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Iskrene čestitke
stanovalcem, ki praznujete
v septembru!
ga. Zofija Zagorc, g. Jože Černilec,
ga. Rada Virant, ga. Rozalija Galjot,
ga. Angela Grzetič, ga. Bronislava Müller,
ga. Ljudmila Vrtač, ga. Marija Praznik,
ga. Marija Blažič, ga. Marijana Jelovčan,
g. Franc Avšič, ga. Terezija Mežnarič,
ga. Nadežda Kafol, ga. Berta Strnad,
g. Frančišek Pavlič, ga. Mihaela Štefančič;

enota Naklo
ga. Marija Rozman, g. Jože Prašnikar,
ga. Marija Klanjšek.
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Olga M. Kepic:

Kaj je to
__________________________________________________________________________

Rojstvo čudež je narave,
vedno nas prevzame,
čustva lepa vname.
Mladost brezskrbna je radost,
je v življenje most,
vedno zaželjen je gost.
Sreča marsikdo je ne pozna,
želiš imeti jo doma,
hočeš, da s teboj bi šla.
Zdravje zanj se moraš potruditi,
vsak dan moraš ga krepiti,
ker ne moreš ga kupiti.
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Utrinki
_____________________________________
Poletna presenečenja
Terapevtke smo se odločile, da vam, dragi
stanovalci, vroče poletne dni popestrimo s
poletnimi presenečenji – ob četrtkih v
Preddvoru in ob torkih oz. petkih v Naklem.
Program, ki smo ga pripravljale, smo sproti
prilagajale predvsem glede na vreme – bili so
dnevi, ko je bilo zelo vroče in dnevi, ko nas je dež pregnal v
dnevni prostor.
Vseskozi ste nas spraševali, kaj pa bo ta četrtek, vendar
terapevtke smo vztrajno molčale in skrivale ideje, ker
presenečenje mora biti presenečenje.
Prvo poletno presenečenje je bilo v juniju, kjer smo v
Preddvoru v parku poleg slastnega sladoleda pripravili vadbo
Žoga Benda in v Naklem sladoledni piknik z nastopom
najmlajših iz vrtca Mlinček.
V juliju in avgustu pa smo se skupaj družili in veselili ob:
- sladolednem pikniku in vadbi z malimi gimnastičnimi
žogami,
- ogledu fotografij s prireditev v Domu ob dalmatinski glasbi
in pijači »miš-maš«,
- druženju s terapevtskimi psi iz Društva Ambasadorji
nasmeha in ledeni kavi,
- sladolednem pikniku in glasbi citer Francke Šavs,
- družabnih igrah,
- vadbi Žoga Bend in ledeni kavi,
- družabnih igrah, glasbi harmonikarja Zlatka in se sladkali z
lubenico,
- glasbi dua Čudežni dečki in Majda Grošelj ter sladoledu,
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- dalmatinski glasbi, namakanju nog v bazenčke s slano
vodo, zabavi z vodnimi balončki in grizljanju slanih ribic,
- ledeni kavi in glasbi mladega harmonikarja Vida…
Upamo, da ste uživali in da je dolgo vroče poletje prehitro
minilo…
V jeseni pa vas vabimo na druženje ob pizzi in pivu, izlet po
Gorenjski, sprehod in druženje ob kavi, srečanje stanovalcev
gorenjskih domov v Kranjsko Goro in seveda na skupine s
prostovoljci, skupino Modro brati in kramljati in še kaj…
Terapevtke: Irma, Lidija, Katja, Tina

»Gremo na morje…«
Kot vsak četrtek, smo tudi ta dan imeli »dan
presenečenja«, seveda je vsakega izmed nas zelo
zanimalo, kaj to bo.
Videli smo, da Irma in Katja nekaj nosita v park, a vendar
nismo vedeli kaj. Najprej smo mislili, da bo sladoled, ki se nam
bi tudi zelo prilegel, vendar to ni bilo izvedljivo zaradi os, ki jih
je bilo vse polno in bilo bi nevarno, da bi koga pičile, saj so
letos zelo strupene.
Čez čas pa smo ugotovili, da se pripravlja - kot smo rekli lani,
»gremo na morje malo drugače«. Prinesli so bazenčke, katere
so napolnili z vodo in dodali sol, da je bilo čim bolj podobno
morju. Najbolj zagreti smo se prvi podali »na morje«. Nekateri,
ki si niso upali takoj, so se čez čas opogumili in namočili noge.
V ozadju se je slišala glasba. Zabavali smo se ob žoganju z
vodnimi baloni in plastičnimi žogami.
Na obisku pa smo imeli tudi fantka – pravnuka ene od
stanovalk, ki je bil zelo pogumen. Slekel se je in čofotal po vodi
v bazenčkih ter se igral z balončki, napolnjenimi z vodo.
Postregli so nas z vodo, ker sladke pijače bi privabile ose in pa s
slanimi ribicami. Tako, da je izgledalo kot da smo res na morju.
Druženje je bilo prijetno.
Ivana, stanovalka
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Četrtkovo dopoldne z glasbo
Začelo se je okoli desete ure. Komaj smo čakali, da vidimo kaj
bo današnje presenečenje. Terapevtka Irma nas je dodobra
ogrela v nagovoru. Prišel je ansambel, ki je prepeval
dalmatinske in slovenske pesmi, resnično smo uživali. Reševali
smo uganke. Irma, hvala!
Tilka Pokorn, stanovalka
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Zanimiv četrtek
Ura kaže 930 in ob senčnem vogalu starega doma
se že oglaša zvočnik, ki kliče stanovalce k
sodelovanju pri zanimivem četrtku. Terapevtka
Lidija in pripravnica Tina sta nam pripravili kar
nekaj nalog, katere bo treba rešiti.
Začnemo z žogo, ki naj bi ubogala in zašla naravnost v gol, a
žoga je okrogla, in Tina mora biti kar urna, da jo ujame.
Reševali smo tudi uganke in ugotavljali koristnost in ugodnost
zaznanih začimb in čajev, kar si jih lahko naberemo v naši lepi
naravi. Tu se je pokazalo naše znanje, vonji in dišave začimb,
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katere že počasi pozabljamo. Ni bilo lahko, saj nam zob časa ne
prizanaša.
Bilo je prijetno in veselo, kar hitro je bil čas okoli in mi smo se
že razkropili vsak v svoj smer.
P.M., stanovalka, stanovalka

