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ISIJR ZilRIIJE
Pridruiise nam! Letos bomo na stro$o zaupni(saj ne, nollmisijiznanie.

PustolovS6ina, v kateri bomo spodbujaliodkriuanje novih stvari,
ustuarjalnost, sodelovanje in kritidno razmi5ljanje. Siza? Gremo!

IrariyodJi ukrdinski *o."
pesnikinslmbol
upo"a iz 19. stoletja

O.'.k! Telekom
Slovenije

Predsednik stoji pred nami, obleien v zelen voja5ki pulover,

s katerim je postal pravi zvezdnik instagrama, in predstavlja

dr2avo, klje bila in je ie vedno ena tistih v Evropi, o katerih

vemo zelo malo. Verjetno je razlog v tem, da je bila dolgo
del Rusije in nato njene naslednice Sovjetske zveze in si je

resniino svobodo priborila iele pribliZno takrat kot naia

Slovenija. Torej je samostojna dobrih trideset let. Zanimivo
je, da smo Slovenci vsaj z zahodnim delom Ukrajine

stoletja Ziveli v skupni drZavi - Avstro-Ogrski. Obstaja celo

anekdota, ki pravi, da bi se ob sretanju Ukrajinca, Srba,

Hrvata in Slovenca najlaZje sporazumela prav Slovenec in

Ukrajinec.

KDo rF t/ SyETU Bo RAzunEL,

ZNAL 5 TEBOJ IRPEII? ...

oJ, Ht)oo lE! PR)TI D1MU,

GLEJ,LETE IERJAVI!

NE POTREBUJET'4 PREV)ZAI

PorREBUJEr"l oRoi,te.
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Ukraiina je u U(Ull[ U tem trenutkuie to naipolosteie omenian stauek in v lo{i6ni pouezaui z niim - beseda
D0lt{OUl}lA.ltIo6no p{urienost suoii zemlii je Gutiti na usei kruaui poti skozi z$odouino Ukraiinceu

Znamenita izjava sedanjega

predsednika Volodimirja Zelenskega,

podana v trenutku, ko mu drzave

Zahodne Evrope ponudijo pomot pri

dosti
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Osebna izkaznica
Uradno ime: YHParHa (Ukrajina)

Vodja drZave: predsednik Volodirnir Zelenski

Glavno mesto: Kiiev

Prebivalstvo (3OAa): dobrih 40 lI].ilUonov

Velikost: okoli 600.00O km'e

Meje: na severu meii na Belorusiio; na vzhodu
in severovzhodu na F,usUo; naiugu na F,omunUo
in Moldavijo; na zahodu na Poljsko, Slova3ko
in MadZarsko; ima oba,Io vzdolz Azovskega
(celinskega) irl drnega morja.

Ukrajinska zastava nsd gla'vnim mestom Kliev

,&

Najveaja Zrtev vojne so vedno nedolzni ljudje.
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a svoUodffivei kot Pol leta,,

ffihlna nasl ev.

PLakat z
ukrajiDskim
pozdravom .

Slava UlrraJioi
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Sre6eD dan naiGrdirisnosti
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V proizvodnji sonenitnih semen prekaia tudi Rusijo in je v tej panogi na prvem

mestu. Skupna velikost ukrajinskih kmetijskih zemljiSi, na katerih pridelujejo

soninice, bi verjetno lahko pokrila celotno ozemlje Slovenije.
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McDonald's
Spomin na iase, ko je na prelomu devetdesetih let prejinjega

stoletja padla t. i.Zelezna zavesa in je propadla Sovjetska

zveza (SZ), ki je s svojo socialistiino rireditvijo drZala pol

Evrope v primeZu nekak5ne navidezne praviinosti (kar

pa je bila samo krinka za diktaturo in siiovit gospodarski

zaostanek),je tudi spomin na navduSenje, ki so ga pokazali

prebivalci, ko so na tem obmocju odprli prve McDonaldsove

restavracije. Obstajajo fotografije kilometrske vrste za prvi

McDonald's v Moskvi, pa tudi Ukrajina ni prav zaostajala. -'Jn

McDonaldsova restavracija ob glavni ZelezniSki postaji v

Kijevu je po vseh podatkih tretji najbolj obiskan lokal te verige
hitre prehrane med vsemi na naSem planetu.
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Metro
Kar 105,5 metra globoko se boste morali spustiti na Arsenalniv

Xij"rr, Ou boste stali na najgloblji postaji podzemne Zeleznice na

svetu. OdPrli so jo leta 1960'

Zastaua
Vetina drZav posku5a v svoje zastave vnesti

zanje znaiilno simboliko' Zastava Ukrajine

z rurneno (polja Zita) in modro (neskontno

nebo) barvo je v tem zanesljivo ena najbolj

utinkovitih.

