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Glasilo Dijaškega in študentskega doma Grm

Prednosti bivanja
v dijaškem domu
Bivanje v dijaškem domu ima veliko prednosti. Če bivaš v
dijaškem dom, si ne rabiš belit glave z zamujanjem k pouku, ali
boš imel prijatelje ali pa da boš ostal brez počitka, ker je vožnja
domov tako dolga in se boš moral učit pozno v noč.
Organiziranih je veliko različnih interesnih dejavnosti, med
katerimi zagotovo vsak najde vsaj eno dejavnost, ki mu je všeč.
Nekatere izmed dejavnosti so: ples, nogomet, odbojka, filmske
urice, pogovorne urice, peka peciva in konjereja. Dijaki ob
četrtkih vedno pospravimo in očistimo svoje sobe. Prav tako pa
imamo tudi učne ure, ki se jih udeležujemo od 16:00-17:15. Če pa
dijak česa ne razume, pa se lahko vedno obrne na vzgojitelja, ki
bo vedno z veseljem priskočil na pomoč.
Ina Graj
Uvajanje novincev ali
»fazaniranje« je zabavno, če
ne za prve letnike (kar
zagotovo bo), pa za višje. 1.
letniki ali novinci smo prvi
mesec precej popularni. Poleg
tega, da si popolnoma
popisan, ti dijaki 2. letnikov
pripravijo še posebno
dobrodošlico s kmečkimi
igrami. Na kmečkih igrah
prevladujejo humorne igre, ki
se točkujejo po skupinah. Vse
se dogaja ob sončnem
vremenu, ki je za nekaj časa
tudi moker. Sama mislim, da
so bile igre odlične in zabavne,
saj so me spravile v smeh,
čeprav se redko nasmejim.
Iza Debeljak
Bajnofske Sapice
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Filmske urice
Filmske urice se odvijajo enkrat tedensko. Začnejo
se ob 18. uri in trajajo, dokler se film ne konča. Pri
tej interesni dejavnosti gledamo filme različnih
žanrov, predvsem komedije in drame. V to
interesno dejavnost sem vključena zato, da hitreje
mine čas in da spoznam kakšne nove filme.
Pika Pavlič

Izdelovanje sveč
Sveče smo izdelovali iz čebeljega voska, ki smo ga
stopili v loncu. Da smo lahko sveče obarvali, smo
med topljenjem voska dodajali voščenke, ki so bile
vsaka drugačne barve. Nato pa smo jih vlili v
steklene kozarčke ter jih postavili v hladno vodo,
nato pa še na okensko polico, saj je bilo zunaj
hladneje. Med strjevanjem smo dodajali še
povoskano vrvico, ki smo jo med topljenjem voska
namočili noter. Na koncu smo sveče še okrasili z
dodatki (vrvico, barvami ipd.). Sveče smo izdelovali
2–3 dni.
Doroteja Jandrlić

Ples
Pri interesni dejavnosti ples smo spoznali, da je to
šport, pri katerem se lahko zabavaš, a hkrati
narediš nekaj dobrega zase in za svoje telo. Najprej
smo se naučili korake, jih vadili in kmalu obvladali.
Kljub temu pa smo na koncu ugotovili, da je poleg
tega pomembno tudi to, da plešeš s srcem, ne
samo z nogami, ter se sprostiš in uživaš v ritmu ter
glasbi okoli sebe. Dan se ti takoj obrne na bolje, ko
prideš v telovadnico in tam zagledaš prepotene, a
nasmejane obraze, ki se vrtijo ob ritmu; ob
gledanju tega te takoj zamika, da bi se jim pridružil.
Skupaj plešemo v ritmu, vsi enako, a po drugi strani
vsak doda nekaj svojega, kanček drugačnosti.
Medtem lahko odmisliš vse svoje težave in skrbi iz
šole in od doma.
Slabe stvari odrineš na stran, na plan pa privlečeš
strast do plesa in dobro voljo, saj samo to
potrebuješ za zabavo. Poleg vseh teh stvari smo se
naučili tudi, da se moramo prilagajati soplesalcu in
mu včasih pomagati, če želimo usklajeno plesati.
Torej , ples ti lahko prinese veliko dobrih stvari,
samo če se mu prepustiš.
Nina Pečarič

