Iskrene čestitke
stanovalcem, ki praznujete
v juliju in avgustu!
ga. Pavla Zamlen, g. Anton Pirnovar,
g. Bojan Krničar, ga. Ana Bevc,
ga. Olga Osterman, g. Vincenc Zor,
ga. Ljudmila Hubad, ga. Helena Štular,
ga. Ana Kavaš, ga. Ana Sajovic,
ga. Danijela Jelovčan, g. Marjan Kokalj,
ga. Terezija Tome, ga. Veronika Gorenc,
ga. Frančiška Golob, ga. Ivana Marinšek,
ga. Frančiška Žibert, g. Branko Lučić,
ga. Bernarda Verčič, ga. Ana Kepic,
ga. Ivana Škofic, ga. Angela Likar,
ga. Angela Peterc,
enota Naklo

ga. Marija Metelko, g. Marijan Mozetič,
ga. Angela Logar, g. Franc Grims,
g. Bogomir Primožič, ga. Marija Guštin,
g. Aleksandar Velkov.

Tone Pavček:

Angel poletja
Iz sončne dalje ali še bolj od daleč,
iz nekega vročega obnebja,
je priletel do naše obale
vroči angel poletja.
S krili je zganil veter v solinah,
ohladil pregrete fige in oljke
in z mulci v bližnjih plitvinah
nabiral polžke in školjke.
Potem si je končno snel perutnice
na portorški plaži.
Zdaj dečka, ki je dobil ježice
v peto, neutuden tolaži.

Utrinki
_____________________________________
Izlet na Milje
Obiskali smo zanimiv muzej na Miljah. V njem so razstavljeni
okrog 100 let stari predmeti, ki so jih uporabljali naši predniki
pri svojih vsakodnevnih opravilih.
Včasih so bile njive polne ljudi, ki so jih obdelovali v potu
svojega obraza. Delo je bili naporno, zato so bile vsake pridne
roke dobrodošle – pri opravilih na polju na vročem soncu ali pri
košnji trave na strmem bregu. Vse to orodje je razstavljeno v
muzeju.
Pa se nam odpro vrata v sobico polno punčk, ki nam kljub svoji
ljubkosti ne morejo skriti svojih let. To je bilo za nas kot
pravljica, ki ji vedno radi prisluhnemo. Kar nismo se mogli ločiti
od punčk, kot otroci bi jih radi prijeli, pobožali, stisnili k sebi…
Bilo jih je preveč - rekli so da več kot 500! Srečna je lahko
lastnica muzeja, ki o vsaki punčki ve njeno zgodbo. Z velikim
veseljem jih je zbirala.
V naslednji sobi nas je čakal topel čajček in domači kruhek.
Zapele smo nekaj slovenskih pesmi za slovo od prijetnega
muzeja, ki se imenuje »Hiša čez cesto«.
P.M., stanovalka
Z veseljem smo se stanovalci, ki pomagamo v jedilnici in
pralnici, odpeljali na zelo zanimiv izlet. Hiša na Miljah, ki smo jo
obiskali, je bila včasih kmečka, danes pa je lepo vzdrževana in
je v njej muzej. Večkrat se mimo te hiše peljemo v Kranj, a
nisem vedela, da je tu tako bogastvo. Prijazna gospodinja nam
je veliko povedala o zbirki različnih predmetov, ki so
razstavljeni v muzeju.
Po ogledu muzeja smo bili povabljeni v sobo s toplo krušno
pečjo. Postreženi smo bili s čajem in kruhom. Na mizi so bile

tudi pesmarice in skupaj smo zapeli nekaj pesmi. Bilo je zelo
lepo.
Ko smo se peljali nazaj, je ob poti nekdo prodajal češnje in
gospa Mojca nas je vprašala, če bi jih katera kupila. Kar nekaj
se nas je oglasilo. Mojca je za nas založila in kupila češnje, da
nismo hodili iz avta. Ob prihodu v Dom pa smo poravnali.
Lep pozdrav vsem in hvala za tako prijeten izlet, posebno gospe
Mojci za prevoz in Lidiji za spremstvo ter vsemu vodstvu.
Angela Likar, stanovalka

Prireditev na Visokem
Prireditev »Z roko v roki« v organizaciji Vrtca Janček Visoko
nam je pripravila prijetno in veselo popoldne.
Bili smo že v dvorani, ko so se odprla vrata in vstopila je
skupina otrok iz vrtca. Ko so na odru zagledali naše velike žoge,
so kaj hitro bilo poleg njih in vsak je hotel svoje palice in svoje
mesto ob žogi. Vsi že vedo, kako se bobna po žogah, saj so se
naučili od naše Katje. Z nestrpnostjo so čakali, da bodo
nastopili. Bravo otroci, bili smo navdušeni nad vašim lepim
nastopom!
Naslednji, ki smo prevzeli kuhalnice v roke in se posedli za
velike žoge, da se izkažemo s svojim nastopom, smo bili
stanovalci Doma iz Preddvora.
V programu so se predstavili tudi šolarji, prostovoljke, učiteljski
pevski zbor ter albansko govoreči učenci. Na koncu smo še
enkrat nastopili stanovalci – člani Žoga Benda skupaj z našimi
zaposlenimi.
Prav zares je bilo veselo popoldne!
P.M., stanovalka

Sladoledni piknik v parku
Pripravljali smo sladoledni piknik. Vsak dan je bilo lepo vreme,
ko pa je prišel ta dan, se je vreme nekoliko skisalo.
Pričeli so nam deliti sladoled in vsak ga je lahko pojedel kolikor

ga je želel. Da pa nam ni bilo
domski ŽOGA BEND. Imeli smo
ploščah. Glasba se je slišala daleč
bili, da smo se posedli k žogam in

dolgočasno, je nastopil tudi
tudi muziko in sicer kar na
naokrog… in pripravljeni smo
pričeli z igranjem.

Najprej smo se zvrstili vsi, ki smo nastopali v bandu, nato še
vsak, ki je hotel. Prijavilo se je kar nekaj novih članov, tako da
sta bili Irma in Lidija zelo zadovoljni, da band ne bo propadel,
ampak se bo še razširil.
I.M., stanovalka

Piknik s svojci v enoti Naklo
Na pikniku je bilo lepo. Moji niso prišli, ker niso imeli časa. Za
domom je bil postavljen velik šotor, pod katerim je bila prijetna
senca. Hrana je bila okusna, tudi pijača. Ansambel pa je bil
sploh odličen! Igrali so glasbo, ki mi je všeč.
Alojz Dodič, stanovalec enote Naklo
Bila sem zadovoljna, kljub vročini je bila pod šotorom prijetna
senca. Na pikniku smo stanovalci »bobnali« na velike žoge.
Metka Jarc, stanovalka enote Naklo