Alkohol
WHO - Svetovna zdravstvena organizacija - je

objavila podatek, da so Ukrajinci na Sestem mestu

oo t ot't'ni popitega alkohola na prebivalca'

Povprecen odrasel domaiin popije 225 litra

tistega alkohola na leto Zanimivo pa je' da

nlihJva nacionalna pijaia ni vodka (ieprav njena

ooraba se zdalec ni majhna)' temvec 29anje'

,..nouuno horilka. ee crko h zamenjamo z g'

r.urlugu t. besede ne dela vei te2av' V prevodu

i"j.,irr.o pomeni goreia voda - da pa bi bila

,ud.uu ,., uiinkovita, ji dodajajo tili' Znani

ukrajinski pregovor je zel o zgovoren: Cerkev ie

ittizu, a pot p ledena' Gostilna je dalet' a hodil bom

previdno.

J
i.

Uelikost
Veliko ljudi pozna najviiji vrh' najveijo drZavo' ve'

f,f ;" nu;u"t prebivalcev ' ' ' Pogosto pa se zgodi'

O. u ,urtitnlt'.r kvizih sliiimo vpra5anje' kdo je tisti'

ki sledi zmagovalcem' Na primer - takoj se pojavi

te2ava, ko vpraiamo, katera je druga najveija

drZava v Evropi. Odgovorje seveda Ukrajina'

Toda ne pozabimo, prvakinja Rusija je samo s

svojim manjiim delom evropska drZava' Ce bi

torel istatl samo drZave, ki so v celoti v Evropi'

pripuOu prvenstvo Ukrajini (603'548 kvadratnih

kilometrov).

Kavarne
Mesto Lvov v zahodnem delu dr2ave ima najvei kavarn na

i.ri-blva-|c.. rdo.le prvi odprl kavarne' ie danes,nijasno' Prve so

;";;;u;^. Dunalu, ko so po konianemturikem obleganju v

;;;;n:* taboru naili nekaj' kar niso poznali - kavo'.Pravijo' da je

il;; kavarni skuhalJurij Kulczyski- seveda Ukrajinec'
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Jezik
Leta i 934 se je ukrajinski jezik na lingvistiinem tekmovanju v Parizu, kjer

so glasovali o najbolj spevnih in melodidnih jezikih, uvrstil na tretje mesto'

Samo francoiiina (logiino - kje je 2e bilo tekmovanje?) in perzij5tina

(spet logitno, pomislite na znamenite perzijske pesnike) sta se uvrstili

pred njim. Vem, da vse skupaj zveni nekoliko pristransko, toda ko se boste

pogovarjali z Ukrajinci, boste opazili, da uiivate ob posluianju njihove

..govorice.

PS55l fantje, morda ob tem samo en tisto majhen namig' Ko se boste

pogovarjali z dekleti iz Ukrajine, je pravzaprav veliko vpraianje, ali boste

sploh poslu5ali, kaj govorijo - bolj boste uporabljali iutilo za vid, kajti

Ukrajinke spadajo med najlepia dekleta na svetu. Avtor teh vrstic lahko

temu dejstvu samo pritrdi. ln - fantje, samo za vsak primer, vtasih je

dobro vedeti - te se boste poroiili z dekletom iz Ukrajine, bo priiakovala,

da nosite porotni prstan na desni roki, karje obratno kot vvetini drZav'
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Kaj pa pisaua?
Sloveniiino piiemo v latinici, lJkraiinci pa za zapis uporabliaio cirilico.

