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O TEMI IN SVETLOBI

December je mesec teme.
S temo se srečamo zjutraj, ko se zbudimo, ko odhajamo domov iz šole ali službe, celo sredi dneva se kdaj zgodi, da je tema.
Včasih se zazdi, da je tema tudi v nas samih.
Ko je tema, je čas, da se posvetimo sebi, svojim notranjim svetovom, premislimo o pomembnih stvareh in ljudeh okoli nas.
Takrat je čas za nove začetke, nove zaključke in vznik ustvarjalnosti.

Zbudi se svetloba.
Svetloba, ki jo uzremo v decembrskih lučeh in okrasju, darovih, lepih mislih in medsebojnih pozornostih.

Posebna svetloba odseva te dni tudi iz ustvarjalnosti vzgojiteljic in vzgojiteljev ter iz otrok in mladostnikov v Domu CIRIUS Kamnik.
Pred nami je časopis, ki je nastal, da nam osvetli decembrske dni.
S premišljevanji, izdelki, zapisi in risbami otrok in mladostnikov, ki so zbrani v časopisu, so otroci in mladostniki
skupaj z vzgojiteljicami in vzgojitelji izkazali pestro paleto ustvarjalnosti.
Z ustvarjalnostjo v časopisu preganjamo temo in prižigamo luč.

Ne samo časopis, tudi izmenjave lepih misli, skriti prijatelj, odštevanje do božiča, darovi s strani dobrih mož,
božični bazar, skupinski izleti, skupne večerje, kulturne in glasbene dejavnosti in druge vzgojne dejavnosti ter krona vsega
novoletna prireditev, nam sporočajo, da smo iz teme načrpali neskončne vrelce energije,
ki svetijo okoli nas in v nas samih.

Čestitam vsem in se vam hkrati zahvaljujem za moč, da temo preobračate v svetlobo.
Posebej ob tej priložnosti čestitam tudi vsem sodelujočim za izid prve številke časopisa,
ki je ugledala luč sveta in nam bo pomagala prijetneje vstopiti v leto 2022.

Sodelavcem, staršem in Vam otroci in mladostniki želim veliko novih spoznanj, novih začetkov in novih zaključkov
ter predvsem veliko svetlobe, lepote in topline ter ustvarjalne energije, ki naj vas hrani in neguje.
V medsebojnih odnosih naj prevlada svetloba, ljubezen in spoštovanje.

Srečno 2022 vam in vašim najbližjim.

Ravnateljica Doma CIRIUS Kamnik
mag. Simona R. Ožek
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Dragi prijatelj,
Danes ti želim povedati, kako pomembno je, da sanjaš in verjameš v nekaj in ne le načrtuješ in delaš, da nekaj dosežeš. Pred dnevi sem
se srečala s citatom francoskega pesnika:

»Da dokončamo velike stvari, moramo ne le delati, ampak tudi sanjati, ne le načrtovati, ampak tudi verjeti.« (Anatole France)

Torej …

Da dokončaš velike stvari, je treba najprej
sanjati in verjeti, potem pa načrtovati in
nazadnje delati. Najpomembnejša sta
seveda zamisel in upanje, da boš nekaj
naredil. To, da v svojo zamisel verjameš,
pomeni, da si že na pol poti do cilja.
Pomembna pa je tudi želja. Če je le-ta
dovolj močna, se boš potrudil, da dosežeš
tisto, kar si si zastavil. Včasih bodo cilji in
pričakovanja tako visoka, da se ti bo zdelo
nemogoče, da jih dosežeš, a skozi
potovanje do cilja se boš spremenil v
osebo, ki bo zastavljene cilje lahko
dosegla. Pojdi izven svoje cone udobja in
se sooči z izzivi, ki ti bodo pomagali do
velikih sprememb in zastavljenih ciljev.
Enkrat, ko izbereš upanje, je vse mogoče.
Stvari niso vedno tako preproste, kot se
zdijo na prvi pogled. Stvar ti bo včasih
vzela več časa, kot si sprva načrtoval, in
morda se boš moral potruditi bolj kot
drugi, a z vztrajnostjo boš svoj cilj
zagotovo dosegel.