Piknik mi je bil všeč. Imela sem obisk, prišla sta sin in hčerka.
Bilo je prijetno družabno vzdušje. Pa da bi ga še kdaj ponovili…
Marija Pestotnik, stanovalka enote Naklo
Piknik je bila prijetna popestritev v našem Domu. Zelo dobro je
bil organiziran. Všeč mi je bil velik šotor z veliko sence. Tudi
udeležba je bila velika. Razveselil sem se hrane z žara,
predvsem čevapčičev.
Ivan Jošt, stanovalec enote Naklo
Fino je, kadar se
družimo
stari
in
mladi. Vsi smo uživali
ob glasbi. Posebno
všeč mi je bil nastop
Žoga Benda, kjer
smo tudi nastopajoči
uživali. To bo nujno
ponoviti!
Franc Štern,
stanovalec enote
Naklo

Na pikniku mi je bilo zelo všeč – zelo dobra hrana in prijetno
vzdušje. Fanta iz ansambla sta zelo lepo igrala. Pri mizi, kjer
sem sedela, sem imela zelo dobro družbo. Vesela sem bila
obiskov mojih domačih. Vsi niso mogli priti, a so obljubili, da
pridejo prihodnjič.
Hrana je bila okusna in lepo postrežena. Kar preveč sem se
najedla… Vsa pohvala kuharjem, predvsem pa mojemu sosedu
mojstru Zoranu. Vesela sem bila, ko je prišel k meni, da sva
malo poklepetala. Hvala tudi vsem ostalim uslužbencem. Vsi so
se trudili, da smo se mi imeli lepo.
Vika Kapele, stanovalka enote Naklo

Na pikniku mi je bilo zelo všeč. Predvsem sem bila vesela svoje
vnukinje, ki je s seboj pripeljala hčerko – mojo pravnukinjo, ki
je stara dobro leto. Bila je zelo pridna. Opazovala je vse okrog
sebe in se igrala s posodicami. Ko smo začeli bobnati na žoge
nas je z zanimanjem gledala. Vse – od glasbe do hrane je bilo
dobro.
Angela Logar, stanovalka enote Naklo

Kako smo pri nas obirali češnje
Po smrti mojega moža, ki je bil glavni za obiranje češenj, se je
leto obrnilo in spet so dozorele češnje. Veselo so razkazovale
svojo lepoto iz višine, ki pa je bila zame previsoka, da bi prišla
do njih.
Po mojem »jamranju«, da bodo vse češnje pojedli kosi in
vrabci, so se domači le opogumili in prišli vsak s svojo košarico
na obiranje češenj. Nekaj časa so gledali kako visoko so in se
odločili, da bodo veje kar polomili in obrali na tleh – pa bo.
Takrat pa se jaz postavim za svojo češnjo!
»Ne tega pa ne dovolim – lomiti vej pa ne, saj polomljene veje
ne bodo več cvetele!«
»No, če je tako, pa ti imej svojo češnjo, kosi in vrabci pa svoje
češnje in konec debate!«
P.M., stanovalka

Bralna srečanja
Modro brati in kramljati
Vsebinska zasnova projekta
Redna tedenska bralna srečanja
(80+) potekajo v domovih za starejše
občane na področju treh občin, ki jih
pokriva Mestna knjižnica Kranj
(Naklo, Preddvor, Kranj). Bibliotekarji
in usposobljeni prostovoljci – voditelji
BS, prebirajo izbrane odlomke izvirnega slovenskega in prevodnega
leposlovja, deloma tudi poljudna strokovna besedila, ter vodijo
razgovor, ki temelji na prebranih besedilih, predhodnem poznavanju
slovenskih literarnih del, na kulturni in naravni dediščini, na starih
navadah in običajih ter prenosu znanja in izkušenj na mlajše
generacije. Velikega pomena je ohranjanje ljudskega izročila in

zgodovinskega spomina. Srečanje poteka eno uro. Gostujoči avtorji
popestrijo srečanja in spodbudijo udeležence k razgovoru.
Didaktična zasnova projekta
Bralna srečanja v domovih za starejše so namenjena dvigu bralne
kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine, pridobivanju in
ohranjanju kompetenc ter socializacija udeležencev, zato se glede na
njihovo stanje uporablja kombinacija doživljajskega branja ter
razgovora in sicer v frontalni in skupinski obliki. Vsebinsko knjige
zajemajo tematiko iz časa njihove mladosti in polpretekle zgodovine,
kar je njihovo interesno področje, z izborom sledimo tudi pobudam
udeležencev. Pogovor o določeni temi je popestren s predmeti in
drugim knjižnim gradivom; predvidene so tudi projekcije kratkih
odlomkov iz filmov in popestritev srečanja z glasbo.
Aktivno sodelovanje članov bralnih
srečanj:
– samostojno berejo književna dela,
– pozorno poslušajo branje oz.
interpretacijo literarnih besedil,
– sodelujejo v pogovorih na bralnih
srečanjih, izražajo svoje mnenje, vtise in
kritično vrednotijo literarna besedila,
– z vprašanji in izražanjem mnenj sodelujejo v pogovoru z gosti,
– aktivno prispevajo k medgeneracijskem sodelovanju s svojimi
izkušnjami in znanjem, ter ga posredujejo mlajšim generacijam,
– predlagajo literarna besedila za branje in teme pogovorov na
srečanjih,
– oblikujejo in izražajo svoje mnenje o srečanjih ter predlagajo
spremembe in izboljšave,
– navezujejo stike z udeleženci drugih bralnih srečanj oz. sorodnih
interesnih skupin.
Organizatorji in vodje srečanj s kakovostno pripravo srečanj
omogočijo aktivno sodelovanje udeležencev srečanj.
Mestna knjižnica Kranj
www.mkk.si/o-projektu-modro-brati-in-kramljati/

Bralna srečanja Modro brati in kramljati v Domu v Preddvoru in
v enoti Naklo potekajo enkrat mesečno od februarja 2012.
Skupine v Preddvoru se udeležuje 10 – 14 stanovalk, ki vsak
mesec preberejo določeno knjigo po izboru voditeljice ga.
Milene Enci iz Mestne knjižnice Kranj. Prebrane knjige so
iztočnica za zanimive pogovore med stanovalkami in z Mileno
na skupini. Stanovalke nestrpno pričakujejo, katera knjiga bo
naslednja. V okviru bralnih srečanj so prebrale že 27 knjig.

