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DOMSKI
ČASopis

|1| KOLOFON
Uredniški odbor
Urednica:
vzgojiteljica Mirjam Selšek Štanta
Članice:
vzgojiteljica Aurelija Jurca
vzgojiteljica Nina Klinec
vzgojiteljica Lora Kočan
vzgojiteljica Anja Mal
vzgojiteljica Tjaša Plazar
vzgojiteljica Eva Žagar Jelnikar

Naslovna slika
prostovoljka Ezgi Aslan

Naklada
50 izvodov ter spletna izdaja

Delo NI lektorirano

|2| UVODNIK
PREBUDITEV
Pred nami je druga številka Domskega časopisa, ki nadaljuje pot
ustvarjalnosti, ki se je zbudila v decembrskih dneh, ko se je rodila prva
številka. Obdobje teme je mimo, prebudili smo se v pomlad, svetlobo in sonce.
Postali smo drznejši, aktivnejši in bolj povezovalni. Druga številka Domskega
časopisa je z nami z novimi raznovrstnimi vsebinami iz življenja v vzgojnih
skupinah otrok in mladostnikov, vzgojiteljic in vzgojiteljev ter področji, ki
pridobivajo v časopisu svojo stalno mesto in podobo. Otroci in mladostniki so
se aktivneje vključili, prispevki so pestri, zanimivi in kažejo na bogastvo, ki
se skriva v vsakem izmed njih.
Druga številka Domskega časopisa se nam ponuja v novi tiskani podobi, kar
postavlja vsebine in ves trud ustvarjalcev na mesto, ki jim pritiče. Časopis je
ugledal luč sveta v novi podobi, ki se bo v prihodnje še dopolnjevala in
razvijala. Časopisu želim srečno pot in da bi bralke in bralci, v njem našli
veliko zanimivih vsebin, razmišljanj, likovnih podob in odgovorov. Vse to je
prikaz skupnega življenja in dela v Domu CIRIUS Kamnik in v Centru
nasploh.
Čestitam mojim sodelavkam in sodelavcem za skupno sodelovanje, delo in
skrb, da je lahko druga številka pred nami, prav tako pa vsem avtoricam in
avtorjem za ustvarjalnost, ki jo delite z nami. S posebnim užitkom in
veseljem, si jo bomo ogledali in jo prebrali.
V upanju, da je Domskemu časopisu namenjena dolga pot, se zahvaljujem
vsem za sodelovanje in vabim k ogledu in branju ter ustvarjanju tudi v
prihodnje.

Ravnateljica Doma CIRIUS Kamnik
mag. Simona R. Ožek

|3| KAZALO VSEBINE
1- - - - - - - - - - KOLOFON
2- - - - - - - - - - UVODNIK (mag. Simona R. Ožek)
3- - - - - - - - - - KAZALO VSEBINE
4- - - - - - - - - - RAZMIŠLJANJA (Lara Rakić in Ema Kraner; V.R.; Nika Škof; Ana Ravlič; Vzgojna skupina Veronike Lisjak Banko)
7- - - - - - - - - - GALERIJA SLIK (Timotej Bučar; Vzgojna skupina Anje Mal)
9- - - - - - - - - - INTERVJU (Nejc Pernuš, Tonja Berložnik in Bor Tit Jerlah pod mentorstvom vzgojiteljic Alenke Grad in Tjaše Plazar)
11- - - - - - - - - - UTRINKI (Bor Tit Jerlah; Vzgojna skupina Mirjam Selšek Štanta; Vzgojna skupina Anje Mal; Sara Foltyn, Ermal Gjeka, Domen Šenk, Vzgojiteljica
Barbara Urbanija in Irena Žvelc; Martin Štular; Tonja in Kristijan pod mentorstvom vzgojiteljice Tjaše Plazar; Vzgojna skupina Tjaše Plazar; Vzgojiteljica Simona Lesar; Vzgojiteljica Marija Cek in
praktikantka Barbara Karoli; Tamara Belec; Vzgojiteljica Marija Cek)