Obe pisavi sta irkovni in sta se razvili iz grike pisave. (Tudi recimo arabska

in hebrejska pisava sta irkovni pisavi, medtem ko so kitaiske pismenke

primer besedne pisave, tako da se ie treba nauiiti zelo veliko znakov, t.

i. pismenk). Cirilica se je zaiela razviiati v 9, stoletiu n. it. kot naslednica

najstarejiega slovanskega irkopisa glagolice, kiie bila izpeliana iz grike

abecede. lme je -nekoliko nenavadno - vseeno dobila po menihu Cirilu. ln

mogoie ie veste, da je to tisti Ciril, ki ie skupai z Metodom pokristianieval

ljudi na Balkanskem polotoku in

na Moravskem. Zanimivo ie, da

je cirilica enopotezna pisava, kar

pomeni, da se trke zapiieio z eno

potezo, medtem ko v latinici irk s

streiicami ni mogote zaPisati z

eno potezo.
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Predor ljubezni, po katerem obiasno 5e

vedno vozijo vlaki, v mestu Kleven na

severozahodu Ukrajine, velja za najbolj

romanti(en kraj. Progo je namrei narava

obrasla v zelenem loku, kijo obdaja

z vseh strani. Torej smo v nekakinem

zelenem tunel.u, kjer se nam izpolnijo

5tevilne ljubeze.nske Zelje. Menda je edini

pogoj, da tja Ze$ridemo v paru. No, ja . ' .

Glasbilo
Ljudsko glasbilo - trembita mu retejo - je videti kot

dolg lesen rog. Velja za najdalj5e svetovno glasbilo.

No$a
Viiivanko - narodno noSo - nosijo tako

dekleta kot fantje. Navadna bela platnena

srajca je to in prav v njeni preprostosti je

najvetja lepota. Edini okrasek na njej je

rdece-crno vezenje, viasih kombinirano z

rumeno, modro in zeleno barvo.

Mesto duhou
eernobil - ime za najbolj znano

jedrsko nesreco v zgodovini -
poznamo skoraj vsi. Manj Pa

vemo o najbliZjem mestu. Pripjat, ki so ga

prebivalci morali na hitro zapustiti, je danes

najveije mesto duhov in ga nadzorovano

obiskujejo turisti. Stevci, ki merijo stopnio

radioaktivnosti, 5e vedno piskajo kot nori,

ieprav je od nesreie minilo 36 let.
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rl Farmacevta iz Lvova Jan Zehr' 
in lqnacil Lukasiewicz sta leta

1853 izumila prvo plinsko svetilko.
Na ta veliki izum danes na kraju
izuma spominja kavarna, imenova-
na Gasova Llampo.

5. 
Antonov An-225,.najveije letalo

v zgodovrnr,Je btl nareJen v
Kijevu ie v iasu Sovjetske zveze

za prevoz ruskih vesoljskih plovil.

Najveijo kadarkoli prevoZeno te2o

254ton je po nakljuiju prepeljal na

zelo nesreten slaven datum - i1. sep-

tembra 2001.* Antonov 2al ne obstaja

vei. Med sedanjo vojno so ga uniiili
Rusi na letali5iu v bliZini Kijeva.

O Eden danainjih hotelovv
-' Lrou, (Citadet lnn) je bil med

drugo svetovno vojno Stalag-328,

zloglasno nacistitno koncentra-

cijsko tabori!ie, imenovano Sto/p

smrti.

2. Ukrajinska na.cionalna jed -
-- salo - je narejena iz prekajene

svinjske maSiobe.

I0. N,uju.ajldel povrija

oDSegaJo obsezne ravnrce

Vzhodnoevropskega nizavja, po

katerih tetejo velike reke Dneper,

Dnester in Bug. Kljub prete2no

ravninskemu reliefu ima dr2ava

okoli 50 smutiSi. V njen zahodni del

vendarle sega lok visokih Karpatov.

t1. Vso velikansko koliiino
jedrskega oro2ja, ki seje ob

osamosvojitvi znaila na ukrajinskem

ozemlju, je dr2ava preprosto izroiila
Rusiji. NiZelela imeti opravka z njim.

A Zivalski vrtovi so nekoc
tJo- - medvede opijali z vodko, da bi
poveiali itevilo obiskovalcev.