Dan v dijaškem domu
Zjutraj se zbudim ob 6.30. Ko se oblečem, grem na zajtrk, po zajtrku pa se pripravim za šolo. Pouk se začne
ob 7.30 in konča ob 13.30. Po končanem pouku sledi kosilo, nakar smo prosti do učnih ur, ki se začnejo ob
16. uri. Učne ure trajajo eno uro in petnajst minut. Po koncu učnih ur imamo ponovno prosti čas do 21. ure.
Med tem časom gremo lahko po nakupih, na sprehod (Trška gora, posestvo), lahko pa v telovadnici igramo
razne športne igre. Po večerji, ki je ob 19. uri, se odpravim v kopalnico in pripravim na spanje. Po 22.uri pa
sledi nočni mir in počitek.
Gal Ivanc

Druženje v čajni kuhinji
V prostem času si lahko dijaki dijaškega doma, v čajni kuhinji, postrežemo s palačinkami, z muffini, s piškoti
ali z drugimi dobrotami, ki jih spečemo sami ali pa s pomočjo vzgojiteljev. Dekleta si največkrat spečemo
palačinke. Vse potrebne sestavine ponavadi dobimo v šolski kuhinji, če pa le-teh ne dobimo, si jih priskrbimo
same. Tako se ob peki v prostem času družimo, pogovarjamo in predvsem zabavamo.
Pija Šepec

Peka peciva
Interesna dejavnost peka peciva je zelo priljubljena pri dijakih, ki v prostem času radi pečejo, ali pa bi se
tega radi naučili. Spečeš lahko, kar želiš, najti moraš samo recept in prositi za sestavine. Pečeš lahko sam,
bolj prijetno vzdušje pa je, če na pomoč pokličeš prijatelja. Če česa ne razumeš ali imaš kakršno koli
vprašanje, se lahko obrneš na vzgojiteljico, ki ti pomaga in svetuje. Peka peciva je zabavna, saj se lahko
vedno lotiš česa novega, s tem izboljšaš svoje sposobnosti, seveda pa se vsak rad včasih malo posladka in
to je še toliko slajše, če to spečeš sam.
Nina Pečarič

Počutje v dijaškem domu
Sem Laura Turk in obiskujem program kmetijskopodjetniški tehnik.
Zaradi oddaljenosti od doma sem se vpisala v
dijaški dom. Bilo me je zelo strah, da bom preveč
pogrešala domač kraj in bala sem se, da bodo dijaki
višjih letnikov nesramni do nas, »fazanov«. Ko sem
prišla, sem najprej spoznala cimro Izo, s katero sva
se dokaj dobro razumeli. Ko so nas v predavalnici
razdelili v razrede, sva ugotovili, da ne bova sošolki,
tega sva se hitro navadili. Čez nekaj časa pa sva
dobili še tretjo cimro. Ko si fazan, si vedno v
središču pozornosti, v sobi imaš veliko obiskov
(RADOVEDNI VIŠJI LETNIKI). Tisti, bolj prijazni,
dijaki višjih letnikov so nam povedali izkušnje iz
svojih začetkov in nas potolažili, da se bomo zelo
hitro navadili na vzgojitelje, red in pravila v domu
ter drug na drugega. Dijaški dom se mi zdaj zdi zelo
domač, vzdušje je zelo »kmečko«. Veliko fantov
igra harmoniko, ki večkrat odmeva iz zgornjega
nadstropja. Spoznaš čudovite ljudi in tudi tiste manj
čudovite, dobiš nove izkušnje, se mogoče zaljubiš,
dobiš nove prijatelje.
Všeč mi je, da je dom odmaknjen od mesta in hrupa
povezanega z njim. Vzgojitelji so prijazni in
razumevajoči. Dom ponuja veliko interesnih
dejavnosti, ki pripomorejo, da nam ni nikoli dolgčas
in da se imamo lepo. Na posestvu je veliko živali, s
katerimi lahko delaš in jih opazuješ.
Laura Turk

