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Prazniki in obredi 
 

• 1. oktober – Svetovni dan starostnikov 

Generalna skupščina je 14. decembra 1990 določila 1. oktober za svetovni    
dan starostnikov. S tem dnevom je želela poudariti pomembnost spoštovanja in 
skrbi za starejše. 

• Prvi teden v oktobru – svetovni teden otroka 

Po sprejetju Konvencije o pravicah otrok leta 1989 je Generalna skupščina 
pozvala države, da določijo poseben dan, ki bo opominjal na pomembnost 
blaginje otrok. V Sloveniji so v ta namen določili celotni prvi teden oktobra. 

• 5. oktober – Svetovni dan učiteljev 

UNESCO je 5. oktober določil za svetovni dan učiteljev, s čimer je želel na letni 
ravni javnost opozoriti na pomembnost vloge učiteljev pri razvoju družbe in 
popularizirati njihovo poslanstvo ter dosežke. 

• 16. oktober – Svetovni dan hrane 

16. oktobra leta 1945 je bila ustanovljena Organizacija ZN za prehrano in 
kmetijstvo, zato ta dan vsako leto praznujemo kot svetovni dan hrane. Namen 
praznovanja tega dneva, je povečati zavedanje o svetovnih prehrambenih 
problemih in spodbuditi boj proti lakoti ter revščini. 

• 17. oktober – Svetovni dan boja proti revščini 

Generalna skupščina je leta 1992 določila 17. oktober za svetovni dan boja proti 
revščini. S tem dnem želi skupščina povečati zavedanje o pomembnosti 
zmanjševanja revščine v vseh državah, še posebej pa v državah v razvoju. 

• 31. oktober – dan reformacije 

Dan reformacije je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan. Obeležujemo 
rojstvo slovenskega knjižnega jezika. V času reformacije, ki se je začela v 
Nemčiji, smo namreč Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo 
slovensko tiskano knjigo sploh −Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož 
Trubar. 



Stari slovenski pregovori o mesecu oktobru 
 
 

• Če je vlažen in mrzel Luka (18. oktober), repo popuka in osmuka. 
• Kakršno vreme Urša (21. oktober) prinese, tako se rada jesen in zima 

obnese. 
• Vinotoka če zmrzuje, pa prosinca odjenjuje. 
• Vreme vinotoka, je aprilu za poroka. 

 
 
Predvideni prihajajoči dogodki v oktobru 
 

• 7. oktober ob 15:30 uri - Pevski zbor Dnevni center za starejše 
Kajuhova  

• 8. oktober ob 9. uri – delavnica z otroki iz OŠ Danile Kumar na 
temo Sreča in ustvarjanje 

• 9. oktober – postavitev nove razstave umetnice Anite Indihar 
Dimic 

• 14. oktobra ob 16. uri – Mešani pevski zbor Biseri - Vodice 
• 15. oktober ob 14. uri – kostanjev piknik 
• 21. oktober ob 15:30 uri – kulturno popoldne z  

Vasilijem Poličem  
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Dan reformacije – 31. oktober 

 
Dan reformacije je za Slovence pomemben praznik. Nosilec reformacije na 
Slovenskem je bil Primož Trubar s svojo prvo knjigo v slovenščini, Katekizem. 
 
Reformacija je na slovensko ozemlje prišla iz Nemčije. Tam je duhovnik Martin 
Luther zahteval, naj se Rimskokatoliško cerkev reformira oziroma spremeni. Ni 
se mu zdelo prav, da cerkev ljudem odpušča grehe proti plačilu. Trdil je tudi, da 
bi morala Cerkev prevesti Biblijo iz latinščine v ljudske jezike, tako da bi jo lahko 
razumeli tudi navadni ljudje.  
Če bi Martin Luther živel danes, bi svoje trditve ali teze najbrž objavil kar na 
internetu. Ker pa se je to dogajalo daljnega 31. oktobra 1517, je Luther list s 95 
trditvami pribil kar na vrata cerkve v nemškem mestu Wittenberg. S tem je 
sprožil gibanje, ki je zahtevalo spremembe ali reforme, zato ga imenujemo 
reformacija, ljudi, ki so s protestiranjem proti tedanji cerkveni oblasti zahtevali 
spremembe, pa protestanti. Protestant je bil tudi Primož Trubar, ki je napisal 
prvo slovensko knjigo. 
  
