glavnega
mesta Slovenije.

Naša virtualna ekskurzija se začenja pred našo podružnično šolo v Birčni vasi.
Odpri povezavo in ugotovi, koliko km je od Birčne vasi do Ljubljane (____ km).
Koliko časa bi potreboval/a z avtom? _________________________ .
Ugotovi s pomočjo povezave na Google zemljevid.
Povezava:
https://www.google.com/maps/dir/Osnovna+%C5%A1ola+%C5%A0mihel+P.O.,+Bir%C4%8Dna+vas+
1,+8000+Novo+mesto/Ljubljana/@45.9131618,14.5551914,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1
m1!1s0x4764ff64727ce269:0xc8782f85c7703632!2m2!1d15.1512802!2d45.7607867!1m5!1m1!1s0x
476531f5969886d1:0x400f81c823fec20!2m2!1d14.5057515!2d46.0569465

Na svojem zemljevidu:
a) z ravnilom izmeri zračno razdaljo in jo s pomočjo merila pretvori v km.
Zračna razdalja med Birčno vasjo oz. Novim mestom in Ljubljano meri____km.
b) Poišči vse večje kraje/mesta, mimo katerih se pelješ na poti v Ljubljano.
Zapiši jih vsaj 6:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

V Mestnem muzeju Ljubljana se lahko pred ogledom znamenitosti preizkusiš v
interaktivnem kvizu.

Stalna razstava Mestnega muzeja Ljubljana prikazuje razvoj mesta Ljubljane od
prazgodovine do današnjih dni. Zbirka muzeja obsega več deset tisoč enot, med
katerimi najbolj izstopata najstarejše leseno kolo na svetu ter okoli 40.000 let
stara lesena puščica.
Z ogledom kratkih posnetkov ti bo zagotovo uspelo odgovoriti na zastavljena
vprašanja. Gre za vpogled v zgodovino Ljubljane od prazgodovine naprej …
Na spodnji povezavi:
https://mgml.si/sl/programi/programi-druzine/interaktivni-kviz/
(Vsaj 5 odgovorov zapiši v zvezek za družbo.)
V prestolnici bi našli veliko znamenitosti, lahko bi si jo ogledovali več dni.
Letno jo obišče zelo veliko turistov, prav zagotovo bi srečali ljudi vseh
narodnosti, različne barve kože ipd.
Ljubljana je slikovito mesto, katerega podobo so zaznamovala različna
zgodovinska obdobja.
Predstavljam vam nekaj najbolj priljubljenih znamenitosti Ljubljane.

Ljubljanski grad

Ljubljanski grad, ki na griču nad mestom stoji že okrog 900 let, je osrednja
znamenitost Ljubljane. Nanj se lahko pripeljete s tirno vzpenjačo ali povzpnete
peš. Z grajskega razglednega stolpa in obzidja se ponujajo najlepši razgledi na
mesto. Na ogled sta dve stalni muzejski postavitvi, na gradu obratujeta tudi dve
restavraciji in kavarna.
Mestna občina Ljubljana je konec leta 2006 Ljubljanski grad povezala s starim
mestnim jedrom s pomočjo urbane potniške transportne naprave - tirne
vzpenjače.
Na podlagi prostorskih in oblikovnih zahtev se je za najboljšo rešitev izkazala
žičnica, natančneje tirna vzpenjača. Konec leta 2010 so na Ljubljanski grad
prepeljali milijontega potnika, sredi avgusta 2014 dvamilijontega, v maju 2017
trimilijontega, v začetku aprila 2019 pa že štirimilijontega.
Na spodnjem posnetku si lahko ogledaš pot do gradu s tirno vzpenjačo.
https://www.youtube.com/watch?v=0oseKdY6uj4
Nekaj zanimivosti o vožnji:






hitrost vožnje: 0-3 m/s
največja hitrost vožnje: 3 m/s
čas vožnje med postajama: 60 s
čas praznjenja oz. polnjenja: 60 s
čas polovičnega ciklusa: 120 s







čas enega ciklusa: 240 s
število ciklusov na uro: 15
število kabin: 1
kapaciteta kabine: do 33 oseb
največja kapaciteta: do 500 oseb/uro
Zapiši v zvezek vsaj 4 dogodke, ki jih organizirajo na gradu.
(v pomoč: https://www.ljubljanskigrad.si/sl/organizatorji-dogodkov/)

Plečnikova Ljubljana

Podobo Ljubljane je najbolj zaznamoval opus svetovno znanega arhitekta
Jožeta Plečnika, ki je tudi urbanistično uredil osrednji del mesta. Med najbolj
znanimi Plečnikovimi stvaritvami je znamenito Tromostovje. Zapuščino velikega
arhitekta lahko pobliže spoznate v Plečnikovi hiši, kjer so na ogled ohranjeni
bivalni prostori ter arhitektovi osebni predmeti.
Katero znamenitost NI načrtoval arhitekt Jože Plečnik?
(Pomagaj si z raziskovanjem na Wikipedii.)
V obliki celotne povedi zapiši odgovor v zvezek.
a) Čevljarski most
b) Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK
c) Žale – pokopališče
d) Prešernov spomenik

Zmajski most

Zmaj je simbol Ljubljane, ki že vse od poznega srednjega veka ponosno kraljuje
v mestnem grbu. Mojstrsko izdelani kipi zmajev na Zmajskem mostu
(zgrajenem leta 1901) so obenem videti strašni in imenitni. Če se niste
fotografirali z enim od njih, velja, da niste zares obiskali Ljubljane.
Nariši zastavo z grbom Mestne občine Ljubljana.

