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Spoštovane bralke in bralci, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomlad je in vse se prebuja. Smo že v mesecu maju, ki nam postreže s 
cvetenjem različnih rož. Travniki so lepo barviti in že vohamo prvo 
pokošeno travo. Čas pa je tudi za novo številko domskega časopisa Na 
zelenici. V njej boste našli veliko zanimivih člankov ter povzetek 
dogajanja v našem domu. Lahko boste obudili spomine na decembrsko 
dogajanje. V kulinaričnem kotičku se boste kaj novega naučili, v 
ugankarskem kotičku pa smo poskrbeli tudi za vaše male sive celice. 
 
Uživajte ob branju! 
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SOCIALNA SLUŽBA 
 

 
Marija Volk, socialna delavka 
 

PREDSTAVITEV STANOVALCA 
DOLAR STANISLAV  je v naš dom prišel  januarja 2019. Z veseljem je 
ugodil naši prošnji, da se nam na kratko predstavi.  

O sebi je povedal: » Rojen sem bil v Rojah 
pri Šempetru, občina Žalec. Skupaj nas je 
bilo osem bratov in sester, rojen sem bil 
kot tretji v družini. Osnovno šolo sem 
končal v Šempetru, tri leta gimnazije pa v 
Žalcu. Oče je imel v najemu mlin pri 
nekem bogatem kmetu in je mlel moko za 
kmete in trgovino. Mlin je tekel noč in 
dan, razen pozimi, ko je struga zamrznila. 
Dokler sem   živel  doma sem pomagal 
očetu v mlinu.  Še skoraj kot otrok sem 
začel hoditi na delo v Celje, kjer  sem imel 
skromno stanovanje na podstrešju 
gostilne.  V tistem času sem videl v 
časopisu razpis, da poteka vpis v Nižjo 
gostinsko šolo. Prijavil sem se in bil 
sprejet. Tako sem se preselil v Ljubljano. 
Odločitev sem sprejel sam, saj so bili 

takšni časi, da smo morali otroci zelo zgodaj postati samostojni. V 
Ljubljani sem imel šolo in bivanje plačano, enkrat tedensko sem se 
vračal domov. V prvem letniku sem opravljal delovno prakso v Rogaški 
Slatini. V drugem letniku pa sem šel na prakso v Kranjsko Goro, v Domu 
pod Prisojnikom, katerega smo mi imenovali hotel Erika pod Prisankom. 
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Po zaključeni gostinski šoli sem se prvič zaposlil v hotelu na Bledu, zaradi 
pomanjkanja dela pa sem bil kasneje premeščen v Postojno. Po 
triletnem služenju vojaškega roka v mornarici sem si našel službo v 
hotelu Evropa v Celju. Kljub temu, da sem pridobil višjo kvalifikacijo sem 
vseskozi delal kot natakar. V letu 1960  je Občina Šoštanj renovirala 
stavbo, kjer je bil rojen Karel Destovnik Kajuh. Za gostinski obrat so iskali 
osebje. Bil sem sprejet za vodjo hotela Kajuhov dom. S sprejemom te 
službe sem pravzaprav prevzel 24- urni delovnik. Za časa mojega 
vodenja je bila v hotelu zelo bogata družabna dejavnost. Prirejali smo 
silvestrovanja, velikokrat je bila tudi glasba na vrtu pod kostanji. K nam 
so prihajali tudi tuji gostje. Včasih smo imeli toliko gostov, da smo hodili 
po terenu in iskali nadomestna prenočišča. Bil pa sem tudi predsednik 
turističnega društva, zato me je zanimal tudi razvoj turizma v kraju. 
Turistična zveza Slovenije mi je v letu 1967 podelila bronasti znak za 
nesebično, požrtvovalno in uspešno delo.  

V Postojni sem leta 1958 spoznal 
bodočo ženo s katero sva si dom 
uredila v Šoštanju. Začasno sem prvo 
stanovanje dobil   kar v Kajuhovem 
domu.  Nato smo se preselili na 
Tekavčevo. Po izgradnji stanovanj na 
Prešernovem trgu pa smo se preselili v 
novo večje stanovanje na Prešernov 
trgu, kjer sem živel do prihoda v Dom. 
V Šmartnem ob Paki sva si z ženo 
zgradila vikend, kamor sva zelo rada 
zahajala.  
 
 
 
 
 



GLASILO DOMA NA ZELENICI         MAJ 2019 

 

 

 8 

Že precej let tudi pišem. Že od leta 1953 krajše črtice, navdihnjene iz 
dogodkov ali pa izmišljene. V reviji Šoštanjski list sem objavil črtico 
Saturnia. V tej črtici opisujem ladjo z imenom Saturnia.  
Skozi moje življenje se je zvrstilo veliko ljudi. Spomine najraje obujam ob 
albumih, kjer imam zložene fotografije. Ob fotografijah se spominjam 
staršev, bratov in sester pa šolanja in prakse. Zelo lepe spomine imam 
tudi na hotel Eriko pod Prisankom. Tam sem se dobro počutil.  
Žal leta hitro minevajo. Zadnja leta sem preživljal sam. Samota me ni 
nikoli skrbela. Vedno sem užival ob poslušanju glasbe, reševanju križank 
in krajših sprehodih po Šoštanju. Skrbelo pa me je zdravje, kar je bil tudi 
glavni razlog, da sem se odločil za prihod v Dom. Tukaj se še vedno 
privajam. Na srečo me prijatelji niso pozabili, saj imam zelo veliko 
obiskov. Največ pa mi pomenijo obiski mojih treh sinov: Stanka, Darka in 
Jana.  
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ZDRAVSTVENA SLUŽBA 
 

 
                                                                          
  Dragica Jezernik, vodja tima 

   

LYMSKA BOLEZEN ALI DRUGAČE BORELIOZA                                                                                                                
Gre za bolezen, ki jo prenašajo bakterije (Borrelia burgdorferi)  in sicer z 
ugrizom okuženega klopa.  
 Pri nas, v naših krajih je bolezen skoraj izključno povezana z pikom 
klopa Ixodes ricinus, ki pa se okuži pri sesanju krvi malih gozdnih 
glodavcev, ptičev, lahko tudi večjih živali (npr. srne), ki predstavljajo t.i. 
naravni rezervoar za bakterije. Vsak človek, ki je bil izpostavljen ugrizom 
okuženih klopov, je torej dovzeten za razvoj bolezni.  
Dokazov, da bi bil možen prenos bolezni s človeka na človeka za enkrat 
še ni! 
Pomembno je tudi to, da se zavedamo, da predhodna okužba ne pušča 
zaščite pred boleznijo! 
Bolezen je zoonoza, (pomeni, da jo prenašajo živali), prizadene pa  kožo, 
živčevje, srce, sklepe in oči. Število primerov obolenja se v Evropi kar 
močno povečuje, Slovenija pa velja za t.i. »endemično«, kar pomeni, da 
je bolezen stalno prisotna in značilna za to področje.  
 
FAZE BOLEZNI 
Borelioza običajno poteka v treh fazah. V prvi fazi bolezni; nekje 3-32 
dni po ugrizu okuženega klopa, se pojavijo značilne spremembe na koži. 
Nastane rdečina, ki ne boli, počasi se širi po koži, na sredini bledi in dobi 
obliko kolobarja. Omenjena sprememba je lahko ena, lahko jih je tudi 
več na različnih delih telesa. Ni pa nujno, da je kožna sprememba sploh 
prisotna, težava pa je ravno zato še večja, ker v drugi in tretji fazi 
bolezni, ki je lahko od več mesecev ali let po okužbi, nastopijo znaki 
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prizadetosti številnih organov oz. celo organskih sistemov; kože, 
živčevja, sklepov, mišic, oči… 
 
POSTAVITEV DIAGNOZE 
Zagotovo je zelo pomembna zgodnja prepoznava bolezni, vendar se 
velikokrat ljudje sploh ne spomnijo, da bi jih ugriznil klop, oz. da bi kdaj 
imeli na koži kakršen koli rdečkast obroček oz. kolobar, ki so ga morda 
pa le spregledali, ali pa morda res ni bil prisoten.  
In dejansko je t.i. migrirajoči  eritem tista kožna sprememba,  ki običajno  
nastopi v začetni fazi, in je tudi najpogostejši klinični znak borelijske 
okužbe; rdeč kolobar, cca. 5 cm ali več. Omenjena sprememba je 
prisotna lahko od nekaj dni do več mesecev, lahko tudi srbi/boli ali 
peče.  
Zagotovo pa se bolezen potrdi v laboratoriju z ustreznimi 
laboratorijskimi testi. 
 
Zdravljenje in preventiva 
Zdravljenje Lymske borelioze poteka z antibiotiki in sicer v vseh fazah 
bolezni. 
Seveda pa je najbolj pomembna zaščita pred piki klopov, ter ukrepi s 
katerimi zmanjšamo tveganje za okužbo. Ob odhodu v gozd, po 
travnatih površinah, in po lokacijah za katere vemo, da obstaja tveganje 
za klope upoštevajmo: 

- nosimo svetla oblačila , ki precej delov telesa tudi pokrijejo, 
- uporabimo repelente; t.i. odganjalce klopov, 
- ob vrnitvi iz narave opravimo temeljit pregled telesa, najboljše, da 

se skopamo in pregledamo: pozorni smo na pregibe, poraščene 
dele, kožne gube, predel za uhlji, dimlje, pazduhe…. 
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V primeru, da opazimo klopa, ga čim prej in v celoti (z glavo) odstranimo 
z pinceto, ki je najboljša koničasta. Klopa je potrebno prijeti čim bližje 
koži, in ga potegniti naravnost navzgor; nič obračati levo in desno. 