Vir:
https://me.me/i/reaching-goals-your-plan-reality
-14132575 (8.6.2021)

Poznam te že dolgo, moj prijatelj, in vem,
da si v življenju šel že skozi mnogo
izzivov in težav in vsi so minili, ti pa si se
z njimi uspešno soočil. Po ovirah in
izzivih, s katerimi se soočiš, vedno
postaneš modrejši, močnejši in boljši.
Ovire in izzive vedno tretiraj kot dobre,
ker skozi njih se boš naučil nekaj, kar se
ti trenutno ne bo zdelo potrebno, a
kasneje v življenju ti bo to prišlo prav. Iz
vsakega poraza se lahko nekaj naučiš in Vir:
kar je najbolj pomembno – da se po https://www.alamy.com/i-can-do-it-concept-insp
irational-quotes-and-motivational-typography-ar
padcu pobereš.
Da pa stvari dokončaš, jih je potrebno
načrtovati in se lotiti dela. Sprva se bo
zdelo, da je pot do cilja lahka, a skozi
proces boš videl, da je na poti veliko
vzponov in padcev. Ni nujno, da boš
vedno videl cilj, a moraš vztrajati. Ko boš
že želel obupati, poskusi še enkrat. Ravno
takrat boš še en korak bližje cilju. Vedno
se posveti naslednjemu koraku in ne
vsem naenkrat.

t-lettering-composition-vector-image272576316.h
tml (8.6.2021)

Velikih stvari nikoli ni naredil en sam
človek. Vedno je tam nekje nekdo stal za
njim in ga podpiral, mu svetoval in, če ne
drugega – upal in verjel v njegovo
zamisel, da svet lahko spremeni na bolje.
Tudi pri tebi je tako. Vedi, da velikih ciljev
nikoli ne boš dosegel sam. Vedno bo
nekje nekdo za tabo, ki te podpira, pa naj
si bo to mama, oče, brat, sestra, stari
starši, najboljša prijateljica, nenazadnje
učitelj, sodelavec, partner... Vsi ti ljudje
verjamejo vate, ko ti tega ne zmoreš. Ceni
jih.

Osredotoči se na posamezno
stopnico, ne pa na celotno
stopnišče. Dobro je, da stvari
načrtuješ vnaprej, a pomembneje
je, da se osredotočiš na korak pred
teboj, saj boš le tako stvar, ki je
pred teboj, opravil karseda Nikoli ni prepozno, da postaneš to, kar bi
najbolje. Korak za korakom. Ne lahko postal, in nikoli nisi prestar za to,
da si zastaviš naslednji cilj. Z besedami
pozabi uživati na poti do cilja.
Christopherja Reeva: sprva je videti, da so
Tako popotovanje do ciljev kot sanje nemogoče, potem se zdi, da jih ni
popotovanje skozi življenje je pot mogoče uresničiti, nazadnje pa postanejo
med B (birth – rojstvo) in D (death neizogibne.
– smrt), ampak vmes je še C
(choice – izbira). In prav izbira je
najpomembnejša. Vse, kar se nam
AJDA SOFRIĆ
zgodi med rojstvom in smrtjo, je
naša izbira. Življenje je 10% tega,
kar se nam zgodi, in 90% tega,
kako mi izberemo, da bomo na
stvar odreagirali oz. kako bomo to
situacijo doživeli, jo dojeli.

👉

👈
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Živeti, smejati, ljubiti se. To je smisel življenja.
Čeprav sem mlado dekle, sem se v svojem življenju že marsičesa naučila. Tako pasti kot vstati. Navsezadnje najmočnejši je tisti človek, ki se po padcu zna pobrati in nadaljevati svojo pot. Mislim, da sem kar kmalu v svojih
najstniških letih prišla do spoznanja, da moraš sam priti do svojega smisla v življenju. Nekateri ga najdejo, drugi
spet ne. Jaz še ga na primer nisem.