Zadnje avgustovsko presenečenje
Bili smo na četrtkovem presenečenju. Komaj smo čakali, kaj se
bo zgodilo. Najprej nam je Žoga band predstavil kaj so se
naučili, nato pa so nam razdelili sladoled, ki je bil zelo dober.
Tokrat smo pogrešali terapevtko Irmo. Bilo nam je lepo.
Tilka Pokorn, stanovalka

Po dopustu
Leto se je prevesilo v drugo polovico, bliža se prvi september in
otroci se bodo vrnili v šole.
Vrnili se bodo tudi prostovoljci, ki nas obiskujejo v Domu. Zelo
sem jih pogrešala. Vem, da bodo imeli veliko povedati o svojih
doživetjih na dopustu.
Med poletjem se v Domu manj dogaja. Tisti ki sodelujemo v
Žoga Bendu, smo imeli vaje, da ne »pridemo iz vaje«. Učili smo
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se tudi novih pesmi in se pripravljali, če bomo imeli v jeseni
kakšen nastop, ki si ga zelo želimo. Katja nam je nekaj že
omenila in upajmo, da bo uspelo. Zato veselo na delo!
Tilka Pirc, stanovalka

Športni duh
V mesecu juniju 2015 smo se delavci DSO Preddvor in enote
Naklo udeležili 24. letnih športnih iger Socialnih zavodov
Slovenije v Ribnem pri Bledu. Sončno jutro in vzdušje delavcev
iz Domov cele Slovenije je obetalo tekmovalno vroč dan,
predvsem pa zabavo in sprostitev.
Tekmovali smo v odbojki na travi, krosu, lokostrelstvu in
triatlonu. S svojim sodelovanjem se nam je na igrah pridružil
tudi nekdanji direktor, gospod Peter Starc. Da pa smo bili v
vseh panogah karseda uspešni, so nam pomagali z glasnim
navijanjem in podporo naši navijači.

Ob koncu tekmovalnega dne nam je direktorica ga. Andreja
Valant podelila priznanja in takrat se je zabava šele dobro
začela….
Vaši tekmovalci
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Spomini na šolske dni…
V šolo sem hodila v Trboje in Voklo. Hodili smo peš, približno
pol ure daleč. Tudi pozimi v snegu. Na srečo sem imela dobro
obutev. V šoli sem se naučila dobro brati, zanimala me je
zgodovina in zemljepis, najraje pa sem se učila matematiko.
Veliko smo tudi peli.
Ko se je začela vojna, smo obiskovali nemško šolo. Naučila sem
se veliko nemških besed; ni mi bilo težko.
Francka Pogačar, stanovalka enote Naklo

V šolo sem začela hoditi
leta 1932 na Viču v
Ljubljani. Učenci šestega,
sedmega
in
osmega
razreda
smo
bili
vsi
skupaj v eni učilnici.
Spomnim se, da nas je
matematiko
učila
ga.
Vešnik. Na urniku je bilo
veliko
predmetov
–
matematika,
nemščina,
lepopisje, higiena, ročna dela, telovadba, verouk, vedenje… Vse
to je bilo ocenjeno od prvega razreda. Ocene so bile od ena do
pet. Enki smo tudi takrat rekli »cvek«. Pouk smo imeli tudi ob
sobotah. Ura pouka je trajala ¾ ure, potem je bil odmor. Imeli
smo pet ali šest ur pouka na dan.
V šoli smo morali biti olikani. Ob koncu pouka smo se postavili
v vrsto in pozdravili, potem pa smo lahko odšli domov. Bili smo
pridni in se lepo obnašali, ker smo se bali učitelja.
Mama mi je za v šolo pripravila pleten cekar – takšnega kot je
pri narodni noši. Vanj se dala zvezke, knjige, leseno puščico,
svinčnike, barvice in malico.
Pisali smo s peresi in črnilom. Na klopeh so bile luknje in vanje
smo dali kozarčke s črnilom. Pisava je morala biti zelo lepa, s
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tankimi in odebeljenimi potezami. Zelo smo morali paziti, da
nismo polili črnila in popackali zvezkov. Pri leposlovju smo se
učili male in velike, tiskane in pisane črke.
Mama mi je vsak dan pripravila malico – največkrat jabolko in
kos kruha, včasih tudi žemljo.
V šolo sem zelo rada hodila. Ko sem končala osnovno šolo sem
šla v srednjo šolo. Kmalu se je začela vojna in nisem je mogla
zaključiti.
Hilda Čebulj, stanovalka enote Naklo

PROTI invazivkam, ZA nas
V mesecu maju in juniju so študentje Biotehniškega
centra Naklo za stanovalce v Preddvoru in enoti Naklo
pripravili zanimivo predavanje s projekcijo slik o
invazivnih rastlinah in akciji odstranjevanja le teh ob
potoku Belica.
O NAS:
Smo študentje 2. letnika višješolskega izobraževanja na BC
Naklo, smer naravovarstvo. V sklopu študija moramo izvesti
praktično izobraževanje in mi smo se odločili naš čas nameniti
izobraževanju oz. ozaveščanju o invazivnih tujerodnih vrstah in
odstranjevanju le teh. Za odstranjevanje smo se osredotočili
predvsem na žlezavo nedotiko. Do sedaj smo izvedli že več
izobraževanj, kjer opozarjamo na škodljive vplive invazivnih
tujerodnih vrst in učimo prepoznavati nekaj najpogostejših
invazivk v naših krajih. Ozaveščali smo učence v OŠ Franceta
Prešerna, dijake BC Naklo, krajane KS Predoslje in prebivalce v
Domu starejših občanov Preddvoru in v enoti Naklo.
ODSTRANJEVANJE – poročilo:
- Zbrali smo se 20.6, ob devetih zjutraj pred gasilskim
domom v vasi Suha in se opremljeni z rokavicami, vrečami
in škornji odpravili na delo.
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- Udeleženci odstranjevanja: 12 obiskovalcev + nas 5
študentov (Anja Jakše, Alenka Kejžar, Anja Žontar, Jernej
Černe, Mitja Grunt)
- Kljub vabilu, se odstranjevanja ni udeležil nihče od
vaščanov, drugače pa so bili zelo prijazni in so nas
postregli s kavo.
- Družina Šink nam je prijazno odstopila vrtno uto, kjer smo
se okrepčali, s traktorjem pa so nam pomagali odvoziti
odstranjene rastline iz vasi do zabojnika.