Pomembno je tudi, da prisesanega klopa pred odstranitvijo ne mažemo 
z ničemer, ne z oljem, ne z nobeno kremo, ne sprejamo ga z lakom za 
lase…, skratka ne uporabljamo ničesar, razen pincete!  
Če sami ne zmoremo odstraniti klopa poiščemo pomoč, kajti, da se 
izognemo možnosti za okužbo, ga moramo čim prej odstraniti! 
In kar je pomembno in česar se moramo zavedati: cepiva, ki bi preprečil 
bolezen nimamo! 
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KUHINJA 
  Boštjan Fajs, Vodja prehranje 

ZDRAVA PREHRANA 
Zdrava prehrana postaja v svetu vse bolj pomembna, ker je povezana z 
načinom življenja in z vsemi procesi. Pestra, zdrava prehrana odgovarja 
vidikom sodobne in zdrave prehrane. Pripraviti hrano pomeni dati 
delček samega sebe, izreči neko sporočilo, dati nekaj svojega. 
Živila so živa od polja do mize, zato jih uživajmo spoštljivo. 
 
TOREJ KAJ JE ZDRAVA HRANA?  

Zdrava hrana je tista, ki je po izboru in sestavi primerna za 
prehranjevanje ljudi. Zdrava hrana naj bo harmonična, pravilna 
kombinacija živil, ki vsebuje vse kar telo potrebuje za obstoj. 
Na dan je priporočljivo zaužiti vsaj tri obroke, še bolje pet. Telo 
potrebuje nenehen dotok energije, predvsem glukoze. Več manjših 
obrokov preko dne zato zagotavlja najboljšo učinkovitost organizma in 
ohranja zdravje. Po zaužiti hrani se ne smemo počutiti utrujeni. Hrano 
uživamo sede v mirnem in prijetnem okolju. 
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Nenazadnje, si utrgamo dovolj časa za zajtrk, kosilo, malico ali večerjo? 
Pravijo, da je potrebno vsak grižljaj 30 krat prežvečiti. Za začetek 
poskusimo z vsaj 10 krat. Zagotovo bodo z uživanjem bolj zdrave 
prehrane tudi presežni kilogrami odšli, kot bi mignil. 
 
»Osnovni nauki za zdravo življenje so preveč enostavni, da bi jim ljudje 
verjeli.«  A.Trstenjak 

 

https://www.bodieko.si/zajtrk-je-najpomembnejsi-obrok-dneva
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FIZIOTERAPIJA 
 

    
     
 
    Marija Vrtačnik,  
     Fizioterapevtka 
 

REKREATIVNO GIBANJE JE ZDRAVO 
 
Danes na vsakem koraku slišimo nasvete:  

- več se gibaj, 
- bodi bolj telesno aktiven, 
- čim več se rekreiraj, 
- ukvarjaj s športom. 

 
Ni človeka, ki ne bi vedel, da pomeni gibanje ohranjanje in izboljšanje 
zdravja. Pa vendar se nam je včasih kljub dobri volji težko pripraviti, da 
bi začeli. Danes je glede na tehnološki razvoj in mehanizacijo, gibanje 
potrebno vsakomur ne glede na zaposlitev in spol – tako profesorju, kot 
kmetovalcu ali delavcem za strojem. Kdor je uspel spoznati potrebo in 
veselje do gibanja, je lahko spoznal tudi njegovo lepoto.  
 
Akademik Anton Trstenjak je dejal, da med vrednote, ki so pomembne 
za zdrav način življenja sodijo tudi spontano igranje otrok, telesna 
vzgoja v letih rasti in razvoja, šport kot tekmovanje in kot razvedrilo, 
zlasti pa rekreacija, katere namen je upočasnjenje duševnih in telesnih 
procesov staranja.  
 
Šporna vzgoja pomeni za mladino usmerjanje na napredno pot, na 
odklonilen odnos do vsega kar pomeni: 

- lenobo, 
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- življenje brez ciljev, 
- podleganje zasvojenosti, posebno glede kajenja in pijančevanja. 

 
Športno vzgojena mladina posveča del prostega časa razvedrilu v naravi, 
nešportna mladina pa raje poseda v zaprtih prostorih.  

 
Zaradi redne telesne vadbe smo 
odpornejši proti okužbam, zlasti proti 
prehladnim obolenjem. Zmerna 
(rekreativna) telesna vadba ugodno 
vpliva na odpornost proti nalezljivim 
boleznim. Po drugi strani obstajajo 
poročila, da vrhunski športniki bolj 
obolevajo za okužbami. Treniranje do 
mišične bolečine slabi imunski sistem in 
povečuje verjetnost obolevanja za 
nalezljivimi boleznimi. Zmerna telesna 
vadba človeka telesno in duševno 
sprošča, ker se količina stresnih 
hormonov v organizmu zmanjša. 
Ljudje, ki so se navadili svojo energijo 
usmerjati v telesno naprezanje, lažje 
prenašajo različne duševne 
obremenitve.  
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DELOVNA TERAPIJA 
 
 

          Meta Rojšek Breznik,  
                                                                                                                                            del. terapevtka 

MEDGENERACISKO POVEZOVANJE S 
PROJEKTOM »ŠOLA NEKOČ«  
Že od vsega začetka mi je zelo pomembno, da imajo naši stanovalci 
možnost medgeneracijskega druženja, saj jim to daje novo energijo in 
voljo. Medgeneracijsko povezovanje prinaša sodelujočemu novo 
kvaliteto življenja, zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti v kraju kjer 
živi, lajša osamljenost ter krepi duševno in telesno zdravje. Vse družbe v 
Evropi se starajo. Razmerje med mlajšimi in starejšimi generacijami se 
spreminja na račun povečanega števila starejših. Tudi v Sloveniji 
predstavljajo starejši največjo družbeno skupino. 15,4 % slovenskega 
prebivalstva ima več kot 65 let in le 15 % je mlajših od 15 let. Takšna 
struktura prebivalstva nam nakazuje družbene posledice v prihodnosti. 
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Lokalno okolje nam ponuja veliko možnosti za medgeneracijsko 
povezovanje. Vedno pa je najbolj pomembno povezovanje med mladimi 
in starimi. Vsi se iz tega nekaj naučimo. Stanovalci otroke učijo stvari, ki 
se jih oni spomnijo iz mladosti. Tudi kakšno igro, ki je šla že v pozabo. 
Otroci pa stanovalcem pomagajo pri težavah z novo tehnologijo, saj jo 
oni obvladajo in hitro rešijo kakšne probleme s telefonom ali 
računalnikom. S tem si predajajo pomembna znanja. Najbolj pa je 
pomembno druženje. Starejši ga zelo potrebujejo - tudi za boljše 
počutje. Mladi pa se, zaradi vsega virtualnega sveta, s tem učijo kako je 
pomembno druženje in navezovanje stikov. 

Osnovna šola Prebold je v letu 2018 praznovala častitljivo obletnico, 
svojih 200 let delovanja. V njihovo praznovanje smo bili vključeni tudi 
mi. Pomagali smo soustvariti kulturni dan – Šola nekoč.  
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V ponedeljek, 1.10.2018, se je šest stanovalk ponovno podalo guliti 
šolske klopi. Šolskih – prav ste prebrali. Stanovalke so pomagale pri 
izvedbi kulturnega dneva v Osnovni šoli Prebold z naslovom »Šola 
nekoč«. Vsaka stanovalka je šla v svoj razred in odgovarjala na vprašanja 
učencev. Kakšna je bila pot v šolo in nazaj? Katere potrebščine ste imeli 
pri pouku? Kakšne so bile šolske klopi? Ali ste v šoli dobili malico in 
kosilo? Ste imeli malico? Kaj pa reditelje? Kaj pa športni, kulturni, 
naravoslovni dnevi? Mogoče šola v naravi? Kakšen je bil odnos med 

učitelji in učenci? Kaj pa po končani šoli?.... Stanovalke so bile 
navdušene, kako je otroke zanimalo in z veseljem se bodo še vrnile. S 
tem medgeneracijskim srečanjem so se otroci veliko naučili, kako je bilo 
včasih in kaj vse jim šola nudi sedaj. 
Otroci iz Vrtca Prebold in učenci OŠ Prebold so redni gostje v našem 
Domu. Seveda jih vedno komaj čakamo, saj so druženja različnih 
generacij res edinstvena in nepozabna. 
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ALZHEIMER CAFE 
 
Društvo Spominčica je organizacija, ki pomaga svojcem oseb z demenco. 
Ena od njihovih dejavnosti je Alzheimer Cafe, ki redno poteka tudi v naši 
ustanovi. 
 

 ALZHEIMER CAFE: OBČUTJE SVOJCEV OSEB Z DEMENCO 
 
 

Tema novembrskega srečanja je bila »Občutje svojcev oseb z 
demenco«. Predavateljica Maja Jurjevčič, univ. dipl. psihologinja, je 
govorila o soočanju svojcev z demenco v družini, predvsem se je 
osredotočila na različna čustva, ki se ob tem pojavljajo. Pogovarjali smo 
se o težkih občutkih kot so krivda, sram, jeza, žalost in drugih, ki nas 
lahko prevzamejo ob skrbi za osebo z demenco.  
Po predavanju se je razvil tudi krajši pogovor, kjer so svojci oseb z 
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demenco povedali, kako blagodejno je, ko lahko o demenci odprto 
govorijo, saj se stigma glede demence v lokalnem okolju (in širši družbi) 
še vedno zelo čuti.  