Nekoč sem se pogovarjala z nekim moškim, ne spomnim se več, kako mu je bilo ime, a rekel mi je tri besede,
ki mi bodo vedno ostale v spominu. Rekel je, da je smisel življenja živeti, smejati in ljubiti se. Jaz se z njegovimi
besedami popolnoma strinjam. Naštela vam bom razloge, zakaj.

🔴 Živeti: neverjetno zelo se strinjam z besedami, ki jih je izrekel Marcus Aurelius: "Življenje je lepo, zato karkoli se
ti zgodi, ne pozabi živeti! Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo obstaja."

Mislim, da se bo z mano strinjalo zelo veliko ljudi, ko rečem, da je življenje lepo in ga je vredno živeti ne glede na to,
če je danes slab dan. Tako kot pravi pregovor: Po dežju vedno posije sonce, bo tudi naslednji dan, ki ga bomo živeli,
prinesel boljše dni, zato moramo samo zaklicati: "Pozdravljeno, življenje!" in počakati, kam nas bo popeljalo.

🔴 Smejati: Mislim, da so že stare babice in dedki govorili, da je smeh pol zdravja. In ne bi se mogla bolj strinjati s
tem. S tem se bom vedno strinjala. Smeh nam po mojem mnenju krepi imunski sistem.

🔴 Ljubiti se: Ljubezen je vsepovsod. Pa če se zavedamo ali pa ne. Predvsem pa je pomembno, da ljubimo sami sebe.

Da smo zadovoljni s sabo, takšni kot smo. Kako bi pa potem delili ljubezen naprej, če še se sami sebe ne sprejmemo?

👉TAMARA BELEC👈

👉MATIC NOVAK👈
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👉PPVIZ 1 (Vzgojna skupina Petre Korenčan)👈

|5|-| MODNE SMERNICE |
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👉SANDRA JANUS IN SAMRA BEGIĆ👈

|7|-| BOŽIČNE ZGODBE V SLIKAH |

👉KRISTJAN TADIĆ👈

|8|-| BOŽIČNE ZGODBE V SLIKAH |

👉MAJ GUŠTIN JURKOŠEK👈
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👉ALEKS PAVC👈

|10|-| INTERVJU - OSNOVE BOŽIČKOLOGIJE |

Ker smo v mesecu pričakovanja dobrih mož in je gospod z rdečo obleko že gotovo vpregel svoje jelene ter s polno darili hiti v naše
kraje, je dobro, da obnovimo znanje o temu radodarnemu gospodu po imenu… Božiček, seveda
In kdo je strokovnjak v Božičkologijo? Kdo drug, kot njegovi zvesti oboževalci, otroci

😊

😊

V intervjuju nam odgovarjajo na nekaj ključnih vprašanj.
KJE BOŽIČEK ŽIVI?
Nail: Tam, kjer se delajo darila in kjer je sneg in jeleni.
Olivija: Na Severnem tečaju. (Inja, Olivija in Taja se strinjajo)
Helena: Na severnem polu!

KDO DELA BOŽIČKU DRUŽBO? A IMA ŽENO, OTROKE, HIŠNE LJUBLJENČKE?
Taja: S palčki. (Inja, Olivija in Tair se strinjajo)
Nail: Jelene in palčke.
Mila: Samo jelenčke.

KJE BOŽIČEK DOBI DARILA?
Olivija: Tega pa ne vem. Mislim, da jih dobi od palčkov.
Tair: Kjer so palčki, iz stroja.
Nail: V hiši od božička je polno daril.
Helena: Od božička.
Mila: V snegu.
Taja: Od palčkov. Palčki dobijo pa v snegu.
Inja: Na severnem tečaju.

ALI BOŽIČEK ZAVIJA DARILA SAM?
Mila: Da.
Helena: Da.
Nail: Pomagajo mu palčki. (… Tair se strinja)
Olivija: Palčki. (Inja, Taja in Mila so istega mnenja)

KAKO PRIDE BOŽIČEK V SLOVENIJO?
Taja: Z jelenčkom. On vleče sani.
Mila: S sanmi. (Helena)
Nail: Z jelenčki iz avtom, kjer sedi.
Tair: Sani jelenčki furajo.
Olivija: Mislim, da z jelenčki (Inja se strinja).

