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Ko se prižgejo praznične lučke
sredi bele mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani
in želja vzpne se iz srca v višine.
Naj se vam v letu 2021 izpolni čim več skritih želja,
vam želimo zaposleni na CIK Trebnje
z direktorico Patricijo Pavlič.

Drage članice in dragi člani UTŽO Trebnje,
pozdravljeni!
Od začetka tega študijskega leta sta minila že dva meseca. Čas res hitro beži tudi ob teh
omejitvah gibanja in druženja z ljudmi. Razmere so posebne, a kaj to pomeni za nas starejše,
člane UTŽO? Na Univerzi je bilo odločeno, da bomo delali vse, kar je dobro za ljudi in ob
tem poskrbeli za varen prenos znanja. Z vsestransko pomočjo zaposlenih na CIK-u Trebnje
smo že vpeljani v učenje na daljavo. Torkove delavnice se izvajajo po programu in jih koristi
že polovica udeležencev prejšnjih klasičnih predavanj. Želimo si, da bi nas bilo več, saj si z
različnimi predavanji lepo popestrimo naše torke, ko se vidimo in pozdravimo s pomočjo
kamere iz domačih naslonjačev. Zato vas lepo vabim, da se nam pridružite na decembrskih
delavnicah.
· V torek, 8. 12., bo Jerneja Jošar, dipl. inž. agr., predstavila NAČRTOVANJE ZELENJAVNEGA
VRTA IN VZGOJO SADIK.
· V torek, 15. 12., je po programu predvideno NOVOLETNO SREČANJE, ki bo potekalo
preko Zooma.
Nekateri krožki ročnih spretnosti, likovnega ustvarjanja in učenja tujega jezika so s svojimi
aktivnostmi že pričeli preko video prenosa. Preostali krožki pa bodo s svojimi aktivnostmi
še začeli. O morebitni izvedbi vas bomo obvestili.
Vesela sem, da so zaposlene delavke na CIK-u prišle na idejo izdaje tega Novičnika, ki
povzema zanimiva znanja in vedenja iz torkovih delavnic in krožkov z namenom, da doseže
vsakega člana enkrat mesečno, saj je poslan direktno na domači naslov.
Člani UTŽO smo aktivni slušatelji, občani, dedki, babice in smo že marsikaj doživeli in
preživeli. Tudi to drugačno obdobje bo minilo. Medtem pa se moramo z odgovornim
ravnanjem, s skrbjo zase in za druge veliko gibati na svežem zraku, telovaditi za zdravo telo,
se zdravo prehranjevati, brati knjige, reševati križanke in tudi počivati. Za srčne momente
pa poskrbi tudi telefonski pogovor s prijatelji, sošolci, s katerimi lahko obudimo spomin na
pretekle dogodke in srečanja. Zato le pogumno zavrtimo njihovo številko, kajti pred nami je
mesec december, čas veselja, smeha in praznovanj.
V decembru bomo še vedno omejeni na dom in se ne bomo veliko srečevali, zato vam že zdaj
želim prijetne dneve v krogu svojih najdražjih. V novem letu 2021 pa veliko sreče in zdravja
ter upanja, da se bomo v januarju spet videli v živo na naših delavnicah in krožkih.
Srečno!
Milica Korošec
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Nagovori županov

UTŽO – pot ustvarjanja in nadgrajevanja
Ob upokojitvi se naše življenje spremeni. Stiki z nekdanjimi sodelavci ostanejo za
nami, družina se spreminja
in otroci grejo po svoje. Včasih
pride tudi do izgube partnerja.

Da je vseživljenjsko učenje
še kako pomembno, je pokazalo letošnje leto, ko smo
se skoraj vsi vsaj malo naučili tudi komunikacije s pomočjo pametnih telefonov in
aplikacij, ki jih ponuja svetovni
splet. Nekateri težje, drugi lažje
smo zakorakali v nov vsakdan, vendar
verjamem, da si najbolj želimo predvsem tega, da se bomo
spet lahko srečali in poklepetali v živo, si stisnili dlani in
se odkrito nasmehnili drug drugemu.

Naše znanje pa z upokojitvijo ostaja
na doseženem nivoju in se ne nadgrajuje. Zato je prav,
da znanje, ki smo ga dosegli skozi življenje in ga imamo
v svojih zrelih letih, negujemo, uporabljamo in na organiziran ter strokovno voden način dopolnjujemo.
Prav UTŽO je prostor za vse tiste, ki želimo bolje razumeti sebe in druge ter dogajanje okoli nas. Sam si želim,
da bi bilo med nami več takih, ki bi si privoščili ohranjanje in nadgrajevanje svojega znanja z organizirano
in strokovno podporo UTŽO-ja, katerega dejavnost bo
občina Mokronog-Trebelno še naprej podpirala. Vsem,
ki se trudite, da bo načrtovano delo kljub vsem novonastalim »korona« situacijam potekalo in ostalo zanimivo,
iskrena hvala in čestitke za neizmerno voljo.