- Z odstranjeno žlezavo nedotiko smo napolnili en cel
zabojnik (slika), pa vendar je to le kaplja v morje.
- Kljub slabemu vremenu smo uspešno odstranili žlezavo
nedotiko ob potoku Belca, ob 14:00 pa nas je močan naliv
dokončno pregnal iz struge.
- Zabojnik je prispevala komunala Kranj in poskrbela tudi za
brezplačen odvoz in deponiranje.
- KS Predoslje in BC Naklo sta poskrbela za rokavice,
sendviče in vodo.
Anja Jakše, Biotehniški center Naklo
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Vrtnice
Brez dvoma so vrtnice rože vseh lepot. Barve, oblike, vonja,
skladnosti – vsega kar si pod lepoto predstavljamo, za pesniške
duše premorejo, vsaj večina njih, tudi trnje. Ni čudno, da jim v
večini jezikov rečejo kar roža, in da to napišejo z veliko. In da
ima Roža veliko pomenov, in da je najpomembnejši – vrtnice so
rože ljubezni.
Človeštvo je spoznalo že nekaj deset tisoč sort vseh mogočih
vrtnic. Večina vrtnic pa temelji na kakšnih 120 vrst pravih –
prvobitnih šipkov, seveda tudi rož. Vrtnice izvirajo predvsem iz
severnega pola zemlje. Na primer iz Evrope, Severne Amerike
in Azije. Šipke so našli tudi med 35 milijonov let starimi fosili, v
zgodovini človeštva pa so vrtnice, torej gojene sorte šipkov
znane vsaj 5000 let. V stari Grčiji so jo imenovali tudi "kraljica
rož". Venčne liste so uporabljali v dišavah, kopelih, vinu, jedeh.
Kot so padle antične civilizacije, je za nekaj časa ostalo živih
komaj nekaj najbolj odpornih sort, in šele srednjeveškemu
samostanskemu življenju se lahko zahvalimo za nov razcvet
vrtnic. Toda pravo eksplozijo, ali pa revolucijo, če hočete, je v
zadnjih stoletjih prejšnjega tisočletja povzročilo šele srečanje
cvetnega prahu in pestičev daljnevzhodnih šipkov z Evropi
znanimi.

Kitajske vrtnice so imele do tedaj Evropi nepoznane lastnosti:
cvetele so celo rasno sezono in druge barve. Prvo uspešno
križanje z evropsko vrtnico, je rodilo vrtnico, ki je bila odporna
na mraz in je cvetela celo leto. 1867 pa je bila rojena prva
prava hibridna čajevka. Njeno ime je La France in po mnenju
strokovne javnosti je to prva, tudi za današnje pojmovanje
moderna vrtnica.
Ivana in Tomaž
13

Slavko Avsenik
Naš slovenski skladatelj in glasbenik
Slavko Avsenik se je rodil v Begunjah na
Gorenjskem, davnega leta 1929 kot
najmlajši sin v družini. Že njegov oče ga
je vzpodbujal v glasbi in ustvarjalnosti.
Leta 1936 so ustanovili družinski
orkester, kjer je Slavko igral diatonično
harmoniko. Ob različnih priložnostih je
rad zaigral kaj veselega.
Zanimali so ga tudi smučarski skoki in
postal je član državne reprezentance.
Svoj osebni rekord je dosegel v Planici –
dolgih 74 m.
Leta 1953 se je udeležil radijske avdicije. Igral je na harmoniko
kot solist, a si je kmalu pridobil prijatelje – Leva Ponikvarja in
Jožeta Kelbla in ustanovil Trio Slavka Avsenika. Kasneje so se
jim je pridružili še njegov brat Vilko, Franc Košir in Franci
Ogrizek in nastal je Gorenjski kvartet. V tujini so igrali pod
imenom Oberkrainer Quintett.
Slavko Avsenik je avtor skladb, katere sta brat Vilko Ovsenik in
kasneje sin Slavko Avsenik ml. aranžirala. Postali so znani in
priljubljeni, igrali so skoraj po celem svetu.
Zadnja leta življenja je Slavko Avsenik pomagal voditi gostilno
pri Jožovcu. Leta truda in garanja so se pokazala s težavami z
zdravjem. Le občasno je še igral pred občinstvom. Nekatere
skladbe, ki sta jih napisala z bratom Vilkom, so ponarodele in
veliko jih igrajo tudi drugi izvajalci.
Slavko Avsenik je umrl 2. julija letos.
Pred mnogimi leti je napisal prelepo skladbo Kadar bom
vandral, ki vam jo želim predstaviti.
Kadar bom vandral
Kadar bom vandral, zadnjič v življenju,
ko bom za vedno tiho zaspal,
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ko me zasuje zemljica rodna,
zlijte na grob mi vina bokal!
Zraven pa pušeljc, nageljnov rdečih,
nageljnov kranjskih takih kot kri
in rožmarina blago dišeč’ga,
takšen naj šopek grob mi krasi!
Kadar bom vandral, vandral poslednjič,
ko bom zatisnil trudne oči,
takrat prijat’lji zadnjič zapojte,
pesem domača naj zadoni!
Pripravila Marija P., stanovalka

Dušica Kunaver:

Miza v starosvetni slovenski domačiji

(Slovenska ljudska dediščina – dota za prihodnost)
__________________________________________________________________________