KOMU BOŽIČEK PRINESE DARILA?
Tair: Taji, Inji, Oliviji, meni, Nailu, mili, heleni in tebi.
Nail: Meni, mojemu prijatelju, Tiji, Taji, Tairju… Vsem prinese. Samo kdor ni priden, ne dobi daril.
Helena: Oliviji, Nailu, Tairju, Taji, meni, tudi tebi in moji sestri Ani!
Mila: Heleni, Inji, Tairju, Nailu, Oliviji, Meni, Tamari, Evi, Lukatu. Poredni otroci ne dobijo.
Taja: Inji, meni, Orku, mojemu kužku, tebi (vzgojiteljici), Oliviji, Evi, Tairju, Nailu. Vsem otrokom v skupini.
Če pa niso pridni, pa ne dobijo daril.
Inja: Dobijo tudi kužki darila. In mucki tut.
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ALI DOBIJO VSE ŽIVALI DARILA?
Otroci: Jaaaaa

KAJ DOBI SLON ZA DARILO?
Mila: Lubenico.
Nail: Kar rad je. Banano.

KAJ BOŽIČEK NAJRAJE JE?
Olivija: Zelenjavo in meso.
Tair: Torto in meso.
Nail: Vse.
Helena: Špagete.
Mila: Špagete in losos.
Inja: Losos in makarone.
Taja: Zelenjavo in banano.

KAKO BOŽIČEK PRIDE DO VAŠE SMREČICE?
Nail: Ko vsi spijo. Lahko vidimo, kako pride, ampak on nas ne vidi. Pride skozi vrata ali skozi balkon.
Mila: Skozi okno in ga razbije.
Inja: Da okno 'zbije.
Taja: Čez dimnik.
Olivija: Jaz mislim, da skozi okno.
Tair: Da zlomi streho.

Tako, da veste…

😊

Želimo vam, da vam božiček letos ne razbije okna ali strehe ter da se je odločil, da obdari tudi vas

😊

Lepe praznike vam želimo:

👉Nail, Mila, Inja, Taja, Olivija, Helena, Tair, Tia in Eva ter vzgojiteljica Polonca (Vzgojna skupina Polonce Hartman)👈
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👉ANŽE PANGERC👈

|14|-| UTRINKI VZGOJNIH SKUPIN |

ANGELČKI

DEKLETA Z DRUGEGA PLANETA

Mi smo PRP skupina

Me smo prijazna dekleta z drugega planeta.

in iščemo pesem, ki se rima.
Naš zaščitni znak je angel
in zelo radi igramo na triangel.
Naša vzgojiteljica je Lora,
ki se rada po hribih rola.
Naša skupina zelo rada poklepeta
in se smehlja.
V skupini imamo Anžeta,
ki je prijatelj od Rožleta.
V skupini imamo Ano,
ki občasno pojé tudi kakšno banano.
Erik rad poje,
najraje kar po svoje.
Zikret se na ves glas smeji
in radi ga imamo vsi.
Claudia lepo riše
in vmes kakšno rimo zapiše.
Ezana rada bere knjige
za najvišje podvige.
Nataša kratke zgodbe zapisuje
in občasno pomoč potrebuje.
Marta zjutraj kavo spije
in jo kdaj pa kdaj po nesreči polije.
Ruži na vse konce hiti,
da slučajno česa ne zamudi.
Na življenje glej s pozitivne strani
Za lepše sončne dni.

Vsak dan v šolo hodimo
in si od sošolcev svinčnike sposodimo.
Pri pouku se imamo lepo,
ko skozi okno gledamo.
Ob četrtkih v kvizu sodelujemo
in rešitve zapisujemo.
Ana rada glasbo posluša
in nove zvrsti preizkuša.
Urša v barvanju uživa,
Sara pa raje počiva.
V ustvarjanju blesti Nika,
ki med malico pika.
Natalija je vedno nasmejana
in od ljubezni vsa pijana.
Slavi rada pomaga
in naše delo uravnava.
Špela rada je planinka
in se na vzgoji šminka.
Iz naše pesmi je razvidno,
da se imamo prav odbito.
Smeh je naše zdravilo,
za vas pa naj bo vodilo.