24- - - - - - - - - - GALERIJA SLIK (Sara Mihelič, Adnana Kovačević in Nika Lipuš; Adnana Kovačević)
26- - - - - - - - - - KUHARSKI RECEPTI (Vzgojna skupina Lore Kočan)
28- - - - - - - - - - POEZIJE (Nik Vaupič; Anonimen; Sara Pivc; Sara Pivc in Milan Zukić)
32- - - - - - - - - - AKTUALNO DOGAJANJE

(Domen Peljhan; Urša Podboj; Vzgojiteljica Mirjam Selšek Štanta in vzgojiteljica Anja Mal;

Vzgojiteljica Nina Klinec)

35- - - - - - - - - - GALERIJA SLIK (Gaja Elizabeta Novak; Milan Zukić)
36- - - - - - - - - - SPROŠČANJE (Vzgojna skupina Eve Žagar Jelnikar)
38- - - - - - - - - - VREME (Vzgojna skupina Aurelija Jurca)
39- - - - - - - - - - ZGODBA (Nataša Artač)
41- - - - - - - - - - NADALJEVANKA (Klavdija Kobal)
43- - - - - - - - - - KLEPETALNICA
44- - - - - - - - - - ZABAVA IN PROSTI ČAS (Vzgojiteljica Aurelija Jurca; Denis Robinek; Milan Zukić; Kristina Sirk)
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GLASBA, MOJA SOPOTNICA
Glasba mi pomeni navdih, povezanost in veselje. Je zdravilo za neznane rane. Za to
bolečino pogosto ne vedo niti najbližji domači in prijatelji. Glasba je pristnost,
sproščenost in končno sem lahko jaz tista resnična oseba, brez potrebe po
pretvarjanju. Je nekaj, kar podpira moja čustva, ko je srcu pretežko. Celi rane. To je
moja najboljša prijateljica, za katero si prepričan, da te ne bo nikoli zapustila, ko ti je
hudo. Vendar veš, da bo s teboj v dobrem in slabem.
Glasba je ljubezen, je balzam za dušo.
Lara Rakić in Ema Kraner

MOJE PRVO LETO V KAMNIKU
Moje prvo leto v Kamniku je dobro. Šola je v redu. Najboljši predmet je matematika.
Hrana je dobra. Tudi dom in moja soba sta v redu. Najbolj uživam v bazenu in v
telovadnici. Zelo rad rišem.
Kamnik je zelo lepo mesto. Uživam, ko grem na sprehod in naredim kakšno fotografijo
ali kakšno stvar narišem. Najbolj všeč mi je razgled na gozd in gore, ki so zelo visoke.
V.R.

Gore v sončnem zahodu

Kamniški Stari grad
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ZAKAJ RAVNO JAZ?
Bilo je leto 1999, meseca aprila. Ko je prijokalo, majhno nebogljeno detece in začelo je
spoznavati ta svet. Kmalu po rojstvu so zdravniki in moji starši ugotovili, da se ne
razvijam, kakor moji vrstniki. Postavili so mi diagnozo cerebralna paraliza. Otroštvo sem
preživela okoli bolnišnic in terapij. Potem so predlagali, da se vpišem v prvi razred, takrat
imenovan ZUIM. Včasih se sprašujem, zakaj imam to diagnozo ravno jaz in ne morem
hoditi, početi stvari, tako kot moji sošolci oz. vrstniki. Ampak, ko začnem razmišljati
nazaj, kaj vse zmorem po zaslugi terapij, tudi, če sem na vozičku, si rečem: "vse to se je
zgodilo z namenom." In živim vsak dan znova, ki mi je ponujen. V vsako stvar, ki se je
lotim, dam vse od sebe, saj menim, da sem že celo življenje, odkar živim velika borka, ker
so mi starši povedali, da sem se borila za preživetje. Odkar so mi to povedali, se zavedam,
da se je treba boriti celo življenje. Borila se bom vsak dan znova in dala vse od sebe.
Nika Škof