Kruh
Kako smo Slovenci dobili kruh, nam pove stara koroška ljudska
pripoved. Naš človek je bil z naravo tesno povezan, bil ji je
enakovreden, pogovarjal se je z vetrom, z oblakom, z
drevesom, z reko.
To je bilo v tistih časih, ko naši pradedje še niso poznali rži in
pšenice. Tedaj je živel ob Dravi na Koroškem bogat ribič. Vse
svoje premoženje si je pridobil s tem, da je pridno lovil ribe v
Dravi. Poln hvaležnosti je vprašal nekega dne Dravo: „Mamica
Dravica, s čim naj ti povrnem, ker si mi pomagala do
blagostanja?˝
Drava mu je rekla: „Pojdi po svetu. Tam v daljnem kraju boš
našel ljudi, ki imajo bel in ržen kruh. Prinesi mi en bel in en
ržen kruh. Prinesi mi en bel in ržen hlebec!“
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Ribič se je odpravil na pot in prišel v bogate, lepe kraje. Ljudje
so tam jedli, česar on dotlej ni poznal: kruh. Dobil je dva hlebca
kruha. Ko se je vrnil domov, je vrgel hleb pšeničnega in hleb
rženega kruha v Dravo. Drava je tako začela naraščati in
poplavila ves levi in desni breg. Ko pa je voda odtekla, so iz
zemlje pognale drobne rastlinice – pšenica in rž.
Ta stara pripoved prinaša vsakemu od nas dragoceno sporočilo
iz davnine: Tako dragoceno darilo kot je kruh, si dobil zato, ker
je bil tvoj davni ded spoštljiv do Narave in ji bil hvaležen.
Ob različnih praznikih je imel kruh v naši deželi obredno vlogo.
Še danes poznamo božični kruh, pustne krofe, velikonočne
kruhe, svatovsko pogačo, krstno pogačo, pleteno srce, lectov
srček, dražgoški krajček, škofjeloške kruhke in številne druge
žlahtne oblike obrednih kruhov.
Oče novorojenca je na
mizo
položil
hlebec
kruha – za vile rojenice,
da bi otroku prerokovale
srečno življenje.
Na poti h krstu je botra
darovala
kos
kruha
vaškemu beraču – da bi
otrok postal dobrosrčen.
Svatovska pogača naj bi mladoporočencema prinesla srečo v
zakonu.
Belo pogrnjena praznična miza je proslavljala tudi zgrajeno
hišo, pospravljeno seno, požeto žito, sklenjen posel in uspešno
prodajo na sejmu.
Izbrala: Ivana, stanovalka
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Iz osnovnošolskih klopi
(spisi učence Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor)
__________________________________________________________________________

Življenje je smisel
Razmišljal bom o pesmi Nika Grafenauerja z naslovom
Življenje. Ta pesem je lirska, ker vsebuje pesnikovo mišljenje
in je zaradi tega tudi subjektivna. Poleg tega je tudi bivanjska,
kar pomeni, da govori o življenju.
Prva kitica nam pove, da življenje ni večno – da je minljivo in
da ga je zmeraj manj. S tem pove tudi, da bomo vsi enkrat,
nekega dne – stari ali mladi – umrli. Zaradi bolezni ali nesreče?
Tega ne bomo nikoli izvedeli.
Druga kitica pripoveduje o tem, kakšno se zdi življenje pesniku.
Razkrije, da nismo zmožni celo življenje početi ene same stvari.
Za boljše razumevanje pesmi in po mojem mnenju te kitice
smo poslušali pesem Bit, v kateri pevec sanja o "popolnem"
življenju – ležanju na plaži, brez skrbi, brez dela. Jaz bi lahko
tako živel le teden ali dva, potem pa bi mi postalo dolgčas.
Pesem Življenje pove, da moramo vedno kaj početi in da smo
pri tem bolj ali manj vedno v nevarnosti (nas povozi avto,
doživimo srčno kap), skratka da lahko naša smrt nastopi
praktično kadarkoli.
Tretja kitica nam razodene, da je življenje včasih veselo, včasih
pa žalostno. Veselo je, kadar kaj dosežemo, kadar smo z
družino ali pa se samo veselimo, ker smo. Lahko pa smo tudi
žalostni, če npr. izgubimo družino, prijatelje, če doživimo
neuspeh. Zdi se mi, da je bilo pesnikovo otroštvo zaradi izgube
staršev že v rani mladosti prej žalostno kot veselo.
Četrta kitica pa pove, da je življenje najlepše, ko je polno,
bogato, aktivno, smiselno in nesebično. Takrat je prelepo, polno
veselja, radosti, smeha. In vsi živimo, da bi v življenju uživali,
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ne pa trpeli. Menim, da je življenje ogromna priložnost za
uspeh, za srečo in deljenje sreče z drugimi ljudmi.
Življenje je prelepo, ko se zjutraj zbudiš z nasmehom in mislijo
na prihodnji dan – Kaj bom danes počel? S kom se bom veselil?
Kaj bom storil, da bo dan tudi zanje lep, vesel?
Če življenje znamo čutiti na takšen način, lahko rečemo, da ima
naše življenje smisel.
Andrej Svoljšak, 8. a