Teče že četrto leto, odkar sem prišla v Dom v Preddvoru.
Začetek je bil zalo težak. Počasi sem se privajala. Sedaj je Dom
prenovljen in je zelo lep in privlačen, predvsem poleti, ko je na
balkonih polno cvetja.
Dobila sem svojo sobo in sem zelo zadovoljna. Iz balkona vidim
Krvavec, Šmarjetno goro, pa tudi Kranj.
V Dom prihajajo prostovoljci in drugi, ki vodijo različne skupine
ali nas obiskujejo.
Med njimi tudi ga. Milena iz Mestne knjižnice Kranj, ki vodi
bralno skupino Modro brati in kramljati. Vsak mesec prinese
knjigo, ki smo jo vse udeleženke skupine prebrale, potem pa se
pogovarjamo o njeni vsebini. Tako je vsaka od nas prebrala že
več kot 20 knjig.
Najbolj všeč mi je bila knjiga pisatelja Draga Jančarja z
naslovom Tisto noč sem jo videl. Tudi druge knjige so mi bile
všeč in upam, da nam bo gospa Milena še prinašala knjige in
nam s tem krajšala čas.
P.M., stanovalka

Vtisi s prostovoljnega dela
učencev OŠ Preddvor
Med srečanji smo se imeli lepo, veliko smo izvedeli drug o
drugem, igrali smo se družabne igre, jedli piškote. Sicer smo se
vsake toliko prostovoljke malo zamenjale, a vseeno smo se
imeli lepo. Gospa Jenko in gospa Štefančič sta nas vedno
radodarno postregli in vedno imeli kaj lepega povedati, zato ni
bilo nikoli dolgčas.
Patricija Arh in Maruša Zaplotnik
Imeli smo prijetne urice v domu upokojencev pri Preddvoru,
kjer prebiva tudi ga. Praznik Marija, h kateri sva hodili na obisk.
Veliko smo se pogovarjali, ustvarjali in se zabavali,
pripovedovali razne uganke, smešnice, igrali smo domino in
človek ne jezi se.
Eva in Valerija
Bilo je zelo lepo. Dobili smo se vsak mesec. Z gospo smo
pogosto igrale človek ne jezi se in brale knjigo Male sive celice.
Gospa Matilda nama je vsakič ponudila pijačo in piškote. Bila je
vesela, ker je bilo en dan v mesecu vse drugače. Rada se je
pogovarjala z nama, prav tako pa tudi midve. Upam, da se
naslednje leto spet srečamo.
Hvala vam!
Zala Jagodic in Nika Kaplja
Imele smo se zelo lepo; Eva, Maruša, Alja in Frančiški. Če smo
prinesle domine smo se vse igrale in se lepo imele.
Pripovedovale smo si pravljice in uganke. Frančiški sta nas
pohvalili, ker smo bile z njima prijazne. Zelo dobro smo se
imele in razumele. Želja Frančiške Verbič in Žibert je, da če
bomo še kdaj prišle, da bomo pri njima.
Eva, Maruša, Alja

Z Nežo sva obiskovali gospo Vido Kuhar, ki stanuje v sobi 311.
Sprva sva bili zelo prestrašeni, da nama bi zmanjkalo snovi za
pogovor ali vprašanj. Pri drugem srečanju sva se že bolj
sproščeno pogovarjali. Ga. Vida nama je veliko povedala o
življenju včasih in o delu. Danes je bilo zadnje srečanje, pri
katerem sem se z go. Vido poslovili in ji obljubili, da jo prideva
drugo leto obiskat, saj tudi takrat seveda nameravava
obiskovati upokojence, ter jim delati družbo.
Neža Rakovec in Hana Brezar
Obiskovali sva go. Marijo Kalan. Imele smo se zelo fino, saj je
uživala v najini družbi, prav tako pa midve. ˝Moji občutki so
prijetni in imam vaju rada,˝ nama pravi ga. Marija Kalan.
Uživala je v najini telovadbi in zelo ji je všeč, ker sva pridni.
Najini občutki so odlični in radostni do ga. Kalanove. Še kdaj bi
prišli sem, prav h gospe Kalanovi.
Urša Kuhar in Tamara Zupan
Skupaj smo se imeli lepo, se zabavali in igrali različne igre
(človek ne jezi se, ime, priimek …). Gospa je vmes tudi zbolela,
zato se nekajkrat nismo videli. Luka, ki je veliko manjkal, se je
zadnji dan še prišel poslovit in se zabavat. Vsi upamo, da bomo
naslednje leto spet skupaj.
Luka Jelovčan, Klavdija Rakovec
Imeli smo se zelo lepo. Gospa Jelovčan nama je povedala veliko
zanimivega o svojem življenju in naju pitala s piškoti. Gospa je
bolj malo slišala, a smo se odlično razumele. Ta letni obisk
nama je lepo ostal v spominu, komaj čakava na naslednje leto!
Pika Celar, Nika Starman
Imele smo se lepo. Igrale smo se največkrat lumpi spomin ali
domine, 123. zadnje čase sva šli do Angele Grzetič ali na

teraso. Povedala je, da sta bila Marjetka in Luka pri njej. Komaj
je čakala, da dobi sladoled. Ni mi pa verjela, da se bomo slikali.
Andreja Zupan

SODELOVANJE Z DOMOM STAREJŠIH OBČANOV NAKLO V
ŠOLSKEM LETU 2014/15
V šolskem letu 2014/15 je bila Osnovna šola Naklo vpeta v projekt Dvig
socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK), v okviru katerega smo
želeli nadgraditi tudi sicer zgledno vsakoletno sodelovanje z Domom starejših
občanov v Naklem. Naše mesečne nastope smo obogatili s prostočasnimi
dejavnostmi, ki so jih pripravljali naši učenci za stanovalce doma, s čimer so
krepili tudi medgeneracijsko povezanost.
Zvrstilo se je 16 oblik različnih sodelovanj, na katerih je sodelovalo 266 učencev
in 28 učiteljev, skupaj pa si je nastope ogledalo ali sodelovalo v dejavnostih 332
deležnikov. Spodnje številke natančneje predstavljajo našo dejavnost.
13.10.2014
PŠ Podbrezje - Odmev iz Podbrezij
21. 10. 2014
PŠ Duplje- Peka piškotov
23. 10. 2014
Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja – Druženje s stanovalci
18. 11. 2014
9. razred - Razvijanje logičnega mišljenja
1. 12. 2014
6., 7. razred - Decembrska bralnica
17. 12. 2014
Skokice - Uprizoritev igrice
4. 2. 2015
9. razred - Družabne igre: človek ne jezi se, štiri v vrsto, tarok …

17. 2. 2015
9. razred: Nejc Ažman - Glasbena spremljava na pustovanju
19. 2. 2015
Otroški pevski zbor - Koncert otroškega pevskega zbora
3. 3. 2015
8. in 9. razred - Družabne igre: človek ne jezi se, štiri v vrsto, enka, domine …
25. 3. 2015
1. razred: Skokice - plesni nastop Skokic
1. 4. 2015
Učiteljski pevski zbor - Koncert učiteljskega pevskega zbora
22. 4. 2015
Mladinski pevski zbor - Koncert mladinskega pevskega zbora
12. 5. 2015
Drugošolci - Živali (recitacije, pevski nastopi in govorni nastop ter igranje na dva
inštrumenta)
19. 5. 2015
Tretješolci - Pesem za veselje
16. 6. 2015
Četrtošolci in petošolci - Z glasbo na počitnice
17.6.2015
Skokice - plesni nastop