Ko sem prišla na to šolo, sem se počutila zelo
dobro, saj se mi je zdela šola zelo zanimiva. Zelo
dobro se počutim tudi v družbi svojih sostanovalk,
Anje in Neje, ker sta zelo zabavni in prijazni.
Najbolje pa se imam v družbi šolskih konjev.
Najboljši del dneva pa je, ko se s cimro Anjo
odpraviva v telovadnico vadit servis za odbojko,
kjer se počutim zelo ogroženo, saj žoga zmeraj
prileti vame. Včasih pa gremo tudi na sprehod do
hlevov, na Trško goro, itd.
Lejla Hadžić

Nogomet

Odbojka

Interesna dejavnost nogomet se
običajno začne po večerji.
Najprej se vsak ogreje, da med
igro ne pride do poškodb.
Nogometa se udeležuje približno
10 fantov, ki se po razteznih
vajah razdelimo v dve ekipi in
začnemo z igranjem. Z igro
končamo približno ob desetih.
Nogometa se udeležujem, ker
me to veseli, s tem izboljšujem
način igre in si krepim kondicijo.
Pri tem se tudi družimo z
ostalimi dijaki in tudi študenti.
Kevin Škulj

Večinoma imajo vsi radi odbojko. Nekateri jo igrajo, ker jo obvladajo,
drugi pa samo za zabavo, kamor prištevam tudi sebe. Vem , da tega
športa ne obvladam, ampak je vseeno igram zaradi zabave in ker rada
igram odbojko. V njej uživam tudi zato, ker jo igram z dijaki višjih
letnikov, kar pripomore k temu, da izboljšam igro odbojke. To mi je
povedala tudi dijakinja višjega letnika. Rekla je, da tudi ona na začetku
svojega prvega letnika ni dobro igrala odbojke, potem pa se je čez čas
naučila. Pomembno je, da si upaš igrati in napredovati, ter da vztrajaš,
čeprav veš, da nisi dober.
Tako tudi jaz vztrajam in upam, da bom igrala odbojko
čedalje bolje.
Anja Vardić

Ples
Kot interesno dejavnost v domu imamo tudi plesne
vaje. Zagreti za ples se vaj udeležimo v ponedeljek
popoldne, po učnih urah. Na vajah vadimo in se
učimo različnih zvrsti plesa. Najboljši plesalci se
udeležimo tudi prireditev, na katerih kaj
zaplešemo. Na plesne vaje hodimo ljubitelji plesa z
odlično vzgojiteljico Teo. Plesne vaje nam res veliko
pomenijo, saj nam krajšajo čas in nas združujejo
med seboj.
Patricija Lanšček in Sara Petrovič

Pogovorne urice
Pogovorne urice potekajo vsak ponedeljek ob 20.
uri v ženski dnevni sobi. Vodi jih vzgojiteljica Tea
Grill. Pogovornih uric se vedno udeležim, saj
vzgojiteljica vedno izbere primerno temo, o kateri
se pogovarjamo, razpravljamo in iščemo rešitve,
komentiramo, pokritiziramo in pohvalimo temo, o
kateri govorimo, na koncu naredimo še zaključek
celotne teme, o kateri smo razpravljali.
Teme, o katerih smo se pogovarjali na pogovornih
urah, so:
J »mama hotel« (razvajenost današnje mladine),
J spolnost mladih,
J odvisnost,
J konflikti v partnerskem odnosu,
J življenjski cilji dijakov.
V spomin se mi je najbolj vtisnila tema »mama
hotel«, saj smo se pogovarjali o tem, do katerega
leta živijo otroci pri starših, da se otroci vse pozneje
poročajo ali pa se sploh ne poročijo in da so
novodobni otroci vse manj samostojni.
Upam, da se bodo pogovorne urice še nadaljevale,
saj imamo še veliko tem, o katerih lahko
razpravljamo.
Matej Penko

Nogomet

Pesmi
MOJA ČUDEŽNA DEŽELA
Ko se zasanjam, pridem v deželo, ki jo
obiskujem vsak dan,
ki dokaj je zaspan.
Tam se pasejo samorogi,
namesto ptic po zraku letajo bomboni,
tam živali govorijo,
drevesa s krofi obrodijo,
v tem svetu mi strežejo majhni roboti,
to naredi prstan na roki.

