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ZAČETEK POPESTRITVE JE POP!
NAGOVOR VODJE PROGRAMA V LETU 2012

Drage kolegice, dragi kolegi!
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je sredi januarja objavil razpis s
prijaznim naslovom Popestrimo šolo. Na ta razpis smo prijavili zelo bogat in
raznolik program. S kandidaturo smo uspeli. Tako smo pridobili sredstva za
izvajanje programa.
Sklad je v programu sredstva namenil izključno za plače zaposlenih. Izrecna
zahteva, pogoj razpisa, ki opredeljuje tudi to, da se zaposli novo osebo ali dopolni
nepopolno delovno obveznost že zaposlenih strokovnih delavcev, gre pa izključno
za redno delo in ni možno delati po pogodbah oziroma preko polne zaposlitve.
Tako smo na novo zaposlili enega delavca, dvema iz našega zavoda se je
dopolnila delna zaposlitev (na 100%), delno smo zaposlili tudi učiteljico iz
italijanske gimnazije.
Skupaj smo, torej, pri tem projektu sedaj zaposleni štirje. To pa ne pomeni, da
bomo vse aktivnosti izvajali sami.
Naš program v projektu Popestrimo šolo je usmerjen v zagotavljanje našim
učencem dodatne, »izvenšolske« dejavnosti. V projektu imamo dve partnerski
instituciji (OŠ Sečovlje ter EPI center Piran), sodelujemo tudi s tremi društvi
(Planinsko društvo Piran, Atletsko društvo Piran in Društvo MEPI – mednarodno
priznanje za mlade). Po programu za učence organiziramo dodatni izobraževalni
program (Samo trenutek – ustvarjam, berem, pišem), športne aktivnosti (vadba
atletike, planinstvo, pohodništvo), gledališki krožek, program osebnostne rasti,
športne tabore, izobraževalne tabore, nenazadnje počitniško varstvo. Program se
izvaja med poukom, večinoma pa po pouku med tednom, ob sobotah in med
počitnicami.
Letos je bil razpis objavljen sredi leta, s programom smo začeli šele z začetkom
maja. Konec tega meseca bo izšel nov razpis, na katerega se bomo, seveda,
prijavili. Takrat bomo upali, da dobimo sredstva za prihodnji dve šolski leti. Ključni
cilj v tem obdobju bo, da bi vsak naš učenec (pri čemer pojem »naš učenec«
zajema vse učence v šoli pa tudi integrirane, učence z DSP, različne skupine…vse
učence, skratka, s katerimi delamo) pridobil možnost redno ukvarjati se z
dejavnostjo, v kateri bi želel biti aktiven. Popestrimo šolo – vsakomur.
Vsakomur – tudi nam, učiteljem, logopedom, defektologom, vodstvu šole,
tehničnim delavcem in kar nas je ostalega zaposlenega življa na CKSG. Projekt
Popestrimo šolo ima svoj program, svoj urnik. Vseeno pa je možno (več kot možno
– zaželeno), da posamezne dejavnosti predlagate tudi vsi ostali. Mi štirje, ki smo
na projektu zaposleni, smo tukaj tudi zato, da pri izvedbi dodatnih dejavnosti z
razredom, skupino ali posameznimi učenci pomagamo vam, strokovnim
delavcem, ki imate ideje, znanje, željo, potrebujete pa še eno pamet, eno srce ter
par rok in nog.
Nikakor ne moremo zahtevati, da se bodo vse ideje in želje uresničile – naša
ustvarjalnost ne pozna meja. Vseeno pa bi želel, da o potrebah in željah naših
učencev razmišljamo vsi.
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Marsikaj bi še bilo za povedati. Zagotovo se vam je porodilo marsikatero
vprašanje. Vprašajte! Prosim pa vas, da ne pričakujete, da bom(o) takoj znali
odgovoriti na vsa vprašanja. Projekt je nov, kompleksen, v nekaterih točkah še ne
popolnoma razumljiv – tudi za nas. Vodstvo šole in mi štirje smo »nabrušeni«,
polni idej, program je dober, delo smo zagrabili, marsikaj pa se bomo naučili še
sproti. Drugače pri (tako revolucionarnih) novostih ne gre.
Projekt Popestrimo šolo je projekt CKSG Portorož. Resnično smo veseli, da smo
bili s kandidaturo uspešno; še bolj bomo veseli, če bomo uspešni tudi konec
meseca. Kot ključno ali najbolj pomenljivo aktivnost v projektu bi tukaj izpostavil
podaktivnost »Rastem, torej sem«. To velja za vse – učence in nas same.
Za zaključek sporočam samo še svojo telefonsko številko, xxx xxx xxx in mislim, da
sem s tem povedal dovolj.