Odnosi med brati in sestrami
Starejši brat je črtica, ki jo je napisal Lev Nikolajevič Tolstoj. Je
avtobiografska, saj pisatelj v njej govori o svojem otroštvu.
V črtici nastopata dva brata – Nikolaj in Volodja. Nikolaj je bil
leto in nekaj mesecev mlajši od brata in je bil bolj otročji in
nezrel. Ni se mogel sprijazniti s tem, da je Volodja v večini
stvari boljši in bolj izkušen. Bil je preponosen, da bi to sprejel.
To ga je mučilo že kar nekaj časa. Bil je prepričan, da brat ve,
kako se počuti. In to, da se ni pogovoril z njim o tem, ga je zelo
motilo.
Volodja pa je bil starejši, bolj izkušen in zrel ter se ni rad
prepiral z bratom. Ukvarjal se je z raznimi stvarmi in v tem
užival. Obnašal se je odraslo in ravno to je vzbujalo ljubosumje
v Nikolaju.
Nikolaj je to ljubosumje skrival v sebi, Volodja pa je bil vedno
iskren in direkten in zaradi te razlike se včasih nista dobro
razumela.
Brata sta se močno sprla nekoč, ko je Nikolaj brskal po
Volodjevi sobi in nenamerno razbil eno od stekleničk, ki jih je
Volodja zbiral na mizi. Volodja se je zelo razjezil, saj so mu
njegove zbirke veliko pomenile. Nikolaj je postal slabe volje in
je ukazal bratu, naj ga ne nadira, saj je, kar je in tega ne more
več popraviti. Zatem se je bratu nasmehnil, Volodja pa ga je
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jezen še naprej ošteval. Ta je tako pobesnel, da je prevrnil
bratovo mizo in tako razbil vse na njej. Nato je odvihral iz sobe.
Zvečer se je Volodja obnašal tako kot po navadi, Nikolaj pa ni
mogel pozabiti prepira. Ko sta v sobi ostala sama in je Nikolaj
že hotel oditi, ga je Volodja ustavil in se mu opravičil, da ga je
prizadel. Takrat se je Nikolaju kamen odvalil od srca in brata
sta se objela. Oba sta začutila, da sta zdaj še bolj povezana.
Moja sestra je leto mlajša od mene. Z njo preživim največ
prostega časa. Po značaju sva si precej podobni, zato se včasih
odlično razumeva, včasih pa je ne prenesem. Zanimajo naju
podobne stvari, zato hitro najdeva temo za pogovor. Obe pa
sva precej trmasti in ko se spreva, nobena ne popusti. Takrat
po navadi ostaneva sprti do večera, zjutraj pa na prepir že obe
pozabiva in se obnašava, kot da se ni nič zgodilo.
Ker je najin okus za oblačila, frizure ipd. zelo podoben, je to
najpogostejša tema za prepir. Nekoč sva se močno sprli, ker
sva dobili nova oblačila in obema je bila ena od majic zelo všeč.
Velikost je ustrezala obema in nisva se mogli dogovoriti, katera
jo bo vzela. Močno sva se sprli in nobena ni popustila. Odločitev
sva preložili na naslednji dan in jezni odšli spat.
Zjutraj sva se ogovorili in odločili, da tokrat prva izbiram jaz, v
naslednji podobni situaciji pa ona. Tega sva se držali in vse je
bilo spet v redu.
Mislim, da je pomembno, da se po prepiru poskušamo pobotati.
Ko smo jezni, rečemo veliko stvari, ki jih drugače ne bi.
Pomembno je tudi, da se kdaj pa kdaj tudi mi opravičimo in
končamo prepir.
Z bratom/s sestro preživimo ogromno časa, zato se moramo
truditi, da se dobro razumemo z njimi.
Živa Končan, 8. b
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Naj se vam predstavim
Ime mi je Gaber, pišem se Bobnar. Star sem 8 let, 9. maja
prihodnje leto pa bom praznoval 9. rojstni dan. Skupaj z
očijem, mamico in sestrico Nejo živim na Bregu.
Obiskujem 3. b razred. Moj najljubši predmet v šoli je likovna
umetnost, zelo pa se že veselim, da bomo šli v šolo v naravi v
Sečo. Moji najljubši barvi sta svetlo modra in zlata.
V prostem času rad jaham konje, kolesarim, igram računalniške
igrice in nogomet s prijatelji. Rad pa tudi izdelujem meče iz
lesa. Večkrat grem na obisk k atu in mami v Češnjevek. Moja
najljubša jed so čevapčiči in pire krompir. Moj najboljši prijatelj
je Luka Roblek, ki sem ga spoznal že v vrtcu. Želim si imeti
svojega konja in čoln.
Gaber Bobnar, 3. b
Predstavim se
Moje ime je Matjaž. Pišem se Šenk. Živim v Tupaličah 55 b.
Star sem 8 let. Sem srednje velik fant. Lase imam svetle in
kratko postrižene. Moje oči so zelenkasto modre. Najraje si
oblečem kavbojke in pulover s kapuco.
Po značaju sem prijazen in vedno nasmejan fant. Rad poslušam
zanimive zgodbe. Najraje se učim o živalih in naravi. Kjer je
potrebno, vedno pomagam in priskočim na pomoč.
Hodim v 3. b razred Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor.
Moj najljubši predmet je likovna umetnost. Dober sem tudi v
matematiki.
Moj konjiček je igranje na kitaro. Vsak dan vadim in se učim
note. V prostem času se igram zunaj v pesku ali pa v gozdu. Z
atijem in starejšim bratom ravno postavljamo hišico na
drevesu. Komaj čakam, da bo končana, da se bomo na njej
lahko igrali.
Matjaž Šenk, 3. b
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Gal v galeriji
V torek smo šli v Narodno galerijo. V njej smo videli veliko
kipov in slik. Nismo pa videli palčka Gala, ker podnevi spi. Sicer
pa Gal zelo rad preseneti s kakšnim darilom.
Videla sem vodnjak. Na eni od slik so otroci z mamico pletli
venček rož. Kipi so bili v obliki ljudi in živali. Domov smo šli z
avtobusom.
Eva Šenk, 2. b
Športni dan
V sredo smo imeli športni dan. Zjutraj sem gospe Nataši
pomagal dežurati. Pokazal sem ji moja avtobusa. Ko smo
razdelili malico, smo odšli na pohod v Potoče. Najprej smo se
sprehodili mimo jezera in mimo Turna do senčnice in po drugi
poti do Potoč. Vračali smo se po drugi poti. Med potjo sem
nabiral lapuh. Štručko sem pojedel v senčnici, tam, kjer je
Josipina Turnograjska nekoč pisala zgodbe.
Pohod mi je bil všeč.
Martin Premru, 2. b
Likalnik
Prve likalnike so uporabljali že v 15. stoletju. Že takrat so imeli
obliko ladjice. Narejeni so bili iz kosa kovine, ki so jo segrevali
na plošči štedilnika ali v peči. Ti likalniki so bili veliki in zelo
težki. Tehtali so od 4 do 12 kg, zato je bilo likanje težko
opravilo. Takemu likalniku so včasih rekli "peglezen".
Likalnik ima na zgornji strani pokrov, ki se odpre. V notranjost
so dali žerjavico, nanjo pa nasuli oglje. Gospodinje so pihale v
likalnik skozi odprtino, da se je žerjavica razžarela in segrela
likalnik. Pri likanju je nastajal tudi strupen dim in to je bilo
škodljivo za zdravje. Dim je povzročal glavobol in slabost, zato
so morali prostore, kjer so likali, zračiti.
Tevž Tičar, 3. A
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Pozabljen čas
8. del