 
Primož Trubar 
 
Primož Trubar se je rodil na Rašici pri  
Velikih Laščah. Leta 1520 mu je turjaški  
grof omogočil, da se je šel šolat za duhovski 
stan. Duhovniško službo je opravljal v  
različnih krajih od Trsta,  
Šentjerneja, do nemškega Rothenburga.  
Ves ta čas so se v njem prebujale ideje  
protestantizma, ki jih je hotel uvesti  
tudi v svoji rodni deželi. 
Trubar je tako kot drugi protestanti menil,  
da morajo Slovenci brati Biblijo v svojem jeziku. A slovenski jezik takrat uradno 
še ni obstajal, saj ga nihče še ni zapisal v nobeni knjigi. Zato se je Trubar 
domislil, da bo prvo slovensko knjigo napisal sam. Toda znašel se je pred 
težavo, saj Slovenci govorimo veliko število različnih narečij. Odločil se je, da jo 
bo napisal v preprostem narečju in zato izbral jezik, ki ga so ga govorili na 
ozemlju današnje osrednje Slovenije. Knjigo je izdal leta 1550 in jo poimenoval 
Katekizem. Vanjo je zapisal tudi nagovor “Vsem Slovencom gnado, mir, milost” 
in s tem prvič v zgodovini v knjigo zapisal besedo Slovenci. V knjigi so pesmi, 



pridige in verske resnice. Ker pa takrat večina Slovencev ni znala brati in pisati, 
je napisal še Abecednik, priročnik za učenje branja in pisanja. V tistem času so 
verske knjige strogo pregledovali, preden so jih natisnili. Trubar se je bal, da 
knjig ne bi mogel izdati, zato se ni podpisal s pravim imenom, ampak s 
psevdonimom Philopatridus Illiricus kar v latinščini pomeni Ilirski rodoljub. 
Trubar je za časa svojega življenja poleg Biblije in Abecedarija izdal tudi številne 
druge knjige in celo koledar. Umrl je v starosti oseminsedemdeset let v 
Derendingenu, kjer je tudi pokopan.    
 
                                                                                                               Povzeto iz oddaje Infodrom 

 
 
 
 
 
 
 
 

Predstavitev poklica fizioterapevt 
(8. september svetovni dan fizioterapije) 

 

Narava dela fizioterapevtov 

Fizioterapevti pomagajo ljudem, kadar je njihovo gibanje moteno zaradi 
bolečine, poškodbe, bolezni, starosti ali vplivov delovnega, oziroma življenjskega 
okolja. So zdravstveni delavci. Delajo na področju promocije zdravja in na 
področju preprečevanja ter zdravljenja bolezni in poškodb. So člani 
rehabilitacijskih in habilitacijskih timov. Prizadevajo si za to, da bi svojim 
varovancem omogočili čim bolj samostojno gibanje ob upoštevanju njihovih 
telesnih, duševnih in socialnih vidikov dobrega počutja. Fizioterapevti pri svojem 
delu poleg znanosti o gibanju (kineziologija) uporabljajo tudi različne fizikalne 
energije (toplotne, zvočne,svetlobne, magnetne in mehanične)za diagnostične in 
terapevtske namene. Delo fizioterapevta je preplet med izobraževanjem, 
raziskovanjem in prakso. Sodobna fizioterapija se odziva na potrebe pacienta in 
družbe, njena praksa je podprta z znanstvenimi dokazi. 



Kako pridemo do fizioterapevta?  