Tomaž Mikeln, vodja projekta
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JAZ SEM MALA ROŽA
PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO NA CENTRU ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA PORTOROŽ Z GLEDIŠČA
STARŠA
»O, to pa bo novost, to pa bo priložnost tudi za najinega sina!«, sva si rekla, ko
smo starši dobili informacijo o tem, da se na šoli začenja projekt »Popestrimo
šolo«, za katerega je razpis objavil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije.
Tudi Center za korekcijo sluha in govora Portorož, kamor je všolan najin sin, se je
na razpis prijavil in je s kandidaturo bil uspešen.
Znotraj projekta »Popestrimo šolo« šola učencem ponuja različne vsebine. Kot npr.
dodatne izobraževalne programe, športne aktivnosti, gledališki krožek, atletski
miting družin, program osebnostne rasti, razredne in športne tabore … In vsebina
slednjega me je najbolj pritegnila. Zakaj? Zato, ker najin otrok s posebno potrebo
pač ne more biti vključen v običajne skupinske oblike dela, kot so bodisi kolonije,
tabori za otroke v poletnih in šolskih počitnicah, pa organizirana varstva različnih
organizacij ipd.
Z veseljem sem šla na predstavitev programa, ki ga je vodja projekta predstavil na
enem od roditeljskih sestankov. Dobila sem popolno sliko in odgovore na vsa
vprašanja.
In prišlo je prvo vabilo za udeležbo na taboru. Maj, 3 dni. Osilnica pri Kolpi. Sin je
bil navdušen, vesel, da bo šel. Midva z možem tudi. Sin se je veselil novih
dogodivščin, midva tudi z njim. No, midva sva se malce poukvarjala tudi z mislijo:
»Le kako mu bo šlo?«, vendar jo še isti hip pospravila z: »Vse bo OK! Z njim bodo
spremljevalci, ki ga poznajo in bodo vedeli, kaj je storiti!«
Sin je domov prišel navdušen, doživel je toliko novega in lepega. »Tudi z raftom
smo šli!«, je navdušeno pripovedoval. Učitelj pa je povedal, da je sin imel malce
težav s prilagajanjem skupini, pa vsem novostim, ki so spadale zraven. Vendar je
šlo, je rekel, brez težav. Lahko še pride.
In prišlo je drugo vabilo in drugi odhod. Julij, 5 dni. Mareda, Hrvaška. Spet
navdušenje in veselje ob odhodu. In prihodu domov. OK, sin je malce pozabil na
preoblačenje in druge nebodigatreba, da pa se je imel lepo, je rekel. In naučil se
je pomivati posodo. Učitelj je povedal, da je bilo vse OK.
In prišlo je tretje vabilo. Avgust, 3 dni. Kamp Lucija. Super. Ravno prav za
zaključek poletnih počitnic. Spet smo zapakirali kovček in je odšel. Bil je vesel,
midva z možem pa tudi. In je prišel, vesel za novo izkušnjo.
Najin sin je otrok s posebno potrebo. Je otrok z Aspergerjevim sindromom. Ena od
oblik avtizma. To pomeni praviloma težave z vsemi oblikami skupinskega dela, s
težjim prilagajanjem novostim, ki jih dan prinese, izjemna občutljivost na zvoke, ki
nam jih življenje ponuja. In ena sama velika vedoželjnost. In iskrena srčnost, ki ga
lahko porine v situacije, katerim morda ne zmore biti kos. Pa vendar – dobro mu
gre! Na koncu tretjega tabora so mi učitelji, ki so otroke spremljali na taborih,
opisali spremembe, ki so jih opazili pri sinu v času od prvega do zadnjega tabora;
kako je bilo na prvem taboru naporno, tako razpršeno energijo in pozornost je
imel, težko mu je bilo slediti, težko ga je bilo uokviriti v dogajanje. Tako intenzivno
in burno se je odzival na spremembe. Na drugem taboru so se že nakazovale
spremembe, nekoliko bolje mu je šlo pri sledenju navodil, pri vključevanju v
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skupino, na hecanja in provokacije se je odzival nekoliko blažje. Po tretjem
taboru, vmes je minil poldrugi mesec, je njegovo delovanje bolj umirjeno.
Odzivanja na dogajanja v okolici niso burna, mnogokrat jih uspe tudi povsem
ignorirati. Sledi navodilom, skupini, dogajanju. Prijazen in pozoren je do
sovrstnikov in odraslih.
Projekt »Popestrimo šolo« najinemu otroku zagotovo ponuja možnosti, katerih
sicer ne bi imel. Možnost, da se preizkusi tudi na področjih (kot so npr. tabori), na
katerih se sicer ne bi mogel. In smo za to priložnost cela družina hvaležni.
Otrokom z avtizmom oz. Aspergerjevim sindromom namreč ni dana paleta možnih
izbir, med katerimi bi lahko izbirali, kako bodo preživljali svoj prosti čas oz. kje še
bodo preživeli proste počitniške dni. Izbira je le projekt »Popestrimo šolo« in ta
izbira je dobra. Dobra zato, ker je ob vsakem dogajanju prisoten vsaj en strokovni
delavec, lahko pa tudi več, ki pozna posebnost najinega sina, ki ve, kaj je moč
pričakovati, ki zna dobro voditi in usmerjati otroka.
Aha, ja, seveda - Gledališki krožek! Še ena odlična priložnost za najinega sina. Že
tretje šolsko leto stoji na pravem gledališkem odru in igra vlogo v pravi gledališki
predstavi, ki jo režira pravi gledališki režiser. Bi sicer imel to možnost?
Najverjetneje ne.
Hvala!