MAVRICA
Mavrica je polna sreče,
od lepote me v očeh kar peče, je
mavrica hči sonca,
pod njo pa sta dva zlata lonca,
mavrica res nima konca.
Kje pa tiči?
Tiči tam, kjer je slap, pod njo plava krap,
tam ptički pojo,
in studenec je napolnjen s čisto vodo.
Dijakinja 1. letnika

Mi vsi preveč smo zaspani, zato bomo
kar tole pesmico končali, v dijaškem
domu lepo se bomo imeli in kar s
spanjem pričeli.
Loti Borič

Konjereja

V dijaškem domu imamo na izbiro več interesnih
dejavnosti. Ena izmed teh je tudi konjereja. Poteka
dvakrat na teden, to je ob torkih in sredah. Začne
se ob 15. uri in konča okoli 17.30. Pri konjereji se
učimo, kako skrbeti za konja, jahanja in vse v zvezi s
konji. Ko pridemo v hlev, najprej skrtačimo konje in
se pripravimo na jahanje. Navadno vsak jaha
približno 20 minut. Nekateri sami in nekateri še na
lonži. Po jahanju ponovno skrtačimo konja. Nato jih
še nahranimo in počistimo po hlevu. Tisti , ki ne
jahajo, pa čistijo hlev in se ukvarjajo z delom v
hlevu. V primeru, da ne jahamo, gremo v jahalnico
lonžirat in sprehajat konje. Na začetku šolskega
leta smo najprej pripravljali manežo in proge za
tekmovanje vpreg, nato pa smo se vsi učili vsedlati
konja ter začeli z jahanjem.
Jasmin Gruden

Sem dijakinja 1. letnika, program kmetijskopodjetniški tehnik, in obiskujem interesno
dejavnost konjereja. Na konjerejo hodim zato, ker
me delo s konji veseli in sem nad njimi navdušena
že od malih nog. Nad njimi me je navdušil oče in jih
imamo tudi doma. Na konjereji jahamo, lonžiramo,
čistimo opremo, sedlamo, jih hranimo in za njih
skrbimo. Na dejavnosti se imamo lepo, saj se
zabavamo, pogovarjamo in v tem uživamo, saj to
radi počnemo in nas to veseli.
Katarina Tekavec