👉PRP (Vzgojna skupina Lore Kočan)👈
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Življenje je lepo, če hodiš po pravi poti.
Vedno je več poti, a prava je tista na kateri smo mi.
Kjer je volja, tam je pot.
Ne oziraj se nazaj, glej naprej.
Samotne poti bomo spremenili mi, ki skupaj se podamo v nove dni.
Sončnemu zahodu se zdi, da najboljši na svetu smo mi.
Pot je lažja, če po njej ne hodiš sam.
Ne oziraj se nazaj, zamudil boš kar je pred teboj.

👉Vzgojna skupina Maje Župec👈
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DECEMBRSKI UTRINKI IZ VZGOJNE SKUPINE PRP (Post-rehabilitacijski praktikum)

V zadnjem mesecu leta je bilo v naši vzgojni skupini zelo delavno in pestro. Pripravljali smo izdelke za božični bazar, ki letos poteka tri dni
v našem Centru (10., 17. in 21.12.2021). Izdelovali smo okraske za naše prostore in smo tako poskrbeli za prijetno praznično vzdušje.
Vsak dan odpiramo napisane misli, naloge in izzive v adventnem koledarju: pogovorili smo se ob pogledanem poučnem animiranem filmu,
doma smo naredili dobro delo vsaj enemu družinskemu članu, uživali ob snežnih radostih, posadili smo božično žito, ogledali smo si lučke v
Kamniku…
Z nami čas preživljata tudi prostovoljki Madalena iz Portugalske in Ezgi iz Turčije, česar smo zelo veseli.
Dodajamo nekaj slikovnih utrinkov, saj fotografije povedo več kot besede.
Mladostniki in vzgojiteljici vzgojne skupine PRP

👉PRP (Vzgojna skupina Marije Cek in Simone Lesar)👈
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DECEMBERSKI UTRIP

Tudi v naši skupini imamo radi praznovanja, predvsem pa se radi pripravljamo nanj.
Zato že cel december skrbimo za primerno vzdušje, s tem da:

🎅

Pečemo

🎅

Izdelujemo okraske

🎅

Krasimo

🎅

Praznujemo

🎅

Rišemo

(Adnana, 5. EIS)

👉Vzgojna skupina Urške Šenk👈

(Peter, 4. EIS)
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👉Vzgojna skupina Barbare Urbanija👈
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👉Vzgojna skupina Eve Žagar Jelnikar👈

|22|-| GALERIJA-FOTOGRAFSKA RAZSTAVA |

Zimska rožca

Kamniška perspektiva

Miklavževo

Življenje v snegu
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Zimska panorama

Sledi v snegu

Zvezdnato

Zimzeleno

👉Timotej Bučar👈

Zimsko tihožitje

|24|-| VICOTEKA |

Sprechen Die Deutsch?
Pride Marinič s Traktorjem na mejni Prehod z Avstrijo, ko se mu ta pokvari. Stopi do Carinika in reče:
Marinič: “Dober Dan, pokvaril se mi je Traktor.”
Carinik: Was?
Marinič: Ne Voz, Traktor.
Carinik: Sprechen Die Deutsch?
Marinič: Ne, ne, ni dauč, tu, za Ovinkom je.
Carinik: Bist du ein Esel?

😂

Marinič: Ne, saj nisn jezn, samo pridi mi pomagat.

Pilot
Pilot vabi obiskovalce na skok s padalom!
“Koliko stane en skok” vpraša Karel.
“Dvesto evrov!”
“Kaj pa če se mi padalo ne bo odprlo?”

😂

“Potem vam vrnemo denar!”

Pozna ura
Janez pride ob treh ponoči nažgan domov in takoj ga napade žena:
“Kaj se to pravi, ob treh ponoči priti domov!”

😂

Janez: “Saj nisem prišel domov, samo po harmoniko sem prišel.”