Patricija Lovišček
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VSAK GIB ŠTEJE
RAZMIŠLJANJA IZVAJALKE PROGRAMA POPESTRIMO ŠOLO

Sem Tjaša Umer, zaposlena na projektu Popestrimo šolo. Po poklicu sem
diplomirana delovna terapevtka in menim, da se v omenjenem projektu res
popestri vsakdan posameznega otroka in sicer na aktiven ter konstruktiven način.
S svojim poklicnim profilom sem usmerjena tudi in predvsem v zdravstveni, zdravi
pogled na različne predvidene aktivnosti.
Kot vsi vemo, današnji otroci so izpostavljeni pretiranemu sedentarnemu načinu
življenja, prosti čas največkrat preživljajo doma, ob enoličnih igrah in dejavnostih,
ki omogočajo hitro zadovoljitev otrokovih trenutnih potreb. Vse interes je usmerjen
v gledanje televizije ali v uporabo računalnika ter mobilnega telefona. Rezultat
pomanjkanja aktivnosti je nedvomno slabša gibljivost, telesna okornost in
povišana telesna teža.
Z vztrajnim nadaljevanjem takšnega neaktivnega načina življenja se lahko tudi pri
otrocih kmalu pojavijo bolezni, ki so značilne za kasnejša starostna obdobja
(sladkorna bolezen, holesterol, obolenja sklepov…). Z zdravstvenega vidika je
potrebno omeniti tudi slabše telesno kondicijo in večja zmožnost obolevanja,
ravno zaradi slabše telesne odpornosti ali vzdržljivost.
Ker je gibanje ena osnovnih otrokovih potreb in ker je le-to zelo pomembno pri
celostnem razvoju otroka, smo bili pri razvijanju in izvajanju
projekta
osredotočeni na otroka kot posameznika in družino v celoti. Ponujamo jim veliko
različnih športnih kot tudi družabnih aktivnosti. Aktivnosti kot je življenje s
športom, tabori in ostale dejavnosti ponujajo otrokom ter tudi posameznim
družinam možnost kvalitetnejšega in bolj zdravega načina preživljanja prostega
časa. Izbrane aktivnosti kot so taborništvo, letovanje, pohodništvo, plavanje, tenis,
sankanje, kolesarjenje ali rolanje ter druge, omogočajo pridobivanje socialnih
stikov, usvajanje pravil vedenja v skupini, usvajanje pravil komunikacije,
podrejanja svojih interesov interesom skupine, kar nedvomno razvijajo
pomemben odnos do sebe in obenem vzpostavlja drugačen pogled na lastno
zdravje. Otroci, ki sodelujejo pri takih aktivnostih izven šolske ustanove
pridobivajo tudi pomembne informacije o pomenu ukvarjanja s športom ter
vztrajno pridobivajo navade, povezane z zdravim, aktivnim življenjskim slogom.

Tjaša Umer, sodelavka programa Popestrimo šol
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OTROK NA TABORU
RAZMIŠLJANJA VODJE PROJEKTA PO SKORAJ DVEH LETIH DEJAVNOSTI