Pri konjereji se dijaki spoznavajo s konji , delom z
njimi in se učijo angleškega jahanja ,ki ga vodita
Urška Bratkovič in Matjaž Kranjc. Pri konjereji dijaki
delamo v hlevu vse potrebno delo - od kidanja
boksov do čiščenja opreme in okolice hleva.
Konjereja se začne ob 14.30 in konča, ko opravimo
vsa potrebna opravila. Konjerejo lahko obiskujejo
vsi dijaki, tudi tisti brez predhodnega znanja jahanja
in dela s konjem. Dijaki, ki želijo tekmovati v športu
s konji, lahko opravijo tudi izpite jahač 1 in jahač 2,
kasneje pa lahko opravljajo licenco za
preskakovanje ovir in licenco za dresurno jahanje.
Šola tudi prireja tekmovanja v preskakovanju ovir ,
ki se organizira meseca maja in tekmovanje v
dresurnem jahanju , ki se organizira septembra. Teh
tekmovanj se lahko udeležijo dijaki z opravljenimi
licencami. Dijak, ki kaže veliko mero zaupanja,
lahko tudi pridobi , če je možnost, konja v oskrbo.
To so ponavadi konji , ki še niso pripravljeni za šolo
jahanja ter konji , ki so poškodovani ali samo v
začasni upokojitvi in potrebujejo posebno oskrbo.
S tem se dijaki lahko še bolj poglobijo v določena
strokovna področja konjereje. Hlev šteje 24 konj ter
breje kobile in mlada žrebeta v lauf štali, ki je
locirana na Trški gori.
Na šolskem posestvu imajo svoj prostor tudi male
živali. Imamo nekaj pegatk, kokoši, rac, dve goski
ter peteline. Imamo pa tudi nekaj kuncev in
ameriškega mini pujska. Trenutno pa je med njimi
tudi osliček. Živali imajo veliko prostora ter dve
hiški, v katere se lahko skrijejo. V teh hiškah imajo
kokoši in race gnezda, kjer lahko nesejo jajca.
Zraven hišk pa imamo tudi zajčnike, v katerih so
zajklje, ko imajo mladiče. Pod njimi imajo pegatke
gnezda, spodaj pa se rade živali skrijejo v senco. V
ogradi imajo tudi vodo, v kateri lahko plavajo.
Vedno imajo za na voljo svežo vodo in seno. Vsak
dan je živalim treba očistiti napajalnik in, če je
potrebno, dosuti ovsa in šrota. Velikokrat pa dobijo
tudi jabolka, zelje, kumare ipd. Čez leto pa imamo
tudi kunčje mladiče, ki si jih ljudje radi pogledajo, ko
gredo mimo ograde.
Žan Jerič

Kmečke igre
Vsako leto, preden se dijaki odpravimo na
zaslužene počitnice, organiziramo zaključne
kmečke igre. Odvijajo se na travniku, poleg
dijaškega doma. Pri pripravah sodelujemo vsi
oziroma tisti, ki se javijo. Pripravimo vse potrebno
orodje (smučke, vreče, vedra, karjole). Razdelimo
se v štiri ali pet skupin, v kateri je od štiri do pet
dijakov. Sodelujemo vsi dijaki oziroma tisti, ki to
želijo; tisti, ki ne, pa nas spremljajo od blizu ali
daleč. Najboljše tri skupine prejmejo tudi priznanje.
Nato pa sledi še večerja na ploščadi za dijaškim
domom. Potem pa se dijaki še malo pozabavamo,
ob plesu in druženju, ter tako prijetno zaključimo
šolsko leto.
Sara Zajc

Kmečke igre
-sprejem
7. 9. 2016 so nam, dijakom prvih letnikov, tako kot
vsako leto, dijaki višjih letnikov pripravili kmečke
igre. To je nek način »fazaniranja«. Ko so se igre
odvijale, je bilo na našo srečo toplo, ker drugače bi
zmrznili pri igrah z vodo. Imeli smo veliko različnih
iger, kot so, na primer, vožnja samokolnice,
skakanje v jumbo vrečah, vrtenje okoli stebrička, z
banano v ustih (fant in dekle) po poligonu tja in
nazaj in še bi se našla kakšna igra. Vsi fazani smo
morali zapeti himno V dolini tihi, v čast Lojzetu
Slaku, saj je Trška gora znana po njem. Ker ne
znamo nimamo vsi posluha za petje (imamo izjeme,
ki znajo), smo jo zapeli najmanj petkrat.
Nato smo se morali zaobljubiti, da bomo ubogali in
spoštovali vzgojitelje in dijake višjih letnikov.
Seveda pa so dijaki višjih letnikov, tako kot vsako
leto, poskrbeli, da nismo ostali suhi. Bilo je zabavno
in veselo, lahko bi nam še kdaj pripravili kaj
podobnega.
Urška Suhodolnik

Filmske urice
Filmskih uric se udeležujem skoraj vsak četrtek.
Gledamo komedije, družinske filme, romance in
filme po resničnih dogodkih. Skupaj se smejemo,
družimo, včasih tudi jočemo, skratka imamo se
lepo. Na koncu filma pa še odgovorimo na nekaj
vprašanj o filmu. Kakšno je naše mnenje, kakšen se
nam je zdel in kaj smo se iz ogleda filma naučili.
Gledali smo že Mr. Bean; Življenje, kot ga poznaš;
Hachy, itd. Najbolj mi je všeč, da se družimo ob
ogledu filmov.
Maja Horvatič