Praznični december naj tudi letos v vaše domove prinese čarobno vzdušje in smeh vnukov ter vnukinj, in
tudi kakšen obisk prijatelja, s katerim boste preživeli
nekaj prijetnih minut.

Za prijetnejše preživljanje božičnih in novoletnih praznikov, kot tudi prihajajočega leta 2021, pa namenjam
vsem vam, ki boste brali moje sporočilo, še eno lepo
misel neznanega avtorja:
Leta in korake puščamo za seboj,
le spomini ne tonejo v pozabo.
A že na obzorju žarijo zvezdice nove dobe.
Naj prinesejo vam zdravja, sreče, ljubezni in svetlobe!

V letu 2021 pa vam želim veliko novega znanja, usvojenih spretnosti in priložnosti za druženje, predvsem pa
zdravja.

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver

Spoštovani!

Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš

UTŽO deluje v dobro posameznikov in skupnosti,
saj temelji na prostovoljnem
delu, sodelovanju in prispevanju vseh. Pravico do učenja,
delovanja, ustvarjanja in druženja
člani dolgujemo verigi vseh, ki so svoje
napore vložili v njeno postavitev in razvoj, ter samim
sebi.

Drage članice in člani UTŽO
Trebnje.
Pred nedavnim smo zakorakali v novo študijsko leto v
povsem drugačnih razmerah,
kot smo jih bili vajeni. Droben in
zahrbten virus nam je vsem spremenil življenje in upamo, da bo v nekaj mesecih s prihodom cepiva tudi izginil. V vmesnem obdobju
pa moramo ostati čim bolj optimistični, pozitivno naravnani, ohranjati v večji meri gibljivost in kondicijo, tako da
se ustrezno pripravimo za lepša leta, ki so pred nami.

Zamisel o ustanovitvi UTŽO v Sloveniji se je porodila
andragoginji Dušani Findeisen, profesorici francoskega
jezika, ki jo je navdahnila lekcija o starejših in izobraževanju v učbeniku francoskega jezika.
Zelo sem vesel, da je ideja zaživela tudi pri nas v sklopu UTŽO Trebnje. Naša Univerza je namenjena izobraževanju, razvoju in aktivaciji starejših v našem okolju.
Strokovno jo vodi upravni odbor, v katerem deluje tudi
predstavnik občine Šentrupert. Zahvaljujem se Centru
za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki skrbi za nemoteno izvajanje programa.

UTŽO Trebnje že mnogo let uspešno deluje, letos pa
so se nekateri prilagodili na učenje na daljavo in tako
spoznali nove tehnologije. Na tem področju bo tudi v
prihodnje veliko novosti, zato je prav, da ne zamahnemo z roko, kot da to ni za nas, ampak se z vso vnemo
poskušamo naučiti tudi tega.

Njim ter vsem udeleženkam in udeležencem Univerze pa želim mirne božične praznike in srečno, zdravo
ter uspešno novo leto 2021!

Ker se približujemo koncu leta, dovolite, da vam zaželim
veliko zdravja, zadovoljstva, sreče in uspešnega študija.

Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic
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JESEN JE ČAS
ZA NABIRANJE
ZDRAVILNIH PLODOV
Jožica Bajc Pivec, 27. 10. 2020

Ko preko naše dežele zapihajo jesenski vetrovi, se
prek bregov razpnejo sive jutranje meglice in začne z
dreves padati obarvano listje, takrat vemo, da v deželo
prihaja jesen. Jesen, čas zorenja, čas pobiranja plodov
– takih in drugačnih. Tudi zeliščarji pohitimo in poberemo, kar je zdravilnega na vejah različnih grmov. Med
njimi so glog, šipek, bezeg, rumeni dren, robida, brin,
češmin … Vsi ti plodovi v sebi skrivajo bogate zaklade
zdravja. Na zeliščarskem predavanju o zdravilnih plodovih so bili predstavljeni številni zanimivi zdravilni
plodovi in tudi nekaj rastlin. Za osvežitev spomina pa
si preberite spodnje recepte.

Če znamo svoje telo poslušati in zaznamo že prve
znake in opozorila za bolezen, je prav, da tudi takoj
odreagiramo. Na tak način se izognemo malim bolezenskim težavam, iz katerih lahko nastanejo velike. Pri
tem so nam v veliko pomoč pripravki iz zdravilnih jesenskih plodov.

ŠIPKOV PRAŠEK
Šipkove plodove posušimo, zdrobimo, jim odstranimo dlačice in jih zmeljemo v fin, droben prah.
Tega lahko uporabljamo namesto šipkovega čaja,
ko smo na poti ali v službi. V kozarec vode damo za
noževo konico praška in premešamo. Pijemo 2-krat
na dan. Lahko pa si prašek vmešamo v mlačno
hrano.