 ALZHEIMER CAFE: VAJE ZA SPOMIN 
 

Tema januarskega srečanja je bila » Vaje za spomin«.  Srečanje je bilo 
bolj sproščeno. Predavateljici sta pripravili različne vaje, ki smo jih 
skupaj reševali. Bila je prijetna telovadba za naše možgane. Izvedeli smo 
tudi kaj novega. 
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 ALZHEIMER CAFE: DEPRESIJA MED STAREJŠIMI IN 
TEHNIKA SPROŠČANJA 

 

Tema marčevskega  srečanja je bila depresija med starejšimi in tehnike 
sproščanja. Predavala je gospa Veronika Kregelj, psihologinja. Najprej 
nam je pojasnila kaj je depresija, kako se lahko kaže in zakaj je 
pomembno, da jo pravi čas prepoznamo. Podala je tudi razlike med 
depresijo in demenco. Predstavila je tudi tehnike sproščanja.  
Povedala je, da je vsako sproščanje dobro, ker vsak ve kaj ga najbolj 
sprosti. Lahko je to sprehod, poslušanje glasbe, joga, meditacija. 

Predstavila nam je osnovno tehniko sproščanja, ki je trebušno dihanje. 
Bilo je zelo poučno predavanje iz katerega smo se naučili, da je 
pomembno pravi čas spregovoriti o svojih težavah, saj nam strokovnjaki 
lahko pomagajo.  
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16. FESTIVAL POTICE 
 

Festival potice je za Prebold nekaj posebnega. Letos so ga pripravili že 
šestnajsto leto zapored. S festivalom je pričelo društvo Podeželskih žena 
iz Prebolda, njihova gonilna sila je bila gospa Danica Uplaznik. Sedaj je 
festival, kot sami pravijo, podedovalo Turistično društvo Prebold, ki ga 
je pripravilo drugo leto. Na petkov festival prinesejo ljudje svoje potice 
na ocenitev. Tekmuje se v štirih različnih kategorijah: orehova potica, 
orehov kolač, smetanova potica z dodatki in kategorija potic, v katero so 
uvrščene vse ostale potice. Potice se ovrednoti z naslednjimi priznanji: 
priznanje za sodelovanje, bronasto, srebrno in zlato priznanje. Festival 
pa je dobrodelne narave. Potice so razstavljene do sobote popoldan, 
potem pa jih podarijo okoliškim Domovom.  

V četrtek, 11.4.2019 po zajtrku, se je skupina petih stanovalk dobila v 2. 
nadstropju. Hitro smo pogledali, če imamo vse sestavine. Spekle smo 
dve potici. Eno je bil velikonočni kolač, ki so ga spekle tri stanovalke, dve 
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stanovalki pa sta delali kokosovo potico. Ni nam šlo vse gladko. Testo je 
lepo vzhajalo, nadev pa nam je nagajal. Potica se je kljub temu lepo 
spekla, tako, da je čakala, da se jo naslednji dan odnese na ocenitev. 
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V petek, 12.4.2019 smo se ob 19. uri, udeležili 16. 
Festivala potice.  Seveda sodelujemo tudi aktivno. 
Letos smo spekli 5 potic. Sodelovali so stanovalci in 
kuhinja. Za potice smo prejeli eno zlato priznanje, tri 
bronasta priznanja in eno priznanje za sodelovanje. 
Najprej smo si ogledali razstavo, potem pa ostali še 
na prireditvi. Prireditev so popestrili z glasbenimi 
nastopi učencev Glasbene šole Žalec in Folklorne 
skupine Grifon. Vmes so na odru pripravljali potico. 
Razdelili so priznanja. Na koncu pa je gospod župnik 
še blagoslovil potice. Ob koncu prireditve smo lahko 
potice tudi poskusili. Bil je prijeten večer. 
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GOSPODINJSKA SKUPINA 
ISKRICA 
 
 

                    Monika Skočaj, 
         Animatorka 

 

RECEPT MARJETINE ROŽIČEVE POTICE 
Najprej naredimo kvašeno testo: 

 60 dag moke 

 2 žlički soli 

 2 dag kvasa 

 5 dag sladkorja 

 10 dag masla 

 3 rumenjake 

 3 dcl mleka 

 limonina lupinica 

 2 žlici ruma 
 
 
Vse sestavine zmešamo in pregnetemo v mehko testo. Vzhaja naj od 40-
50 min. Med tem časom, ko testo vzhaja naredimo nadev: 

 250 dag zmletih rožičev 

 2 dcl mleka 

 1 zavitek vaniljevega sladkorja  

 žlička cimeta 

 sneg 3 beljakov 

 6 dag sladkorja 

 3 dag masla. 
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Mleko zavremo, primešamo maslo in mlete rožiče in vse skupaj 
prevremo in ohladimo. Nazadnje primešamo še beljake, ki smo jih vtepli 
v trd sneg. 
Ko je testo vzhajano, ga na pomokani površini razvaljamo na 0,5 cm 
debeline in namažemo z nadevom. Zvijemo natančno in položimo v 
namaščen pekač. Po vrhu potico namažemo z rumenjakom, saj ko je 
pečena, je skorja potice lepo gladka. Pokrito pustimo še 40 min, da še 
enkrat vzhaja, nato jo damo peči v ogreto pečico za 1 uro na 180 stopinj.  
Dober tek! 
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Pravijo, da slike povedo več kot 1000 besed. Tako pa čas preživljamo 
na oddelku Iskrice. 
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OGLED PREDSTAVE NA OŠ PREBOLD 

 

Na povabilo ravnatelja, g. Petra Žureja, smo si v četrtek 18.4.2019 s 
stanovalci varovanega oddelka ogledali predstavo  z naslovom »Pozdrav 
pomladi« na OŠ Prebold. Prireditve se je udeležilo osem stanovalcev  ter 
dve gospodinji. Na šoli nas je pričakal ravnatelj, ter nas usmeril v 
telovadnico, kjer so za nas imeli pripravljen prostor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prireditvi so nastopili šolarji od prvega do petega razreda. Najprej so 
nastopili najmlajši, predstavili so se nam s tremi skladbami. V 
nadaljevanju programa pa so nastopili še malo starejši učenci.  Učenci 
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dramskega krožka so odigrali prikupno igro, o kralju ki je za svojo hčer 
izbiral moža po svoji meri.  
Nato je ravnatelj nagovoril vse prisotne ter  jim zaželel prijetno počutje 
na prireditvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proti koncu programa so sledili nastopi osnovnošolcev iz plesne sekcije, 
harmonikašev ter dveh deklic, ki sta nam zaigrali na violini. 
Stanovalci so neznansko uživali, še med vračanjem v Dom, so 
pripovedovali o predstavi. 
 

Pripravila: Ksenija Škrabar 
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PREDSTAVITEV ZAPOSLENEGA 
 
FRIZERKA KATJA SE PREDSTAVI 
 

V Domu sem zaposlena kot frizerka. 
Skrbim, da so vsi oskrbovanci redno 
postriženi, moški pa dvakrat na 
teden obriti. Naše oskrbovanke so 
zelo rade urejene, zato večkrat 
pridejo po frizuro. Nekaj pa je tudi 
takšnih, ki se pobarvajo ali pa si lase 
trajno skodrajo. 
 
Tiste oskrbovance, kateri ne morejo 
priti v salon, pa uredim kar v sobi. 
 
 
Moje delo je zelo razgibano in 
zanimivo, saj mi stanovalci pri delu 
večkrat povedo kakšno prigodo ali 
šalo, ter se skupaj nasmejimo. 
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DRUŽABNO DOGAJANJE 

 
V našem domu »Na zelenici« je vedno zelo živahno. Vsak, ki želi najde 
neko aktivnost zase in si tako krajša svoj prosti čas. V nadaljnjem smo 
vam pripravili pregled dogajanja od oktobra 2018 do aprila 2019.  

 
Zgodilo se je veliko družabnih dogodkov in nas obiskalo kar nekaj 
gostovo. Redno nas obiskujejo otroci. Sami pa smo se tudi podali na 
kakšen krajši izlet. 
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POGOVORNA SKUPINA DRUŠTVA 
HOSPIC 
 
 

Nada Trzan – Herman, 
društvo Hospic 

 

Pogovorna skupina društva Hospic, ki ga vodi prostovoljka Nada Trzan – 
Herman poteka vsako tretjo sredo v mesecu ob 10.30 uri.  Gospa Nada 
skupino vodi od leta 2017. Vsak mesec sama pripravi različne teme, 
seveda posluša in upošteva tudi želje stanovalcev. S sabo prinese tudi 
klavir, da urico popestri z igranjem in petjem. Stanovalci se vsak mesec 
veselijo njene skupine. Spodaj lahko preberete kaj se je v skupini 
dogajalo zadnjih šest mesecev.  
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Gospa Nada je zapisala: 
»V mesecu oktobru je bila tema moda. Začela sem pogovor o modi, ko 
smo bili mladi in dekleta smo se vsa spominjale mini kril in 
"najlonk"...bile smo premražene, a kaj hočemo; taka je mladost. G. Alojz 
je povedal, da je moral spomladi bos v šolo in včasih je potem zapadel 
sneg in je iz šole moral bos domov...tudi drugi so se pridružili z 
izpovedovanjem  kakšne težke izkušnje.  
Menim, da jim pripovedovanje o težkih dneh nekako pomaga premagati 
notranjo bolečino, ki je ostala iz otroških let. « 

 
»V mesecu decembru je bila iztočnica zgodba o Helen Keller in njeni 
izjemni volji, da premaga vse težave...seveda ob pomoči učiteljice Ane. 
Želela sem jih vzpodbuditi, da se spomnijo lastnih dejanj in naporov, ki 
so obrodili pozitivne sadove. Žal, ni bilo posebnega odziva. Potem sem 
jih skušala spomniti na pogumna dejanja svojih staršev, sorodnikov...Vsi 
so se strinjali, da je dobro, če se tega spomnimo in so obljubili, da bodo 
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o tem premišljevali in s temi dobrimi mislimi smo se razšli. Vso uro pa je 
bilo poleg pogovora prijetno vzdušje ob piškotih in sadnem soku.« 
 
»V mesecu januarju je bilo izhodišče "potovanja" - resnična, v knjigah ali 
v filmih...da v teh zimskih dneh "odpotujemo" z mislimi nekam ven. Bile 
so pripovedi o potovanjih na počitnice, prigode z avtom, s čolnom... 
Gospa Zlata je bila pravi raziskovalec morskih otokov. Najbolj pa smo se 
razgovorili o domačih krajih in posebno zanimive podatke je povedala 
gospa Štefka iz Cirkulan: od repnic na Bizeljskem, do nastanka prvega 
kurenta v Markovcih." 