_____________________________________
»Dober dan! Lepo te je videti z otrokom. Že od daleč se ti vidi,
da si srečna, saj kar žariš!«
»Hvala, gospod župnik, res je zdaj pri nas lepo. A še vedno ne
morem pozabiti Urške in Tineta. Vedno znova se sprašujem,
zakaj se jima je moralo to zgoditi. Saj sta bila tako dobra
človeka. Bi stopil na šilček domačega, da se še malo
pogovoriva?«
»Saj imam čas, bi pa res malo poklepetala.«
Simona je vzela v naročje in šli so v hišo.
Otroka je postavila na tla in mu prinesla škatlo z igračami.
Nekaj časa se je igral, potem pa začel sitnariti, hotel je k
Marijani v naročje. Nekaj časa ga je še pregovarjala, nato pa
popustila.
Župnik je počasi srkal žganje in prigrizoval piškotke, ki jih je
postavila na mizo.
Tudi otrok je hotel piškot, enkrat ga je ugriznil, nato pa odložil
na mizo, ter hotel drugega. Marijana mu je spet ustregla.
»Marijana, ne misli, da ti hočem kaj slabega, a meni se zdi, da
te ta otrok preveč izsiljuje. Vem, da ga imaš rada, a zelo mu
škoduješ, ko mu izpolniš prav vsako željo. Dobro premisli, da
ne boš vzgojila enega mehkužnega, scrkljanega bitja. Zdaj je
že dovolj star, da mora počasi postajati samostojen. Oprosti, te
lahko še nekaj vprašam?«
»Seveda, oče, kar vprašajte.«
»Oprosti, ampak rad bi vedel, kje otrok spi ponoči?«
»V zakonskih posteljah, v sredi med mano in Petrom.«
»Marijana, Marijana, veš, da to ni prav? Kaj pa Peter, je
zadovoljen s tem? Ali kaj reče? Ali nisi še nikoli pomislila, da je
mlad, zdrav moški, ki ima svoje potrebe? Si že kdaj pomislila,
da bi lahko drugje poiskal tisto, kar pri tebi ne dobi?
Spametuj se in ne odpovej se sreči, ki jo imaš! Saj jo prav hitro
lahko izgubiš! Ali si nikoli ne zaželiš, da bi ležala ob svojem
možu in poslušala njegovo dihanje in bitje srca?«
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»Ja oče velikokrat pomislim na to! Ampak skrb za otroka je
močnejša. Pa tudi, bila sem trdno prepričana, da je Petru prav,
ker mi nič ni rekel.«
»Spametuj se, dokler je še čas! Počasi nauči Simona spati v
njegovi sobi. Če je zdrav, se mu ne bo nič hudega zgodilo.
Lahko ostaneš pri njem, dokler ne bo zaspal, potem pa se vrni
k možu.«
Marijana se je močno zamislila in postalo jo je sram, da
moža zanemarila.
»Hvala za vaše besede, odprli ste mi oči in obljubim vam,
bom naredila vse tako, kot je prav! Samo prosim vas,
povejte Petru, da ste me morali spomniti, da ne delam prav,
ne bo mislil, kako neumno ženo ima!«