Z veliko žlico zajemamo zdravje na sprehodih v naravi, še posebej če znamo uživati v lepoti jesenske barvne
palete. Pa naj bo v dvoje ali sami s seboj, vedno bo ob
stiku z naravo svet lepši in popolnejši.

TINKTURA IZ BRINOVIH JAGOD
250 g zrelih brinovih jagod zmečkamo in jih prelijemo z 250 g domačega žganja. V dobro zaprti steklenici na sobni temperaturi in svetlobi namakamo
14 dni. Nato pripravek precedimo in shranimo v
temni steklenici. To tinkturo uživamo po 20 kapljic
v 0,5 dl vode ob razdražljivem želodcu, če nas napihuje ali črviči po trebuhu. Tinktura zmanjšuje
in preprečuje gnitje v črevesju ter pomiri črevesne
krče.

TRNULJIN SIRUP PROTI AFTAM IN IZPUŠČAJEM
Trnulje do mehkega skuhamo z malo vode in
pretlačimo skozi sito. Dobljen sok vkuhamo z enako količino cvetličnega medu. Shranimo ga v dobro
zaprtih steklenicah. Trnuljin sirup uživamo, če se
nam v ustih pogosto pojavljajo afte, soor (okužba
v ustih) in druge razjede. Zelo učinkovit je tudi pri
nečisti in izpuščajasti koži. V ljudskem zdravilstvu
pa je najbolj cenjen kot odlično krepčilo za želodec.
Uživamo po eno žličko zjutraj, opoldne in zvečer.
Vir fotografije: Shutterstock
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ŽIVLJENJSKA DOBA SE
KAKO SE POMIRITI IN
ZARADI BOLJŠIH POGOJEV BITI V STIKU S SEBOJ
ŽIVLJENJA ZVIŠUJE
Maša Plaznik, 10. 11. 2020
Franc Hočevar, 3. 11. 2020

Na interaktivnem predavanju z Mašo Plaznik iz Žarka sreče smo spoznavali načine, kako se lahko v tem
nenavadnem času sprostimo, kako smo lahko v stiku s
seboj, se pomirimo ter kako lahko gradimo na sebi in
našem dobrem počutju.
Družba, v kateri živimo, nas vseskozi uči, da se moramo truditi za naše dosežke. Da nekaj resnično dobro
izpeljemo, pa je potrebna dobra koncentracija. Poleg
tega se moramo še zavedati, da nismo vsi sposobni izpeljati aktivnosti na enakem nivoju.
Diverzifikacija, primerjanje in konkurenca so v naši
sodobni družbi močno izraženi. Ljudje živimo v stresu in strahu, ki ostaneta del nas še dolgo časa po tem,
ko smo nekaj doživeli. Telo vse te zapise skladišči in ko
se tega nabere preveč, se začnejo bolezenska stanja, ki
poslabšajo kakovost posameznikovega življenja.

Vir fotografije: internet
Statistiki so izračunali, da se naša pričakovana starost
vsak dan podaljša za štiri ure. V zadnjih tridesetih letih
se je življenjska doba zvišala za več kot devet let. To je rezultat spremenjenih pogojev življenja, dobre zdravstvene
obravnave, učinkovitih zdravil, izboljšanih bivalnih pogojev in še mnogih drugih okoliščin. Torej ni vedno slabše,
kot večkrat radi potarnamo. Zvišala se je tudi starost novih
uživalcev in povprečna doba prejemnikov pokojnin, ki je
24 let za ženske in 18 let za moške. Žal pa je padlo razmerje
med zaposlenimi in upokojenci. Le 55 zaposlenih na enega upokojenca. To razmerje ni spodbudno, kajti naš pokojninski sistem temelji na pretočnosti virov med generacijo
zaposlenih in generacijo upokojencev.

Ste vedeli, da sta ravno dobro notranje počutje in
osebna sreča najpomembnejša kriterija, ki pripomoreta k uspehu? Ste se že kdaj spraševali o tem, kako ste
bili lahko uspešni ravno takrat, ko se niste kaj posebno
trudili? Poznate tehnike, ki vam lahko pomagajo k boljšemu počutju?
Odgovore na zgornja vprašanja smo dobili na interaktivnem predavanju, kjer smo se naučili nekaj tehnik, ki jih bomo doma uporabljali sami z namenom, da
odstranimo stres, se znebimo napačnih prepričanj in si
nehamo soditi, ker nekaj nismo uspeli narediti ali izpeljati tako, kakor smo mislili, da moramo.