 
 » V mesecu februarju je bila tema o starih običajih. Za izhodišče smo 
izbrali pogovor o starih običajih. Prinesla sem knjigo o različnih obrteh 
na Slovenskem, gospa Štefka pa knjigo Svet Belanov - Cirkulane. 
Pogovor se je vrtel okoli krofov, pusta in okoli pustnih običajev: 
- Markovci, od koder izvira naš kurent, 
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- veselje v Slavonskih vaseh, 
- pihalna godba v pustnem sprevodu v Ljubljani. 
Govorili smo tudi o čebelarstvu in pomenu čebel.« 
 
»V mesecu marcu je bila tema pogovora o spominu na svoj domači kraj. 
Za izhodišče smo imeli pogovor o  krajih oz. mestih, ki so jim ostala v 
spominu. Največkrat so opisali kraj, kjer so bivali večji del svojega 
življenja in so ga vzljubili. Gospod Drago je delal v Stuttgartu in se ga rad 
spominja; Senad se rad spominja Reke, kamor je s prijatelji hodil večkrat 
na morje. Stanislav je imel službo, ki je narekovala službene poti po vsej 
Sloveniji in bi se težko odločil, kateri kraj je najlepši. Mira je prišla kot 
mlado dekle v Slovenijo in je zelo vzljubila Ljubljano. Ker niso prišli vsi na 
vrsto, bomo temo nadaljevali naslednjič. 
Potem nas je obiskala prostovoljka s psom "tačke pomagačke" in smo 
imeli res prijetno druženje.« 
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»V mesecu aprilu je bilo izhodišče "kviz": zaigrala sem narodno pesmico 
in prisotni so ugibali, katera je. V glavnem so jih spoznali. 

Potem pa se je razvil pogovor o pesmih, ki se jih spominjajo. Gospa 
Štefka je povedala presenetljivo dolgo pesem "Živela deklica, po imenu 
Olgica". Vprašala sem tudi, če zna kdo kakšno narodno pesem drugih 
narodov in g. Stane je zapel makedonsko "Bitola". Potem smo skupaj 
zapeli še nekaj pesmi in čas je kar prehitro minil.« 
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KNJIŽNICA ŽALEC 
 
 
 

Od leta 2017 nas vsak mesec obišče ena izmed knjižničark iz Osrednje 
knjižnice Žalec. K nam prihajata gospa Irena in gospa Valerija. Vsak 
mesec pripravita za nas res prijetno srečanje z izbrano tematiko, ki se 
seveda veže na knjige. Enkrat letno pa jih tudi mi obiščemo, in sicer 
oktobra, ko pripravijo srečanje. 
 

 SREČANJE STANOVALCEV »KO SPREGOVORI SRCE, ZMORE 
GLAVA, ZMOREJO ROKE«  

V četrtek, 4.10.2018, smo se ob 16. uri popoldan, udeležili srečanja v 
Osrednji knjižnici Žalec z naslovom Ko spregovori srce, zmore glava, 
zmorejo roke. Srečanje stanovalcev domov, katerim knjižničarke vsak 
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mesec hodijo predstavljati knjige in brati, pripravijo vsako leto. Mi smo 
se tega srečanja udeležili drugič. Bili smo tudi nastopajoči, saj smo 
predstavili del naše dramske igre »Oddaja na zelenici«. Z njo smo 
nasmejali obiskovalce.  
 
Vsako srečanje je nekaj posebnega. Vedno so zanimive teme in zanimive 
knjige. Najbolj se nam je v spomin vtisnilo aprilsko srečanje.  
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Knjižničarka, gospa Irena, je zapisala: 

 
» V nekdanjem rudniku Zabukovica –Liboje so delale tudi ženske. Tistih, 
ki so delale na separaciji, to je v zunanjem delu rudnika, se je prijelo ime 
knapovke. Težke vozičke s premogom, hunte, so potiskale po tračnicah 
do separacije, tu so premog sortirale, očistile in pripravile za prodajo. 
Nekatere so z delom začele že pri petnajstih letih. Stanovalci doma so 
bili presenečeni, ko so odkrili, da je tudi v našem domu bivša knapovka, 
gospa Tilčka. Izrazili so ji spoštovanje. Do konca druženja so izvedeli 
mnoge zanimive podrobnosti iz njihovega življenja.«  
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TAČKE POMAGAČKE 
 

Te naše tačke vedno prinesejo največje veselje v naš Dom. Vedno jih 
komaj čakamo. V letošnjem letu so k nam pričele hodit še nove tačke, 
zato bi vam radi predstavili naše nove kosmate prijatelje. Z njimi se 
družimo in izvajajmo terapijo. Veste, najraje jih božamo in se stiskamo k 
njim. 

 
K NAM NA OBISKE HODIJO: 
 
 Tara – gladkodlaka prinašalka: zelo rada se uleže k stanovalcem, 

da jo lahko božajo. Obožuje igro z žogo. Seveda za kakšen 
priboljšek, tudi pokaže kaj zna. 
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 Oli – mešanček: kuža je bil najdenček. Zelo rad se boža. Zna 
pokazati veliko stvari. Najbolj nam je bilo pri srcu, ko nam je dal 
petko. 

 

 Fellow – bernski planšar: star je 
9 let. Zaradi svoje starosti je 
kuža že bolj miren. Najraje ima, 
da ga stanovalci božajo in 
češejo.  
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KULINARIČNA URICA  
 
Saj veste kaj pravi rek »Ljubezen gre skozi želodec«. Tako, da veste, da 
vedno radi kaj dobrega pojemo. Včasih si zaželimo tudi kaj takega, kar ni 
tako pogosto na našem jedilniku. Vedno, ko kaj kuhamo, diši po Domu 
in hitro se najde kar nekaj poskuševalcev. 

 
POMFRI KROMPIR 
 
Krompír je trajnica iz družine razhudnikovk, znana predvsem 
po gomoljih, ki se uporabljajo tudi kot živilo iz 
skupine povrtnin v prehrani ljudi. Danes je četrta najpomembnejša 
kulturna rastlina po količini pridelane hrane na svetu in bistven del 
kuhinje številnih kultur. Slovenska beseda krompir izhaja iz nemškega 
izraza grund Birne, v dobesednem prevodu talna hruška, ki se v 
nekaterih nemških narečjih še danes uporablja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina_(biologija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Razhudnikovke
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gomolj
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Povrtnina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prehrana
https://sl.wiktionary.org/wiki/de:Grundbirne
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Zelo radi imamo krompir, pripravljen na različne načine, ampak pomfri - 
tega si pa vedno najbolj želimo. V mesecu novembru smo si privoščili 
pomfri pečen v olju in pečen v pečici. Bil je odličen. 
 

PRAZNIČNI PIŠKOTI 
 
V decembru smo pred Miklavžem na oddelku spekli različne praznične 
piškote. Saj veste, za Miklavža morajo biti piškoti. Vse piškote smo na 
Miklavževanju tudi pojedli. Bili so odlični.  
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PEČENA JABOLKA 
 
V četrtek, 27.12.2018 smo se pred novim letom še malo posladkali. Ob 
10. uri smo imeli kulinarično urico. Letošnje leto nas je obdarilo z dosti 
sadja, zato smo se odločili, da si bomo spekli jabolka. Omamno je dišalo 
in bilo je slastno. Ali vas zanima recept? 
 SESTAVINE: 

- jabolka 
- med 
- sladka smetana 

 
POSTOPEK: 
Jabolka očistite, razrežete na polovice in odstranite sredino. Nadevajte 
jih po pekaču. V sredino vsakega jabolka dajte žlico medu. Po želji 
potrosite s cimetom. Dajte v ogrevano pečico na 180 stopinj. Pecite 30 – 
45 minut, da postanejo mehke. Postrezite jih na krožniku in dodajte 
sladko smetano. Pa dober tek! 
 