Pogovor z učencem, pri malici.
»Pojej svoj sendvič.«
»Ne morem, nisem lačen.«
»Ugriznil si samo enkrat, zdaj ga pa mečeš stran.«
»Saj ga moja mamica plača.«
Socializacija, skrb zase, razvoj osebnosti, telesni razvoj, zdravje. Prilagajanje,
odprtost, učenje, raziskovanje. Radovednost, avanturizem, tveganje, podjetnost.
Samoiniciativnost. Narava. Imeti rad.
Naštevamo lahko v neskončnost. In verjetno bi vsak otrok, vsak starš našel še
novo utemeljitev taborov.
Tabor poimenujem več dnevno bivanje v nekem okolju, kjer se večja ali manjša
skupina otrok, mladih, odraslih ali družin druži ob skupnem programu. Program je
lahko usmerjen v šport, v proučevanje narave, lahko gre za trening socialnih
veščin ali za skupino študentov, ki v planinskem domu na Kredarici pripravljajo
seminarsko nalogo iz fizike.
Vsi tabori imajo nekatere skupne značilnosti. Predvsem bi izpostavil socializacijo
ob skupnem bivanju, spodbujanje skrbi zase v »tednu brez mamic« in krepitev
samopodobe ob soočanju z različnimi izzivi.
V okviru projekta Popestrimo šolo izvajamo tabore v grajenih objektih ali v šotorih,
vsi pa sledijo nekaterim preprostim načelom.
Na posamezni tabor najraje vključimo učence iz različnih krajev in različnih šol.
Stik z nepoznanimi ljudmi za vse pomeni velik vir učenja, spoznavanja, doživljanja,
čustvovanja.
Tabori morajo biti finančno dostopni vsem, ki si na tabor želijo priti. Vedno bolj
pereče vprašanje, ki od nas zahteva najprej iskanje cenovno ugodnih namestitev,
program s čim nižjimi stroški, nazadnje pa iskanje sofinanciranja za tiste, ki polne
cene ne zmorejo plačati.
Program tabora mora biti za udeležence privlačen, ob tem pa mora v njih
spodbujati učenje in doživljanje. Eno brez drugega ali tretjega ni dovolj, ni
zadosten razlog za izvedbo tabora. Učenci se morajo domov vrniti bogatejši za
posebne doživljaje, hkrati pa tudi nekoliko drugačni, vsaj malo starejši,
odgovornejši.
Za konec se vrnimo k pogovoru, zapisanem v uvodu. Pogovor je spodbudil
oblikovanje tabora, kjer otroci v spremstvu mentorja razdeljeni v manjše skupine
sami nakupujejo, kuhajo in pripravljajo svoje obroke. »Mala šola življenja« smo ga
poimenovali. Naporu odgovornosti in vsakodnevne skrbi zase pri tem taboru
dodajamo prijetne vsebine programa, kot so kopanje ali spust po reki. V svojem
bistvu gre pri teh taborih za teden skupnega bivanja, pri čemer skupina (4 do 7
otrok ter mentor) sama opravlja vsakodnevna opravila in upravlja s svojim prostim
časom. Vsekakor oblika bivanja, katero bi nekajkrat letno potreboval prav vsak
učenec.
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Tabori so v programu našega projekta ključnega pomena. Dojemamo jih kot tisto
obliko, ki vsem udeležencem največ nudi. Seveda pa so za vse vpletene tudi
najbolj zahtevni. Od učiteljev zahtevajo največ priprav in največ odrekanja
(odsotnost od družine); za učence so najbolj naporni, na taborih se morajo najbolj
prilagajati; starši pa so lahko razpeti med vprašanjem financiranja in tistim,
običajnim: »ali bo moj sinko to zmogel«.
Nato pa se tabor začne, pride prvo kosilo ali prvi družabni večer, nato prvo jutro in
do konca tedna se nabere toliko lepih doživetij, da vse dvome in strahove močno
oklestijo in jih zapakirajo za čas pred naslednjim taborom.
Pri tem so lahko starši na slabšem. Pri njih strahovi in dvomi skozi teden ostajajo
in se morajo soočati z njimi še vse do dneva, ko se otrok s tabora vrne domov.
Sta pa zadovoljstvo in ponos takrat lahko še toliko večja.

Tomaž Mikeln, vodja projekta
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MOJA ŠOLA JE POP
KAJ SI O PROGRAMU POPESTRIMO ŠOLO MISLI RAVNATELJ