Če primerjamo kakovost našega življena z državami v
EU, dobimo bolj realno osnovo za ocenjevanje življenjskih
razmer starejših ljudi. Ta primerjava nas žal potisne proti repu držav EU. Evropski indeks dejavnega staranja nas
uvršča na zadnje mesto pričakovanega zdravega življenja.
To je v Sloveniji malo nad 54 let, medtem ko je povprečje
v EU nad 63 let. Zdravje v starosti je najboljši pokazatelj
našega zadovoljstva in kakovosti življenja. Z zdravjem pa
je povezano tudi dejavno staranje, s katerim poskrbimo
za dobro telesno in duševno zdravje. Torej naš osebni in
splošni družbeni cilj je, da bi bili čim dlje zdravi in dejavni.
To pomeni, da je dobro, da čim dlje delamo in živimo neodvisno življenje, se čim bolj povezujemo z okoljem, družimo z ljudmi in povezujemo v različne skupine, politično
udejstvujemo, seznanjamo in sprejemamo sodobno tehnologijo, poskrbimo za svojo telesno in miselno aktivnost
ter za ustrezno zdravstveno oskrbo.
Skratka, vsak zase in vsi skupaj, tudi s pomočjo politike, moramo poskrbeti, da bomo bolj zdravi in dejavni ter
opravilno sposobnejši. Ob vsem tem tudi od države in politike upravičeno pričakujemo, da si bodo prizadevali za
omogočanje dejavnega in zdravega staranja, kajti čez štiri
desetletja bo starejših nad 65 let več kot 30 procentov. To
civilizacijsko pridobitev pa je potrebno napolniti z zdravim in dejavnim življenjem.
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OBISK SEVERNE KOREJE
Igor Funa, 17. 11. 2020

Rad potujem in Severna Koreja je bila že nekaj časa na vrhu seznama
držav, ki jih je treba obiskati. Verjetno najbolj izolirana država, čeprav
so turistični obiski možni, saj so vir deviz, ki jih država krvavo potrebuje. Več slovenskih agencij ponuja obisk Severne Koreje, vendar je trajalo
kar nekaj časa, da se je našel termin, ki mi je ustrezal, in se je zbrala
dovolj velika skupina interesentov, da je bilo potovanje zagotovljeno.
Kljub temu, da gre za zelo posebno in eksotično državo, je zanimanja
za turistično potovanje relativno malo. Razlog je mogoče negativna podoba o Severni Koreji, ki je prisotna v zahodnem svetu. Kljub temu, da
je večino povedanega in prikazanega resnično, je potovanje varno, saj
je za vse odlično poskrbljeno z enim samim namenom, saj želijo, da bo
turist iz države odnesel čimbolj prijetno izkušnjo.
Aprila 2019 se je zbralo zadostno število popotnikov in prek Moskve
smo poleteli proti Pekingu. Letalski vstop v Severno Korejo je možen
le prek par kitajskih in ruskih letališč, s katerimi ima severnokorejska
prestolnica Pjongjang letalsko povezavo. Že pred odhodom smo bili s
strani vodiča seznanjeni, kaj se sme in česa ne smemo početi oziroma
vzeti s sabo. Mobilni telefoni so dovoljeni, vendar so uporabni predvsem kot fotografski aparati. Na letališču so nam podrobno pregledali
prtljago in pričakala sta nas dva lokalna vodiča, ki sta govorila angleško.
Podrobno sta nam pojasnila, kako bo potekalo potovanje, in predvsem,
kakšna so pravila obnašanja. V osnovi so ta pravila zelo preprosta. Kot
prvo se pričakuje, da bomo spoštovali vodjo. V ta sklop pravil sodi tudi
primeren odnos do časopisov, kjer je njegova slika. Časopisa se ne sme
prepogniti prek slike, pa tudi ne odvrže se ga v koš za smeti, ampak na
za to predvidena mesta.
Fotografiranje je načeloma dovoljeno, razen tam, kjer to izrecno prepovejo. To so predvsem vojaki in vojaški objekti. Pa tudi revščine naj ne
bi fotografirali.
Pjongjang na prvi pogled zgleda kot veliko mesto: široke ulice, visoki nebotičniki, impozantne zgradbe … Ampak hitro se opazi, da nekaj
manjka. Najprej promet. Ceste so dobesedno prazne. Tu pa tam kakšen
avtobus in tovornjak, avtomobilov praktično ni. Razlog je zelo preprost.
Skoraj nihče si ga ne more privoščiti. Druga posebnost, ki pade v oko,
so ljudje. Na ulicah ni nikakršne gneče, kot bi jo pričakoval v trimilijonskem mestu, kolikor naj bi Pjongjang imel prebivalcev. Tako je sredi
delovnega dne v centru mesta prazna večpasovna cesta in komaj kdo
na pločniku.
Takih zanimivosti je bilo na potovanju ogromno. Med posebna doživetja pa zagotovo sodi obisk demilitarizirane cone in meje z Južno Korejo.
Severna Koreja je zelo posebna država in če jo skušamo primerjati
s kakšno nam podobno državo, ugotovimo, da je tu čas obstal nekje v
50-ih letih prejšnjega stoletja. Definitivno je to država, ki jo je vredno
obiskati. Tega, kar se lahko vidi v Severni Koreji, še posebej pa to, kar se
tam doživi, ne ponuja nobena druga država.
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Ogledali si bomo