AMERIŠKE PALAČINKE 
 
V mesecu marcu smo se želeli malo 
posladkati. Odločili smo se, da bomo si 
pripravili ameriške palačinke. Seveda, 
da so bolj slastne smo čeznje naložili še 
sadje. Če si jih želite pripraviti sami, 
smo vam pripravili recept.  
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SESTAVINE: 

 4 lončki bele gladke moke 

 2 jajci 

 4 lončki mleka 

 pecilni prašek 

 6 žličk sladkorja 

 1 žlička soli 
 
POSTOPEK: 
V posodo damo moko, sol in pecilni prašek in vse skupaj dobro 
premešamo. V eno posodo damo rumenjake, v drugo beljake, ki jih 
stepemo v sneg. Rumenjakom dodamo sladkor in mleko ter zmešamo z 
mešalnikom. Zmes dodamo posodi z moko, soljo in pecilnim praškom. S 
kuhalnico dobro premešamo stepene beljake in dobljeno zmes. Z 
majhno zajemalko zajamemo zmes in jo zlijemo na sredino teflonske 
ponve, da se razlije v premer okoli 10 cm in zapečemo, dokler se ne 
pojavijo mehurčki. Nato obrnemo in pečemo do zlato rjave barve. 
 

JOGURTOVE MIŠKE S KAKVOM 
 

V mesecu aprilu smo se malo posladkali. Vedno smo 
veseli, če se med prostočasnimi aktivnostim tudi kaj 
dobrega pripravi. Eni se niso pustili motiti in so delali 
različne izdelke, urili so ročne spretnosti ali se igrali 
družabne igre.  
 
V kuhinji na oddelku, pa smo si pripravili ves material, 
da bomo naredili miške. Odločili smo se poigrati z 
okusi, zato smo v maso dodali kakav. Ostali stanovalci 
so hitro ugotovili, da omamno diši in prenehali s 
svojim delom in se sladkali z miškami, ki so bile 
odlične. Pa še recept, da si jih boste lahko pripravili. 
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SESTAVINE: 

 2 jajci 

 2 žlici sladkorja 

 1 navaden jogurt 

 2 jogurtova lončka moke 

 ½ pecilnega praška 

 sol 

 kakav 
 
POSTOPEK: 
Z mešalnikom zmešamo jajci in sladkor. Dodamo druge sestavine in 
dobro premešamo. Maso zajamemo z žličko in jo potopimo v vroče olje 
tako globoko, da se kar sama zvrne iz žlice. Cvrejo naj se na 170 
stopinjah od 3 do 5 minut. 
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PRIREDITVE 
 

OKTOBER 2019 
 

OBISK FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE  
Festival za tretje življenjsko 
obdobje (F3ŽO) je edinstvena 
prireditev za starejše v Sloveniji in 
največja tovrstna prireditev v 
Evropi. Je prostor povezovanja, 
izmenjave idej in ustvarjanja, 
posvečen aktivnemu staranju, 
izboljšanju kakovosti življenja 
starejših in uresničevanju 
solidarnosti med generacijami.  
Tudi mi smo prvič obiskali festival. 
V torek, 2.10.2018 se je skupina 
treh stanovalce odpravila na obisk 
Festivala za tretje življenjsko 
obdobje, ki je potekal v Ljubljani. 
Dan nam je dopuščal, da smo 
parkirali avto v Parku Tivoli in se 
sprehodili do Cankarjevega doma. 
Najprej smo bili vsi malo 

presenečeni nad gnečo. Ogledali smo si sejem, potem pa odšli poiskati 
Medgeneracijski oder, kjer so nastopali stanovalci iz DUFS Trbovlje. Po 
nastopu smo se odpravili domov. Na poti smo se vstavili še na Trojanah 
na krofih. Domov smo prišli polni vtisov. 
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SPREHOD V GOZD  
V sredo, 10.10.2018 se je skupina treh 
stanovalcev skupaj z delovno terapevtko, 
odpravila na sprehod v gozd. Ta sprehod je  
imel določen namenom, šli smo namreč 
nabirat kostanj. Že v dobri uri smo imeli dovolj 
kostanja za piknik. 

 
 
NASTOP MePZ ŠEMPETER 

V četrtek, 11.10.2018, ob 16. uri, smo 
imeli nastop Mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev Šempeter 
in glasbene skupine ŠEMBISS. Na oder 
so prišli s venčkom domačih. Potem je 
sledila njihova Himna Šempetrov. 
Zapeli so večinoma ljudske pesmi, ki so 
nam poznane.  
Na koncu je nastopila skupina 

ŠEMBISS. Končali so s pesmijo Rozamunda. Bil je prijeten popoldan. 
Pevci so izrazili željo, da bi radi še šli obiskati svojega nekdanjega člana, 
ki je naš stanovalec. Samo njemu so zapeli eno pesem. 

 
KOSTANJEV PIKNIK  

V petek, 12.10.2018 dopoldan, smo si 
pripravili Kostanjev piknik. Nekaj 
kostanja so nam skuhali v kuhinji. 
Nekaj smo ga najprej narezali in 
potem spekli zunaj pred Domom. Ker 
je zunaj bilo še hladno, so se ostali v 
avli sladkali z odličnim kostanjem. 
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NASTOP ANSAMBLA GOLTE 

V petek, 12.10.2018 ob 16.30 uri, nas je obiskali Ansambel Golte. 
Stanovalci so že komaj čakali, da pridejo. Hitro so uredili ozvočenje in 
zabava se je lahko začela.  
 

Ansambel Golte prihaja iz Zgornje Savinjske doline. Sedež ansambla so 
postavili v vedno cvetoče Mozirje. Igrajo narodno-zabavno in 
tudi zabavno glasbo. V osnovi gojijo klasičen trio z večglasnim 
fantovskim petjem. Skupna glasbena pot se je začela leta 2002, ko sta 
brata Andrej in Gregor Rak na srečanju godcev spoznala Tonija Drobeža. 
V takratnih najstniških letih jih je ljubezen do narodno-zabavne glasbe in 
zanimivih dogodivščin popeljala na pot skupnega muziciranja. Začeli so 
vaditi ter igrati na raznih zabavah in koncertih. Fantje so nam zaigrali 
nekaj svoji pesmi in nam vseh znanih Avsenikovih in Slakovih. Bile so 
polke in valčki, ki so bili primerni za ples. Čeprav nas že kaj boli in smo 
na invalidskih vozičkih se še vedno radi zavrtimo.  Bil je prijeten 
popoldan. Mi smo se naplesali. 
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NASTOP MEPZ PETROVČE  
 
V četrtek, 18.10.2018 ob 16.30 
uri, smo imeli nastop moškega 
pevskega zbora Petrovče. K nam 
so prišli že tretjič. Zbor je letos 
praznovali 60 letnico. Pri nas so 
že kar redni gostje in tudi tokrat 
so nam pripravili nekaj lepih 
pesmi, da nam še popestrijo te 
čudovite, sončne, jesenske dni.  
 

Za nas so pripravili prijeten popoldan. 
 

ROZA OKTOBER  
 
Rožnati oktober je mesec boja proti raku dojk, najpogostejšem 
malignem obolenju žensk v razvitem svetu. V mesecu oktobru po 
številnih državah sveta tečejo različne akcije ozaveščanja, katerih skupni 
namen je opozoriti na bolezen, pomen pravočasnega odkrivanja in 
učinkovitega zdravljenja ter nenazadnje podpora vsem tistim, ki se jih je 
bolezen že dotaknila. 
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V torek, 23.10.2018, smo tudi v enoti Prebold obeležili Rožnati oktober 
– mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Predstavitev nam je 
pripravila zasavska skupina za samopomoč bolnikom z rakom, ki deluje 
pod okriljem Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Seznanile so nas s 
samopregledovanjem prsi in razložile pomen roza pentlje.  
 

TURNIR V RUSKEM KEGLANJU  
 
V petek,26.10.2018,  se je ekipa dveh 
stanovalcev skupaj s fizioterapevtko 
udeležila tekmovanja za Pokal Šenek, ki je 
potekal v Domu upokojencev Polzela. 
Tekmovali so v ruskem kegljanju. 
Tekmovanje je že tradicionalno. 
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DAN REFORMACIJE  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V torek, 30.10.2018, smo z literarno urico obeležili dan reformacije. 
Zakaj literarna urica? Ker je bila reformacija na Slovenskem zelo 
pomembna. Takrat smo dobili prvo knjigo v našem jeziku.  
Pripravili smo si literarno urico o slovenski besedi. Stanovalka Majda je 
pričela urico in nekaj povedala o dnevu reformacije. Potem smo se 
pogovarjali, zakaj je to za nas Slovence pomembno. Na koncu pa smo 
zaključili še z nekaj pesmimi Toneta Pavčka. 
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NOVEMBER 2018 

 

MARTINOVANJE  

 

V četrtek, 8.11.2018 ob 16.30 uri, smo imeli Martinovanje. Med nas smo 
povabili Moški pevski zbor Pod gradom iz Celja. Najprej so nam zapeli 
nekaj pesmi, potem je med nas prišel sam Sv. Martin, ki nam je povedal 
nekaj pametnih modrosti. Blagoslovil je vino, mi pa smo se na koncu 
posladkali še z jabolčnim zavitkom. 
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GLASBENA PRIREDITEV  
 
V sredo, 14.11.2018 ob 10. uri, smo imeli glasbeno prireditev. Kaj je 
lepšega kot zvoki harmonike oz. frajtonarice? Obiskal nas je Peter 
Kočevar, učenec Primoža Zvira in nam pripravil glasbeni dopoldan.  