Morda sploh ni naključje, da sem ob naslovu programa Popestrimo šolo dobil
asociacijo s pop kulturo. Pop kultura, ki je ob svojem pozitivnem razumevanju
najprej popularna. Popularna zakaj? Ker je, če upoštevam zakladnico slovenskega
slovarja knjižnega jezika, splošno znana in priljubljena. Drži? Drži. Od vsega
začetka, ko smo se najprej veselili, da lahko začnemo s programom Popestrimo
šolo, nas je zanimalo, včasih tudi skrbelo, ali bodo načrtovane dejavnosti dovolj
splošno znane in priljubljene.
Želeli smo, da se povežemo z drugimi deležniki v bližnji in širši lokalni skupnosti
ter k sodelovanju pritegnemo še koga. Razumljivo je dejstvo, da je v prvi vrsti
vladala želja po povezovanju s sorodnimi ustanovami, šolami, društvi. Uspelo je. O
naših dejavnostih so obveščeni tudi drugi in prav je, da odgovorno skrbimo vsaj za
slednje, koliko pa se bodo drugi udeleževali in bili dejavni z nami, pa težko
vplivamo. Menim, da nam je v relativno zadostni meri tudi to le uspelo. Še bolj kot
želja po vključevanju drugih šol in ustanov pa nam je bilo v skrbeh, kako naznaniti
naš trud in načrtovanje številnih dejavnosti ostalim otrokom, ki težje dostopajo do
podobnih vsebin in staršem. Velja, da je pomemben uspeh, ko se pohodov,
kolesarjenja, taborov udeležijo tudi starši. Tudi to nam je uspelo.
Želeli smo, da bodo načrtovane dejavnosti priljubljene. V pričujočem zborniku
povzemamo zgolj izbrane dejavnosti, ki so najverjetneje pustile najopaznejšo sled.
Opazna je bila, ker so tovrstne dejavnosti otrokom in drugim udeležencem všeč.
Občutek premagovanja lastnih zmogljivostih, ko je dovolj, da odpotuješ na tabor
stran od doma, da prehodiš sprehod, ki je zagotovo daljši od poti od doma pa do
trgovine, da si upaš prespati v šotoru na šolskem dvorišču v družbi s sošolci in
prijatelji, ki ti po navadi med poukom mečejo listke … in še bi lahko našteval, je ob
spoznanju, da posameznik premaga svoje omejenosti, strahove, neznanja nadvse
veličasten. Gledati fotografije, prebirati otroške spise, poslušati njihova
pripovedovanja so zadostni dokazi, da vem, da nam je tudi slednje uspelo.
Zadovoljen sem, če vem, da lahko ustvarjamo resnično dodano vrednost našemu
poslanstvu, ki se skriva v vzgoji in izobraževanju. Pomembno je, da lahko otrokom
in njihovim družinam ponudimo več. Tisto več, ki se odraža v obisku povabljenih, v
pestrosti ponujenih dogodkov, v zadovoljstvu otrok, v odmevanju doživetij, ki jih
slišimo še dolgo. Pomembno pa je, da se lahko zaneseš na sodelavce, ki ne
opravljajo zgolj dela, ampak služijo poslanstvu. Moja osebna zahvala gre njim, ker
dokazujejo, da je naše poslanstvo lahko po(p)slanstvo torej naj bo vsem poznano
in priljubljeno.

mag. Marko Strle, ravnatelj
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»Vsebine preletim preko fotografij, ki so objavljene na
oglasni deski na hodniku. Zdijo se mi zanimive,
primerne za različne interese otrok.«
Ksenija Funa, učiteljica
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ATLETSKI MITING – Junij 2012

Atletski miting v
Puli

V nedeljo smo se odpeljali v Pulj, glavno mesto Istre, v Pulo. Udeležili smo se atletskega mitinga, ki
ga je pripravila italijanska skupnost. Pridružili smo se skupini otrok Atletskega društva Piran, skupaj
je tekmovalo 8 mladih atletov.
Od naših učencev sta nastopila Nik Rendič (3. razred) in Sara De Faveri (6. razred). To ni bilo njuno
prvo tekmovanje; v letošnjem letu je Nik tekmoval že dvakrat, Sara je drugič tekmovala tokrat. Nik je
v Puli tekel na 50m, Sara pa na 60m. Rezultati? Oba sta bila odlična! Nik je tekel 9 sekund in 30
stotink (zasedel 3. mesto med 16 nastopajočimi v svoji kategoriji), Sara je tekla 9 sekund in 47
stotink (zasedla 11. mesto med 31 šprinterkami v svoji kategoriji). S svojim tekom sta bila mlada
športnika zelo zadovoljna. Sedaj komaj čakata prihodnje treninge in nova tekmovanja.

Nik pred štartom svoje skupine: miren, zbran.
Med tekom samim je sicer večkrat pogledal svoje
sotekmovalce in s tem po nepotrebnem izgubljal
hitrost – ko se bo tega odvadil, bo še hitrejši. V
svoji skupini je bil prvi. Na končno uvrstitev pa je
vseeno moral čakati prav do podelitve – šele
takrat je izvedel, da je tretji in bo dobil medaljo.
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Sara nastopa kot prava, izkušena športnica.
Ogrevanje, priprave na štart opravi, kot da je to
počela že velikokrat. V štartnih blokih (v sredini)
jo lahko vidimo povsem mirno in osredotočeno
na povelja štarterja. Čeprav jo zdaj spremljam že
od začetka šolskega leta, me s to zrelostjo vsakič
znova nekoliko preseneti.