Prešernov trg s frančiškansko cerkvijo

Prešernov trg je srce zgodovinskega mestnega jedra. Na njem se srečajo barok,
secesija in arhitektura Jožeta Plečnika. Njegovo podobo zaznamujejo rožnata
fasada frančiškanske cerkve, ki je verjetno najbolj prepoznavna podoba
Ljubljane, spomenik pesniku Francetu Prešernu in Tromostovje.

Mestna hiša

Mestna hiša, v kateri je sedež Mestne občine Ljubljana, je izjemna baročna
palača z beneškimi vplivi. Pred Mestno hišo stoji znameniti Robbov vodnjak,
zasnovan v slogu najlepših rimskih baročnih fontan. Vsako soboto se lahko
udeležite vodenega ogleda prostorov mestne oblasti, ki v njej domuje že blizu
500 let.

Park Tivoli

Osrednji ljubljanski park je priljubljena točka za druženje in sprostitev. Na
razstavišču na prostem na Jakopičevi promenadi so redno na ogled zanimive
fotografije velikega formata. Park Tivoli prepredajo sprehajalne in rekreativne
poti, ki se nadaljujejo v pobočja hriba Rožnik in omogočajo pobeg v naravo tako
rekoč iz središča mesta.

Park z rastočo knjigo
Ime
projekta
iz
pesmi
Toneta
Pavčka Projekt, katerega idejni vodja je Janez
Gabrijelčič, poteka v organizaciji društva Rastoča
knjiga pod pokroviteljstvom državnega sveta,
Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Mestne
občine
Ljubljana,
Narodne
in
univerzitetne knjižnice ter nekaterih tujih
veleposlaništev.
V parku so na posebnih ekranih na ogled izbrane knjige določenih držav.
Ime projekta in sporočilo je vzeto iz pesmi Toneta Pavčka Združene rastoče knjige
sveta.
Kipec Deklice z Rastočo knjigo (avtor kipar Jernej Mali) stoji v Župančičevi
jami tik ob Navju, pokopališču velikanov slovenske kulture in njihovih velikih
podpornikov. Podstavek, na katerem sedi, vsako leto oplemeniti nov verz, ki
ponazarja ljubezen do slovenske besede, slovenske kulture in slovenskega
naroda.
Dekličina knjiga vsako leto raste in se bogati z novimi imeni. Vsako leto se kipec
dvigne za dva centimetra, ob tem pa odkrije novo geslo ali sporočilo o pomenu
sožitja, strpnosti, izobraževanja, osebne in skupne rasti v prihodnost.
1. Kje natančno je postavljen kipec Birčanke – deklice z rastočo knjigo na
podružnici Birčna vas?
2. Kdo je avtorica kipca te deklice? (Poišči na spletni strani podružnice.)
Zapiši še svoje vtise o današnji virtualni ekskurziji.

ZAKLJUČEK
Vožnja domov naj mine v prijetnem vzdušju:
Pesem 1:
https://www.youtube.com/watch?v=tyEOOXzF5ME&list=PLWmkikOZCtkzCe0E
zBXIm4FBcY-HcPKpp&index=3&t=0s
Seveda brez te pesmi ne gre:
Pesem 2:
https://www.youtube.com/watch?v=0XViah7DJrM
Do naslednje ekskurzije se nauči:
Pesem 3: https://www.youtube.com/watch?v=cGkEIy_gKi4

NIŠP
Pozdravljeni!
Igra – naloga, je namenjena vsem, ki ste opravili nalogo za oceno.
4 učenci še vedno niso opravili naloge za oceno (3 deklice in 1 deček)!
Samo še en teden je čas !
Danes je na sporedu – NATANČNOST!
Postavimo plastenko, odmerimo 5 metrov, postavimo žogo in ciljamo z nogo.
Z vsako nogo imaš 10 poskusov.
Enako narediš z roko, le da plastenko dvigneš višje (položiš – npr. na stol).
10 x z desno in 10 x z levo roko.
Na koncu sešteješ vse zadetke.
Ker je vaja (igra) kratka, jo ponoviš 2 x. Šteje najboljši rezultat !
Lep pozdrav,
učitelj Gorazd