je
da
ne
da

Zdaj je župniku postalo nerodno, saj je zatajil, da sta se s
Petrom o tem pogovarjala in da je na njegovo željo danes
obiskal Marijano.
»Kar sva govorila bo ostalo med nama, ne boj se, samo čim
prej stvari postavi na svoje mesto, da ne bo prepozno.«
Simon se je mirno igral, Marijana pa se je močno zamislila.
Spoznala je svojo napako in ugotovila, da ima župnik prav.
Ustrašila se je za svojo srečo. Spraševala se je, kako naj čim
bolj hitro popravi napako.
Skrbelo jo je, če je škoda že narejena. Preletela je vse zadnje
dogodke in ugotovila, da se Petrova ljubezen do nje ni prav nič
ohladila.
Dan za dnem je delal na domačiji, skrbel zanjo in otroka pa tudi
nikamor od doma ni hodil.
Vedela je, da bi bilo najbolje, če bi se z možem pošteno
pogovorila, a za to je bila preponosna.
Naredila je načrt, kako bo najhitreje uredila nastalo situacijo.
Dan je potekal tako, kot vsak dan.
Peter in Matija sta opravljala večerno delo v hlevu, Jera je
pripravljala večerjo, Marijana pa je pripravljala Simona za
spanje. Pripravila mu je večerjo in ga posadila k mizi.
Znal je že sam lepo jesti, a je raje izsiljeval, da mu je pomagala
Marijana ali Nataša.
Nocoj mu je Marijana prigovarjala:
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»Poglej Simon, kako velik fant si že. Kmalu boš tak, kot ati.
Zato se moraš potruditi in sam jesti. Ko te bodo videli ostali, te
bodo vsi pohvalili. No, le potrudi se, poglej tudi muca te gleda
in bo zelo vesela, če boš priden.«
Nekaj časa se je kremžil, nato pa je začel sam jesti. Ves čas ga
je vzpodbujala in hvalila. Še sama je jedla z njim, da mu je
dajala voljo.
Ko sta povečerjala, ga je peljala v kopalnico, da bi se
preoblekel za spanje.
V kad mu je natočila tople vode, sam se je slekel in zlezel v
vodo. Tudi zdaj mu je ves čas prigovarjala. V vodo mu je dala
plastično muco in mu rekla, naj še njo umije, da bo šla lahko
spat.
Otrok je zdaj že sam hotel krtačko, da si je umil zobe.
Kar dolgo je trajalo, da je bil otrok pripravljen za spanje.
Kot vsak večer, je tudi nocoj stekel v spalnico staršev, kjer je
do sedaj spal.
Mami pa ga je nocoj čakala v njegovi sobi.
»Simon pridi sem, tu te čaka tvoja postelja!«
Glej, tvoj medvedek, ti že greje posteljo. Jaz pa imam tudi že
pripravljeno pravljico.«
»Mami, mene bo strah, ko bom sam v sobi!«
»Saj bodo vrata odprta, tako, da boš videl v najino sobo. Tudi
mala lučka v stikalu bo gorela. Sploh boš pa spal, saj si utrujen,
saj si ves dan nekaj delal!
Veš, vsi veliki fantje spijo v svoji postelji. Če boš svojim
prijateljem povedal, da še vedno spiš pri mami in atiju, se ti
bodo smejali in se norčevali iz tebe. Poglej, še malo in šel boš v
šolo, zato je zadnji čas, da spiš v svoji sobi.«
Splezal je v posteljo, bil malo slabe volje in prosil:
»Mami, boš ostala pri meni, dokler ne bom zaspal. Ali me boš
ponoči slišala, če te bom poklical?«
»Seveda, zdaj poslušaj pravljico, potem mirno zaspi, saj bom
ob tebi. Ne boj se, ko me boš poklical, bom takoj prišla.
Kmalu je zaspal in Marijana je zelo utrujena prišla v kuhinjo,
kjer so že večerjali.
»Sem že hotel gledat, kje si tako dolgo« je rekel Peter.
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»Ne boš verjel, ampak Simon leži v svoji postelji v svoji sobi.
Veš, sem se kar namučila.«
Peter se je oddahnil, a rekel ni nič. Verjetno že deluje razgovor
z župnikom, si je mislil.
Glasno pa je pohvali ženo in pripomnil, da je bil že zadnji čas.
Sredi noči se Marijana zbudi in posluša. Ugotovi, da nekdo hodi
po sobi. Kar naenkrat stopinje utihnejo. Še prisluškuje v noč in
ugotovi, da še nekdo diha v sobi.
Hitro prižge luč, ko pogleda po sobi vidi, da na preprogi pri
njeni postelji leži Simon. Ko je prižgala luč, se je zbudil tudi
Peter. Otroka je vzela v naročje in ga odnesla nazaj v njegovo
sobo. Položila ga je v posteljo in legla zraven njega. Prav hitro
sta oba zaspala.
Ko je zjutraj Peter vstal, je pokukal skozi priprta vrata otroške
sobe. Videl je, kako se stiskata in mirno spita. Bolečino je
občutil v srcu.
»Le kdaj bo pri nas vse po starem, kot nekoč. Ali bom še kdaj
ležal ob ženi in čutil njeno dihanje? Malo bom še potrpel, potem
pa se bom moral resno pogovoriti z njo!«
Hitro se je oblekel in odhitel v hlev, kjer je že Matija pridno
delal.
Pozdravila sta se, nato sta opravljala vsak svoje delo, kot vsak
dan.
Matija je opazoval gospodarja, po tihem si je mislil:
»Naš gospodar še vedno trpi, ker se njegova mlada in lepa
žena vedno ukvarja z otrokom, njega je pa kar odrinila. O,
ženske, ženske! Kar strah me je, kaj bo, če se to ne bo uredilo.
Še štirinajst dni se je Marijana vsako noč ukvarjala s Simonom.
Končno je sprejel svojo sobo in svojo posteljo.
Vsi so se oddahnili, ko je vsak večer trdno zaspal in se zjutraj
zbudil.
V Zalokarjevo hišo so se naselili mir in sreča.
Marijana je zdaj lahko prevzela že gospodinjska dela.
Jera ji je še včasih pomagala, drugače pa je skrbela za zelnik in
dvorišče.
Nataša je vsak dan po nekaj ur imela na skrbi Simona. Zdaj sta
se potepala po travnikih, poljih in v gozdu, blizu doma. Včasih
ga je peljala celo s seboj v trgovino v Železnike.
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Najraje pa je imel Simon mamico. Z njo se je pogovarjal in jo
oboževal.
Postajal je zelo priden fant. Začel se je spopadati s številkami in
črkami. Prav hitro je znal brati in računati. Imel je polno
slikanic in drobnih knjig. Njegovo najljubše delo je bilo branje in
barvanje raznih pobarvank.
Hodil je tudi v hlev, a le zato, da se je igral s psom in mačkami.
Posebnega veselja za kmečko delo ni kazal.
Oče Peter se je včasih kar zamislil, kaj bo s kmetijo, če Simon
ne bo hotel delati. Hitro je odrinil težke misli in si rekel, da je
zato še dovolj časa.

(se nadaljuje)
Olga M. Kepic

Prisrčno pozdravljeni:
g. Anton Roblek, ga. Karolina Gorše,
g. Peter Štirn, ga. Jela Adamović,
ga. Nadežda Kafol, g. Ciril Hudobivnik,
g. Franc Košnjek, g. Stanislav Sitar,
ga. Marija Dolžan, ga. Marija Pičman, ga. Ivana Truden,
ga. Ivanka Mali, ga. Ana Jeraj;
v enoti Naklo
g. Slavko Vasiljević, ga. Alojzija Matjaž,
ga. Blanka Kolenc, ga. Helena Rogelj.
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8. september – svetovni dan fizioterapije

»8. september je Svetovni dan fizioterapije in ga praznujemo
fizioterapevti po celem svetu. Na ta dan želimo opozoriti
posameznike in družbo, kako pomembna je vloga fizioterapije
za ohranjanje in pridobivanje zdravja ter za dobro počutje
prebivalstva.
Svetovna zveza za fizioterapijo (World Confederation for
Physical Therpaists) je globalna organizacija, ki je bila
ustanovljena 8.9.1951 in danes združuje 111 držav sveta ter
šteje okoli 350.000 članov.
Slovenski fizioterapevti, že 65 let skrbimo za prebivalce
Slovenije. Pomagamo jim od rojstva, že v porodnišnici, pa do
pozne starosti, ki lahko vključuje tudi paliativno oskrbo. S tem
poslanstvom bomo z vso odgovornostjo nadaljevali in si
prizadevali ponuditi uporabniku najboljšo fizioterapijo, ob
ohranjanju avtonomnosti poklica. Ne glede na dolgo tradicijo
poklica v Sloveniji, ugotavljamo njegovo slabo prepoznavnost.
Prav zato letošnji Svetovni dan fizioterapije, posvečamo
predstavitvi poklica.«
(povzeto po objavi na spletni strani www.dfs.si, Gabrijela Starc
Predsednica Društva fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja)

Fizioterapevti smo promotorji
telesne dejavnosti, zato bomo
tudi v DSO Preddvor v okviru
Svetovnega dne fizioterapevtov
torek, 8. septembra ob 10.00 uri
izvedli skupinsko vadbo za
lokalno skupnost - Žoga bend.
Katja Logar,
dipl. fizioterapevtka
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Poslovili so se:
g. Vincenc Kenda, ga. Ivana Mihovec, ga. Ivana Žagar,
g. Mirko Rajtar, g. Franc Kovačič, g. Jožef Gašperlin,
ga. Vera Hrenič, g. Alojz Lisec,
ga. Pavla Hausmaister, ga. Ivana Škofic,
ga. Zofija Jauh, ga. Angela Repnik, ga. Monika Novosel,
ga. Albina Štalekar, ga. Antonija Verlič,
g. Franc Košnjek, ga. Katarina Hodnik – preselitev
domov;
v enoti Naklo
g. Marjan Mozetič – preselitev domov,
ga. Vika Kapele, ga. Marija Sušnik- preselitev domov,
g. Slavko Vasiljević – selitev v drug Dom.