MOJA ZGODBA
Sem Ana. Moja diagnoza je cerebralna paraliza. Do cerebralne paralize je prišlo tako, da je
imela moja mama zastrupitev plodovne vode. Rodila sem se v 28. tednu, nato sem bila še
dva meseca v inkubatorju. Tik pred odhodom domov sem dobila še možganske krvavitve,
ki so bile na desni strani močnejše, kot na levi. Zato je moja leva stran telesa boljša.
Posledice možganskih krvavitev so poškodovan center za fino in grobo motoriko, ter
ravnotežje.
Življenje s cerebralno paralizo je težko, dokler ga ne sprejmeš. Čeprav imam določene
omejitve, vem da se da vse v življenju premagati in doseči. V življenju sem se srečala z
veliko ovirami, zame je najtežja ta, da ne morem hoditi, zato uporabljam električni
voziček. To je ovira, ki sem jo najtežje sprejela. Pot do tja ni bila lahka in kratka. Na poti
premagovanja me je vodil moto: NIKOLI SE NE SMEŠ PREDATI IN NIČ TE NE SME
PRESENETITI (YOU SHOULD NEVER GIVE UP AND NOTHING SHOULD SURPRISE YOU.).
Moto sem si ponavljala vsakič, ko mi je bilo hudo in me vodi skozi življenje še zdaj.
S svojo zgodbo sporočam, da nič v življenju ni tako težko kot se zdi.
NAJ ŽIVI MOTO!

Ana Ravlič

😊
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MOJA MAMA

Ob materinskem dnevu so mladostniki druge vzgojne skupine PPVIZ opisali svoje mame:
- Moja mama je dobra. Ima sive lase in črne oči. Rada kuha. Najbolje naredi pizzo.
(Đenisa)
- Mojo mami imam zelo rad, ker je prijazna do mene in tako jo imam rad, ker je najboljša
mama na svetu. Z njo rad kuham. (Stin)
- Moja mama je majhna in ima kratke lase. Z njo grem na sprehod. (Tija)
- Moja mami je prijazna. Ima lepe lase. Rada bere knjige in pije sok. (Tim)
- Moja mami je lepa. Izgleda v redu. Rada pije kavo. Dobro skuha makarone. (Žiga)
- Moja mami je prijazna. (Aljaž)
- Moja mami je lepa. Ima rdeče lase. Rada je solato. Rada dela na vrtu. Je vesela. (Jakob
Vid)
- Moja mami je kuharica. Skrbi za sestrice in zame. Vsak dan pospravlja. Je zelo prijazna.
Rad jo gledam, kako pospravlja.(Jani)

Vzgojna skupina Veronike Lisjak Banko

|7| GALERIJA SLIK - RAZSTAVA FOTOGRAFIJ

Timotej Bučar

|8| GALERIJA SLIK - MANDALE

Mark Brgles

Anja Mal

Iza Bleiweis

Kristjan Štiftar

Iza Bleiweis

Vzgojna skupina Anje Mal

|9| INTERVJU
OBISKALA NAS JE SURI
V torek, 8. 3. 2022, nas je v DOMU Cirius obiskala gospa Lidija Bračun iz Društva
Ambasadorji nasmeha, s svojo prikupno psičko Suri. Suri je Border Collie nenavadne
kombinacije barv, in sicer svetlo rjave in bele, je terapevtski pes, njeno ime pa pomeni
princesa, kar je ugotovila šele kasneje.
Kar nas je izjemno navdušilo je to, da
psička igra košarko. Pokazala nam je tudi
mnogo drugih trikov, pri katerih smo
lahko sodelovali vsi mladostniki.
Zanimiva nam je bila tudi informacija, da
se gospa Lidija in Suri ukvarjata tudi s
treningom iskanja pogrešanih ljudi.
Psička nas je najprej prevohala, da smo se
spoznali, nato nam je gospa Lidija
odgovorila na nekaj vprašanj, ki smo jih
pripravili mladostniki s pomočjo
vzgojiteljic.
1. Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Ker sem ostala doma s petimi otroki. Kot dodatno zaposlitev, da nisem zgolj v vlogi mame, sem se
odločila, da se bom začela ukvarjati s terapevtskim psom.
2. Zakaj se je odločila ravno za to pasmo?
Prej sem imela Cavalierja, vendar sem imela željo po aktivnejši pasmi, ki bo bolj ustrezna za delo z
otroci.
3. Na kakšen način ste iskali primernega psa?
Informacije sem iskala po internetu in našla leglo v Ljubljani. Preden sem prevzela psa sem ga
večkrat obiskala. Iskala sem pasmo Border
Collie.
4. Ste psa kupovali z namenom, da bo postal
terapevtski pes ali ste se za to odločili
naknadno?
Nakupovanje je bilo namensko.
5. Koliko časa traja urjenje psov, da postanejo
terapevtski psi?
Zelo dolgo. Vsak teden sem imela tečaje ob
sobotah. Potrebno je narediti tudi teoretični del
izpita, osem hospitacij, osem obiskov pod
nadzorom. Šele, ko opraviš vse te obveznosti,
lahko delo opravljaš samostojno.