POPOTNA MALHA:
V BREŽICE Z VLAKOM
2. Popotna malha 2020/2021, datum izleta bo
določen naknadno

Vabimo vas v Brežice, zgodovinsko
obmejno mesto sredi rodovitne ravnice Krško-Brežiškega polja, obdano
z zeleno razgibano okolico, kjer so
doma lokalne kulinarične dobrote in
ohranjena tradicionalna znanja. Pričakujejo nas bogate zgodbe preteklosti in sedanjosti. In ja, gremo preko Save, »Gremo na Štajersko«,
kot poje ljudska pesem, ker
reka Sava razmejuje Dolenjsko in Štajersko.

žice se bomo z mestnim avtobusom odpeljali v center,
kjer nam bodo v Mestni hiši Brežice predstavili osebno
izkaznico destinacije Spodnje Posavje. Sledi voden ogled
starega mestnega jedra z najpomembnejšimi stavbami
in zanimivostmi o ljudeh, ki so skozi stoletja soustvarjali današnjo podobo mesta.
Hojo skozi čas bomo z vsemi
čutili zaključili v mogočnem
gradu Brežice, kjer od leta 1949
domuje Posavski muzej Brežice,
varuh izjemne dediščine Posavja. Srce gradu predstavlja Viteška dvorana z najlepšo baročno poslikavo pri nas, poznano
širom sveta.

Brežice z zaledjem so prebujajoči in obetajoči dediščinski biser, ki ga je treba šele
odkriti. Bližnje Terme Čatež, največji slovenski termalni kompleks, in Terme Paradiso, najmlajše terme na Slovenskem, sta ambasadorja tega malega mesta z
velikim srcem, kot svoje središče čutijo domačini.

Po želji lahko obisk Brežic zaključimo na bližnji turistični domačiji, kjer postrežejo s pristno domačo hrano
(toplo ali hladno), pripravljeno iz domače zelenjave in
mesa doma vzrejenih živali. Njihovi odlični suhomesnati
izdelki še posebej teknejo ob izbranih vinih iz lastnega
vinograda.
Vir fotografij: https://www.discoverbrezice.com/

Zaradi svoje lege so bile Brežice nekoč mesto vodnjakov; že od daleč je viden 46 m visok vodovodni stolp. Tako
je mesto skupaj s številnimi in usodnimi zgodovinskimi
dogodki in edinstvenimi arhitekturnimi znamenitostmi
tudi sporočilna zgodba o vodi, saj leži ob sotočju Save in
Krke, v naročju zdravilnih vrelcev, ob vznožju vodnatih
Gorjancev in sončnega Kozjanskega ter poživljajoča pripoved o vinu, ki vabi v gastronomska doživetja ob Podgorjanski in Bizeljsko-Sremiški vinski cesti.
Brežice z okolico ponujajo obilje naravnih lepot, najpomembnejša je pogosto fotografirano sotočje Save in
Krke, nad katerim so leta 1906 zgradili 524 m dolg železobetonski most, enega najdaljših v Avstro-Ogrski, da bi
povezali tedanji sosednji deželi Štajersko in Kranjsko. Od
leta 2018 most obnavljajo. Brežiška kotlina z rekama Savo
in Krko ter njunimi pritoki predstavlja najpomembnejše
hidrografsko območje naše države.
In od kod ime Brežice? Prvič je bil kraj omenjen leta
1241 kot Rain (nem. obala rečne struge). Brežicam je podarila ime prav reka Krka, saj je ob njenem levem bregu
v davnini zraslo staro mestno naselje. Slovensko ime Brežice pomeni mestno naselbino na bregovih reke: breg –
bregci – brežci – Brežice, so zapisali raziskovalci.
Prijetna jutranja vožnja z vlakom na relaciji Trebnje–
Sevnica–Brežice. Po prihodu na železniško postajo Bre6

Prispevki članov UTŽO

KORONAVIRUS NI
PREKINIL NAŠEGA
USTVARJANJA

USTVARJAJTE TUDI VI.
NI TEŽKO, LE DOBRA VOLJA
JE POTREBNA.