Fizioterapevti delujejo v zdravstvenih domovih, bolnišnicah, specializiranih 
inštitutih, kliničnih centrih in zdraviliščih. Zunaj zdravstvene dejavnosti pa v 
vzgojno-varstvenih in športnih ustanovah, domovih starejših občanov, hospicu, 
zaporih ter v raziskovalnih in izobraževalnih institucijah. Neposredno (brez 
napotnice) se lahko obrnete na fizioterapevte zasebnike in samoplačniške 
fizioterapevtske ambulante v zdravstvenih domovih, v katerih vam bodo 
omogočili fizioterapevtsko obravnavo proti plačilu. 

Diplomirani fizioterapevti so usposobljeni za delo po opravljenem pripravništvu 
in strokovnem izpitu. 

Kaj lahko posameznik pričakuje od fizioterapevta? 

V vseh življenjskih obdobjih vam bodo znali svetovati, kako razviti, ohranjati in 
ponovno vzpostaviti najboljše mogoče gibanje in delovanje telesnih funkcij. 

Fizioterapevtska diagnoza je določena na osnovi ocene pacientovega stanja in 
medicinske diagnoze. Najpogosteje se izvajajo meritve sklepne gibljivosti, 
testiranje mišične moči in ocenjevanje bolečine, dihalne funkcije, ravnotežja in 
koordinacije. Ugotavlja se tudi stopnja telesne pripravljenosti in samostojnosti.  

Na osnovi analize ocene se pripravi načrt fizioterapije. Kinezioterapija, manualna 
terapija, elektroterapija, hidroterapija in ponovno učenje gibanja, so 
nepogrešljivi postopki v fizioterapiji. So večinoma neinvazivni, varni in neboleči. 

 

 Manualna terapija je metoda fizioterapije, za katero je značilna izrazita 
sposobnost opazovanja s tipanjem. Manualni terapevti ugotavljajo nepravilnosti 
v gibanju oziroma drsenju sklepov udov in hrbtenice ter iščejo vzroke zmanjšane 
gibljivosti. S specifičnimi testi znajo poiskati vzrok težav, da jih lahko zdravijo. 
Prijemi so nežni, mehki in ne povzročajo bolečin. 

Nevrofizioterapija je specializirana za obravnavo nevroloških bolnikov, ki se 
srečujejo s številnimi težavami: od povišane mišične napetosti do nezmožnosti 
premikanja, spremenjenega občutenja, nesposobnosti govora, razumevanja, 
orientacije, ravnotežja, koordinacije itn. Obravnava temelji na spodbujanju 
funkcijske samostojnosti pacienta in kombinira različne, za nevrofizioterapijo 



specifične pristope, na primer PNF, Bobath, Vojta, motorično učenje, pa tudi 
druge fizioterapevtske postopke.  

Respiratorna fizioterapija je nepogrešljiva pri zdravljenju bolezni dihalnega 
sistema, kot so bronhitis, astma, cistična fibroza, emfizem in drugo. Tudi govorci, 
pevci, nosečnice, kadilci, duševni, srčni in pljučni bolniki ter športniki imajo lahko 
težave z dihanjem. Pogosto izvajani postopki so: učenje dihanja, izkašljevanje, 
drenažni položaji, masaža prsnega koša, inhalacije, aspiracije, predihavanje, 
meritve dihalnih funkcij, higieno dihalnih poti in svetovanje.  

Fizioterapija za zdravje žensk obravnava težave nosečnic (bolečine v 
medeničnem obroču, otekanje nog, slabo držo, mrtvenje rok, uhajanje urina in 
drugo) pred, med in po porodu. Spremljanje žensk pred in po operaciji (rak 
maternice in rak dojk) zmanjša zaplete in pospeši rehabilitacijo. Pomembno 
prispevajo k zdravljenju motene funkcije medeničnega dna (urinske in fekalne 
inkontinence, zdrsa medeničnih organov, medenične bolečine ali spolne 
motnje). 