V pol ure je zaigral različne pesmi. Ni pa manjkalo nam znanih pesmi, od 
Avsenika in Slaka. Seveda smo tudi zaplesali. 
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PRAVI MOŠKI SKRBI ZASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V petek,16.11.2018 ob 10. uri, so nas ponovno obiskale članice Društva 
onkoloških bolnikov Slovenije iz Skupine za samopomoč bolnikov z 
rakom Trbovlje. V mesecu novembru, ki je posvečen moškim, so 
pripravile prireditev Pravi moški skrbi zase in predstavili kaj je 
pomembno za zdravje in skrb zase. 
Vsakega tretjega moškega v življenju čaka boj z eno najtežjih bolezni 
sodobnega časa: rakom. 
S pravočasno spremembo življenjskega sloga, z večjo pozornostjo na 
telesne spremembe, predvsem pa s hitrim obiskom zdravnika, lahko 
bistveno pripomorete, da boste iz te bitke izšli kot zmagovalci. 
Spoznajte se z najbolj razširjenimi raki med moškimi, naučite se 
prepoznati njihove simptome in kako ukrepati pravi čas. 
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NASTOP MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA GRIŽE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V četrtek, 22.11.2018 ob 16. uri, nas je obiskal Mešani pevski zbor Griže. 
Obiskali so nas že tretje leto. Pripravili so nam lep program s pesmimi, ki 
gredo v uho in smo zraven zapeli. Za popestritev programa so s sabo 
pripeljali skupino Ubrane strune. Lepo je bilo slišati citre. 
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DECEMBER 2018 

POČASTITEV FRANCETA PREŠERNA  

 
V ponedeljek, 3.12.2018 ob 10.30 uri, smo imeli literarno urico. Slovenci 
kar malo pozabimo, da je tudi 3. december pomemben za našo 
literaturo, saj se je na ta dan rodil naš največji pesnik France Prešeren. V 
ta namen smo v Domu pripravili prijetno druženje. Obiskala nas je naša 
prostovoljka Ida in za nas pripravila prijetno druženje. Spomnili smo se, 
kaj vse vemo o našem pesniku. Recitirali smo njegove pesmi.  
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MIKLAVŽEVANJE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V četrtek, 6.12.2018 ob 16. uri, smo imeli Miklavževanje. Na letošnje 
Miklavževanje smo povabili tudi svojce. Zbralo so se v lepem številu. 
Najprej je program pripravil otroški pevski zbor Sonček Prebold. Zapeli 
so nekaj pesmi, potem pa še zaigrali na klaviature, kitaro in violino.  
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Potem so se predstavile sestre Vačovnik iz Mozirja. Zapele so in zaigrale 
na harmoniko in citre. Otroški pevski zbor je s pesmijo priklical svetega 
Miklavža.  

 
Ta je najprej povedal nekaj besed, potem pa je med stanovalce razdelil 
darila. Tiste, ki niso mogli priti, je obiskal v sobah. Stanovalci, zaposleni 
in svojci so se družili in uživali v pecivom, ki smo ga spekli zaposleni. Bil 
je prijeten popoldan. 
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OBISK ŽUPNIJSKEGA KARITASA PREBOLD  
 
V ponedeljek, 10.12.2018 
dopoldan, nas je obiskala 
gospa Tončka. Vsako leto nas 
decembra obiščejo članice 
Župniškega Karitasa Prebold. 
Za vse stanovalce pripravijo 
vizitke z lepimi željami.  
 
 

DRAMSKA IGRA OŠ PREBOLD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sredo, 12.12.2018 ob 11. uri, so nas obiskali učenci 4. razreda. Za nas 
so pripravili igro o Miški. Miška je spekla piškote za svojo mamico. Na 
poti čez gozd sreča različne živali in jim ponudi piškot. Na koncu ji za 
mamico ostane le en piškot. Miška je žalostna, ampak mamica jo 
pohvali, da je prav ravnala, ko je delila.  
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NASTOP ŽENSKEGA PEVSKE ZBORA KUD SVOBODA 
GRIŽE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V četrtek, 13.12.2018, so nas ob 16. uri obiskal pevke Ženskega 
pevskega zbora KUD svoboda Griže. Njihova zborovodkinja je Vesna 
Turičnik Popovski. S svojimi nastopi so nam zveste že 8 let. Za nas so 
pripravile program božičnih pesmi.  
 
Pričele so s pesmijo Sveta noč. Pričarale so nam praznično vzdušje. 
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OBISK PRIREDITEV OB 200. LETNICI ŠOLE V PREBOLDU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V četrtek, 13.12.2018 ob 18. uri, smo obiskali prireditev ob 200. letnici 
šolstva v Preboldu, ki je bila v športni dvorani. Učenci, učitelji in gosti so 
pripravili čudovito prireditev. Preko časovnega stroja so predstavili 
različna obdobja, ki so bila pomembna za preboldsko šolo. 
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ŽIVE JASLICE IN PRAZNIČNA ZABAVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesec december je res prazničen mesec. Seveda je v tem mesecu našim 
stanovalcem dostikrat tudi hudo in čutijo domotožje. Svojci jih sicer 
obiskujejo, ampak na dan vseeno pridejo spomini, kako so praznovali 
doma.  
 
Zaposleni v enoti Prebold, se trudimo, da bi jim bilo čim lažje. 
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V četrtek, 20.12.2018 ob 16. uri, smo za njih pripravili posebno 
prireditev. Naša avla se je spremenila v praznično dvorano. Lepo 
okrašene mize so bile polne. Komaj smo čakali, da se prične. 

 
Stanovalci in zaposleni so pripravili žive jaslice. Z petjem je nastop 
dodatno polepšal otroški pevski zbor Sonček iz Prebolda. Med branjem 
in petjem se je dogajala božična zgodba, ko se je rodil naš odrešenik. 
Zgodba se je zaključila z voščilom:  

»Čudeži obstajajo! 
Le verjeti je treba vanje. 

Naj bo novo leto 
polno čudežev za vse.« 

 
Na koncu zgodbe smo vsi skupaj zapeli pesem, ki je nastala pred 200 leti 
in jo sedaj ob Božiču pojejo po vsem svetu - vsem znano Sveto noč. 
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Izza vogala je prišel Božiček s polnim košem daril. Med potjo se mu je 
pridružila gospa direktorica Danica Hren. Skupaj sta nagovorila 
stanovalce. Potem je gospa direktorica izrekla še voščilo. Zaposleni so 
razdelili darila.  
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Nato se je pričela praznična zabava z družinskim ansamblom 
Zavolovšek. Med petjem so stanovalci dobili slastno večerjo. Sledilo je 
druženje. Nekaj pogumnih je tudi zaplesalo. Stanovalci so veseli in polni 
vtisov šli v svoje sobe. Bil je res čaroben večer poln drobnih pozornosti, 
kot čokoladna sladica, ki smo jo pojedli.  
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NASTOP PEVKE TREH VASI  
V petek, 21.12.2018 ob 10. uri, so 
nas obiskale Pevke treh vasi z 
muzikantoma. Za nas so pripravile 
prijeten progam, v katerega so 
vključile tudi božične pesmi. 
Zažele so nam vse lepo ter upajo, 
a se spet vidimo prihodnje leto. 
 

 
 

 
SVETA MAŠA IN PRIHOD LUČI MIRU  
V ponedeljek, 24.12.2018 na božični večer, ko se je rodil naš odrešenik, 
smo se tudi mi zbrali pri sveti maši. Seveda je bila ta bolj svečana. Med 
sveto mašo je pel mešani pevski zbor. Skavti so prinesli tudi k nam Lučko 
miru iz Betlehema, da nas bo grela ob teh prazničnih dneh.  
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Ob tem so tudi prebrali njeno poslanico: 
Plamen je v mojih rokah. Gori in me greje. Prepričala me je njegova 

toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga širim 
naprej –  poiščem bližnjega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in 

mu pomagam. 
 Toda kako? 

Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela plamen. 
Da ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav tako moram jaz, da ohranim 
mir, darovati samega sebe. Vendar sveča z gorenjem izginja, človek pa 

nikoli ne izgine, če gori iz ljubezni. 
Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj, ki 

ga ne bo pogasil noben nemir. 
 

ŠPORTNO DRUŽABNO SREČANJE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V petek, 28.12.2018 ob 10. uri, smo se zbrali v avli. Saj veste, da se med 
praznikih dosti je, zato je potrebno tudi malo pomigat. Ni boljšega, kot 
športno zabavne igre. Ob teh pozabimo, da migamo, pa še tekmovalni 
smo. Super je bilo. 



GLASILO DOMA NA ZELENICI         MAJ 2019 

 

 

 79 

SILVESTROVO GLASBENO DRUŽENJE  
 
Pa je prišel zadnji dan leta 2018. Vsi smo bili že v mislih, kaj nam bo 
prineslo leto 2019. Seveda si vsi želimo zdravja in sreče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ponedeljek, 31.12.2018, smo se ob 10. uri, še zadnjič v letu 2018 zbrali 
v avli Doma. Med nas smo povabili dva harmonikaša, Mateja in Petra, ki 
sta nam z zvokih harmonike polepšala dopoldan.  
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Gospa direktorica je vsem zaželela vse najlepše v novem letu. Voščila je 
tudi predsednica domske skupnosti. Potem smo skupaj nazdravili. Da bo 
novo leto sladko, so poskrbeli v naši kuhinji, kjer so nam spekli slastno 
torto. 
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JANUAR 2019 

NASTOP OKTETA ZAVODNJE  
 

V četrtek, 3.1.2019 ob 16. uri, nas je obiskal Oktet Zavodnje. K nam so 
prišli prvič. Oktet Zavodnje je bil ustanovljen leta 1977. Najprej so se 
zbirali zaradi veselja do petja in druženja ob domači pesmi ob 
»domačem ognjišču« pri Jožetu Grabnerju, ki je bil njihov vodja, hkrati 
pa je imel tudi nekaj glasbenih izkušenj. Kmalu se je njihov glas razširil 
izven zidov in začeli so jih vabiti na nastope na različne prireditve v 
domačem kraju. Njihova pesem se je slišala na pogrebih, proslavah in 
raznih drugih dogodkih. Predstavili so se z božičnimi pesmimi, ki so za ta 
čas še vedno primerne. Tem je sledilo  še nekaj ljudskih pesmi. Bil je 
prijeten popoldan.  
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NASTOP SKUPINE PESMCA  
 