6. Koliko stane urjenje terapevtskega psa?
Potrebno je veliko časa in veliko ljubezni.
7. Koliko gibanja potrebuje ta pasma psa?
Ogromno. So zelo aktivni. Potrebujejo aktivne, dinamične sprehode,
potrebujejo pa tudi miselno zaposlitev.
8. Ali mu dajete kaj čistega mesa ali samo brikete?
Psička je samo surovo meso.
9. Ali je to vaš prvi pes?
To je moj prvi terapevtski pes.
10. Koliko svojega prostega časa namenite kužku?
Zelo veliko.

Ob Suri smo se počutili super, sproščeno. Z največjim veseljem jo spet povabimo medse.
V popoldanskem času smo izdelali tudi plakat, da smo lažje zbrali svoje vtise in
pregledali fotografije.
Nejc Pernuš, Tonja Berložnik in Bor Tit Jerlah pod mentorstvom vzgojiteljic Alenke Grad in Tjaše
Plazar

|11| UTRINKI

ŠAH

V CIRIUSU imamo šah ob sredah ob 15. uri kjer se učimo kako igrati šah. K nam pride zunanji
profesor, ki je tudi zelo dober v šahu, premagal ga ni še nihče v CIRIUS. Obožujem šah, ampak šah je
tudi zelo mentalno naporna igra, ravno zato ni za vsakega.
Šah je taktična igra, kjer fizična moč ni pomembna.
Sestava igre:
Igro sestavlja šahovnica iz 8x8 kvadratkov s črnimi in belimi polji (vsako polje ima svojo koordinato,
ki je določena s črko od a do h in s številko od 1 do 8). Šah je sestavljen tudi iz 32 figur, 16 črnih in 16
figur. Vsaka stran ima 8 kmetov, 2 trdnjavi, 2 skakača oz. konja, 2 lovca
oz. tekača, 1 kraljico in 1 kralja.
Potek igre:
Pri šahu prvo potezo vedno dobi bela stran (agresivni igralci so raje na
beli strani medtem ko črna stran se mora prej braniti preden lahko
napade). Vsaka figura ima svoje premike, poteze in način napada.
Vedno je treba biti pozoren na nasprotnikovo početje, zato je šah lahko
stresna igra. Vsako figuro se da zbiti z drugo figuro razen s kraljem to ni
vedno mogoče, ker smo že pri kralju je treba omeniti, da je kralj glavna
figura pri šahu in se je ne da zbiti, lahko se mu pa naredi šah ali pa celo
šah mat. Igra se lahko konča s šah matom, patom, remijem ali pa celo s
tem da se nasprotnik preda.
Zgodovina šaha:
Šah izvira iz igre čaturanga (v jeziku sanskrt "štiridelna vojska"), ki se je razcvetela v Indiji v 6.
stoletju. Iz Indije se je igra razširila v Perzijo (današnji Iran), kjer so jo v nekoliko spremenjeni obliki
imenovali šatrandž. Z arabsko osvojitvijo Perzije se je šatrandž razširil naprej v severno Afriko in
Španijo, ki so ji tedaj tudi vladali Arabci. V Španiji se je ime igre šatrandž sčasoma preoblikovalo v
"ajedrez", kakor Španci še danes pravijo šahu. Drugod po Evropi se je večinoma uveljavilo ime šah,
kar v perzijščini pomeni kralj, ki je osrednja figura tako v šatrandžu kot v šahu.
Šah kot šport:
Šah je zelo razširjen kot šport in nekateri imajo zelo velik potencial.
Šah bi svetoval vsakemu, ki rad razmišlja in ima rad taktiko. Nad šahom sem zelo navdušen in ga
tudi redno treniram.