Delo v eko vrtu
Delo v eko vrtu obsega sajenje buč, zalivanje buč, košnjo trave, mulčenje in oskrbo kamilic. Spomladi
posejemo buče in jih čez poletje zalivamo, jeseni pa poberemo ter stehtamo. Pri delu uporabljamo različne
pripomočke, kot so: traktor, s katerim mulčimo; kosilnico na nitko, s katero kosimo ob ograji; grablje, vile in
motiko. Z delom ponavadi začnemo konec marca, ko pripravimo vrt za obdelavo, in končamo konec
oktobra, ko pospravimo pridelek buč. V eko vrtu rad delam, ker imam rad delo na vrtu. Z delom v eko vrtu
nadomestim manjkajoče število ur prakse in pridobivam ure interesnih dejavnosti.
Miha Lukan

ekologija

Dnevi odprtih vrat
Kot vsako leto smo tudi letos pripravili dneve
odprtih vrat. Dan prej smo si pripravili svoj prostor
in mizo v šotoru ter vse lepo uredili. Na stojnici smo
imeli izdelke, ki jih izdelujemo v domu, domski
časopis in podobno. Ker pa je šola praznovala 130letnico, je bil najbolj obiskan petek. Bilo je tudi
veliko drugih zanimivih razstav, ki smo si jih lahko
ogledali tudi dijaki. Na ogled so prišle razne šole,
vrtci in zunanji obiskovalci. Družbo ob stojnici pa mi
je tokrat delala vzgojiteljica Tea.
Sara Zajc

Informativni dan
Vsako leto se dijaki dijaškega doma organiziramo in pripravljamo skupaj na informativne dneve. Pri našem
delu in idejah nam pomagajo tudi vzgojitelji. Vse priprave potekajo že mesec prej. Sestavimo si predstavitev,
si izberemo svoj par in pripravimo besedilo. V četrtek zvečer si pripravimo še zadnje stvari. V jedilnici si
postavimo svojo mizo ter okrasimo prostor in na mizo zložimo svoje izdelke. V petek je zelo pestro. Dijaki, ki
imamo predstavitve, se odpravimo v učilnice, kjer smo razporejeni, drugi pa so v jedilnici na INFO točki, kjer
bodoči dijaki dobijo vse potrebne informacije. Tisti, ki so zainteresirani za dijaški dom, pa jih odpeljemo tudi
na ogled doma.
Dijaški in študentski dom se nahaja na najlepši lokaciji v Novem mestu. Odmaknjen je od mestnega vrveža,
dijaki imajo možnost sprehodov v naravo, iz sobe pa je prečudoviti pogled na Trško goro. Če si slučajno
zaželimo mestni vrvež, se lahko kar peš odpravimo v nakupovalni center ali pa se z mestnim avtobusom
odpeljemo do centra Novega mesta.
Sara Zajc

Strelstvo
V sklopu interesnih dejavnosti dijaškega doma Grm
Novo mesto poteka strelski krožek, ki ga vodi
vzgojitelj Igor Pavlin. Udeležba dijakov je vsako leto
večja,kar nam omogoča, da sestavimo ekipe, ki se
bodo sprva pomerile na področnem tekmovanju v
Novem mestu, in sicer proti Gimnaziji Želimlje ter
ekipam iz Novega mesta, v primeru dobrih
razultatev tekmovanja pa se lahko udeležimo tudi
domijade. Tekmujemo s klasičnimi, serijskimi
zračnimi puškami CZ 631, kalibra 4,5. Menim, da je
strelstvo dobra izbira za popestritev prostega časa
v dijaškem domu, saj ne le, da pridobiš nove
sposobnosti in znanje, ampak se ob tem lahko tudi
sprostiš in zabavaš.
Aljaž Lenič