(Ustvarjalni krožek Šentrupert)

Mentorica Silva Mežnar

SMREČICE so narejene iz plutovinastih zamaškov, na konceh pobarvanih s flomastri, akrilnimi
barvami, sprejem ali shalky
barvami. Zlepite jih z lepilom ali silikonsko pištolico
ter povežite z vrvico. Lahko
prilepite tudi trak za obešanje.
Izdelek lahko naredite z
vnuki.
Vir fotografije: pinterest

Naše prvo srečanje je bilo še čisto na začetku oktobra,
ko ukrepi še niso bili tako strogi. Želele smo, da bi tako
ostalo skozi celotno študijsko leto, pa vendar smo nekje
globoko v sebi čutile, da bomo spet povezane samo preko telefonov, z SMS-i in preko elektronske pošte. In naše
črne misli so se uresničile.
Toda kmalu se mi je porodila misel – USTVARJANJE
NA DALJAVO!
Pripravila sem prvi sklop idej z navodili, kako ustvariti nagrobni aranžma ob dnevu spomina na mrtve, seveda zgolj kot ideje, iz katerih nastanejo nove. Ideje sem
članicam krožka poslala po elektronski pošti in tistim,
ki elektronskega kontakta nimajo, z navadno pošto. V
drugem sklopu idej je bilo nekaj predlogov za izdelavo adventnih venčkov, v tretjem pa nekaj predlogov za
praznično namizno dekoracijo, seveda vedno z navodili
za izdelavo.
Četrti sklop idej bodo praznične voščilnice. In prav z
voščilnicami se bomo vključile tudi v projekt »Mala pozornost za veliko veselje«, ki ga že nekaj let vodi DEOS
Center starejših Notranje Gorice. Letošnji cilj je 21.000
voščilnic in lepih misli za 21.000 starostnikov. Nekaj kamenčkov v mozaiku lepih želja starostnikom v domovih
po Sloveniji bomo dodale tudi me.
Če nam je korona »vzela« sredina srečanja, na katerih smo ustvarjale, se družile, imele veliko stvari za
povedati, se poveselile in bile SREČNE IN VESELE, pa
ni mogla vzeti veselja do ustvarjanja. To je še toliko bolj
pomembno sedaj, ko marsikatera pazi na vnučke. Dnevi postanejo enolični, z ustvarjanjem pa jih popestrimo
in polepšamo. In otroci radi ustvarjajo! Tudi dolgi dnevi, ki jih že »čutimo«, bodo lepši, če jih bomo zapolnile z
ustvarjanjem. To znamo in zmoremo!
Vesela sem, da smo
povezane, pa čeprav
samo s klicem, kratkim SMS-om ali
sporočilom po elektronski pošti in sedaj že standardnim
zaključkom OSTANI
ZDRAVA. Z ustvarjanjem na daljavo
pa vsaj malo ohranimo naša sredina
ustvarjalna srečanja.

Za
SVEČNIK
uporabite
pecljati kozarec. Na dno kozarca vsujte rjavi sladkor. S prsti
ga razporedite tako, da rob
na steni kozarca ne bo raven,
nato na enak način vsujte beli
kristalni sladkor. Zgornja plast
naj bodo zrna prave kave. Plast
kave sega do vrha kozarca in
je zgoraj poravnana. Debelina
nasutega materiala je odvisna
od velikosti kozarca. Na sredino postavite čajno svečko. Ko
pogori, jo zamenjajte.
IN ŠE IDEJA ZA DARILO. Na enak
način, kot smo naredili svečnik, naredimo podstavek za beležke. Posodico za svinčnike postavimo na rob
podstavka. Če postavimo polovičko ščipalke eno na drugo, ustvarimo stranice za blok.
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NAJ BOŽIČNO DREVO
KRASIJO DOMA
IZDELANE BUNKICE

Potem pa začnite lepiti. Nanesite lepilo
na eno polovico enega kroga in dodajte eno
polovico drugega kroga.

(Likovno ustvarjalni krožek TREBNJE)

Majda Miklič
Letos res nimamo sreče z začetkom krožka. Najprej
smo rekle počakajmo še en teden, potem so bila navodila za naslednji teden, pa zopet za en teden, nato je bilo
pa uradno zaprto. Zgleda, da bomo letos kar doma. To je
malo dolgočasno, ker nimamo nobenih stikov, ne moremo se pogovarjati, stresati šale in še delati poleg. Pa
zjutraj ni kave in čaja v dobri družbi. Jaz zelo pogrešam
to druženje in mislim, da tudi druge udeleženke.
Ker pa tudi vnuki ne hodijo v šolo (obveznosti vem, da
imajo), bi lahko za krajšanje časa in razvedrilo skupaj
izdelali KROGLICE IZ PAPIRJA ZA NOVOLETNO OKRASITEV.

Iz malo tršega papirja izrežite 8 krogov.
Lahko uporabite kar skodelico za kavo.

Tako nadaljujte, da porabite vseh osem
krogov.