Bor Tit Jerlah
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LJUBEZEN DO SEBE
Ljubezen do sebe je včasih tudi to, da si znamo v tem živahnem tempu življenja vzeti
trenutek za sebe in se pocrkljati. Zato smo si v naši vzgojni skupini ob koncu
valentinovega tedna izkazali ljubezen tako, da smo si naredili tortice in ob njih vsaj
za nekaj trenutkov pozabili na vsakdanje skrbi.
Nam je to crkljanje prav dobro delo, zato ga priporočamo tudi vam!

Vzgojna skupina Mirjam Selšek Štanta

😊
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CIRIUS SKOZI OBJEKTIV VZGOJNE SKUPINE 4., 6. IN 7. EIS

V mesecu marcu smo se v naši skupini preizkusili v fotografiranju z digitalnim
fotoaparatom. Seznanili smo se z različnimi funkcijami, ki jih omogoča digitalni
fotoaparat. Preizkušali smo različne nastavitve in najprej je nastalo kar nekaj
»meglenih« fotografij, vendar nam je šlo z nekaj vaje veliko bolje. Ugotovili smo, da
moramo imeti zelo mirno roko in kako pomembna je svetloba, saj kaj hitro nastanejo
presvetle ali pretemne fotografije. Spodaj si lahko ogledate nekaj fotografij, ki smo jih
ustvarili.

Vzgojna skupina Anje Mal
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PTIČKI ČIVKAJO IN ŽVRGOLIJO, SAJ SE POMLADI VESELIJO

Zadnja leta v ospredje kot dan zaljubljencev vedno bolj prihaja valentinovo. Ne smemo
pozabiti, da imamo tudi Slovenci svoj dan zaljubljenih, to je 12. marec, ko goduje sv.
Gregor, bolj znano kot Gregorjevo. Na Gregorjevo radi rečemo »da se ptički ženijo«, saj je
včasih to veljal za prvi pomladni
dan, ptički pa so na ta dan še
posebej glasno čivkali in žvrgoleli.
Sv. Gregor je zaveznik učiteljev,
študentov, glasbenikov in hkrati
velja tudi za prinašalca luči, iz česar
je nastala tradicija »luči v vodo«.
Zato še danes za Gregorjevo iz
različnih materialov izdelujemo
ladjice, na katere postavimo svečko
in jih spustimo po reki. Luč na
ladjici predstavlja daljše dneve in krajše noči, kar pomeni, da nam ni več potrebno delati
ob luči.
V ta namen smo tudi znotraj skupine iz naravnih materialov
izdelali ladjice. Za izdelavo ladjic smo uporabili naravne
materiale: lubje, posušene liste, posušena bučna semena, mah, …
Narejene ladjice smo naslednji dan spustili po Kamniški
Bistrici in na tak način obeležili prihod pomladi, daljših dni in z
ladjicami odgnali skrbi, da bo prostor za nove, pozitivne in
živahne reči.

Vir: https://www.kresnik.eu/gregorjevo-praznovanje-pomladi-in-dan-ko-se-zenijo-pticki_clanek_895.html

Sara Foltyn, Ermal Gjeka, Domen Šenk, vzgojiteljica Barbara Urbanija in Irena Žvelc
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GREGORJEVO – SPUŠČANJE LADJIC PO KAMNIŠKI BISTRICI

Z vzgojno skupino smo skupaj šli na pohod okoli Kamniške Bistrice, na prvi
pomladanski dan .
Timotej je slikal fotografije, ko sem spuščal lesene ladjice v reko. In je tudi razlagal o
Gregorjevem.
Gledali smo ladjice in občudovali, ko so odplule proti Domžalam. Stali smo tudi na mostu
in občudovali ladjice, ki so pod mostom plule proti slapu.
Pohod na prvi pomladanski dan je bil super.