S. Leta 2012 je bila v Narodnem

muzeju razstava, na kateri
so Zenske, ki so se pretvarjale,

da spijo, leZale, mo5ki pa so jih
lahko poljubili. ee je ienska med
poljubom odprla oti, se je morala
poroiiti z moikim, ki jo je poljubil.

Z. Pr.d kratkim so prepovedali

vstop v drzavo slavnemu

ameriSkemu igralcu akcijskih filmov
Stevenu Seagalu. Kot Putinov
prijatelj bi lahko pomenil groinjo
nacionalni varnosti.

g. Potemkinove stopnice vmestu
udesa so verJetno naJvecJa

znamenitost driave. Zaradi optiine
prevare se zdijo veliko daljie. Na njiho-

vem vznoZju pri pogledu navzgor vidi5

samo stopnice, na vrhu stopniSia ob

,; pogledu navzdol pa samo obzorje, ker

: so stopnice zaradi vmesnih ravnin nevi-

' dne. lme so dobile po slavnem nemem
l, trno-belem filmu Oklepnica Potemkin

: iz leta 1925, posnetem po resniinih
, dogodkih. Re2iser Sergej Eisenstein je

t!. Abecedo sestavlja 33 ark.

ustvaril znamenit prizor spopada na

stopnicah med carsko vojsko in civilisti,

kije postal kulten. Zanimivo je, da so

gradbeni material za stopni5ie pripe-

ljali iz takrat avstro-ogrskega Trsta.

EET
*11. september 200I - teroristiGni napad, kije spremenil suet
11. septembra 2001 so ilani teroristitne
organizacije Al Kaida ugrabili itiri
letala v ZDA. Dve letali sta se zaleteli
v nebotiinika dvojtka Svetovnega

trgovinskega centra v New Yorku.

Napadi so bili do takrat najbolj

sm rton osn o tero ristiino d eja nje, v

katerih je umrlo pribliLno 3000 ljudi.
ZDA so z zavezniki zatele >vojno proti
terorizmu<. Ta ni bila uspeina in je

botroval a n asta n ku n ovi h tero ri stitn i h

skupin. V ZDA lahko od takrat v

boju proti teroristom tudi omejijo

svo boiii n e d riavlja n ov.

Zaradi vsega tega je 11 . september
2001 znan tudi kot dan, ki je spremenil
Ameriko in ves svet.
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Golden Rosezjudovsko

tematiko, katere glavna znatilnost
je, da lahko obiskovalci barantajo
o cenah.



i V vagonu it. 1 sedi zatetekl' 
slovanske zgodbe na teh ozemljih

nekje v 6. stoletju. Vdor skandinavskih
Rusov ki so se hitro slavizirali (prevzeli

slovanske obitaje), je pomenil podre-
ditev drugih manjiih slovanskih sku-

pin in nastanek motne srednjeveike

drZave, ki si jo je zgodovina zapomnila
kot Kijevsko Rusijo.

Viktor Vasnecov (188I): Bitka med Slovafli
in Skiti

O Vagon 5t.3 sio' 
d"lijo Monqoli,

oblast Litve in premoi
Kraljevine Poljske,

torej dogodki, ki,so

zaznamovali pozni

srednji vek.

2. V 
1rgon 

5t. 2 se vkrca

-- poimenovanje Ukrajina, ki se

prvikrat pojavi v 11. stoletju po razpadu
Kijevske Rusije, in 5e to le za doloien del
ozemlja. O kak5ni enotnosti Ukrajine

torej ne more biti govora. .r..u1

A V vagon it.4 konec 15. stoletja
=' prilezdi velik priseljenski val

pravoslavnih beguncev. Tukaj jahajo

slavni junaki zgodovine - splo5no
imenovani kozaki (beseda v turitini
pomeni nomad). Posel'rjo obmodje ob
rekah Dneper in Don, ki 2e teie onstran

ukrajinskih meja v dana5nji Rusiji.tr Velik in pomemben je vagon
ife ,- - - ,.