Tokrat Sara ni odtekla svojega osebnega rekorda
– ta ostaja 9''44. V času vseh tekov je pihal
močan veter v prsi. Sarin tek je bil tokrat boljši,
kot prejšnji mesec v Šentjurju – tako bi ob
brezvetrju osebni rekord zagotovo odtekla.
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RASTEM, TOREJ SEM, ŽIVLJENJE S
ŠPORTOM - November 2012

Pohod VanganelMarezige

Dne 17.11.2012 smo se zbrali pred Zadružnim domom v Vanganelu. Krenili smo po POTI ZA SRCE
v Slovenski Istri od Vanganela do Marezig. Izbrana pot je bila zelo zanimiva in raznolika. Pretežno je
potekala v gozdu. Na poti smo se seznanili z Vanganelskim jezerom, oljčnimi nasadi in slapom
Morigla.
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»Dejavnosti programa Popestrimo šolo so mi všeč, ker
omogočajo otrokom lepo popestritev, ki je starši
velikokrat ne morejo.
Barbara Labor Omerzo, učiteljica
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RASTEM, TOREJ SEM, ŽIVLJENJE
S ŠPORTOM - Januar 2013

Plavanje v Aquaparku
Žusterna

Na mrzel zimski dan smo se zbrali v avli Aquaparka v Žusterni. Vsi nestrpni smo hitro odšli v slačilnice in
takoj v bazen ter seveda na tobogane. Neutrudno smo se spuščali po različnih toboganih, plavali v
bazenih in se odpočili v kotlih.
Ni manjkalo niti prijetnega druženja z različnimi igrami v vodi. V duhu sodelovanje in tudi tekmovanja
smo si podajali žoge, ciljali v koše in se preizkušali v različnih igrah.
Dan v Aquaparku je minil zelo hitro. Razšli smo se z željo po ponovnem , skupnem preživljanju prostega
čas s športom.
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KORAK ZA KORAKOM – Marec 2013

Pohod po poteh v
dolini Glinščice

Sobotno jutro je bilo oblačno in za ta letni čas kar hladno. V Piranu je v kombi vstopila Tadeja, v Kopru se
nama je pridružil Martin, odpeljali smo se v Italijo, v Boljunec, v dolino potoka Glinščica.
Glinščico obdajajo pravi hribi – sicer nizki, zato pa toliko bolj skalnati in strmi.
Nekaj minut hoda pred vasico Botač smo videli čudovit slap. Za Botačem smo se povzpeli na desni rob
doline in se po trasi nekdanje železnice spuščali skozi tunele nazaj proti izhodišču pohoda.
Ta dan je bil kar mrzel, morali smo biti dobro oblečeni. Kljub temu je bil pohod čudovit, imeli smo se res
lepo. »Kdaj gremo spet?« je bilo vprašanje, ki sem ga ob koncu dneva večkrat slišal. Kmalu, pa še druge
sošolce bomo povabili.
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RASTEM, TOREJ SEM, ŽIVLJENJE S
ŠPORTOM – Marec 2013

Tenis center Bernardin

V soboto zjutraj smo se zbrali na Bernardinu, tik ob igrišču za tenis. Pričakalo nas je oblačno, vendar
dokaj toplo vreme.
Da bi se dovolj dobro pripravili na igro, smo se najprej dobro ogreli. Naredili smo velik krog in vsak
posameznik v krogu je pokazal vajo.
Nato je napočil čas, ko nas je sprejela učiteljice tenisa Claudia. Skupaj z njo smo odšli na igrišče in tam
nam je pokazala osnove igranja tenisa.

Opremljeni s potrebnim znanjem smo se nato preizkusili še sami.
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LAHKO GREMO TUDI PO SVOJE
– Marec 2013

Pripravljalni pohod za
MEPI odpravo

Matavun – Podgorje – Artviže
…pa še skok v Javorje
A se še spomnimo, kakšno je bilo tisto nedeljo vreme? Glede tega ni potrebno dodati kaj drugega, kaj
ne? No, prišli so vsi – razen Erika, ki je šel z družino v Terme Olimia. (Pametno, kaj ne?!) A smo se glede
vremena kaj pritoževali? Ne, seveda, zakaj bi se pa! Dež, sneg, mraz in burja…nič hujšega. Saj smo imeli
nahrbtnike, pohodne palice, rokavice (skoraj vsi), kape (skoraj vsi), čevlje (skoraj vsi) malico in pijačo.
Predvsem pa veliko volje, želje, poguma, vedrine in optimizma.
Naj zgodbo povedo kar fotografije same.