Sklanjatev
V šoli se Janezek uči sklanjatve. Učiteljica ga vpraša:’kako se sklanja dedek?’

😂

Janezek:’ ja… brez kozmodiska težko’.

Vice je za vas poiskal

👉Marko Pungertnik👈
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👉Anon.👈
Ljubezen?
Skozi grozdje mi življenje teče,
zemlja vrača, nič ne reče. Češnje spet
so zacvetele, znova so neveste bele.
A ni tiste, ki je meni ljuba, a ni tiste,
ki je meni mila. V vetru je zapisana
obljuba, da večno me boš ljubila.
Moja draga vem, odnesla te je plima,
vem odnesel te je čas.
Moja duša, moj okras, moja
draga daleč zdaj je ta tujina.
Niti enkrat nisi odpisala, kaj si nisva vsega dala.
Ko spomin nazaj mi seže, se obljuba z vetrom veže,
da me boš vsak dan čakala, da si bova vsak dan pisala.
A že zdavnaj se predati mimo in živimo kot živimo.

👉Anon.👈
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👉Kristina Sirk👈

👉Denis Robinek👈

👉Milan Zukić👈
Dragi moji,
hvaležen sem, ker sem bil lahko vaš vzgojitelj. Prirasli ste mi k srcu in ni mi bilo lahko
zapustiti skupine, ki je postala moj drugi dom. Navijam za vse vas in upam, da vsak od vas
najde tisto pot, ki ga bo varno vodila skozi življenje. Če sem vam pri iskanju te poti vsaj malo
pomagal, sem opravil svoj del naloge. Od vas sem se veliko naučil in upam, da ste se tudi vi
kaj od mene. Bodite lepo in ubogajte Mirjam .

😊

Lepo vas pozdravljam,
vaš vzgojitelj

👉Matej Šoklič👈

|27|-| KRIŽANKA|

Križanko je za vas pripravila:

👉Vzgojna skupina Nine Klinec👈

|28|-| KAZALO VSEBINE |

1- - - - - - - - - - UVODNIK (mag. Simona R. Ožek)
2- - - - - - - - - - RAZMIŠLJANJA (Ajda Sofrić; Tamara Belec; Matic Novak)
4- - - - - - - - - - NOVOLETNI UTRINEK (PPVIZ 1 - Vzgojna skupina Petre Korenčan)
5- - - - - - - - - - MODNE SMERNICE (Sandra Janus in Samra Begić)
7- - - - - - - - - - BOŽIČNE ZGODBE V SLIKAH (Kristjan Tadić; Maj Guštin Jurkošek; Aleks Pavc)
10- - - - - - - - - - INTERVJU - OSNOVE BOŽIČKOLOGIJE (Vzgojna skupina Polonce Hartman)
12- - - - - - - - - - GALERIJA SLIK-RAZSTAVA NEPOIMENOVANO (Anže Pangerc)
14- - - - - - - - - - UTRINKI VZGOJNIH SKUPIN (PRP - Vzgojna skupina Lore Kočan; Vzgojna skupina Maje Župec; PRP - Vzgojna
skupina Marije Cek in Simone Lesar; Vzgojna skupina Urške Šenk)

18- - - - - - - - - - KUHARSKI RECEPTI (Vzgojna skupina Barbare Urbanija; Vzgojna skupina Eve Žagar Jelnikar)
22- - - - - - - - - - GALERIJA-FOTOGRAFSKA RAZSTAVA (Timotej Bučar)
24- - - - - - - - - - VICOTEKA (Marko Pungertnik)
25- - - - - - - - - - ŠE NEKAJ UTRINKOV (Anonimno; Anonimno)
26- - - - - - - - - - VOŠČILA (Kristina Sirk; Denis Robinek; Milan Zukić; Matej Šoklič)
27- - - - - - - - - - KRIŽANKA (Vzgojna skupina Nine Klinec)
28- - - - - - - - - - KAZALO VSEBINE

Prispevke sem za vas skupaj zbrala vzgojiteljica
Mirjam Selšek Štanta.
Delo je nelektorirano.
Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali
k izdaji tega spletnega časopisa! :)