Avtor besedila: Martin Štular
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KULINARIČNO POPOTOVANJE – TURČIJA

V torek, 22. 3. 2022, se nam je pri pripravi samostojne večerje pridružila prostovoljka Ezgi
iz Turčije. Odpeljala nas je na kulinarično popotovanje po svoji deželi. Pokazala nam je
kako se pripravi eno izmed tradicionalnih turških jedi, ki sicer spominja na jed, ki nam je
zelo znana, in sicer na filano papriko. Jedi se med seboj bistveno razlikujeta po uporabi
začimb (yenibahar) in po značilni turški omaki na osnovi granatnega jabolka (nar eksisi).
Pravo orientalsko doživetje z eksplozijo okusa. Tako smo lahko primerjali naše okuse z
okusi, ki so značilni za turško različico, imenovano dolma. Dolmo je spremljala
tradicionalna turška solata narejena iz grškega jogurta in sveže kumare. Jed je bila zelo
okusna, uspelo nam je. Priporočamo

😊

Tonja in Kristijan pod mentorstvom vzgojiteljice Tjaše Plazar
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MASKE SO PADLE

V DOMU Cirius smo na PA oddelku ustvarjali na temo »Maske so padle!«. Ustvarili smo
kolaž z naslovom »Drobci upanja«. Ambivalenco beline in črnine rušijo drobci barv, ki jih
razpoloženje še uspe izluščiti iz teh težkih časov. Imenujemo jih drobci upanja.
Impresionizem se pomeša z ekspresionizmom v barvah in besedah, ki skušajo zajeti
pomen in globino občutij, čeprav so ta v resnici neizgovorljiva.
Kolaž je del razstave, ki jo organizira Športno-kulturno društvo vzgojiteljev Ljubljanskih
dijaških domov in je razstavljen v Dijaškem domu Vič.
Vzgojna skupina Tjaše Plazar
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PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA MLADOSTNIKOV V DOMU

Mladostniki programa (Post)rehabilitacijski praktikum (PRP) svoj nestrukturirani prosti čas v Domu
preživljajo v času počitka po kosilu in v večernem času. Vzgojiteljici mladostnike spodbujava, da so
pri izbiri prostočasnih dejavnosti samoiniciativni in kreativni. Če se ne morejo odločiti, kaj bi počeli,
jim pomagava z naborom idej. Prosti čas je pomemben, še predvsem, če ga mladostniki preživljajo z
dejavnostmi, ki so jim v veselje in jih spodbujajo k ustvarjalnosti.
Anja, Andrija in Job nam predstavijo, kaj v prostem času najraje počnejo.
Anja Ševo v svojem prostem času veliko časa posveti izdelavi nakita iz perlic različnih barv. Izdelala
je že veliko zapestnic in verižic. Pri tem je treba vložiti veliko truda, potrebna je natančnost in
pozornost, saj so perlice zelo majhne. Nakit, ki ga je Anja naredila, smo prodajali tudi na Božičnem
bazarju. Nakit je izdelala tudi po naročilu. Anja se počuti zelo sproščeno, ko ustvarja lepe, pisane
zapestnice in verižice. Najbolj pa je vesela, če je oseba z izdelkom zadovoljna, ji je nakit všeč in ga z
veseljem nosi.

Andrija Malnar v prostem času najraje plava v bazenu, posluša glasbo in nastopa na Odprtem odru karaokah. Plavanje ga sprosti in mu pomaga pri okrepitvi mišic, na ta način vzdržuje svojo kondicijo,
je hkrati koristna in zelo zabavna dejavnost. Poslušanje glasbe in petje ga poživi, sprosti in se počuti
ob tem zelo dobro. Glasba mu polepša vsakdan in lažje se sooča z ovirami na njegovi življenjski poti.
Ob četrtkih zvečer pa tudi poje na karaokah in pri tem neizmerno uživa.

Job Zorin Grudnik svoj prosti čas velikokrat preživi ob sestavljanju Lego kock. To ga zelo sprošča in,
ko je slabe volje, mu sestavljanje Lego kock pomaga, da je spet dobre volje. Sestavil je že nekaj
pisanih hišk in stojalo za mobilni telefon. Pri sestavljanju rad posluša tudi glasbo, kar ga tudi zelo
sprošča in pomirja. Vesel je, če mu uspe narediti lep izdelek iz kock in ga potem kar težko podre, da
sestavi kaj novega. Vendar ima Job hitro nove ideje in že nastaja nova pisana hiška.