Na koncu zlepite še zadnji dve polovici in
na sredino dodajte malo več lepila in vrvico,
da dobite božično bunkico.

Ko imate izrezano, prepognite točno na
polovico, kot je na spodnji sliki.

Lahko pa še po robovih nanesete
malo lepila in posujete z bleščicami,
da bo bolj novoletno obarvano.
Želim vam veliko zabave pri izdelavi.
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Z UČENJEM ANGLEŠČINE
OSVAJAMO KAMENČKE V
MOZAIKU JEZIKA
Igor Zaplotnik
Pravi veterani smo že postali pri pridobivanju znanja
angleščine, čeprav vedno znova ugotavljamo, da je pred
nami še mnogo neosvojenega znanja. Po končanem
šolskem letu 2018/2019 smo se vsak mesec od junija do
septembra redno dobivali na kavici v hotelu Opara v
Trebnjem. Pogovor s prijatelji, sošolci o trenutni situaciji, o osebnih doživetjih, pohodih, vsakdanjemu delu
ali pa nam je čisto običajen čvek popestril teden.
Jeseni, ko smo nestrpno čakali na začetek predavanj,
so se spet stopnjevale okužbe z novim koronavirusom.
Začetek in način predavanj je bil neznanka. Presenetila
me je novica, da je z mesta animatorja angleščine odstopil Martin. Tako so na prvem srečanju ob kavici kljub
moji odsotnosti določili mene za njegovega naslednika.
Hvala za zaupanje.

na in jaz bomo še vedno nadaljevali z nabiranjem znanja in druženjem z našo mlado učiteljico Leo.
V letošnjem letu naj bi pričeli z izobraževanjem preko Zooma. Menda je skoraj tako zabavno kot v pravem
razredu. Nadaljevali bomo z vajami iz učbenika English
Vocabulary B1-B1+. Obenem redno beremo in prevajamo odlomke iz knjig, zgodbe izseljencev v ZDA iz prve
polovice 20. stoletja in članke iz časopisov. Vse je odvisno od nas samih, kaj predlagamo v obdelavo in kaj nam
ponudi naša Lea, da predelamo, in tako osvojimo kamenček v mozaiku jezika. Ker s predavanji še nismo začeli, vabim tudi ostale, da se nam pridružijo v razredu.

Žal mi je, da se je Martin odločil za prekinitev učenja
angleščine in s tem odhod iz naše skupine, saj bo Angleščina X. stopnja brez Martina popolnoma drugačna.
Martin pogrešali te bomo. Vendar le pripravi denar za
rundo, kajti v hotelu Opara si vedno dobrodošel v naši
družbi. Olga, Bojan, Stanka, Marja, Anica, Jelka, Katari-

S KLEKLJANJEM
SI KRAJŠAJTE
DOLGE JESENSKE
IN ZIMSKE VEČERE

Ko so bili na UTŽO
Trebnje dne 12. 3. 2020
odpovedani vsi delovni
krožki, pa klekljarice
nismo prenehale z delom, ker so bili najboljši pogoji za delo v
domačem okolju. Tako
smo si krajšale dneve,
v jeseni pa tudi že dolge
večere. Čisto gladko pa le
ni šlo, ker določena tehnika
klekljanja še ni povsem osvojena ali pa nam je kakšna
podrobnost »ušla iz glave«. Priročniki so sicer na voljo,
vendar vsakič ni možno na ta način rešiti zagato. Moram priznati, da je krožek v učilnici včasih prava potuha, ker nam v kritičnem trenutku takoj priskoči na pomoč naša mentorica.

Emilija Špendal
Zavod za turizem Idrija je kljub znanim
razmeram skupaj s Čipkarsko šolo Idrija in Občino
Idrija zasnoval akcijo OSTANI DOMA – KLEKLJAJ. Prejete izdelke so prikazali na spletni strani, v prihodnosti
pa bi jih razstavili na Festivalu idrijske čipke.
Akcija je trajala do 25. 5. 2020. Namen akcije je bil spodbuditi ustvarjalnost čipkaric in njihovo povezovanje v
času izolacije. Svoja občutenja lepih in težkih trenutkov
so klekljarice izrazile z izdelavo čipke po lastni zamisli ali
papircu (vzorcu), ki so ga za ta primer izdelale izkušene
risarke (povzeto iz spletne strani). Klekljarice klekljarskega krožka, ki deluje v okviru UTŽO Trebnje, v akciji
nismo sodelovale, zato ne vemo, kako je uspela. Niti na
spletu nismo našle nobene novice.