 

V četrtek, 17.1.2019 ob 15.30 uri, nas je obiskala skupine Pemsca iz 
Braslovč. Najprej so se nam predstavili, saj so pri nas nastopali prvič. 
Prepevali so razne ljudske pesmi, s sabo pa so imeli tudi doma narejene 
inštrumente. Bila pa je zanimiv repertoar ljubezenskih pesmi. Polepšali 
so nam deževen četrtek.  
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FEBRUAR 2019 

 
POČASTITEV SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V sredo, 13.2.2019 ob 10. uri, nas je obiskal Mešani pevski zbor 
medobčinskega društva invalidov Žalec. K nam prihajajo vsako leto. 
Letos so za nas pripravili poseben nastop.  
Med nastopom so prebirali življenjepis našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna in prebirali njegovo poezijo. Tako smo počastili 
slovenski kulturni praznik. Pevski zbor je s svojim petjem popestril 
prireditev, ki jo je končal z izvedbo Avsenikove skladbe Muzikant naj bo. 
Bil je prijeten dopoldan. 
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NASTOP LJUDSKIH PEVK PUŠELJC  
 
V četrtek, 21.2.2019 ob 16. uri, so 
nas obiskale Ljudske pevke Pušeljc iz 
Zgodnje Savinjske doline. Skupino 
sestavljajo štiri pevke. Skupaj so že 
20 let. Nastopale so tudi že v tujini 
in izdale nekaj zgoščenk. Prepevajo 
stare ljudske pesmi.  
 
 
 

Program popestrijo z igranjem na doma izdelane inštrumente. Seveda 
brez harmonike ne gre. Ena od članic je tudi pesnica in je vmes prebrala 
nekaj svojih pesmi. Na koncu so nas tudi povabile, da skupaj zapojemo. 
Ena od takih pesmi je bila Slakova – Čebelar. Bilo je prijetno  
popoldansko druženje. 
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NASTOP ANSAMBLA ULTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V četrtek, 28.2.2019 ob 16.30 uri, nas je obiskal ansambel Ultima. 
Ansambel sestavlja pet fantov, ki je so med nas prinesli mladost. O sebi 
so zapisali: »Ansambel Ultima deluje od začetka leta 2016. Svojo pot 
smo začeli kot trio s pevcem ter pevko. Ansambel deluje kot petčlanska 
fantovska zasedba. Na naših špilih radi igramo skladbe legend (Avseniki, 
Slak, Stare, Mihelič, Klavžar...), pa tudi novejše (Modrijani, Gadi, Mladi 
dolenjci...). Prav tako v živo izvajamo zabavno glasbo, kjer se najde nekaj 
za vsak okus, od dalmatinske, ex-yugo rocka, rock’n’roll-a, plesne, pop 
glasbe. Seveda pa predvsem radi zaigramo naše avtorske skladbe. »  
S svojim igranjem in petjem so nam polepšali četrtkov popoldan, mi pa 
smo z veseljem zraven zapeli in zaplesali. 
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MAREC 2019 

PUSTNO RAJANJE  
V torek, 5.3.2019, je bilo tudi v 
Domu Prebold pustno 
razposajeno vzdušje. Ob 10. uri 
smo že komaj čakali, da se nam 
pridejo pokazati otroci. Za glasbo 
pa je poskrbel Duo Evergreen. 
Najprej so prišli otroci iz vrtca 
Prebold, ki so z nami zarajali. Na 
sprehodu so bili tudi učenci 
Osnovne šole Prebold, ki so se na 
hitro ustavili v našem Domu in se 
nam pokazali. Seveda smo se tudi 

mi malo na maskirali in naplesali. Da pa je bil to pravi pustni dan, so 
poskrbeli v kuhinji, saj smo se tudi mi sladkali s krofi. 
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NASTOP FOLKLORNE SKUPINE PETROVČE  
 

V četrtek, 7.3.2019 ob 16.30 uri, 
nas je obiskala Folklorna skupina 
Kobula iz Petrovč. Skupina deluje 
pod okriljem Kulturnega društva 
Petrovče. Za nas so pripravili 
nekaj folklornih plesov. Popestrili 
so program s petjem. Zaigrali tudi 
valček pri katerem smo z njimi 
zaplesali.  
Na koncu pa so zaplesali moški 
ples s klobuki. Bil je prijeten 
popoldan.  
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ČOFOTALI  
V ponedeljek, 11.3.2019 ob 12. uri, 
se je skupina treh stanovalcev 
skupaj s fizioterapevtko in delovno 
terapevtko odpeljala v DUFS 
Trbovlje. Obiskali smo bazen. Bili 
smo zelo veseli, da smo lahko šli 
malo plavat. Vmes smo imeli tudi 
vodno telovadbo. Na koncu pa nas 
je gospa direktorica povabila še na 
kavo. Bilo je super. 

 

NASTOP LJUDSKIH PEVK MALTEŽANK  

V četrtek, 14.3.2019 ob 15. uri, so 
nas obiskale Ljudske pevke 
Maltežanke iz Polzele. Obiskale so 
naš že leta 2016. Za nas so 
pripravile program s petjem in 
skeči. Zapele so nam same znane 
pesmi. Vmes po so zaposleni v 
kuhinji poskrbeli, da smo se 
posladkali. Bil je prijeten 
popoldan. 
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KUHARSKA URICA V DUFS TRBOVLJAH 
 

V torek, 19.3.2019, smo bili 
povabljeni v DUFS TRBOVLJE, da se 
pridružimo njihovim stanovalcem ob 
kuhanju z gospo Mojco. Z veseljem 
smo se odzvali povabilu. Ob 8.30 uri 
se je skupina petih stanovalcev 
odpravila proti Trbovljam. Na Podmeji 
so bile prave zimske razmere.  
 

 
Hecali smo se, da bi se lahko šli kepat. V Trbovljah je bilo že vse 
pripravljeno. Vključili smo se v skupino in pričeli s pripravo jedi. 
Pripravili smo ribje čufte v paradižnikovi omaki, rožičeve mafine ter 
limonado. Seveda smo tudi poskusili kako dobro smo skuhali. Preden 
smo se odpravili nazaj v Prebold, smo spili še kavico in skupaj zapeli. Bilo 
je prijetno druženje. 
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NASTOP MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD »FRANCETA 
PREŠERNA« VOJNIK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ponedeljek, 25.3.2019 ob 16. uri, nas je obiskal Moški pevski zbor KUD 
»Franceta Prešerna« Vojnik, pod vodstvom zborovodkinje gospe Emilije 
Kladnik Sorčan. Za nas je pripravil koncert ob materinskem dnevu z 
naslovom »Moja mila draga mati«. Pripravili so lep glasbeni program, 
kot so sami rekli, so se sprehodili s pesmimi čez različne življenjske 
interese. Zapeli so Soldaška, Flosarska, Gasilska, Planinska… Sledil je 
šopek ljubezenskih pesmi. Za konec, kot se za ta dan spodobi, še pesem 
namenjena mamam. Res so nam polepšali dan. 
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APRIL 2019 

NASTOP FOLKLORNE SKUPINE BLAGOVNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V četrtek, 4.4.2019 ob 16. uri, nas je obiskala Folklorna skupina 
Blagovna iz Proseniškega. Vsako leto nas obiščejo in nam polepšajo 
popoldan. Folklorna skupina starejših plesalcev iz Šentjurja je 
sestavljena iz sedmih parov in dveh muzikantov.. Povprečna starost 
plesalcev je 72 let. Pravijo, da jih druži ljubezen do ljudskega petja, plesa 
in starih običajev. Za nas so pripravili program s petjem ljudskih pesmi - 
Po cesti gresta fanta dva in Dokler sem še mlad. Potem pa so zaplesali 
splet štajerskih plesov in splet prekmurskih plesov. Na oder so povabili 
tudi nas.  
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SVETOVNI DAN ZDRAVJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja, ki že drugo leto zapored 
poteka pod geslom Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za 
vsakogar, vsepovsod. 
Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato je izjemno 
pomembno, da vsem omogočimo dostopnost do zdravstvenih storitev, s 
čimer prispevamo tudi k zmanjševanju neenakosti v zdravju. V Sloveniji 
imamo na voljo širok nabor preventivnih zdravstvenih programov. Z 
udeležbo v preventivnih programih prebivalci Slovenije uresničujemo 
svojo pravico do zdravja, hkrati pa prevzemamo tudi svoj del 
odgovornosti zanj. 
V ponedeljek, 8.3.2019, so nas ob 10.uri, obiskali iz Zdravstvenega doma 
Žalec. Ob obeležitvi Svetovnega dneva zdravja so izvedli delavnico. 
Stanovalcem so izmerili krvni sladkor, pritisk in holesterol. Stanovalci so 
se druženja veselili. Seveda so odgovorili tudi na vsa vprašanja. Saj veste 
zdravje je vedno najbolj pomembno. 
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USTVARJALNA DELAVNICA : BUTARE  
V četrtek, 11.4.2019 ob 14. uri, 
smo preizkušali, kako imamo še 
spretne prste. Pod vodenjem 
delovne terapevtke in gospodinje 
Marjete, smo izdelovali butare. 
Butare oz. snope delamo v 
Sloveniji pred cvetno nedeljo. Po 
stari tradiciji, se nese zelenje na 
cvetno nedeljo k maši. V butari 
mora biti 7 različnih vrst zelenja.  
 