Delo fizioterapevta s starostnikom je dolgoročen proces, ki zahteva sodelovanje 
starostnika, svojcev in fizioterapevta. Usmerjeno je v preventivo in rehabilitacijo 
po poškodbah, bolezni ali daljši nedejavnosti. Namen tega je doseči ali ohranjati 
največjo mogočo samostojnost pri vsakodnevnih dejavnostih, tudi skrbi zase, ter 
čim dalj časa ohraniti dejavno življenje.  

Fizioterapija v naravnih zdraviliščih ima dolgoletno tradicijo. Izkoriščajo naravna 
zdravilna sredstva za rehabilitacijo in ohranjanje zdravja. Tudi rekreativni in 
vrhunski športniki prihajajo v zdravilišča na kondicijske priprave ali na oddih.  

Športni fizioterapevti obravnavajo in preprečujejo športne poškodbe v okviru 
športnega kluba ali reprezentance ter klinikah ali v zdraviliščih za zdravljenje 
športnih poškodb. Poznati morajo naravo športnih poškodb, sodelovati z 
zdravniki in trenerji ter upoštevati želje in potrebe športnika. Cilj obravnave je 
čimprejšnja vrnitev športnika v ekipni ali posamezni šport. 

 

Vir: Predstavitev poklica fizioterapevt . 2015. Ljubljana: Društvo fizioterapevtov 
Slovenije, strokovno združenja 



UTRIP LJUBLJANE  

 

Prelepo oblikovani, prenovljeni center Ljubljane, je odslej lahko ponos vsakega 
Ljubljančana in tudi vsakega Slovenca. Utesnjena cesta, vedno nabita z 
najrazličnejšimi vozili, ki so spuščala smrad, je danes le spomin.  

Cesta od Ajdovščine proti Pošti in dalje proti Drami je čudovit, razširjen prostor 
s svetlečimi tlakovci; po sredini pas, namenjen mestnemu prometu, ob straneh 
ustrezen prostor za kolesarje, pločniki za pešce, ob njih vabljive mize s stoli, kjer 
počivajo in uživajo v kramljanju in osvežilnih pijačah sprehajalci in izletniki. 
Novoposajena drevesa! Skratka, tu vrvi življenje! Veliko je tudi skupin tujih 
turistov, ki zadovoljni in nasmejani kramljajo, poslušajo razlago vodičev, 
fotografirajo… 

Zavijemo v Čopovo. Ob hišah so se namestili muzikanti, igrajo, pojejo, včasih jim 
pade kaj drobiža. Vzgojiteljici na začetku in koncu žive verige ljubkih, 
nasmejanih malčkov, oblečenih v predpasnike, podobni so pomladnemu cvetju. 
Drže se za vrv, ne bodo se izgubili. Vmes se počasi premika »KAVALIR«, naložen 
s starejšimi, ki se v lepem sončnem dopoldnevu vračajo z živilskega trga. Vmes 
hite pešci, kolesarji, vodja skupine tujih izletnikov ob Prešernovem spomeniku 
živahno mahajoč z rokami glasno razlaga svojim poslušalcem…. Zares pester 
utrip življenja! 

Ljubljana, res si, ne samo običajna, ampak zanimiva, evropsko urejena 
prestolnica! 

                                                                                              A. Pogorelec - Tomažič 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

        



SEPTEMBRSKI POLDNEVNI IZLET PO CENTRU LJUBLJANE IN VOŽNJA 
Z LADJICO PO LJUBLJANICIC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEKARNA LJUBLJANA - ENOTA LEKARNA WTC, JE DOMU STAREJŠIH 
OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, PODARILA OKSIGENATOR 

 

V petek, 4. 9. 2015 je Lekarna WTC ponovno odprla svoja vrata. Na otvoritveno 
slovesnost so bili povabljeni naša direktorica Maruša Marjeta Kerč, domski 
zdravnik Milan Trost dr. med., spec. in ambulantna sestra Irena Tabernik. V 
znamenju dobrega sodelovanja in z dobrodelno gesto so našemu Domu podarili 
oksigenator. S to napravo bomo našim stanovalcem omogočili še bolj kvalitetno 
zdravstveno nego in oskrbo.  

Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo Lekarni WTC! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SPREHOD ZA SPOMIN 



 

V ponedeljek, 21. septembra 2015, ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, 
se nas je zbralo devet stanovalcev in stanovalk ter fizioterapevtka Špela in 
strokovna sodelavka Milena, ki je naš sprehod po Ljubljani tudi organizirala. 
Preoblekli smo se v modre majice z domskim znakom in napisom Doma. Prišla 
je tudi direktorica in nam zaželela lepo popoldne.  

Odpeljali smo se z tremi taksiji do Moderne galerije, kjer je bila otvoritev 
»POHODA ZA SPOMIN.« Namen tega dogodka je bil pokazati, da nam ni 
vseeno, kako živi v Sloveniji več kot 32000 oseb z demenco. 

Dogodek je spremljal tudi bogat kulturni program. Nastopali so ženski pevski 
zbor, trije otroci so igrali na različne inštrumente, plesalke so predstavile 
indijske plese. Pozdravit nas je prišel tudi župan Zoran Janković in vse navzoče 
povabil, naj pridemo na prigrizek v Mestno hišo.  

Od Moderne galerije sta dva Kavalirja (to sta vozili, ki vozita stanovalce 
Ljubljane na ogled mesta) sedem naših stanovalcev odpeljala do Rotovža, štirje 
pa smo se do tja sprehodili. V Mestni hiši so nas pogostili s piškoti in sokom. 
Nato smo se odpravili do tržnice in se s taksiji odpeljali v Dom na kosilo.  

Imeli smo se zelo lepo in tudi vreme nam je služilo. 

                       Marko 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANOVALCI NAŠEGA DOMA NASTOPALI V ŽIVO  V ODDAJI DOBRO 
JUTRO SLOVENIJA  
 

 

Oddaja je bila v petek, 18. 9. 2015.  

Vodila jo je Ana Tavčar Pirkovič.  

V oddaji sta bila gosta dr. Tatjana  

Kofol Bric, spec. za soc. zdravje, in Samo Babuder, psihoterapevt. V občinstvu 
smo sedeli stanovalci iz DSO Ljubljana Bežigrad in stanovalci iz DSO Tabor. 
Častni gost je bil Vasilij Polič Vasko, vrhovni sodnik in pisatelj. Vabljena je bila 
tudi igralka Štefka Drolc, ki je svojo odsotnost opravičila. Tema oddaje je bila  

» Zakaj živijo ženske dlje?«   

 

 

Zakaj ženske doživijo daljšo življenjsko starost kot moški? Nekaj odgovorov in 
pojasnil iz občinstva in telefonskih sporočil: 

Ženske bolje skrbijo za svoje zdravje, imajo bolj odporen imunski sistem, 
pomembna je zaščitna vloga hormonov. Ženske imajo večji čut za družino, 
otroke, starše. Ljubezen do otrok jim daje moč, odgovornost. Starost ženske je 
višja, število porodov je danes manjše.  

Moški umirajo zaradi posledic alkoholizma, kajenja, težkega dela v rudnikih, v 
prometnih nesrečah.  Med moškimi je več samomorov, srčnih bolezni, redkeje 
hodijo na zdravniške preglede kot ženske. Moški so tudi vzdržljivi, je pa pri njih 
več depresije, hitreje obupajo, bolezni jih bolj prizadenejo. Moški so bolj 
nagnjeni k samodokazovanju (močan nadjaz), pri ženskah ta vidik ni tako 
izpostavljen. Deček si vzame očeta za vzor.  

Moški so bili spoštovani doma in v službi. Imeli so svoje pozicije, da so 
vzdrževali družino. Poročeni živijo dlje, motivira jih skrb za družino. Čutijo 
obveznost do preventivnih programov, v katere se vključujejo. Danes mlade 
mamice živijo bolj napredno, moški se več posvečajo otrokom, družini, svoje 
žene bolj podpirajo.  