Plesna skupina Skokice
Skokice rade pridemo v Dom v Naklem, da čim bolj razveselimo
domačine.
Tina Ivanc
V Dom rada pridem, ker rada polepšam dan starejšim.
Lara Celar

Skokice rade pridemo v Dom, ker se rade družimo z vami in
uživamo, ko nas pogostite.
Ajda Jagodic

Za dobro voljo in nasmeh…
Oče nestrpno pričakuje Matička, da se vrne iz šole s
spričevalom. Že na vratih zakliče: »Matiček, kako pa kaj
ocene?«
»Oh, očka, saj veš, korakajo - 1, 2, 1, 2 ,…«
Starši čakajo sinka, da pride s spričevalom iz šole. Želita takoj
videti ocene, pa jima mali odgovori, da je posodil svojemu
prijatelju spričevalo »da bo malo prestrašil svoje starše!«.
Starejši župnik se znajde v neznani vasi. Pa povpraša malega
Janezka, kje je avtobusna postaja.
Janezek navihano: »Vem, pa ne povem!«

»Oho – ho,« reče župnik, »ti pa ne boš prišel v nebesa, če boš
tako navihan!«
»Vi pa ne na avtobusno postajo« se odreže Janezek.
Za vas izbrala: Vika Kapele, stanovalka enote Naklo

Sladoledni piknik v enoti Naklo
z nastopom otrok iz vrtca Mlinček

Prvi slovenski fotograf Janez Puhar
Med najbolj znamenite kranjske
rojake se uvršča prvi slovenski
fotograf in fotografski izumitelj Janez
Avguštin Puhar.
Rojen je bil v kamnoseški družini v
Kranju leta 1814. V srednji šoli ga je
profesor navdušil za razne kemijske
poskuse. Nadarjen fant, ki se je
odlikoval po znanju tujih jezikov in
matematično
–
naravoslovnih
predmetih, se je na materino željo
odločil za duhovniški poklic. Kot
kaplan je služboval v Leskovcu pri
Krškem. Cerkev ga je pogostokrat selila – duhovniško službo je
opravljal v Metliki, Ljubnem na Gorenjskem, Radovljici, na
Bledu, v Cerkljah na Gorenjskem, Smledniku, Kamniku in na
Dovjem. Znal je igrati na različne instrumente, pisal je
slovenske in nemške pesmi in se posvečal slikarstvu.
Leta 1839 je v naše kraje prispela novica o izumu fotografske
folije. S tem najstarejšim načinom fotografije se je Puhar
seznanil že naslednje leto. Aprila 1842 je v Ljubnem na
Gorenjskem sam postal fotografski izumitelj - odkril je nov
postopek izdelave fotografij na steklo, ki je temeljil na
izparevanju žvepla.
Nekateri so menili, da je bila velika vnema, s katero se je Puhar
posvečal fotografiji, krivo da je umrl zaradi sušice v rojstnem
Kranju v starosti 49 let. Zaradi dolgoletnega vdihavanja
strupenih živosrebrovih in žveplovih hlapov med kemičnimi
poskusi naj bi hudo zbolel na pljučih.
Pripravila: M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo
Julij – Mali srpan
V juliju se je rodil Julij Cezar, Rimljan in vojskovodja. Več kot 1500 let je
veljal koledar, ki ga je on ukazal oblikovati. Za našega kmeta pa mali
srpan pomeni čas žetve s srpom in to se je največ začelo z mislijo o

prodaji in tudi o nakupih, ki so se vršili večinoma na sejmih. Je praznik
našega podeželja, ki je seveda polno vraž kako se sme in kako ne sme
barantati. Še danes pa ni dosti drugače kot je bilo njega dni, če
verjamemo stari poskočnici: Bom šel v Gorico, bom prodal pšenico, bom
kupil Cofe za moje dekle. V nedeljo bo župan dau, oh kak bo lepo, moj
šocl bo raju, jaz pa glih t´ko.

Avgust – Veliki srpan
Leta 27 pred našim štetjem je rimski cesar Lucius Octaviaus, nečak Julija
Cezarja, dobil od rimskega senata vzdevek Avgustus, kar pomeni vzvišeni.
Izbral si je osmi mesec v letu in ga imenoval po sebi. Pri nas pa osmi
mesec pomeni čas velike žetve. Vsi so si med seboj pomagali, pomagale
pa so jim tudi dobre vile in žalik žene. Neki kmet, ki ni imel nikogar in je
živel pod Ulševo goro je sam žel od jutra do večera in zvečer truden in
žalosten zajokal. Zjutraj pa je bila njegova njiva do konca požeta in snopi
lepo zloženi. Zložili so snope na vozove in odpeljali domov, kjer je sledil
likof, ki ni smel zaostajati za pojedino. Zadnji snop je bil imenovan BABA
in eden je moral udariti po njem in ga tako ubiti, da bi ob letu spet vstal z
naravo v novo življenje. Klasi, ki so ostali po žetvi na njivi so bili žetveni
darovi duhu, in pobrali so jih revni otroci, kar jim je gospodar dovolil. In
že je tu čas košnje. Ko so določili dan, so se zjutraj zbrali pri gospodarju
in skupno odšli na delo. Postavili so se v vrsto, prvi gospodar nato za njim
ostali. Kosili so enakomerno in skrbeli, da niso zaostajali, potem so se
ustavili vsi in nabrusili kose, ki se rade skrhajo, pa spet naprej. Opoldne
so vsi težko pričakovali domačo hčer ali gospodinjo, ki jim je prinesla
kosilo, da so si odpočili, veselo so peli in se zabavali. Na večer pa so vsi
spet prijeli za kose in kosili ob polni luni, da bi bila košnja čim hitreje
pospravljena, še posebej, če se je napovedovalo mokro vreme. Zadnji voz
sena je pripeljal tudi grabljice s harmonikarjem, med njimi pa je stala
visoka slamnata BABA. Mi smo babo pripeljali, za likof boste dali, se je
šopiril voznik in pokal z bičem.
Travnički so pokošeni, rožice so pomorjene, zdaj pa le domov, saj že
skoraj zarja bo!

Za vas izbrala Marija, stanovalka

Spisi učencev OŠ Matije Valjavca Preddvor
Spomini Krištofa Lambergarja
Pozdravljeni, ime mi je Krištof Lambergar. Živim na gradu
Kamen blizu Begunj. Rad bi vam povedal svojo življenjsko
zgodbo.
Rodil sem se v našem gradu. Očetu je bilo ime Rihard,
materi pa Marija. V rani mladosti sem se spoprijateljil s princem
Maksimilijanom. Ker je bil kraljevi sin, je vitez postal že ob
rojstvu. Tudi jaz sem sanjal o viteštvu, saj smo bili plemenitega
rodu in smo bili dovolj bogati, da smo si lahko privoščili viteško
opremo in konja. Že odkar sem shodil, so me vzgajali po
strogih pravilih. Med obroki nisem smel govoriti in moral sem
jesti vzorno. Uporabljati sem moral čarobni besedi prosim in
hvala, skrbeti za svojega konja in biti nasploh vljuden in veren.
Konja sem dobil pri šestih letih. Ravno takrat sem začel vaditi z
lesenim orožjem, kajti postal sem oproda.
Čez nekaj let sem se že bojeval proti Turkom in barbarom.
No, to so bile le lutke na kolih, zapičenih v zemljo. Pri tej vaji
sem bil oborožen s kopjem. Nasprotnika sem znal zadeti tako,
da sem dobil prosto pot. Navadno je bila ta točka ščit. Nekateri
bojevniki pa so imeli za nespretne viteze ali oprode pripravljen
bič.
Bolj nevarni so bili turnirji, zato so v mirnem času prinašali
vitezom največ slave, naklonjenost lepih gospodičen in
bogastva. Kot oproda se turnirjev in vojn nisem smel
udeleževati, sem pa vitezu, svojemu očetu, pripravljal konja,
oklep in orožje za boj. Vse to si je moral vitez oskrbovati sam.
Bil sem dober oproda, zato sem vitez postal že pri
dvajsetih letih. Noč pred viteškim krstom sem prebedel v
molitvi, še prej pa sem se umil v velikem lesenem sodu. Z
umivanjem sem se simbolično očistil grehov. Naslednji dan me
je krstil oče prijatelja iz otroštva, sam cesar Friderik.
S triindvajsetimi leti sem se udeležil turnirja v Aachnu. To
ni bil moj ne prvi in ne poslednji turnir, saj sem jih oboževal.
Udeleževal sem se jih redno vsak mesec. Vladarji jih niso
marali. Menili so, da se bomo izčrpali na njih za prave vojne.
Zmagovalci na viteških turnirjih smo dobivali posebne nagrade.
Jaz sem nekoč prejel živega rjavega medveda, na nekem
drugem turnirju pa orla. Turnirje so organizirali vitezi, združeni

v družbe. Moja se je imenovala Meč in zastava. Po koncu
vsakega turnirja je bil ples. Jaz in Maksimilijan sva si vedno
prislužila prvovrstne soplesalke.
Nekega dne, natančneje dan pred mojim tridesetim
rojstnim dnem, sem imel nočne more. Sanjal sem, kako je
cesarsko zastavo raztrgala neka črna oseba. Za vsakim
pretrganim šivom se je pokazal ogenj. Iz zadnjega plamena sta
se izoblikovali dve hudičevi glavi, vmes pa rumena šesterokraka
zvezda. Prebudil sem se in nisem mogel več zaspati. Kmalu je
na vrata potrkal cesarjev sel in mi pomolil pismo. V njem je
pisalo, da beli cesarski Dunaj nima junaka, ki bi Pegamu vzel
glavo in da sem jaz zadnje cesarjevo upanje. Na licu se mi je
pokazala bledica, vendar je izginila, ko sem se spomnil
peklenskih glav. Nisem izgubljal časa za pripravo opreme ali
konja, temveč sem šel molit. Še pred sončnim vzhodom sem
odjezdil na dvor.
Na Dunaju me je pričakal sam cesar in mi dejal, da
nasprotnik še zajtrkuje. Ko sem to slišal, sem odšel k njemu in
zarenčal, naj nemudoma pride na polje, če ga je kaj v hlačah.
Na polju sva si prvič kot viteza pogledala v oči. Pegam se
je kot peklenšček dvakrat udrl v zemljo in me ranil. Tretjič pa
sem skočil s konja in mu odsekal glavo. Z njo sem se znašel na
tleh, zato me je bilo sram, kajti vitezi jezdijo konje, sem si
mislil. Hitro sem spet skočil na konja in odjezdil z bojišča v
mesto.
Ves dvor se mi je priklonil, cesar pa me je vprašal, kaj si
želim za nagrado. Odgovoril sem, da sem mir sam napravil, a
želel bi si v rodbinsko last svoje tri gradove. Cesar mi je z
veseljem ustregel.
Izidor Karničar, 7. b
Na obisku pri kralju Matjažu
Danes zjutraj sem se zbudila, vstala in si pripravila zajtrk. Med
pripravljanjem sem premišljevala o kralju Matjažu, o katerem
smo se pogovarjali pri slovenščini. Razmišljala sem, kako je bilo
v njegovem času in kaj so o njem razmišljali njegovi podložniki.
po zajtrku sem šla brat zgodbo in ravno ko sem brala o njegovi
ženi Alenčici, se je nekaj zgodilo. Pojavila se je močna svetloba

in nenadoma sem se znašla v breztežnem prostoru, po katerem
sem letela z izjemno hitrostjo.
Znašla sem sem se na nekakšni jasi pred gozdom. Vedela sem,
da nisem doma, saj sem slišala veselo igranje in govorjenje,
kot da bi bil v bližini festival. Ko sem se razgledala, sem
zagledala živahno mesto, v ozadju pa grad. Ta je bil ogromen in
zelo lep, po videzu precej nov. In tako sem spoznala, da sem
potovala nazaj v času. ko sem tako razmišljala, sem se
premaknila in zaslišala čudno šumenje. Pogledala sem se in
opazila, da sem oblečena v dolgo obleko in imam lepo urejeno
frizuro. Preden me je zgrabila panika, sem se odločila, da bom
šla v mesto.
Mesto je bilo res živahno in veselo, ampak ne zaradi festivala.
Ne, povedali somi, da je vedno tako in takrat se mi je vzbudila
želja, da bi bilo tudi doma tako. Opazila sem, da imajo vsa
dekleta enako oblačilo kot jaz.
ko sem prišla bliže, sem bila očarana nad lepoto gradu. Od
daleč je bil videti siv, od blizu pa je bil sivkasto-modre barve z
visokimi in čudovito okrašenimi štirimi stolpi. Za mogočnim
obzidjem dvorišča je sredi trate stala zgradba, podobna hiši. Ob
mojem prihodu so se vrata odprla, kot bi čakali name. Pozneje
sem opazila, da se odpro vsakemu. Odšla sem na dvorišče in
čudovita ženska mi je pohitela naproti. Imela je srčast zagorel
in nasmejan obraz. Ko je prišla bliže, sem opazila, da ima
vranje črne kodre in čokoladno rjave oči. Vse to jo je delalo
pravo lepotico. Prišla je bliže in me nagovorila. Imela je
prijazen in mehak glas. pomiril me je. Predstavila se je kot
Alenčica, žena Matija Korvina, jaz pa sem kar strmela, saj sem
dobila potrdilo za tisto, kar sem domnevala. Povedala mi je, da
me je videla, kako sem bila doma in kako sem se kar naenkrat
znašla tukaj. Vse je vedela o meni. Potem me je odpeljala na
sprehod po mestu.
Vsi, ki sem jih spraševala, kakšen se jim zdi njihov kralj, so mi
povedali, da je prijazen, dobrosrčen, pameten in ljubeč do
vseh. To zadnje mi je Alenčica sama zagotovila. Po sprehodu
sva se odpravili v grad.

Notranjost je bila še lepša in bolj umetniško dovršena kot
zunanjost. Ko sva prišli v osrednjo dvorano z dvema
prestoloma, sem ga zagledala. Bil je mlad, postaven in velik.
Imel je svetle lase, živo nasprotje ženinim, in modre oči. Po
govoru sem spoznala, da je res vse tisto, kar trdijo njegovi
ljudje in še več. Nagovoril me je z močnim basovskim glasom,
ki se je razlegel po dvorani. Alenčica je izginila, jaz pa sem se
usedla in začela sva se pogovarjati. Ogrski vladar mi je
pripovedoval o svojih junaštvih. Bil je zelo pogumen in boril se
je že v mnogih bojih. Ko mi je govoril o zadnjem boju s Turki,
sem bila zgrožena in hvaležna, da ne živim v času turških
vpadov.
Če je bil Matija Korvin v resnici tak kot v pripovedkah in moji
zgodbi, bi ga slovenski narod zagotovo potreboval. Čakalo bi ga
veliko nalog in preizkušenj in mislim, da bi premagal vse. In
spet bi imeli zlate čase.
Maša Karničar, 7. a

Naša ideja
Kaj je ideja?
Je iluzija, snovanje, so sanje
ali le misel, ki spremeni se v dejanje?
Koliko je lepih idej, ki ostanejo vedno le sanje.
In koliko grdih misli, ki se spremenijo v dejanje.
Od kod prihajajo misli v naše glave?
Ali jih preprosto jemljemo iz narave?
Kdaj bomo mi snovalci stvaritev ali pa morda že smo?
A še ne vemo za to pridobitev!
Kakor koli že,
Ideje naj bodo življenjski navdih, le za napredek in dobrobit! n.n.
Izbrala M.P., stanovalka

Pozabljen čas
7. del

_____________________________________
Marijana je še klicala v Železnike na občino, kako je z
dokumenti. Da so že gotovi, naj jih prideta podpisat, je
odgovorila uslužbenka. Sklenila sta, da bosta šla najprej po
Simonove dokumente, nato pa naprej v bolnico.
Med potjo je Marijana gledala dokumente, ji sta jih dvignila na
občini v Železnikih. Najprej je pazljivo prebrala pravi rojstni list
in spet se je v njenem srcu prebudila tista grozna bolečina.
Solze so tekle po licih, a ona ni mogla spregovoriti nobene
besede. Tudi on je bil tiho, saj je vedel, da bi vsaka beseda
izzvenela v prazno. Ona še ni bila pripravljena, da bi zavestno
sprejela vse, kar se jima dogaja.
Ko je brala novi rojstni list, so bili podatki isti, le kot skrbnika
sta bila vpisana Marijana in Peter Zalokar. Najbolj jo je
prizadela beseda »posvojen«.
»Veš, Peter, ta dva dokumenta bom skrila v trezor, čisto
spodaj, pod vse druge dokumente, da jih Simon ne bo našel!«
»Ne vem, če je to pametno! Jaz pa mislim, da bi mu ob
polnoletnosti morala povedati resnico!« je bil drugačnega
mnenja Peter. Nato sta precej časa molčala, vsak se je predal
svojim mislim.
»Si že kdaj mislila o tem, da se bova zdaj tudi midva morala
drugače klicati, ne bova mogla biti Peter in Marijana?«
»Vidiš, na to pa nisem pomislila! Mislim, da bo prav, če bova ati
in mami. Tudi otrok naju bo potem tako klical. Po imenih pa
naju res ne more klicati!«
Prispela sta v bolnico. Doktor Hafnar ju je že čakal. Izraz na
njegovem obrazu ni bil preveč vesel. Marijana se je kar
prestrašila. Pozdravili so se in rekel jima je, naj sedeta.
Nato je pričel:
»Najprej želim, da mi pokažeta posvojitveni dokument!«
Marijana mu ga je izročila. Kar nekaj časa ga je prebiral, kot bi
iskal čas, preden začne pogovor.

»Dokument je v redu in jaz vama čestitam. V zadnjem času
smo se veliko srečevali in vem, da bo Simon dobil dobra starša.
Deček je zdaj popolnoma zdrav, le v njegovih možganih je
velika luknja. Vse, kar se je do sedaj z njim dogajalo, je
pozabil. To ni nič hudega, zanj mogoče še dobro. Ampak močno
me skrbi, ali se bo česa spomnil ali ne. Ponavadi to ostane
zabrisano. Ne vem pa, kaj bi bilo, če bi se začel spominjati.
Sploh, če bi ugotovil, da to ni njegov dom in vidva ne njegova
prava starša. Upajmo, da do tega ne bo prišlo. Kljub temu vaju
čaka veliko dela. Bodita potrpežljiva, pomagajta mu, da bo
osvajal navade in znanja. Predvsem pa bo fant rabil zelo veliko
ljubezni. Te pa vem, da imata vidva dovolj. Če karkoli ne bosta
vedela, me lahko pokličeta. Čez dva meseca se vidimo na
kontrolnem pregledu. Datum bo napisan na odpustnici.«
Lepo sta se zahvalila in odšli so po Simona. Prav rad je šel k
Marijani v naročje. Stisnil se je k njej, kot mlad mucek.
Zdravnik mu je rekel:
»Vidiš, Simon, ati in mami sta prišla po tebe in zdaj te bosta
peljala domov!«
Simon je prikimal, odgovoril pa ni nič.
Ker je Marijana pogledala zdravnika, ji je ta rekel:
»Sam še skoraj nič ne govori! Bodite potrpežljivi, vse ga boste
morali naučiti znova!« Marijana ga je nežno stisnila k sebi in
otrok ji je ročice ovil okoli vratu.
Pozdravili so se in se odpravili.
Vso pot niso nič govorili. Vsak je v svoji glavi premleval
situacijo, v kateri so se znašli. Le mali Simon je v Marijaninem
naročju mirno spal. Ona pa je bila srečna, ko je začutila
otrokovo toplino. Bila je prepričana, da bo zmogla vse napore,
ki so pred njo.
Doma sta jih pričakala Jera in Matija. Radovedno sta si
ogledovala otroka. Vedela sta, da se bo pri Zalokarjevih zdaj
vse spremenilo.
»Ali naj kaj pomagam?« je vprašala Jera. Marijana ji je rekla
naj v hišo prinese vso prtljago.
Simon se je prebudil. Ko ga je Marijana odnesla v hišo, je samo
radovedno gledal. Kar naenkrat pa je začel neusmiljeno jokati.
Vsi so ga tolažili, a ni nič pomagalo. Nato se je Matija spomnil