Vzgojiteljica Simona Lesar
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KAMIŠIBAJ IN NENAVADEN DAN V SKUPINI PRP

V marcu je za štirinajst dni k nam na prakso prišla Barbara Karoli, študentka Pomoči z
umetnostjo. Predstavila nam je kamišibaj, ki je japonsko papirnato gledališče.
Sestavljeno je iz malega lesenega odra, ki se imenuje butaj in na papir narisanih zgodb.
Barbara nam je predstavila priredbo afriške zgodbe o nagajivem pajku Anansiju in
njegovih bizarnih dogodivščinah. Zgodba nas je nasmejala in nam dala misliti. Poslušali
smo še dve avtorski zgodbi na temo odnosov do narave in drugih oseb ter zgodbo o tem,
kako lahko tudi na nenavadnih krajih najdeš prijatelje. Mladostniki so po navdihu
ustvarili tudi svojo lastno zgodbo z naslovom Nenavaden dan v skupini PRP. Pogovarjali
smo se kaj bi bilo lahko nenavadnega in nekdo je predlagal, da bi bilo najbolj nenavadna
stvar, če vzgojiteljici ne bi prišli v službo. Vsak mladostnik je izbral enega od čustev in
skozenj predstavil svojo reakcijo skozi risbo. Za zaključek smo imeli doživeto in zabavno
gledališko predstavo, v kateri smo vsi uživali.

Vzgojiteljica Marija Cek in praktikantka Barbara Karoli
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NASVIDENJE SLOVENIJA, POZDRAVLJENI HELSINKI!

Pa smo šli. Z majhno skupinico treh dijakov in treh profesorjev smo se 28. 2. 2022 ob petih zjutraj zbrali na letališču
Jožeta Pučnika v Ljubljani in naša enotedenska dogodivščina se je počasi začela.
Ker živim malo dlje od letališča kot ostali, sem morala vstati že ob 2.30 zjutraj, a me to ni motilo. Bodimo realni – od
vsega navdušenja tako ali tako nisem mogla spati. Hvala mojima staršema, da sta bila tako prijazna, da sta me
peljala na letališče.
Ko smo se vsi zbrali, je najprej bilo potrebno prijaviti in stehtati našo prtljago. To zame ni bilo prvič, ker sem že
letela z letalom, a moram priznati, da tega dela potovanja ravno ne maram, saj se včasih lahko zaplete, ker za
premikanje na daljše razdalje uporabljam invalidski voziček. A moj strah se ni uresničil. Vse je namreč potekalo
tako, kot bi moralo.
Po prijavi naše prtljage smo v roke prejeli svoje karte za letalo – za Frankfurt in Helsinke. Do Helsinkov namreč
nismo leteli direktno, ampak smo morali v Frankfurtu prestopiti. Naše poti so se začasno ločile, saj sem na letalo
odšla posebej, ker uporabljam invalidski voziček in ima letalska družba po navadi takšne protokole, da osebo s
posebnimi potrebami delavec ali delavka pospremi na letalo, invalidski voziček pa odpeljejo potem posebej.
Pot do Frankfurta se mi ni zdela dolga, saj sem uživala ob pogledu na oblake, med katerimi smo leteli in ob tem, da
se je moja zelo velika želja po ponovnem potovanju vendarle uresničila. Ampak to ni trajalo dolgo.
Kmalu zatem, ko smo prispeli v Frankfurt in se namenili na drugo letalo, ki je letelo v Helsinke, je adrenalin, ki sem
ga imela, popustil in od utrujenosti sem skoraj celotno pot prespala. Zbudila sem se ob čudovitem razgledu z letala,
ki ga lahko vidite spodaj.

Slika 1 - avtorica fotografije: Tamara Belec

Čas je mineval, naša celotna skupina pa je bila vedno bolj v pričakovanju, kaj nas čaka v tednu, ki ga bomo preživeli
v glavnem mestu Finske. Kaj kmalu se je naša dolga letalska pot končala (leteli smo 2 uri in 10 minut) in pod sabo
smo lahko videli prelepo finsko pokrajino, ki se je razprostirala pod nami. Takrat smo spoznali, da smo res na
Finskem!
Tako so dnevi minevali, spoznali smo zelo veliko novih ljudi, stkali mnogo prijateljskih vezi in se navadili na
hitrejše vstajanje (Finska je namreč časovno eno uro pred Slovenijo). V dneh, ki so prihajali, smo si ogledali
prenovljeno šolo Live v mestu Leppävaara, rusko protestantsko cerkev, narodni park Nuksio v mestu Espoo, se
seznanili z računalniško platformo Seppo.io, za katero smo (in še bomo v prihodnje) začeli po manjših skupinah
izdelovati igralno podlago platforme, predvsem pa ob tem ni manjkalo smeha. Ker so nekateri v tednu bili vključeni
v dva različna projekta v okviru Erasmus +, so zato posledično domov odšli en dan prej kot ostali. Tako se je zgodilo
tudi v naši skupinici in kar naenkrat smo trije dijaki ostali sami s samo enim profesorjem, ker sta se ostala dva
člana vrnila domov, v Slovenijo.