Božična igra
Pri božični igri smo sodelovali vsi dijaki 1. letnikov.
Predstavljali smo družino na božični večer, pred in
po obisku sosedov. Mamo je igrala Laura Turk,
očeta Klemen Lapanja, v vlogi otrok smo bili Jaka
Savšek, Nina Pečarič in Urška Suhodolnik, v vlogi
glavnega soseda pa Florijan Klun. Igro so si lahko
ogledali tudi starši. Najprej je bila na vrsti gledališka
igra, igri pa je sledila večerja. Za glasbo pa sta
poskrbela Gašper Janez Ponikvar ter Žan Jerič, ki
sta zaigrala na harmoniko.
Nekateri so se domov odpravili že po večerji, tako
smo imeli podaljšan vikend.
Urška Suhodolnik

Varstveni delovni center
V varstveno delovni center hodim vsak ponedeljek
in sredo. Tam mi je zelo všeč. Družimo se s
prostovoljci in tamkajšnjimi stanovalci. Včasih
gremo z njimi v trgovino in jim pomagamo pri
nakupih. Pomagamo jim pri zlaganju oblek v
omaro, z njimi gremo v knjižnico, pogosto pa
skupaj kuhamo in pečemo pecivo. Ljudje v
varstveno delovnem centru so zelo prijazni. Tam
sem se naučil veliko stvari, kot so spoznavanje s
starejšimi ljudmi in delo z njimi, s tem pa
pridobivam tudi izkušnje za prihodnost.
David Nučič

V varstveno delovni center hodim, ker se imamo
zelo lepo. Pomagamo tistim, ki imajo posebne
potrebe, težave. Pomagamo jim zložiti obleke v
omaro, hodimo na sprehode, igramo košarko,
kartamo, igramo Človek ne jezi se in še razne druge
igre, poslušamo glasbo, itd. Veliko se z njimi
pogovarjamo, rišemo, pečemo palačinke.
Varstveno delovni center je ob ponedeljkih in
sredah. Za pomoč v centru sem se odločila, ker
rada pomagam takim ljudem.
Laura Kostevc
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intervjuz vzgojiteljico Tejo
1. ZAKAJ STE SE ODLOČILI ZA TA POKLIC?
Ker sem si želela vedno delati z mladimi.
2. KAKŠNA SO BILA VAŠA PRIČAKOVANJA, KO STE PRIŠLI V DIJAŠKI DOM?
Prvo pričakovanje je bilo, da se bom dobro razumela z dijaki. Da jim bom vedno na voljo za učno pomoč .
Pričakovala sem, da bo delo dinamično, kar tudi je.
3. KAKŠNI SE VAM ZDIJO SODELAVCI?
Kolektiv se mi zdi zelo pester. Vedno so vsi pripravljeni pomagati. Sodelavci so si med seboj različni, kar
pripomore k pestri ponudbi dejavnosti.
4. KAKO SE POČUTITE MED DIJAKI?
Z eno besedo - super.
5. KAJ BI SPREMENILI, ČE BI LAHKO?
Da bi dijaki razumeli, da smo tukaj zaradi njih, in znali to ceniti, ter da bi večkrat organizirali sproščeno
druženje.
6. KAJ VAM JE PRI DELU NAJBOLJ VŠEČ?
Izvajanje interesnih dejavnosti, ker jih dijaki radi obiskujejo in sooblikujejo.
7. ALI BI MOGOČE UVEDLI ŠE KAKŠNE NOVE DEJAVNOSTI?
Bi, ampak si želim, da dajo pobudo za njih dijaki, tako kot se je to zgodilo pri plesnih vajah in filmskih
uricah.
8. ALI BI MORDA KAKŠNO BESEDO, ŽELJO, POSVETILI DIJAKOM, KI LETOS ZAPUŠČAJO DIJAŠKI DOM?
Želim jim, da bi vse težave z lahkoto premagali in dosegli cilje, ki so si jih zadali.
Pija Šepec, Sara Zajc