 

Upokojitev ženske doživljajo različno. Nekatere imajo dovolj dela in ne 
pogrešajo službe. So bolj prilagodljive in imajo več prostega časa. 

Častni gost Vasko Polič je izjavil, da ima rad vse ženske. Hvaležen je za vse  

življenjske izkušnje, ki jih je prejel pri svoji babici, mami in sedaj ženi. 

 

Utrinek med snemanjem oddaje                                                     

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Milena Dobernik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PISMO DOLGOLETNE STANOVALKE 

 

Dragi sostanovalci! 

 

Vsi smo imeli svoj dom, preden smo prišli v Dom starejših občanov Ljubljana 
Bežigrad. 

Zaradi bolezni, starosti in tudi po želji naših otrok, ki so nam hoteli dobro, smo 
se odločili, da pridemo v ta Dom. Sedaj smo preskrbljeni za življenje, kolikor ga 
nam je še usojeno. Imamo vse, kar potrebujemo. Za to poskrbijo naši oziroma 
domski uslužbenci. Vsak lahko, kolikor more, tudi sam sebi pomaga, ker vsak 
človek je sebi najboljši zdravnik, in to vse, dokler mu je le mogoče. Največ 
vredno je to, da imamo ob resnih težavah takoj zagotovljeno zdravniško ali 
socialno pomoč.  

Namesto da bi bili zadovoljni, pa veliko godrnjamo in se pritožujemo zaradi 
včasih nepomembnih stvari. Tega seveda ne počnemo vsi. 

Bodimo bolj strpni eden do drugega! Zavedajmo se, da ima vsak od nas kopico 
najrazličnejših nadlog; bolezenskih pa tudi drugih. 

Premislimo, koliko starih ljudi ima mnogo več težav od nas, ki le imamo urejene 
življenjske pogoje. 

                                                                                                      Dolgoletna stanovalka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V DOMU SO LJUDJE....

 

Leta hitijo, 

nam življenje spremenijo.  

Kot bi rekel: » En, dva, tri,« 

neutrudno čas brzi. 

 

Mlad, vesel in poln nad, 

a že mine ta pomlad, 

učenje, trud, težave in uspeh, 

vsega bilo je v letih teh. 

 

Tu zbrani od povsod,  

različna njih bila je pot. 

Vsem skupno pa je to, 

kar leta stara prineso. 

 

Izkušnje svoje vsak ima, 

življenja zgodba jih poda. 

Nasmeh, veselje, stalnica, 

a lica mrka, morda užili dosti zla. 

 

Razumeti, spoštovati vsakega, 

je formula sožitja dobrega. 

Beseda lepa, to najbolje je, 

tako premaga se težave vse.   

   

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Vezilo rodu, dragi večna hvala, 
Iz enajstercev zlita tožba mila 
Dal čas ji ni, da dete bi  povila 
Igo  življenja je ob meni gnala 
 
Ljubeča žena – moja dobra vila!  
Osrečiti je deco drugih znala, 
ko ji le tiha sreča je ostala,  
apel dobrote v meni je budila. 
 
Radost življenja je usoda dala.  
Jesen življenja vse je obrnila. 
Obljube jamčene je izigrala . 
 
Denarna sla je čast ugonobila.  
Komu elita hlapec je postala? 
Ukana bank nas v suženjstvo pahnila! 
 
                                  

Vezilo rodu, dragi večna hvala. 
Dolenjsko, dom, brezmejno je ljubila, 
ljubiti vse, še mene naučila,  
kar vojna sta, kar punt grdo razklala! 
 
Družini brata mlajšega ubila, 
ta ga skrivaj v grob je prekopala, 
starejšemu pijača je zavdala, 
svoboda ga brez noge je vrnila! 
 
Z najmlajšim se usoda je igrala 
ujetnik, lageraš, bela prisila –  
skrivača, brat in sosed reševala! 
 
Vsem trem dom zadnji ista je gomila. 
Njim v spomin je  sprava obveljala! 
Iz enajstercev zlita tožba mila! 
 
 
 



 

 
 
Iz enajsercev zlita tožba mila 
naj zmage sarkofag, ljudstva zahvala, 
ob spravi za vse žrtve bi veljala, 
kjer vojna, kjer »osveta« je morila! 
 
Grobišča vsa naj večni mir bi spala, 
kot pot solza svet združila – rotila! 
Morija tretjič se ne bo zgodila! 
Mladost objokovanja spoštovala!  
 
Evropa nas z Rapallom kaznovala, 
nam genocid stoletni naložila, 
začetnikom je klanja, nas razdala! 
 
Vsemu navkljub ni vere izgubila. 
Usoda grenka nanjo je čakala. 
Dal čas ji ni, da dete bi povila! 
                                                      

                                                           a.  Willem rogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPOKOJENSKA HIMNA 

 

Zakrivljeno palico v roki, 

v »šalčki« pa malo kamil'c, 

radosti bolj redki obroki, 

obdobja so nov'ga znanil'c. 

 

Na palico se boš naslonil 

in mislil boš na mladost, 

na punce, ki si jih ljubil, 

Bog ve, če bilo jih je dos't. 

 

Na starost začno se težave, 

boleti začnejo kosti 

in nič več ni redne prebave, 

le čajčki pomagajo ti. 

 

Želimo še zdravja obilo, 

ohrani si zdrave kosti, 

da se ti dobro godi, 

to ti želimo mi vsi! 

 

                                                                                         po predlogu Ivanke Jakopič  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BRALNA URICA 

 

Kaj pa tukaj žvenketa? 

Gospod Marko kavo kuha, 

to se že na daleč duha,  

potlej jo gospem postreže, 

ki se kava jim prileže. 

 

Animatorka pa bere 

in možgani so na preži, 

da dalj časa bodo sveži. 

bistra misel kroži, 

čvek – čvek in nasmeh se sproži.  

 

Tako še uro govorijo, 

potem pa rečejo adijo. 

Tista, ki se javi, 

pa na koncu vse pospravi. 

Včasih Marko sam to postori, 

da se kuhinja blešči.  

 

                                                                                                            Sava Mrevlje 

 

 

 

 



 

KREPIMO SPOMIN 

 

1. Kateri od petih je najmanj podoben ostalim? 

 Medved  Kača  Krava  Pes  Tiger 
  
 
2. Če spremeniš zaporedje črk "JAZEC", dobiš ime od: 

 Morja  Države  Reke  Mesta  Živali 
  
 
3. Kateri od petih oblik je najboljša primerjava? 

je proti kot je: proti: 

          
  
 
4. Kateri od petih je najmanj podoben ostalim? 

 Krompir  Koruza  Jabolko  Korenje  Fižol 
  
 
5. Katera od petih oblik je najboljša primerjava? 

je proti kot je proti: 

          
 

 

Podobne vaje izvajamo na skupini za krepitev spomina, ki poteka vsako sredo 
ob 10:30 do 11:30 v prostoru delovne terapije. Vljudno vabljeni! 

 



 

UGANKARSKI KOTIČEK 

 

Oče velik kakor hrast, 

mati huda ko pošast, 

otroci vsi pa dobri so, 

jih mladi, stari cenijo. 

Nikoli ni bilo, 

nikoli več ne bo, 

vendar danes tukaj je, 

vsi ga veselimo se.       

 

 

Vic meseca 

 

Vrne se Cvetko iz Avstralije in se pogovarja s prijateljem Francijem. 
Pa ga vpraša Franci: »Kako je kaj v Avstraliji?« 

Cvetko: »Super, noro, moraš it.« 
Franci: »Pa si poskusil kenguruja?« 

Cvetko: »Ja, seveda sem.« 
Franci: »Kakšen pa ima okus?« 

Cvetko: »Nič posebnega, riba kot riba.«  
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