A to ni pomenilo, da je bilo to napačno. Ravno nasprotno. Zadnji večer, preden smo tudi mi odleteli domov, smo si
preostanek potovanja uredili po svoje. Tako smo sedli na tramvaj in se odpeljali proti morju, kjer smo posneli tudi
nekaj fotografij, večerjo pa smo si privoščili v Burger Kingu. Ko smo končno prišli do hotela, smo se stuširali in polni
vtisov utrujeni legli v posteljo ter zaspali.
Zbudili smo se v sončno jutro, jutro, v katerem smo vedeli, da se naša enotedenska dogodivščina zaključuje. Bilo je
grenko, a tudi sladko, saj smo vedeli, da se polni novih doživetij zvečer vračamo v Slovenijo. Še zadnjič smo odšli na
zajtrk v majhno kavarno Robert's Caffe, kamor smo zahajali vsak dan in se tudi pošteno najedli, da smo imeli
energijo za celoten dan, zatem pa smo se odločili, da se bomo za še zadnji izlet v kraju Helsinki odpravili na majhen
otoček. In to smo naredili. Posneli smo ogromno fotografij, ki bodo nosile spomine, si ogledali prelepo naravo in se
nadihali svežega zraka. Jaz sem seveda bila tako nora, da sem se pri cerkvi, mimo katere smo šli, slikala z
naključno nevesto in ženinom, ki sta se ravnokar poročila, samo zato, ker mi je bila všeč nevestina obleka! Trenutek
je v fotografski objektiv ujel profesor Silvo Vidergar, mladoporočenca pa sta si ga shranila tudi zase. Na fotografiji se
lahko opazi, kako sem bila navdušena! Nevesta mi je za fotografijo celo posodila svoj šopek rož in me objela okoli
ram. Fotografijo lahko vidite spodaj.

Slika 2 - avtor fotografije: Silvo Vidergar

Po zelo lepem, a napornem tednu je žal prišel čas za slovo in odhod nazaj v domovino. Tako se je naša majhna
skupinica treh dijakov in profesorja usedla na vlak in se odpeljala na letališče v Helsinkih, kjer se je začel naš
povratek domov. Prepričana sem, da bo ta teden, ki smo ga preživeli na Finskem, vsem ostal v čudovitem spominu.

Tamara Belec
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AMBASADORJI NASMEHA

Po dveh letih koronskih ukrepov smo v domu z marcem končno spet pričeli z našo
priljubljeno dejavnostjo Ambasadorji nasmeha.
Ambasadorji nasmeha so dejavnost, ki s pomočjo terapije s psi pomaga otrokom in
mladostnikom, da premagujejo strah pred psi, nanje deluje sprostilno in terapevtsko,
povečuje zbranost, izobražuje na področju spoznavanja živali (najpogosteje psov),
spodbuja pri razvijanju socialnih odnosov in vedenja v skupini, pomeni kvalitetno
preživljanje prostega časa in je priložnost za navezovanje prijateljskih stikov.
K nam prihaja terapevtski par Marija in Fiona. Fiona je irski mehkodlaki pšenični terier,
to je nežno bitje, ki ne zna lajati.
Mladostnikom je všeč, ko psička izvaja zanimive trike – meče kocko, pleše, išče
priboljške, se sprehodi skozi tunel… Mladostniki so povedali, da jim je obisk zelo všeč, pri
dejavnosti se sprostijo, pomaga jim pri premagovanju strahu pred psi, po dejavnosti pa se
počutijo umirjene.

Vzgojiteljica Marija Cek
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Avtorice: Sara Mihelič, Adnana Kovačević in Nika Lipuš