Znamo, hočemo, zmoremo!
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KORAK ZA KORAKOM –
April 2013

Pohod na Slivnico
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DRUGIM IN SEBI – April 2013

MEPI prva pomoč

PRVA POMOČ – definicija prve pomoči se glasi: «prva pomoč je neposredna zdravstvena oskrba, ki jo
dobi poškodovanec ali nenadno oboleli na kraju dogodka in čim prej po dogodku, ki je opravljena s
preprostimi pripomočki in z improvizacijo, vštevši improvizirani transport, in ki traja toliko časa, dokler ne
prispe strokovna pomoč ali dokler z bolnikom ne dosežemo ustrezne strokovne pomoči«.
MEPI Prva pomoč je bila izvedena tako, da smo se skupaj učili na podlagi osebnih izkušenj in ugotavljali
novosti na tem področju. Poudarek je bil predvsem na praktičnem učenju, ki je zajemalo oskrbo
ponesrečenca z oskrbo, povijanjem in imobilizacijo.
Najbolj zanimive teme so bile:
- prva pomoč pri piku različnih insektov
- prva pomoč pri ugrizu živali
- prva pomoč pri opeklinah
- oskrba rane
- prva pomoč pri zvinu in zlomu.
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ŽIVLJENJE S ŠPORTOM Maj 2013

Spomladanski športni
tabor v Osilnici pri Kolpi

Veliko dogajanja, veliko športa, veliko adrenalina, narave. Nova prijateljstva. Prebedeni večeri, težka
jutranja vstajanja. Fotografije povedo en delček zgodbe, najpomembnejše stvari pa ostajajo v naših
mislih, v naših spominih.
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»Dejavnosti programa POPESTRIMO ŠOLO so pomembne,
ker tako otrokom ponudimo nove izkušnje in
pripomoremo k temu, da izboljšamo kvaliteto življenja.
Dobijo izkušnjo o kvalitetnem preživljanju prostega časa
in ne nazadnje doživijo tudi nekaj, kar jim starši ne
morejo nuditi.«
Tanja Filipčič Mrak, šolska psihologinja
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LAHKO GREMO TUDI PO
SVOJE – Maj 2013

Pripravljalna MEPI odprava

Petek, sobota. Od Pacuga do šole, s polnimi nahrbtniki – samo tako, za pokušino, kaj pomeni hoditi s
spalnico in kuhinjo na hrbtu.
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Življenje s športom – Junij 2013

Atletski miting v
Puli

Pula, atletski stadion, vročina, veliko udeležencev, ravno prava količina tekmovalnega naboja. Na
tem tekmovanju smo bili že prejšnje leto, zdaj lahko primerjamo dosežke in merimo naš napredek.
Ali smo zadovoljni? Smo. Vedno smo zadovoljni – če smo zraven, če se lahko merimo z ostalimi
mladimi atleti; pa če pravilno opravimo ogrevanje, če nimamo preveč težav pri privajanje na stadion,
na tekmovanje, če med tekom ali metom ali skoki ne delamo preveč nepotrebnih napak. Najbolj smo
veseli, kadar postavimo osebni rekord. Love na državne in svetovne rekorde pa prepuščamo drugim.
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TABORI – Julij 2013

Planinski tabor za
družine

S skupino učencev (nekateri učenci s svojimi starši, druge spremljal Tomaž) smo se julija pridružili
taboru za družine Planinskega društva Piran. Teden čudovitih dogodivščin na Pokljuki in v njeni okolici:
pohodi na Komno, Bogatin, Draška vrhova, Viševnik, Ablanco; pohod do Blejskega jezera s kopanjem;
večerni taborni ogenj; orientacijski pohod po Goreljku… Veliko doživetega vse do zadnjega večera, ko so
si novi udeleženci tabora ob tabornem ognju prislužili svoja planinska imena. No, zadnji dan nas je
čakalo še pospravljanje in čiščenja doma, nato smo se z obljubami o snidenju prihodnje leto razšli.
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LAHKO GREMO TUDI PO SVOJE
– Avgust 2013

Odprava na Kolpo

Sredi počitnic smo se s skupino starejših učencev, udeležencev MEPI skupine odpravili na Kolpo. Čolne
smo si izposodili v kampu Radenci, od tam so nas tudi prepeljali do štartnega mesta, podučili smo se o
osnovah veslanja na reki. Nato pa spust po reki, vse do kampa, kjer smo zvečer pripravili večerjo,
postavili šotore in prenočili. Zjutraj smo pospravili šotore, pojedli zajtrk in se ponovno odpravili po reki.
Tokrat od kampa navzdol, proti Črnemu morju. Do tja sicer nismo prišli, zadovoljni in ponosni na naš
podvig smo bili pa vseeno.
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Tabori – Avgust 2013