Naše roke so še spretne in naredili smo kar nekaj butar, ki jih bomo v 
petek odnesli k maši. 
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SV. MAŠA  
V petek, 12.4.2019 ob 10. uri, nas je 
obiskal gospod župnik in za nas 
daroval sveto mašo. Postala je že 
tradicija, da imamo v postnem času 
mašo pred cvetno nedeljo. Gospod 
župnik nam prinese oljčne vejice, mi 
pa izdelamo butare. Vse to blagoslovi 
pri maši. 

 
 

OBDARITEV  
V petek, 12.4.2019, po Sv. maši so nas 
obiskale članice Župnijskega Karitas Prebold. 
Obiskali so vse stanovalce in jih obdarili z 
darili za prihajajoče praznike. 
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NASTOP KNAPOVSKIH PUNC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V torek, 16.4.2109 ob 16.uri, so nas obiskale Kanpovske punce. Pevke 
prihajajo iz Zagorja. Delujejo pod okriljem društva za osteoporozo. 
Oblečejo se v knapovska oblačila. Seveda pa zraven njih pride tudi 
Pekmandelc – jamski škrat. Vmes povejo nekaj šal. Zapele so knapovske 
pesmi in nam polepšale popoldan. 

 

PREBOLDSKI GAJ  

V sredo, 17.4.2019, 
popoldan po kosilu, smo 
se odpravili na sprehod. 
Odločili smo se, da se 
bomo odpravili do 
Preboldskega gaja, ker 
smo opazovali kako vse 
cveti. 
 



GLASILO DOMA NA ZELENICI         MAJ 2019 

 

 

 96 

OBISK PRI GOSPE DIREKTOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V četrtek, 18.4.2019 dopoldan, se je skupina stanovalcev odpravila na 
bazen v Trbovlje. Pred plavanjem smo obiskali še našo gospo 
direktorico, ki nas je pogostila s kavo in pecivom. Vsakemu je tudi 
podarila velikonočne pirhe. 
 

ČOFOTALI SMO  
V četrtek, 18.4.2019, po telovadbi, smo se odpravili razmigat. Odpeljali 
smo se v Trbovlje v Dom. Po obisku pri gospe direktorici, smo se hitro 
preoblekli in skočili v bazen. Malo smo špricali, malo telovadili in tudi 
malo peli. Polni vtisov smo se odpravili domov. 
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OBISK DOMA ŠENTJUR  

V petek, 19.4.2019, se je skupina stanovalcev, v spremstvu delovne 
terapevtke, opravila na obisk v Dom Šentjur. Najprej smo si ogledali 
njihovo velikonočno razstavo izdelkov. Potem so nas popeljali po Domu. 
Na koncu smo še poklepetali ob kavi. Bil je prijeten dopoldan. 
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BARVANJE PRIHOV  
 
V petek, 19.4.2019 ob 10. uri, smo obujali 
spomine na dom. Pripravljali smo pirhe. Na jajca 
smo dali rožice in vse to zavili v nogavico, potem 
pa so v kuhinji skuhali jajca v čebulnih olupkih. 
Sedaj imamo lepe pisanke. 

 
 
 
 
 
 
 

VELIKONOČNI ZAJČEK NA OBISKU   
 
V petek, 19.4.2019, nas je dopoldan 
obiskala gospa direktorica. Z zajcem v 
rokah je prišla med in nam zaželela 
lepe velikonočne praznike. Podarila 
nam je bombone in pomaranče. 
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PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU  

V sredo, 24.4.2019 ob 10. uri, so nam učenci Osnovne šole Prebold, pod 
mentorstvom gospe Bojane, ki vodi Mladinski pevski zbor in gospe 
Simone, ki vodi dramski krožek, pripravili proslavo ob počastitvi dneva 
upora proti okupatorju. Med pozdravnim govorom smo se vsi spomnili 
zakaj častimo 27. april. Učenci so prebirali partizanske pesmi, ki nas 
spomnijo na te čase. Vmes je za popestritev programa poskrbel 
Mladinski pevski zbor in citrarka Maša. Na koncu nas je pozdravila še 
gospa direktorica in se zahvalila učencem za lepo prireditev. Za konec so 
otroci zapeli pesem Pojdem na Štajersko. 
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DRUŽENJE Z OTROKI  
 

Otroci nas zelo radi obiščejo in se družijo z nami. Za njih pripravljamo 
različne aktivnosti, oni pa za nas pripravijo raznovrstne nastope. 
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PRAVLJIČNA URICA  
 

Že od leta 2017 enkrat mesečno naši stanovalci pripravijo za otroke iz 
Vrtca Prebold prav posebno urico. Poimenovali smo jo pravljična urica. 
Urica se je zelo dobro prijela. Otroci komaj čakajo, da lahko pridejo. 
Pravljično urico jim pripravimo v prvem nadstropju, pred kaminom.  
 

Stanovalci otrokom pripovedujejo in berejo različne pravljice. V 
preteklih mesecih so poslušali Rdečo kapico, O treh prašičkih, Prinašalec 
daril, Nasmejan snežni mož ter Volk in sedem kozličev. Pravljično urico 
obiskujejo otroci stari med 3 in 6 let. Na koncu pa se vedno podružijo s 
stanovalci in popijejo sok.   
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PRAZNIČNO VOŠČILO OTROK IZ VRTCA PREBOLD  
 

 
Že tradicija je, da otroci iz Vrtca Prebold, starostna skupina 5 do 6 let, ob 
božično-novoletnih praznikih pridejo voščit našim stanovalcem. V sredo, 
19.12.2018, so nam otroci iz vrtca Prebold prišli voščit vesele praznike. 
Otroci so po Domu raznosili voščilnice, ki so jih izdelali skupaj z 
vzgojiteljicami. S stiskom roke so nam zaželeli vse najlepše. 
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USTVARJALNA DELAVNICA OŠ PREBOLD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ponedeljek, 26.11.2018 ob 14. uri, so učiteljice OŠ Prebold pripravile 
za nas ustvarjalno delavnico. Pridružili so se tudi učenci, ki nas vsak 
teden obiskujejo kot prostovoljci. Hitro smo zavihali rokave in pričeli. 
Izdelali smo okrasitev za praznične dni ter adventno dekoracijo za na 
mize. Bilo je prijetno druženje. 
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DECEMBRSKO DRUŽENJE Z OTROCI OŠ PREBOLD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V torek, 18.12.2108 ob 9.45 uri, so nas obiskali učenci iz OŠ Prebold, s 
svojimi učiteljicami. Prišla sta dva razreda ob različnih urah, saj so 
razredi kar veliki. Najprej jim je gospa Majda prebrala zgodbico 
Najsvetlejša zvezda. Potem smo odšli ustvarjati božične okraske za na 
drevce. Otroci so zelo uživali.  
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 
 
Vsak mesec za skupino stanovalcev, ki v 
posameznem mesecu praznujejo, 
pripravimo praznovanje in s tem 
poskrbmo, vsaj za tisto urico, da je dan 
drugačen in poseben. 
Seveda praznovanje ne bi bilo posebno, če 
ne bi bilo glasbe. Za to pa vsak mesec 
poskrbijo otoci iz Vrtca Prebold, s svojo 
vzgojiteljico Marjano in Polono. Vsak 
mesec pripravijo kaj novega. 
 
 

 
 
Praznovanje ne mine brez voščil in skromnih daril. Seveda se je 
potrebno tudi posladkati. Vsak mesec v kuhinji spečejo slastno torto. Mi 
pa se na koncu še podružimo ob kavi in obujamo spomine. 
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UGANKARSKI KOTIČEK 

 

KRIŽANKA 
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UGANKE 
Rdeča, črno 

pikasta gospodična, 
med hroščki najlepša, 

najbolj mična. 
 

 
Beli cvetovi 

krasijo drevesa, 
rdeči plodovi 

pa tvoja ušesa. 
 

 
Bela brada 
in dva roga, 
štiri noge, 

na kmetiji je doma. 
 
 

Kaj si obuješ, 
ko hodiš po hiši,  

da noge so tople, 
korak se ne sliši? 
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SUDOKU 
 

 4  8  6  3  
9  8 3  5 4  6 
 5    4  1 9 

    2 7 3 4  
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ZAKLJUČEK 
 

Ste na koncu našega domskega časopisa Na Zelenici. Za vas smo se 
potrudili in vam pripravili res pestro izbiro različnih člankov. Upamo, da 
ste uživali ob branju časopisa, ter da ste izvedeli kaj novega. Ponovno se 
beremo konec leta 2019.  
 

Zvezde upanje nam budijo, 
ko utrinjajo se v mrak. 
naj izpolnijo tihe želje, 

ki v srcih prižiga jih maj. 
 

Moj najljubši mesec je maj, 
ki prinaša sreče pozdrav, 

bežna srečanja, sto obljub, 
vse naskrivaj, to je maj. 

 
Sonce nam pričara toplino, 

kot naročje mamino, 
sanje o poletju so bliže, 

ljubezen prebuja se v nas. 
 

Moj najljubši mesec je maj, 
ki prinaša sreče pozdrav, 

bežna srečanja, sto obljub, 
vse naskrivaj, to je maj, to je maj. 

 
Veter nam prinaša od daleč 

pesem ptic, dehtenje rož, 
svet je znova mlad kot mi danes, 

ko v sreči praznujemo maj. 
(Ivo Mojzer) 

https://www.besedilo.si/avtorji/ivo-mojzer
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