51.5. LarsKr vagon. v novem
veku najveiji del Ukrajine pripade

Ruskemu carstvu.

g. Zuao j:.rkrcanJe v vagon it. 8
- res veliko slavje - leto 1991 -
razpad Sovjetske zveze, samostojnost

Konstanrn Makovski (.1859_ tgtB):
Portret zaporoskega kozaka

6. Y""sr:5t..6. 
Po 

.

drzavuansl( vojnt, kt

je sledila Ruski revoluciji, je

del Ukrajine uZival kratko

samostojnost, kar lahko

5tejemo za prvo ukrajinsko

osamosvojitev teprav so

mnenja zgodovinarjev o tem

razliina.

a Najlepie 2ivljenje Ukrajincito 
pritakujejo v vagonu it.7, ko oblast

dokonino prevzame komunistitna
partija. Ukrajina postane del nove

drZave - Sovjetske zveze - in namesto
praviinega sveta do2ivi popolno
katastrofo, o kateri bo v nadaljevanju 5e

tekla beseda.

in svoboda. Toda veliki sosed na

vzhodu ne pozabi - pritaji se in
iaka - do pomladi 2022.

Vojakl Edebe armade v Kiiel'u (1919)

Katari.na Veiika, ruska carica (18

@-'
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20. stoletje res ni prizaneslo Ukrajincem. Katastrofe so si sledile

druga za drugo. Vse tragedije ukrajinskega ljudstva so tako ali

drugaie povezane z Rusijo oziroma njeno predhodnico Sovjetsko

zvezoin njenimi oblastniki v Moskvi. Redke ureditve v zgodovini

so tako razotarale kot socializem - ideja o enakopravni druZbi, ki

so jo uvedli v tej drZavi. Ljudje so pritakovali med in mleko, dobili
pa ogenj in met. Vse po natelu - vsi smo enakopravni, le nekateri

so bolj enakopravni kot drugi. Ob tem se spomnimo na drobno
kn)iiico Zivalska farma, kijo je napisal George Orwell, pa nam je vse

takoj jasno.

IvarsrA
NA
6EOR6E
ORWTLI

Ziualska farma
Po drugi svetovni vojni je v druZbi ostalo grozljivo zavedanje o vojni in njenih

posledicah. Angleiki pisatefi George Orwell je zaslovel z romanoma Zivalska farma
(1945) in 1984 (1949). Zivalska farma s pomoijo Zivljenja na kmetiji prikaZe teiave
totalitarnega sistema. Orwell iloveike lastnosti >posodi< Zivalim in prikaie, kaj se

zgodi, ko ilovek/pujs dobi oblast v svoje roke. Utrujene Zivali se odloiijo, da se ne

bodo vei pustile izkoriiiati, zato prevzamejo oblast in izZenejo gospodarja (ljudi).

Toda ie takoj se vzpostavi novo vodstvo, oblast prevzamejo pujsi in kmalu se zgodba

ponovi ... Pravila, zastavljena tako, da bi bile vse 1ivali enakopravne in bi delale v

dobro vseh, se spremenijo. Na koncu ostane le ie: >Vse 2ivali so enakopravne, toda

nekatere so enakopravnejie od drugih.<.

Uelika lakota 1932-33
Prav letos, ko je Ukrajina ponovno

Zrtev Rusije, se spominjamo velike lako-

teizpred 90 let. To morda ni nakljuije.
Tako kot so oblastniki iz Moskve -
zloglasni mnoZidni morilec Stalin je

takrat vodil Sovjetsko zvezo - v tasu

med obema svetovnima vojnama

zanikali, da so namerno povzrotili
strahotno lakoto, ki pomeni najhujSo

grozoto v zgodovini Ukrajincev, tudi
danes ruski predsednik Putin zanika

krivdo za trenutno vojno. 5e vei, sploh

ne uporablja izraza vojna, ampak je to
zanj posebna operacija.

Veliko lakoto,imenovano g/a domor ali

ukrajinsko holodomor (iz ukrajinske be-

sede holod - lakota in glagola moriti), je

Stalin natrtoval, da bi v Ukrajincih (veii-

q

na je 2ivela od kmetijstva) unidil vsak

poskus upiranja njegovi oblasti. Kmetje

so morali pridelek pod prisilo oddati

driavi, sicer bi zanje veljala smrtna

kazen. V Ukrajini so pridelek zasegali

posebni agentje, ki so izvajali preiskave

na kmetijah. PodeZelsko prebivalstvo

ni imelo dovolj hrane za preZivetje in je

umiralo od lakote, toda vlada ni hotela

pomagati, teprav je v tem iasu na Zahod

izvozila vei kot milijon ton iita.To je bil

v mirnem iasu 20. stoletja strahoten

zloiin proti dloveinosti, saj je bilo v dveh

letih po zaslugi lakote in Stalinove tajne

policije umorjenih od 7 do 10 milijonov

ljudi, od tega tretjina otrok.
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Holodomor ie bil grozodejstvo, ki je

bilo dolgo Povsem zamolcano' Ze

omenianie v zasebnem Pogovoru
je bilo smrtno nevarno. Liudje so

molcali, ie Pa so 2e govorili, so

iepetali (iz strahu pred kazniio, ki te

je lahko stala Zivlienie, ali pa zato, ker

so po tihem ovaiali druqe, da bi reiili

sebe). B ritanski zgod ovi na r O rl a n do

Figes ie svoio briliantno kniigo o

zosebnem 2ivlieniu v Stalinovi

Sovjetski zvezi naslovil - Sepetalci'

Ena ietrtina celotnega kmetkega

prebivalstva, moiki, Zenske in otroci,

je umrla ali bila na robu smrti.

Preostali liudie so bilitako uniteni in

izmuieni, da niso imeli nititoliko moii,

da bi pokopali svoie naibliZie, svoice

in sosede, ie zapisal Robert Conquest,

raziskovalec holodomora, avtor kniige s ie

enim zgovornim naslovom Zetev Zalosti'

Spomenik Zrtvarn holodomora

Dru$a suetouna uoiri,

I941-45*
Ob napadu nacistiine Nemiije na

Sovjetsko zvezo leta 1941 je bila

Ukrajina eden Prvih ciljev nemike

zasedbe. Ukrajinci so sprva zaradi

si lnega Stalineve.ga terorja Nemce

s p rej e I i kot osvo biffitetiqolo d a

nacisti so kmalu zaieli izvajati naiilje;

na katerem je temeljila Hitlerjeva

Nemiija. Posledice so bile strahotne'

Velika prostranstva Ukrajine so se

znaila med kladivom in nakovalom,

med Nemci in Rusi. StePe so bile

dobesedno zalite s krvjo.

-r,rn. ffi"""""ina se je zaiela leta 1939, leta '1941 pa je Nemtra napadla sovjetsko zvezo, katere delje bila ukrajina'

EE"J?'I

i
:l

I
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:

"':

I
Dru$a suetouna uorna
Leta 1939 je Nemiiia napadla Polisko, zato so Francozi in Britanci Nemiiii napovedali voino' Do konca voine leta 1945 ie ta

zajela skorajves svet. strani, ki sta se borili, imenuiemo sile osi (Nemiiia,ltaliia in Japonska) in zavezniki (Zdru1ene driave

Amerike, Sovjetska zveza, velika Britaniia in Franciia). v tei voini ie umrlo vet liudi kot v katerikoli voini prei (med 40 in 50

milijoni), med njimi zelo vetiko civilistov (liudi, ki niso volaki in se ne boriio v voini)' vei kot iest miliionov ie bilo irtev holokavsta'

natrtovanega mnoiiinega unitevania Judov'
- a -. -! .!- ql.- +

@
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Sepetalci

prrjateljev
Sta,lin, strah ln trepet sowaznikov ln



]aitruisa 
jedrska nesreda u zgodouini: dernobir lggVnoii na 26.april1986 je razneslo ,- a^,].* i6 6t,.^t^_,,^ _t

";il;;#_r*11'ji"?",i1?," r , 
,":i:':^i5?:";l::I[i,ffil . i:,:f:i.:iljil?,.;;;"";ff_,ukrajinskem cernobiru' kije bir takrat d& oot.t potouur po Evropi. sere ko ssovjetskezveze(52)' potekdogajanja jea *oi,;.orru,erektrarnior,*uo,lul,, I:;,::j:Hrffi;Jit:lodlitno predstavljen v vrhunski nr'tr1 { .nrri, r" Rusi priznari dogodek. o"r;.; ir-o=;;tivna. Groziro je, da

seriji cernobil' Stiri kljutne stva rlkaie)o,li, ;;*;t *o misriri, aop rJj, u oro,ri jo bo dosegroiero vrote in aktivnokakoSZni bilomarzadoveika iivlje;ja;..,a ;;;"atomskobomboroo"r"O.,, 
jedroreaktorja,kisejeugrezalo

. ;, zaposleni na Svedskem. cLn-i r-^+^-^r._ -r .r

:.-."-.::,:l' *ri:fflilijffi*rlJ:2.Naprizori5teeksplozijesopripeljaliiI:oLo:katerisobrodilidokolen,v

1. oblast je Sele dan po nesreii (veliko ?, 
j"'''"' "o 

t""nurn' skozi betonska tla irgoti kl"ri. Tr",prepozno!)evakuiraIabli2njemestorpogumnimmo2em-zaslu2ijosi,dasi
Pripjat.Zatoso5tevilniprebivalci;zapomnimonjihovaimena_Aleksiju

|judivpovsemneprimerniopremi.l.EffinepreglednemprepIeturaziicnihcevi
omenjena nadaljevanka nazorno I j f uspelo odpreti ventil, da je voba lahkopoka2e,kajsezgodistlovekom,rc;j*re]ffiodteklavzemljo.Cejimnebiuipelo,
kijeizpostavljenprevelikidozi-**eWbieksplozija(200.kratmoinejiaod
radioaktivnosti. Muzej cernobiJ je posveden nesredi ieta 1986 Hiroiime) s sevanjem unitila velik dqlin njerim posledicam. Evropel :E

Rusko-tikrajinska uojna 2A22
Med Stalinom in sedanjim ruskim pred_
sednikom putinom pravzaprav ni velike
razlike. Le sredstva, ki sta jih uporabila
za unidenje Ukrajine, so drugaina. Stalin
je uporabil veliko lakoto,putin pa je 5el
korak dlje - uporabilje oroZje, torej
neposreden napad.

Vojna je zdaj v potasn i fazi. potekajo
bitke za posamezna mesta, kijih Rusi
Zelijo prikljutiti Ze osvojenemu obmotju
ob rusko-ukrajinski meji, Ukrajinci pa se
trudijo okupirana ozemlja osvoboditi. po
uradnih podatkih OZN je bilo v sedmih
mesecih bojev ubitih ved kot 14.000
ljudi. Toda resniino itevilo 2rtev je kot v
vseh vojnah precej viije. Uniienje v drZa_
vije veliko in kar nekaj ukrajinskih mest
na vzhodu je poruienih skoraj do tal.

Najbolj tragiino pri vseh vojnah
je itevilo prizadetih civilistov in
posleditno begunci. V Evropski uniji
je v tem trenutku vet kot sedem
milijonov beguncev. Tudi ruska
stran ima velike izgube. Ceprav gre
za vojsko, kije izvedla agresijo, ne
smemo pozabiti, da so mnogi od
teh vojakov mobilizirani (prisilno
vpoklicani) v vojsko in bi bili v tem
trenutku verjetno raje kje drugje kot
na bojiitih.

Obetiza Ukrajino niso najboljii.
Prvit - vojna traja predolgo in po_
zornost Evrope popuita. ln drugii
- po vet kot pol leta spopadov nit
ne ka2e, da bi bil putin pripravljen
razmiSljati vsaj o pogovorih o miru.

ITl/OJNA l,/ UKRAJINi B0 Y

EYROPSKIH PRESIOLNICAH 2t ZttO
-XM,qLU 

POSIALA SAMO MOTNJA Y

M,qLCT TNdETEM OBMOdJU UDOBJA'(

BoEIJAN tlIOEMEEK,

t/OJNIREPORTTR
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Irkrainer & oountry Die Ulrraine, das
iiberfallene landunder attaek

After Russia, Ukraine is Europe,s second largest country.The
capital city of Ukraine is Kiev. The main lan juage is Ukrainian.
Ukraine is the largest producer of wheat i,..t f rrop., wnictr is
the reason it is also called the granary of Europe. ln February,
Russia invaded Ukraine and tt,. ngntlng is stif i going on.
Millions of people left their homeland because of th-u *ar.
They became refugees. They wish for peace so th.y .ould
return home.