S počitnic v šolo
Tabor v Portorožu

Za zaključek počitnic smo pripravili tabor na morju – v Portorožu. Bivali smo v šoli, v kapacitetah
doma, kjer imamo spalnice, kopalnice, kuhinjo in pravo dnevno sobo s televizijo in izhodom na
balkon. No, eno noč so trije učenci spali kar zunaj, v šotorih pred šolo.
Dneve smo preživeli ob kopanju, igri ter nakupovanju in pripravi hrane. Da, nakupovali in kuhali smo
sami. Včasih z manj, včasih z več dobre volje, ampak kaj smo pa hoteli, jesti je pač treba. Ob večerih
smo šli na sprehod v Portorož, v Piran smo se peljali s turističnim vlakom, sicer pa smo se zabavali
kar v domu.
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KORAK ZA KORAKOM – September 2013

Gorniški tabor v
Dolomitih

»Sanjske gore«, pravijo nekateri. V Dolomite smo se odpravili v petek, 20. septembra. Do kampa v kraju
Colfosco pri Corvari smo potrebovali kar štiri ure vožnje. V kampu smo zasedli dve majhni leseni hišici, v
katerih smo spali, kuhali, počivali (to bolj malo) in se celo učili matematiko.
Nato pa gore, doline, prelazi, razgledi, hoja, utrujenost, jezera, gondole (brez nas!), kosilo na 2751m
nadmorske višine, malice vmes, nekaj lakote in žeje, nori avtomobili, pričevanja 1. svetovne vojne…in,
nazadnje, najtežje: zlaganje spalnih vreč.
Sanjske gore, čudovit izlet.
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RASTEM, TOREJ SEM, ŽIVLJENJE
S ŠPORTOM – September 2013

Pohod Črnotiče –
Podpeč z nabiranjem
šipka

Prvi pohod se je pričel nekoliko zgodaj, saj čakala nas je nekoliko daljša pot, s katere se tokrat nismo
vrnili brez izkupička. Nekje na polovici poti nas je pričakalo obilno grmičevje s trnjem in živordečimi
plodovi – šipek.
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RASTEM, TOREJ SEM, ŽIVLJENJE
S ŠPORTOM – Oktober 2013

Kolesarjenje ali rolanje
Žusterna - Izola

Toplega jesenskega dne smo se zbrali v sončni Žusterni. Po začetnem pregledu zaščitne opreme in
dogovarjanju o osnovnih in skupinskih pravilih ter ogrevanju, smo v manjših skupinicah krenili na pot v
smeri Izole. Po daljšem času smo prišli na cilj in tam se nekoliko odpočili in načrtovali povratek. Nekoliko
utrujeni a zadovoljni smo prispeli na cilj. Izmenjali smo si mnenja in občutke o današnjem skupnem
druženju in se poslovili z obljubo »DRUGIČ ŠE!«.
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KORAK ZA KORAKOM – Oktober
2013

Pohod okrog
Bohinjskega jezera

Bohinjska kotlina je sedmim učencem in njihovemu vodniku na sončno jesensko soboto nudilo ogromno:
nekaj obveznega mraza, jesenske odtenke barv, mirno gladino jezera, prijetno sprehajalno pot prekrito s
preprogo odpadlega listja, mnogo sonca. Na poteh ob jezeru je bilo kar veliko pohodnikov in
sprehajalcev, na jezeru pa smo poleg obvezne »taxi boat« videli tudi skupino mladih veslačev in
kakšnega ribiča. Sončna sobota, pogledi na Triglav in nekaj sanjarjenja o bodočih gorniških podvigih.
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RASTEM, TOREJ SEM, ŽIVLJENJE S
ŠPORTOM – November 2013

Odkrivanje reke
Rižane in ogled
labirinta na Vzročku

Meseca novembra smo se zbrali v nekoliko manjšem številu in odločili smo se, da raziščemo našo bližnjo
okolico, dolino reke Rižane in si pri tem ogledamo ter preizkusimo skrivne moči Rižanskega labirinta na
Vzročku. Pot sicer ni bila zahtevna, vendar smo pri tem opazovali naravo in odkrivali kaj vse nam je dano.
Čas za počitek smo izkoristili za metanje kamenčkov v reko Rižano. Pred povratkom smo se sprehodili še
po labirintu. Po tem smo malo izmenjali občutenja ob izkušnji in polni novih moči načrtovali povratek.
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