Vzdržljivostni tek
Pri vzdržljivostnem teku vzdržujemo kondicijo in delamo razgibalne vaje. Spomladi, poleti in jeseni, ko je
daljši dan, tečemo v naravi (gozd, makedamske pot). Pozimi, ko pa je dan krajši, tečemo po pločniku, ob
javni razsvetljavi. Bolje je teči po gozdu ali makedamu, da stopala ne trpijo velikega pritiska. Če pa tečemo
po asfaltu, pa naša stopala udarjajo ob trda tla, zato nas po daljšem teku začnejo boleti. Jaz, osebno, raje
tečem po gozdu in ob tem uživam v svežem zraku. Prvič, ko sem šel teč, sem tekel neustrezno, in sicer peta
- prsti in zelo sem mahal z rokami. Sedaj, po urah vaj in učenju pravilnega teka, znam končno pravilno teči.
Jakob Savšek
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Se menita dva upokojenca v parku:
"A ti uživaš v penziji? "
"Glih ne. Bolijo me kosti, boli me hrbet, bolijo me
noge, bolijo me roke... a ti? " "Jaz pa, kot da sem se
ponovno rodil. "
"Kako to misliš? "
"Nimam las, nimam zob, zjutraj sem se pa še
poscal. "

Policist ustavi voznika zaradi prehitre vožnje in ga
vpraša: "Ali veste, kaj ste storili narobe?"
"Vem! Prepozno sem vas zagledal."

Žena… možu: »Za 15 minut grem k sosedi, ti pa
vsake pol ure premešaj golaž.«

"Mami, kaj dela štorklja potem, ko prinese
dojenčka? "
"Leži na kavču, je, pije pivo, igra igrice in včasih gre
ven gledat nogomet ali pa kartat. "

Upokojenca sta krmila golobe in eden se oglasi:
"Golobi so kot politiki!"
"Kako to misliš?"
"Ko so spodaj, ti jedo iz roke, ko pa so zgoraj,
serjejo po tebi!"

Sosed pride k sosedu voščit vesele praznike. Na
vratih reče:
''Spoštovani sosed, želim vam vse tisto, kar vi želite
meni.'' Sosed zaloputne z vrati in reče:
''Da vas ni sram!''

V cirkus je prišel možak in se ponudil direktorju:
“Znam oponašati ptiča.”
“To zna skoraj vsak,” ga je zavrnil direktor. “Pa
nič,” je dejal možak in odletel skozi okno.

Sva se sinoči z žensko skupaj tuširala…
In se je nekaj stiskala, zvijala, nato mi skrivnostno
reče: »…dej no naredi nekaj porednega…« Pa sem
na hitro zaprl toplo vodo!

:-)

"Lubči, dobrodošel doma. Kupila sem ti six pack
mrzlega piva, čips, pa bobi palčke, spekla mešano
na žaru. Ne pozabi, da je danes liga prvakov, pa
pejt s frendi u lokalca na kakšn pir pa tekmo
pogledat.." Mož posluša pa vpraša:
"A je zlo hudo? "
Ona odvrne " odbijač, leva luč pa blatnik."

Sodnik vpraša policista:" Kako ste vedeli, da je
obtoženi pijan? "
"Stal je sredi ceste. "
"Zaradi tega pa ni nujno, da je pijan. " "Poskušal je
dvigniti belo črto ... "

Neznanec na cesti pred hišo ogovori dečka:
"Fantič, čigav pa si?"
"Midva z očkom ne veva, mama pa noče povedati!"

Janezek gre v 1. razred, prvi šolski dan, in nosi
veliko torbo na sebi, ko ga gleda opravljiva soseda.
Medtem ko pije, kavo mu reče:'' Torbica, torbica,
kam pelješ Janezka''. Janezek se ustavi in ji
predrzno odgovori :''Gobec , gobec, kam vlečeš
tastaro.''

Pepca zavistno prijateljici Štefki :''Ohoho, kako si
lepo shujšala. Kakšna nova dieta?'' Štefka: ''Kje pa?
Le krompir ,korenje in fižol.''
''A res? Pa si vse kuhala ali pekla?''
''Okopavala.''

Matej Ulčar, Anže Peterlin, Žan Jerič
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