Die Ukraine ist nach Russland das zweitgr<i8te Land in Europa.
Die Hauptstadt ist Kiew, die Hauptsprache Ukrainisch. Die
Ukraine ist der groBte Weizenproduzent Europas. Deshalb
wird sie auch die Kornkammer Europas genannt. lm Februar
dieses Jahres hat Russland die Ukraine riberfallen undlle
Kdmpfe dauern noch an. Mehrere Millionen Menschen
verlieren wegen des Krieges ihre Heimat und wurden
Fltichtlinge. Sie wrinschen sich nur eines: dass es Frieden gdbe
und sie kcinnten zurtick nach Hause.Which two colours can you find in the

Ukrainian flag?

Write the words on the lines.

The colours are

and

Welche zwei Farben sind in der ukrainischen
Flagge? Schreibe sie auf die Linien.

Das sind

und

I
f
!
I
I
I
I

;.

*.

*.

€.

Write what is in the pictures.

, Schreib, was auf den Bildern ist.

,:4.

'3.

4.

C

z

iiii,rxniiri*ixiiriiiri, ; iffi :;fi#t ffi ,,,,,n,0 *,,,,nffi
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begunec - refugee * cier Fiucht/ing
domovina - honreiand - die Heimat
driava - courltry * cier Staai

llavno mesto '- capirai city * die --auptstadt

jezilr - language - ciie 5prache
mir * peace * der Frieden
prideloualec,- prcdL;crr _ Cer produzent
p$enica - wheat * Cer Weizen

son6nica - slnflower - die Sonnenblume
spopad - fighting - der Kampf
uojna - war - der Krieg
zastaua - flag - dre Fiagge

Prijavi se na izpit Cambridge in-Oele ia Sote.



. Po velikem Stevilu kavarn.. Pojedrski nesreti.
. Po Potemkinovih stopnicah.

Obdobje brez hrane po epidemiji
kuge v srednjem veku.
Nacistidno strada nje zapornikov
med 2. svetovno vojno.
M noiitno umiranje prebivalcev
zaradi natrtnega zaseganja hrane.

Ge obiskuje6 4.-6. razred, reSi samo del, ki ni ozna6en z
znakom 7.-9. razred. Starej5i pa re6ite celoten preizl(us in
(a po3ljite na naslov:

Vesela 5ola, Mladinska knjiga ZaloZba, Slovenska 29,
'1000 Ljubljana, s pripisom Oktobrska V5.

Ne pozabi pripisati svojih podatkov (ime in priimek, naslov). Podatke naj

podpiie eden od stariev oziroma skrbnikov ki s podpisom dovoljuje, da iih
posreduje6 in sodelujei v nagradni igri. Med prispelimi pravilnimi odgovori

bomo 4. novembra 2022 iircbali nekaj sreineiev, ki jih iakajo nagrade.

lmena nagrajencev bodo v tednu dni po Zrebanju objavljena na www.

veselasola.net, kjer so objavljena tudi pravila nagradnih iger

Na Belorusijo, Rusijo in Romunijo'

Na Latvijo, Litvo in Ce5ko.

Na Poljsko, Slovaiko in Mad2arsko'

I(ijev

Odesa
Sankt Peterburg

lme in priimek ueselo5olke, veseloioloa:

Naslov:

Podpis star6a:

Razred: 4.-6. 7.-9. obkroZi

VESELASOLA.NEI
iN RFs/ JiNo Por.

itr4"ro rs .tPt NAGRADE.

5e@

Kqi pomeni besedna zueza "uelika
lakota" u ukraiinski z$odouini?

?.-9.razred

(ako z ukrajinsko besedo
poimenuiemo veliko lakoto?

Soustraafalci tene o Ukrajinir pf izpeliavi celotnezffilole letGnielleselesolenan ponqlta
besedilo Ale5 Nosan, angleiki in nemiki del Pionirski dom, ilustracua Matej de Cecco, Telekom SlovenUe in Zavarovalnia Triglau
oblikovanie Simon Kajtna, jezikovni pregled Andreja Prainikar urednica Sabina Tamie Vesela Sola je driloga mesetne revije Pil; leinik 53, it. 2 (oktober 2022)

Kozovinc. Slikovno gradivoi Shuterstck, Wikipedid.