VIKI V SLOVO
Draga gospa Vika!
Vsi smo se veselili dopustov in prostih dni. Konec
junija smo se prostovoljci in vodje skupin poslovili za
dva meseca, s tem, da smo vas ob torkih in petkih
obiskovali in še malo aktivirali za razne dejavnosti in
vam popestrili dan in teden. Zadnjič sva se videli na julijskem
praznovanju rojstnih dni. Bilo je zelo veselo. Žal sva spregovorili le
nekaj besed, ker vas je obiskala hči.
Potem pa sva vas želeli s prostovoljko Joži pozdraviti in poiskati v
avgustu.
“Ni je več,” so nama dejali v Domu.
“Kako ni, ali je odšla v kak drug dom, ali mogoče celo domov?” sva
se spraševali.
“Ne, umrla je!” so bile krute besede, ki so naju zarezale v srce. Obe
sva obstali, saj nisva verjeli.
Nisva iskali informacij o tem, zakaj, kako, kdaj, ker to ni pomembno.
Pretreseni sva odšli, z mislimi na vas – draga Vika.
V našo skupino Lastovke ste prišla kot novinka meseca junija.
Zapomnila sem si vas po izrednem smislu za pogovor, optimizem in
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dobro voljo. Omenila ste vašo težko bolezen, toda čutiti je bilo
upanje in voljo do življenja. Presenetila ste vse udeležence naše
skupine. V nekaj stavkih ste nam razložila vašo življenjsko zgodbo,
ker ste sama tako želela. Moram priznati, da me je pretresla in da
ste zame postala angel upanja. Vaše besede o hčeri in njenih so se
me posebej dotaknile. Koliko ljubezni je bilo v njih. Ponosna ste bila
nanjo in njeni obiski so vam pomenili vse. S kakšnim veseljem ste
nam naslednjič pripovedovala, da ste šla na obisk domov v
Stražišče. Kako, da je bilo lepo, da so vas prišli pozdravit celo
sosedje. Morda je bilo ob mojem vprašanju, če je bila pot nazaj v
vaš novi dom težka, prisoten le kanček bolečine, ki pa ste jo takoj
spremenila v nasmeh – rekoč, vesela sem, da tako lepo skrbijo za
mene, sama ne morem več.
Še nekaj mi je ostalo v spominu. Najina res kratka skupna pot je
bila polna takih opažanj. Ko smo obravnavali temo osebnih imen in
njihovo razlago, sem pripravila razlago za vse prisotne.
“Mojega imena pa nimate na zalogi!” ste veselo dejala. “O, pa imam
sem odvrnila. Bila ste presenečena, ampak v skupini imamo tudi
Viktorja, zato je vaše ime v ženski različici sovpadalo z njegovim.
Spomnim se moje razlage, kjer so se vam zaiskrile oči. “Vi ste
boginja zmage, draga Vika, imate neverjetno voljo, ki vam pomaga
v življenju, zmagali boste in premagali bolezen. Glavo pokonci, taki
borci si jo zaslužijo!”
Na žalost, draga Vika vam to ni uspelo, kruta bolezen je bila
močnejša. Ostaja mi le upanje in vera, da ste rešena bolečin; da v
miru in tišini tam nekje zgoraj gledate na nas.
Še enkrat moram priznati, da sem vesela, da sem vas spoznala. Žal
vam le nisem mogla reči, da ste izjemna gospa, toda angeli bodo to
mojo misel nesli do vas.
Iskreno sočustvujem z vsemi vašimi najdražjimi, ki so vam bili v
veselje in uteho v življenju, še zlasti v zadnjih dneh. Čeprav jih ne
poznam, naj zaključim z mislijo, da so lahko ponosni, da so živeli z
vami in delili z vami najlepše kar je – ljubezen in spoštovanje.
Angeli tam zgoraj čuvajte jo!
Jelka, voditeljica skupine Lastovke
in Joži, prostovoljka
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Vabilo na aktivnosti in dogodke
v septembru - Preddvor
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
vaje za spomin, križanka
skupine za samopomoč
knjižnica
Biosinhron skupinska terapija
Zapojmo skupaj
peka piškotov, peciva
ogled slovenskih filmov
družabne igre
molitvena ura

------------------------------------------------------------------DRUŽABNO POPOLDNE ob pici, pivu in glasbi
četrtek, 3. september ob 17.00 uri na terasi
__________________________________________________
KOSILO Z ŽARA
torek, 8. september
__________________________________________________
IZLET na Bled (vožnja z vlakcem okrog jezera) in ogled
galerije Avsenik v Begunjah
četrtek, 10. september
__________________________________________________
MAŠA
petek, 11. september ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 16. september ob 9.45 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
DRUŽABNO DOPOLDNE – »KOCKA«
četrtek, 17. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
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SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV
v Domu Viharnik Kranjska Gora
četrtek, 24. september
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
Jelenc
četrtek, 24. september ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 28. september ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA Tačke pomagačke in Ambasadorji nasmeha
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
SPREHOD do jezera Črnava in druženje ob kavi
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

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

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
molitvena ura
peka piškotov, peciva…

------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 3. september ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec
ponedeljek, 7. in 21. september ob 10.30 uri v delovni terapiji
enote Naklo
__________________________________________________
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IZLET na Bled (vožnja z vlakcem okrog jezera) in ogled
galerije Avsenik v Begunjah
četrtek, 10. september
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 14. september ob 10.30 uri v del. terapiji enote
Naklo
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
Jelenc
torek, 22. september ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV
v Domu Viharnik Kranjska Gora
četrtek, 24. september
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 28. september ob 10.30 uri v del. terapiji enote
Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI
Tačke pomagačke
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
SPREHOD in druženje ob kavi
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

_____________________________________________________
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.
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