in šel na dvorišče po pasjega mladička. Pokazal ga je otroku in
ta ga je sprejel. Psiček je bil prestrašen, a se je vseeno stisnil k
dečku. Kmalu sta se oba umirila in se pričela igrati. Vsi so bili
hvaležni Matiju, da je rešil mučno situacijo.
Dolgo časa se je Simon zabaval s psičkom.
Ko je bilo treba spat, so mu zelo težko dopovedali, da mora
psiček tudi jesti in spati. Kako sta se Peter in Marijana
oddahnila, ko so šli vsi spat in je otrok mirno spal v svoji
posteljici v njuni spalnici.
Ampak dolgo časa ni bilo tako, saj je Simon v spanju jokal,
stokal ali kričal.
Ko pol noči niso spali, ga je Marijana vzela k sebi in šele potem
so se umirili.
Marijana je bila zjutraj zelo utrujena in najraje bi ostala v
postelji.
Peter je sprevidel, da sama vsemu delu ne bo kos. Sklenil je,
da bodo za nekaj ur na dan najeli otroško negovalko, da se bo
žena lahko odpočila. Pogovoril se je z Jero in obljubila mu je, da
bo že našla pravo. Malo je že mislila na svojo nečakinjo, ki bi
bila kar prava, a se mora najprej pogovoriti z njo.
»Veš Marijana, vidim, da boš zdaj zelo obremenjena. Bojim se,
da ne bi zmogla, zato sem se dogovoril z Jero, da ti poišče
pomoč za otroka. Saj bo le za nekaj ur, dokler Simon malo ne
zraste.«
Hotela mu je nasprotovati, a je bila raje tiho, ves čas se je že
bala, da bo to zanjo prehudo in ne bo zmogla.
»Kako si dober in pozoren. Hvala! Ampak res le za nekaj časa.
To je zdaj moj otrok in sama se moram naučiti, da ga bom
znala sama oskrbeti. Bo težka v začetku, a se bova že
navadila.«
Naslednji dan je Jera pripeljala nečakinjo Natašo, ki je študirala
za otroško negovalko. Študirala je ob delu, a trenutno ni bila
zaposlena, zato je varstvo Simona zelo rada sprejela. Tudi
plačila ni zahtevala:
»Kolikor mi boste dali, bom zadovoljna. Lahko delam le za
hrano. Prosim vas le, da bi lahko obiskovala predavanja in
izpite, da bom enkrat prišla do svojega želenega poklica.
»Veš Nataša, ne bo ti žal, da boš pomagala pri nas, saj te bomo
dobro nagradili. Tudi na predavanja in izpite boš lahko hodila.

Veseli smo, da nam boš pomagala in želimo, da boš zadovoljna
tudi ti!«
Dogovorili so se, da bi hodila med tednom vsako dopoldne, ob
sobotah in nedeljah pa le ob izrednih prilikah. Popoldne bi imela
prosto, da bi lahko opravljala šolske obveznosti.
Ker je bila doma v Zabrdu, sta ji Zalokarjeva ponudila majhno
sobico, kjer bi lahko stanovala. To ji je bilo zelo všeč, saj se ji
je pot do šole v Škofji Loki zelo skrajšala. Sploh pa ji bo to
prišlo zelo prav pozimi, ko je cesta do Zabrda skoraj
neprevozna. Njeni starši so bili tudi zelo zadovoljni, saj so
vedeli, da so pri Zalokarju ljudje prijazni in dobrih rok. Doma pa
sta jima ostala še mlajša hči Maja in sin Matevž.
Življenje pri Zalokarju se je končno umirilo, a bilo je popolnoma
drugačno od prejšnjega. Središče njihovega sveta je bil Simon
in njegovo razpoloženje. Velikokrat je tiho sedel v stajici in
opazoval, kaj se godi okrog njega. Skoraj nikoli ni jokal pa tudi
govoril ali kričal ni. Vsi so se trudili okoli njega in govorili z
njim. Otrok pa se ni odzval. Marijano je že kar pošteno skrbelo.
Ko je skrb postala prevelika, je poklicala dr. Hafnerja. Ta jo je
pomiril, da z otrokom ni nič narobe, le potrpeti morajo. Trdno ji
je zagotovil, da bo še vse v redu.
Priporočil pa ji je, da bi bilo dobro, če bi imel za družbo še
kakšnega otroka. Seveda so tudi to takoj uredili.
Kmalu je bilo pri Zalokarju kot v vrtcu. Po dve ali tri mamice so
hodile na obisk s svojimi otroki.
Bližal se je Simonov tretji rojstni dan. Belili so si glave, kaj
kupiti za darilo, ko je imel igrač že polno.
Peter se je odločil, da mu kupi traktor, takega s katerim se bo
lahko vozil.
Polno otrok in njihovih staršev je bilo na praznovanju. Za vse
so pripravili hrano in pijačo.
Nato mu je Peter pripeljal darilo – traktor. Simon je stegnil
ročice k njemu, da bi ga posadil v vozilo.
Stisnil se je k njemu in začel kričati: »Ati, ati!«
Vsi so utihnili, fantič pa je še kar objemal Petra in klical:
»Ati, ati, ati!«
Ta ga je srečen posadil v traktor in mu pomagal, da se je peljal.
Prav hitro je osvojil vožnjo in velika hiša je bila kmalu
premajhna za njegove vožnje.

Potem so prinesli veliko torto, v obliki muce. Prižgali so tri
svečke in pokazali Simonu naj jih upihne. To je tudi storil.
Marijano je prijel za roko in jo peljal k torti:
»Mami, muci!«
Nepopisno je bilo njeno veselje, saj so se uresničile napovedi
doktor Hafnerja.
Z njunim Simonom je bilo vse v redu.
Le šok, ki ga je doživel ob prometni nesreči je bil prevelik in mu
je vzel govor.
V tednu dni je Simon osvojil veliko besed, kar naprej je
žlobudral. Vedno je govoril z ljudmi, z živalmi. Le kadar je spal,
je bil tiho. Tako je življenje pri Zalokarju postalo spet veselo in
zelo hitro so tekli dnevi.
Simon je imel vse domače rad, še posebej pa je oboževal
Natašo. Ta se mu je popolnoma prilagodila.
Potepala sta se po travnikih, po gozdu, hodila na pokopališče
prižigat svečke in nosila rože.
Le spat pa ni hotel z drugim, kot z Marijano.
Vsakokrat je čakal, da mu je povedala ali prebrala kakšno
zgodbico.
To je bil čas, ki ju je zelo zbližal. Ugotovila je, da ima fanta
rada, kot bi bil njen.
Simon je zdaj največkrat spal pri Marijani in Petru. Možu se je
zdelo, da je odrinjen, saj ponoči ni več spal pri ženi. Nežnosti
med njima so popolnoma prenehale. Sklenil je, da bo šel k
vaškemu župniku in mu potožil, da se je ljubezen njegove žene
ohladila. Saj ni imel poguma, da bi se o tem pogovoril z njo.
V nedeljo po maši je šel v zakristijo k župniku. Ko sta ostala
sama, mu je potožil:
»Gospod župnik, rad bi se z vami pogovoril o kočljivi zadevi.
Dobro veste, kaj se je pri nas zgodilo. Vesel sem, da je
Marijana dobila otroka, a mene je pozabila. Simon leži med
nama in jaz z svojo ženo nimam več odnosov. To me zelo skrbi,
saj sva še premlada, da bi se odtujila. Prosim vas, vi govorite z
mojo Marijano! Recite ji, naj otroka navadi na njegovo posteljo
in njegovo sobo, saj bo kmalu star štiri leta in nič hudega mu
ne bo, če bo spal tam, kjer zdaj spi čez dan.«
Župniku se je možak zasmilil:
»Šel bom k vam na obisk in se pogovoril s tvojo ženo. Upam,
da vama bom lahko pomagal. Saj mi ne gre v glavo, da bi

vajina močna ljubezen ugasnila. Takoj jutri bom ta problem
uredil!«
Peter je šel potolažen domov.
Ko je vstopil ga je žena vprašala:
»No, kje pa si se danes tako dolgo mudil?«
Prvič v življenju se ji je zlagal:
»Oh, z možakarji smo pred cerkvijo malo poklepetali!«
Marijano je ob odgovoru čudno spreletelo.
Dobila je slab občutek, ki si ga ni znala razložiti.
Naslednje dopoldne se je s Simonom igrala na dvorišču, ko je
na obisk prišel vaški župnik.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic

Dušica Kunaver:

Miza v starosvetni slovenski domačiji

(Slovenska ljudska dediščina – dota za prihodnost)
__________________________________________________________________________

Gibanica - darilo božje deklice
Danes sta gibanici iz Prekmurja in Prlekije sloviti sladici, ki ju pozna vsa
naša dežela. Od kod žlahtnost gibanice? Stara pripoved nam pove, da je
bila nekega davnega dne gibanica darilo dobre vile viničarju.
Na severnem robu Slovenskih goric so domačini nekdaj poznali
skrivnostna bitja, božje deklice, ki so bile podobne vilam. Te prelepe
deklice so poznali tudi kmetje v okoli Lipnice, na drugi strani avstrijske
meje. Imenovali so jih perice, ker so bivale v ribnikih, potokih in tudi
močvirjih. Imele so snežno belo polt in dolge lase. Oblečene so bile v bele
halje. V mesečnih nočeh so prale perilo ob vodi, zato ni bilo pametno v
mraku hoditi k vodi, ker božje perice niso želele, da bi jih kdo motil pri
pranju.
Božje deklice so prihajale tudi v domove domačinov, še posebno v tiste
hiše, kjer gospodinja zvečer ni skrbno očistila kamna na ognjišču. Tudi na
kamnu ni smelo ostati nič pepela. Če kamen na ognjišču ni bil očiščen, je

ponoči prišla božja deklica in zakurila ogenj. Prav to se je nekega dne
zgodilo revnemu viničarju.
Viničar je živel v borni koči, v dimnici, kot so takrat imenovali revne
domačije. V mrzlih nočeh je rad legel na peč, da se je pogrel. Neke noči
ga je opolnoči zbudilo prasketanje ognja in čudno ropotanje pri ognjišču.
Odprl je oči in ves osupel zagledal prekrasno deklico, ki je neko omamno
dišečo sladico pravkar polagala v peč. Zala deklica se večkrat ozrla proti
viničarju, ki je ves očaran strmel v njen lepi obraz. Bila je božja deklica.
Ko je vzela dišečo pogačo iz peči, je odrezala velik kos in ga ponudila
viničarju z besedami: „Ne povej nikomur, kar si videl!˝
Viničar je z velikim veseljem ugriznil v slastno sladico, ki mu jo je dala
neznana deklica. Odrezala mu je tako velik kos, da ni mogel vsega pojesti.
Prihranil je ostanek za svojo družino. Naslednjega dne so vsi hvalili
sladkost neznane pogače. Imenovali so jo gibanica, ker ima gube v katerih
so različni nadevi. Viničarjeva družina in sosedje so hoteli vedeti od kot je
viničar dobil nekaj tako zelo dobrega. Nekaj časa je molčal, tako kot mu je
naročila lepa deklica, a ko so tako zelo silili vanj z vprašanji, je končno
povedal, kdo mu je dal gibanico.
Naslednjo noč je božja deklica spet prišla k viničarjevemu ognjišču in spet
se je lotila pripravljanja sladke gibanice, vendar je osorno pogledala
viničarja in mu očitala klepetavost. Njene gibanice viničar takrat, niti v
prihodnje, ni več dobil, vendar je glas o čudežno dobri sladici bliskovito
raznesel po Prlekiji in Prekmurju.
Izbrala: Ivana, stanovalka

_____________________________________________________
Prisrčno pozdravljeni:
ga. ga. Jera Sitar, g. Alojz Lisec, g. Rihard Sedminek
ter v enoti Naklo
ga. Hilda Čebulj in ga. Marija Sušnik.

Poslovili so se:
g. Rudolf Gros, g. Frančišek Špenko
ter v enoti Naklo
ga. Vida Peternelj – selitev v drug
Dom.

Vabilo na aktivnosti in dogodke
v juliju in avgustu - enota Preddvor
Preko plakatov na oglasnih deskah boste obveščeni o naslednjih
aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
vaje za spomin, križanka
knjižnica
Biosinhron skupinska terapija
vadba s smovey obroči

------------------------------------------------------------------ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 15. julij ob 16.30 uri v 2. nadstropju ND
torek, 25. avgust ob 16.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 29. julij ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
torek, 18. avgust ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 29. julij ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G2
petek, 21. avgust ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G2
__________________________________________________

Vabljeni na

četrtkova poletna presenečanja
v parku doma Preddvor
(sladoledni pikniki, družabne igre, »Gremo na
morje malo drugače«, aktivnosti s pomočjo
terapevtskih psov, telovadba z žogami, Žoga
Bend, družabno dopoldne z glasbenimi gosti…)
____________________________________________

Vabilo na aktivnosti in dogodke
v juniju - enota Naklo
Preko plakatov na oglasnih deskah boste obveščeni o naslednjih
aktivnostih:
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
»Gremo v garklc«
družabne igre

------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 2. julij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
_________________________________________________________________________________________

ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 15. julij ob 10.30 uri v delovni terapiji
torek, 25. avgust ob 10.30 uri v delovni terapiji

_________________________________________________________________________________________

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
s harmonikarico Darjo Jelenc
torek, 7. julij ob 10.30 v enoti Naklo
torek, 11. avgust ob 10.30 uri v enoti Naklo

___________________________________________________________

Vabljeni na

poletna presenečanja
na zelenici doma Naklo
(sladoledni piknik, družabne igre, telovadba z
žogami, Žoga Bend, družabno dopoldne z
glasbenimi gosti…)
_____________________________________________________

Prispevke zbrala in uredila
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Naslovna stran:
Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec.
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano.