Zato smo se pri izdelavi posluževale tehnik, ki jih obvladamo. Klekljarski izdelki počasi nastajajo in z veseljem jih bomo pokazale takrat, ko bodo razmere to dovoljevale, in o teh čudnih časih in korona čipki ne bomo
več razmišljale.
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Galerija Trebnje predstavlja

Z OBISKOM GALERIJE
DO ZNANJA, DRUŽENJA
IN ZABAVE

drugačno strategijo – takšno, ki temelji na umetnosti. Že
sam vstop v prostor poudarja dostopnost in ima edinstven
značaj. Kaj to pomeni?

OBISK GALERIJE JE ČAS, KI JE NAMENJEN:
-	Obogatitvi lastne kreativnosti. Likovna dela
so neomejen vir navdiha.
-	Poglobitvi vase, premisleku o lastnih občutkih, ki jih zaznamo ob opazovanju likovnih
del, oz. jih likovna dela sprožijo v nas.
-	Dopolnjevanju znanja, saj ob vsakem obisku
kulturnih ustanov izvemo, najdemo, preizkusimo nekaj novega.
-	Druženju in zabavi, saj se v muzejih in galerijah vedno dogaja kaj zanimivega.

Andrejka Vabič Nose
Danes je človek izpostavljen neobvladljivi količini
dražljajev (televizija, radio, Facebook, ne smem pozabiti
še sosede, ki me pokliče po telefonu, da vsaka v svojem
stanovanju klepetava med pitjem kave ). Nepregledne
množice večinoma nepomembnih informacij se vsak trenutek agresivno bojujejo za našo pozornost. Tukaj gre vse
na nož; le tista informacija, ki pritegne pozornost, ima
možnost, da ji posvetimo čas. V opisanem primeru se za
našo pozornost v istem trenutku potegujejo:
- soseda, s katero se pogovarjam po telefonu,
- oddaja Dobro jutro na televiziji,

Ko obiščete kulturno ustanovo oz. spremljate kulturne vsebine (razstave, opere, gledališke predstave, branje
knjig) se skoncentrirate na bistveno, se povzpnete nad
vsakdanjik, ga nadgradite in si odprete nova obzorja, ki
niso zamejena z vseobsegajočim potrošništvom.

- da o vnukih, ki potrebujejo zajtrk, ne govorimo.
Zaradi tega ima naš zaznavni aparat vse večje težave pri
procesiranju podatkov, sploh ob takšni količini in hitrosti.
Posledica tega je, da postajajo nevroze vse bolj normalne
– kdor je brez njih, velja za čudnega. Ljudje so proti temu
razvili različne strategije: nekateri hodijo na jogo, drugi tečejo, tretji si pomagajo s tabletami …

Slike skrbijo za vizualno higieno, podobno kot skrbi
glasba za zvočno. V GLST je oboje pogosto združeno in
prepleteno. V tem smislu gre za nekakšen duhovni azil, v
katerem lahko človek najde in vzpostavi ravnovesje.

No, Galerija Likovnih samorastnikov Trebnje razvija

Igor Dolenc, Žrnovec, 2011, GT1048; foto: Boštjan Pucelj
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KRIŽANKA

Nagrajenci pretekle številke: Ana Krošl,
Olga Čeh in Alojz Čeh. Čestitke.

6.
7.
2.

9. 8.

5.
3.

7.

1. Kakšna je kratica (okrajšava) Galerije
likovnih samorastnikov Trebnje?

2.

2. Najmlajše terme na Slovenskem?
3. Kateri je najpomembnejši kriterij,
poleg dobrega notranjega počutja,
ki pripomore k uspehu?

1.

4.

4.

4. Katerega meseca leta 2019 je Igor Funa
obiskal Severno Korejo?
5. Kakšen je naslov predavanja, ki ga je
izvedel Franc Hočevar 3.11.2020?

5.

1.

3.

10. 6.

6. Kateri letni čas je najustreznejši, za
nabiranje zdravilnih plodov?
7. Kaj bomo ustvarjali skupaj s članicami
Likovno-ustvarjalnega krožka Trebnje iz
papirja za novoletno okrasitev?

GESLO

8. Kako se imenuje akcija Zavoda za turizem
Idrija? »Ostani doma–________.«

Pravilne odgovore nam pošljite na info@ciktrebnje.si
ali CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje
do srede, 23. decembra 2020.
Med prejetimi odgovori bomo izžrebali
3 prejemnike simboličnih nagrad.

9. Kako je ime novemu animatorju
študijskega krožka Angleščina X?
10. Kdo vodi projekt »Mala pozornost za
veliko veselje« v Notranjih Goricah?

TUKAJ SMO ZA VAS, DA VAM :
SVETUJEMO

glede aktivnosti UTŽO Trebnje,

POMAGAMO

pri vzpostavitvi digitalnih orodij in predvsem

PRISLUHNEMO

KRISTINA JERIČ ,

ter se z vami pogovarjamo.

svetovalka v Svetovalnem
središču Pokolpje - CIK Trebnje

031 745 575
E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

T:

