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Prazniki in obredi 

• 12. avgust – Svetovni dan mladine 
Generalna skupščina je 17. decembra 1999 potrdila predlog svetovne 
konference ministrov, ki so odgovorni za mlade, da se 12. avgust razglasi 
za svetovni dan mladine. Na svetovni dan mladine se izpostavlja pomen 
težnje mladih po lastni identiteti in smislu ter po iskanju svojega prostora 
v svetu. Mladi, ki so polni energije in radovednosti, lahko pripomorejo k 
spremembi slabih družbenih odnosov in prekinejo krog nasilja ter 
diskriminacije, ki se prenaša iz generacije v generacijo. 
 

• 15. avgust – Marijino vnebovzetje 
Marijino vnebovzetje (tudi veliki šmaren) je praznik, ki 
ga katoliški in pravoslavni kristjani obhajajo 15. avgusta. 
Marijino vnebovzetje je eden izmed največjih krščanskih praznikov in so 
ga slavili že v apostolskih časih. Na ta dan se kristjani spominjajo, da je 
bila Devica Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa.  
 

• 19. avgust - Mednarodni dan humanitarnih dejavnosti 
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2009 razglasila 19. avgust 
za mednarodni dan humanitarnih dejavnosti. Ta dan opozarja na obvezo 
mednarodne skupnosti, da pomaga ranljivim, preslišanim in 
zapostavljenim ljudem po vsem svetu. Slednje predstavlja trajno misijo 
humanitarne skupnosti. Na ta dan se tudi poklonimo junaštvu 
humanitarnega osebja, ki izhajajo iz različnih družbenih okolij, vendar si vsi 
delijo prepričanje, da je trpljenje posameznika odgovornost vsakega izmed 
nas. Cilj mednarodnega dneva humanitarnih dejavnosti je postaviti 
potrebe ljudi v stiski v središče naše pozornosti in tudi poskrbeti, da 
zagotovo dobijo zasluženo pomoč. 
 

• 23. avgust – Mednarodni dan spomina na trgovino s sužnji in 
njeno ukinitev 
Vsako leto se 23. avgusta spominjamo ene največjih tragedij svetovni 
zgodovini: trgovine s sužnji. Za ta datum se je na svojem 29. zasedanju 
odločil izvršni odbor Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo 
(UNESCO), saj se je prav na ta dan leta 1791 na Haitiju zgodila vstaja 
sužnjev. Omenjeni zgodovinski dogodek je močno vplival na nadaljnje 
dogodke, ki so vodili k odpravi suženjstva. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Praznik
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Devica_Marija


Stari slovenski pregovori o mesecu avgustu 
 

• Če se avgusta po gorah kadi, kupi si kožuh za zimske noči.  
• Veliki šmaren brez dežja, sladko vince bo doma.  
• Vreme, ki ga Lovrenc naredi, celo se jesen drži. 
• Orehe piškave stori rad dež na Janeza glave. 

 

 
Predvideni prihajajoči dogodki v avgustu 
 

• Avgustovske srede bomo popestrili z družabnimi in športnimi  
igrami ter seveda s  praznovanjem  rojstnih dni stanovalcev, 
rojenih v mesecu avgustu 
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TRI LETA BRALNIH URIC V DOMU 

Pred tremi leti sem začel obiskovati bralno skupino v drugem nadstropju. Ne 
morem si predstavljati, kako bi se počutil, če bi jo ukinili. Ko sem prišel, sem 
najprej dobil kavico, ki jo je takrat kuhala gospa Hren ter ob kavi še piškot. Na 
branje je prihajala socialna delavka Tjaša in nam brala iz časopisa »Delo« ter nam 
povedala še kakšne druge zanimivosti.  

Ko je gospa Hren zbolela, sem jaz prevzel kuhanje kavice, ki jo seveda stanovalci 
prinesemo sami. Tudi za piškotke poskrbimo. V teh letih se je na branju zvrstilo 
že veliko deklet in žena, ki so nam, vsaka na svoj način, podajale novice prejšnjih 
dni; kadar pa so bile strokovne delavke v stiski s časom, sem jaz vskočil namesto 
njih. 

Bralna urica, kakor jo imenujemo, poteka od ponedeljka do petka. Nikoli ne 
odpade, razen, ko se v hiši pojavi kakšna bolj obsežna nalezljiva bolezen. Na 
branje nas prihaja različno število stanovalcev, običajno okoli petnajst, bilo pa nas 
je tudi že preko dvajset. V zadnjem času nas je nekoliko manj, največ zaradi 
bolezni ali »dopustov stanovalcev«. 

Ob rojstnih dnevih naših bralnih članov pa v tej urici praznujemo, pojemo, kaj 
dobrega popijemo in pojemo. Posebno svečano je bilo 21. avgusta leta 2013, ko 
je gospa Drofenik praznovala 100. obletnico rojstva. Čestitat ji je prišla tudi 
takratna direktorica Doma in jo obdarila s šopkom rož, naš domski pevski zbor pa 
ji je zapel nekaj pesmi. 

Tako se jaz spominjam dogodkov zadnjih treh let na bralnih uricah. 

 

Marko 

 

 

 

 

 

 

 



STARE VRBE 

 

Bila je majhna punčka ta, 

ko v vas sosednjo se poda. 

Ob poti vrbe stare tri, 

velik strah v njih preži. 

 

Naročilo izvrši, 

spet domov se napoti. 

Že mrak in tema je povsod, 

kjer jo vodi dolga pot. 

 

Res, v vrbah nekaj sveti se, 

to pleče je pečeno, še krvavo je. 

Mu pipec velik gleda ven, 

odreži zdaj si kos pečen. 

 

»Pomagaj, mama, kje si ti?« 

Punčka mala se zgrozi. 

Požene se v breg in teče, 

že k mami se domov zateče. 

 

»Ničesar tam v vrbah ni, 

ta pravljica otroke le plaši.« 

Tako ji ate govorijo, 

da končno le vsi zaspijo. 



PAŠA 

»Prebrala sem Bevkovo knjigo Pastirci. Težko si zamišljam tako življenje, najbrž pa 
je bilo po svoje tudi lepo in zanimivo. Babi, ali si tudi ti kdaj, ko si bila otrok, pasla 
krave in drugo živino? Ali se morda iz tistega časa spomniš kakšnega posebnega 
dogodka?« 

»Seveda, Mojca, če hočeš, ti ga prav rada povem. 

Bila je čudovita, v vse barve odeta jesen. Obirali smo jabolka, ki so bila tako lepo 
obrodila na sadnem vrtu za hišo. Tudi trgatev v vinogradu je bila že končana. 
Pospraviti je bilo treba še veliko poljskih pridelkov in opraviti jesensko setev. 
Začela sem hoditi v 1. razred. Ko sem prišla iz šole, smo kosili juho s krompirjem 
in stročjim fižolom. Mama jo je znala tako dobro pripraviti. Potem je prinesla na 
mizo še palačinke, ki so bile nadevane z domačo skuto pa polite s smetano in 
zapečene v pečici. Oče je rekel: »Francka, ti pa res dobro kuhaš.« »Le najejte se 
vsi, palačinke je spekla naša Silva,« je še rekla mama. »Metka, danes boš pa gnala 
past živino na Loko, videl sem, da je kar lepo zrasla trava po košnji otave.« 

Na travnik, takoj pod vasjo, sta prignali past še sosedovi deklici mojih let Milka in 
Cvetka. Tu so vsi trije travniki mejili. Takoj pod cesto pa je bila velika njiva, na 
kateri je raslo zelje, pesa in repa, večji del pa je bil posejan s črno deteljo, ki je po 
košnji ravno lepo pognala. Živina se je mirno pasla. Sredi travnika se je vil 
potoček, na obeh straneh pa so rasle vrbe. Upognile smo nekaj vej na obeh 
straneh potočka. »Poglej, kaj sem prinesla.« Cvetka je kazala velik klop drete, ki 
jo je rabil čevljar, ko je prišel delat in popravljat čevlje. Dobro se je dalo povezati 
veje z obeh strani potočka in nastala je čudovita gugalnica. Kako imenitno se je 
bilo gugati nad vodo, tudi, če je kdaj katera naredila »štrbunk«.  

Ko smo se naveličale guganja, smo gledale stare vrbe ob cesti. Zdaj so bile prav 
prijazne in niso več dajale vtisa starih čarovnic, ki grozijo otrokom z velikimi, 
ukrivljenimi rokami. »Ali se kaj bojiš iti po temi mimo vrb?« »Prav nič,« se je 
junačila Cvetka.  

»Če bi videla, kar sem jaz enkrat, ko sem se v mraku vračala domov?« »Kaj si 
videla?« »V eni vrbi je gorela čisto rdeča luč, kako sem tekla vso pot do doma.«  

»Veš Milka, naš ate so pa rekli, da so ljudje hudo trapasti, ko verjamejo v neumne 
pravljice o krvavih stegnih in pipcih. Rekli so tudi, da je grdo, ker s tem strašijo 
otroke. Pojdiva zdajle, ko tako lepo sije sonce, pogledat, kaj je v teh vrbah. Ti, 
Cvetka, pa tačas počuvaj živino, da ne bo ušla na njivo.« Z Milko sva natančno 
pregledali stare vrbe in notri je bila tudi napol dogorela sveča, rdeč papir pa gnila 



velika svinjska krmilna buča.  »A to je bil ta veliki strah,« se je smejala Milka in še 
pravila, koga vse je bilo strah ponoči ali v mraku, ko je hodil mimo. 

»Zdaj se pa res ne bom nikoli več bala, pojdiva pogledat, kaj dela Cvetka.« 

Vrnili sva se na travnik in groza.  Vsa živina je bila na njivi, in sicer v črni detelji. 
Cvetka pa je ob potočku trdno spala. Zavpila sem: »Cvetka, vstani!« in že smo vse 
tri živino zganjale z njive. Čeprav sonce še ni zašlo, smo vse tri, kar se je dalo hitro, 
odgnale domov. Vse smo bile v strahu, kaj bo rekel lastnik njive. Spomnile smo se 
tudi, da je prav sveža črna detelja najbolj nevarna za živino, ker jo po njej lahko 
napenja, rdečo in nemško pa lahko jedo svežo. 

Doma je Cilka pomagala živino privezati k jaslim. »Ali so krave pa vol kaj pili v 
potočku na travniku?« »Seveda, pa še kako!« 

Komaj sem dobro prišla v hišo, je pritekla vsa razburjena Cilka. »Ate, Sivko in 
Plavca napenja, tako čudna sta!« Vsi smo tekli v hlev. »Kje je Metka?« je kričal 
oče. Skrivala sem se za deskami. »Cilka, teci po Peternelovega in  Klančarjevega 
strica, naj takoj prideta, ker našo Sivko in vola napenja.« 

Cilka mi je še pomignila: »Skrij se v senico, ate so hudi,« in tekla k sosedovim.  

Sivka in Plavec sta ležala in žalostno gledala. »Kako nabit vamp ima Sivka, saj oba 
komaj dihata,« je stokala mama. 

In že sta bila tu soseda. Vsak je imel s seboj gumasto cev.  

»Zdaj pa vsi pomagajte! Primite ju močno za rogove, odpreti morata mavelj.« 
»Primož in France, porinita cev čimbolj v goltanec. Tako, saj že gre zrak malo ven. 
Francka, močno masiraj vamp, pomagajta še Silva in Cilka.« 

Trajalo je gotovo pol ure, da se je pokazal učinek. Vamp je postal ohlapnejši, tudi 
veliko bolj živahna sta postala oba, ko je šlo ven toliko zraka. Že sta poskušala 
vstati, kar se jima je tudi posrečilo. 

»Bogu in tudi vama Janez in Jože tisočkrat hvala!«. Mama se je zahvaljevala s 
solzami v očeh.  

»Popijta vsak kozarec tega lanskega,« ju je vabil oče. 

»Dobro je, da se je vse srečno končalo,« sta še rekla in odšla.  

»Francka, kje pa je mala smrklja? Le kaj so te pastirice delale, namesto da bi 
čuvale živino? Kaj bi bilo, če bi obe živali poginili? In tako blizu je že bilo. In ravno 
zdaj, ko sem že izračunal, koliko bi ostalo, ko bi prodal vola. Poravnal bi davek in 
morda bi še nekaj malega ostalo. V ta strašen strah me je spravil ta otročaj. 



Zapomnila si bo za zmeraj, tako jo bom ustrojil s pasom, da bo težko sedela. Vsako 
delo je treba dobro opraviti, to si mora zapomniti že zdaj, če ne bo zrasla v lenobo 
in zgubo. Tako sem besen.« 

»Primož, premisli, da je še otrok, otroci pa se tako radi igrajo.« »Ne, kadar imajo 
delo, delati pa se mora naučiti že zdaj.« »Tudi ti si bil enkrat otrok.« »Ja, tudi jaz 
sem že majhen pasel, ampak fantje smo vedeli, kaj moramo. Ni zaman tista, ki 
pravi, da so vse babe vragu iz torbe padle.« »Bog te bo kaznoval, Primož, če boš 
tako govoril in strahoval malega, ubogega otroka! Saj je zmerom tako pridna in te 
vse uboga. Si že kdaj slišal, da je človek najmočnejši, kadar sam sebe premaga?« 

»No ja, morda ji bom danes še prizanesel, ampak samo zato, ker mi ti rečeš!« 

»Metka, takoj sem, kjerkoli se skrivaš!« Prilezla sem iz senice, povsod se me je 
držala mrva. Hitro sem stekla in se oklenila mame. Reci atetu: »Nikoli več ne bom 
kaj takega naredila. Odpustite mi!« Izjecljala sem, kar je rekla mama. Oče me ni 
niti pogledal, obrnil se je in brez besed odšel v klet. 

Še isti večer sem izvedela, da je napenjalo samo našo Sivko in Plavca. 

 

PAŠA 

Skakanje čez ogenj… 

Skrivanje za grmovjem in drevesi… 

Igra »Ali je kaj trden most?«… 

Cigarete iz orehovega listja… 

Gugalnica nad potočkom, obraslim z vrbami… 

Živina se gosti na bližnji njivi… 

 

 

 

 

 

 



So velik ogenj zakurili, 

pastirci vsi se veselili. 

Čez plamen so skakali,  

kot so najbolje znali. 

 

Spekli so koruzo, kostanj in krompir, 

želodčki zdaj so dali mir. 

Poskusili orehovo so cigareto, 

jokali, kašljali pa kihali so vneto. 

 

Po travniku mali potoček se pne, 

nad njim pa košate vrbove veje vise. 

Najboljšo gugalnico si naredijo, 

potem pastiričke pa v vodo zletijo. 

 

Krav'ce veselo zbezljajo, 

slastno tam pašo imajo. 

Se na njivi gostijo, 

zelja in pese nič ne pustijo. 

 

Kaj bo pa zdaj? 

»Spravimo brž jih nazaj.« 

Hudo se pastiričice boje, 

z živino vso domov hite. 

 

Ana Pogorelec-Tomažič 



ROŽNATO PISMO 
(nadaljevanje kriminalke v dveh delih) 

Jane je takoj poklicala Emila in mu povedala novico, da mora takoj na pot. Če se 
mu zdi, lahko gre z njo. Odklonil je, češ, da ima v trgovini veliko dela. »Prav,« je 
rekla Jane, »grem pa sama.«  

Vzela je najnujnejše stvari in odšla na vlak za LA. Vlak je bil že na peronu in Jane 
je takoj vstopila in si našla sedež. Veliko je premišljevala, kaj se je zgodilo, še 
posebno pa, kdo je morilec.  

Vlak je prispel v LA, usedla se je  v taksi in se odpeljala na grad. Tam jo je že čakala 
gospodinja ga. Lidija. Odpeljala jo je v sobo in rekla: »Kakšna groza, ga. Ross! 
Pokopali smo ju skupaj tu na vaškem pokopališču, lahko greste tja, prej pa lahko 
natrgate rože na vrtu, ker jih je veliko.« Tako je tudi naredila. Solze so same od 
sebe polzele po obrazu, zato se ni dolgo zadrževala. Odšla je nazaj v grad.  

»Ali ste že poklicali policijo?«, je vprašala Jane. »Ja, že včeraj, vendar so rekli, da 
bodo počakali na vas, in takrat bodo prišli.« »Zakaj ste jih poklicali šele včeraj?« 
je vprašala Jane. »Najprej sem mislila, da jih sploh ne bi, ker so pred kratkim bili 
tukaj zaradi tistega okostnjaka, saj veste, tudi vi ste bili tukaj.« »Mislite gospoda 
Bergena starejšega?« »Da, njega mislim«, je odgovorila gospodinja. »Neumno ste 
ravnali, takoj bi morali poklicati policijo. Ko bo inšpektor prišel, me, prosim, takoj 
pokličite.« Nato je odšla v sobo. Malo se je ulegla, kar oblečena, ker je vedela, da 
jo bodo kmalu poklicali. In res so jo. Inšpektor je prišel. Jane je šla v salon ter se 
srečala z njim. Pozdravila sta se ter usedla. Jane je povedala inšpektorju, kar je 
vedela. »Zelo se bomo morali potruditi, da razvozlamo ta dva umora.« »Prav,« je 
rekel inšpektor, »jaz bom zaslišal vso služinčad, vi pa malo poglejte, kje se skriva 
orožje, s katerim sta bila zakonca umorjena.«  

Jane je šla v lovsko sobo, kjer je že prej, občudovala koliko orožja ima g. Bergen. 
Kar tako se ni dalo videti, katera puška je bila uporabljena. Šla je do inšpektorja 
in mu rekla, da brez izkopa trupel ne bo možno ugotoviti kalibra puške. Inšpektor 
je rekel »Jaz grem še prej v njuno spalnico, morda se je kakšen naboj zaril v les  
postelje.« Jane je šla z njim. Začela sta sistematsko pregledovati zid, a nista našla 
ničesar. Ob pregledu postelje pa sta našla majhne luknje. Samo v eni je bil naboj, 
ostali so šli skozi les, nekaj pa jih je verjetno ostalo v truplih. Inšpektor je bil 
zadovoljen, ker bo sedaj lažje najti puško, s katero sta bila ustreljena.   

Nato sta šla  še v lovsko sobo pogledat, katera puška ima ta kaliber, kot ga ima 
inšpektor v roki. Našla sta jo. Bila je celo malce premaknjena, tako, da se je videlo, 



da jo je nekdo uporabljal. Inšpektor je rekel, da bo puško in naboj poslal v njihov 
laboratorij na pregled, morda so na puški celo prstni odtisi.  

Inšpektor je zaslišal vse uslužbence, razen gospodinje Lidije in sobarice Beti. Ti 
dve mora še zaslišati. Sobarica je rekla, da nič ne ve, ker je trdno spala in ni nič 
slišala. Gospodinja Lidija pa se je delala malce užaljeno, da mora inšpektor 
zaslišati tudi njo, ker je že toliko časa pri hiši. Toda ni šlo drugače, red mora biti. 
Sobarica je povedala, da ju je zjutraj našla mrtva v postelji, in takoj pritekla k njej. 
»Dobro,« je rekel inšpektor, »bomo počakali na rezultate iz laboratorija.« 
Inšpektor se je poslovil in odšel. Preden je odšel, mu je Jane predlagala, da bi 
sobarico ponovno zaslišala. Če kaj ve, se bo strla in povedala.  

Čez dva dni je prišel inšpektor z novicami in sklical sestanek v salonu. Z 
inšpektorjem je prišla tudi uslužbenka laboratorija, ki bo vsem prisotnim vzela 
prstne odtise. Prišla sta tudi dva detektiva. Inšpektor je vse navzoče najprej lepo 
pozdravil ter dejal, da ima izvide. »Naboj, ki smo ga našli v postelji pokojnih, se 
ujema z eno vaših pušk. Med tem časom, ko vam bom razlagal, kako smo prišli na 
sled morilcu, točneje morilki, vam bo kolegica vzela prstne odtise. Odtis, ki ga je 
morilka pustila na puški, imamo s seboj. Naj vam povem. Morilec je šel v lovsko 
sobo, vzel eno od pušk lažjega kalibra, nato pa po tihem odšel do spalnice g. 
Adamsa, počasi odprl vrata in videl, da trdno spita. Najprej je ustrelil g. Adamsa, 
nato pa še njegovo ženo ga. Sonjo. Ker je bilo vse polno krvi, je morilec rabil 
pomočnika, da sta vse pospravila in odnesla puško nazaj. Policije takrat ni nihče 
poklical, čeprav bi morali. Hitro ste opravili pogreb, da bi vsa stvar bila čimprej 
pod zemljo. Naboj, ki sem ga našel v spalnici, se ujema s puško, ki sem jo odnesel 
z gradu. Sedaj samo še prstne odtise prosim. Ujemali so se edino pri sobarici Beti. 
»Tako, sedaj pa vam lahko povem, kdo je morilec. Morilka ste vi, ga. Lidija oz. 
gospodinja, ki bi morala skrbeti za oba, ne pa ju umoriti. Poklicali ste sobarico, da 
vam je pomagala vse obrisati in odnesti puško na njeno mesto. Tu ste ga pa 
polomili. Vi bi morali odnesti puško nazaj, ker ste samo vi imeli rokavice, sobarica 
pa jih ni imela. To je naredila iz pohlepa! Bala se je, da bi morala iz gradu, če bi 
imela Adamsova otroke. Morala bi najti otroško negovalko in kasneje učiteljico, 
ona pa ne bi dobila ničesar, ker bi vse ostalo otrokom. Sobarico sem poklical k 
meni v urad v mestu, tam pa se je zlomila. Zato tudi vse vem. Ga. Lidija, ali je bilo 
vse tako?« Strta ga. Lidija je odgovorila: »Ja, tako je bilo! Če bi ostala sama na 
gradu, bi bila še vedno upravnica vsega posestva in bi dobro živela.« »Pa še nekaj, 
ga. Lidija, pokojni g. Bergen starejši je imel sina – nezakonskega, ki bo prišel sedaj 
na grad. Izgleda, da bo vse njegovo. To sem izvedel med preiskavo zadeve 
»Okostnjak«. Tako, ga. Lidija, dolgo dolgo boste lahko premišljevali o gradu, časa 
boste imela na pretek.« Pomignil je dvema policistoma, naj jo odpeljeta v mesto.  



Obrnila se je k Jane in zasikala: »Jaz sem pa mislila, da me boste zaščitili. Prav 
hudobni ste!« Jane se je obrnila stran. Inšpektor je rekel:« Nič si ne belite glave 
zaradi takih besed, ona se sploh ne zaveda, da je najbolj hudobna prav ona 
sama.« 

Inšpektor se je poslovil in vsem zahvalil za sodelovanje. Jane je zaželel srečno pot 
nazaj domov. Prosila je hišnika, da jo odpelje nazaj na železniško postajo. Vlak je 
ravno prišel, stopila je vanj ter našla prazen kupe. Kupila si je revijo, vendar se za 
branje ni mogla sprostiti. Gledala je skozi okno. V mislih se je sprehodila skozi 
celoten scenarij te tragedije in si rekla: »No, hudobna pa res nisem.«  

Ko je prišla domov, je poklicala Emila in mu sporočila, da se je vrnila, ter da se 
zvečer dobita na večerji.  Malo je legla, da si odpočije noge in glavo. Ko se je 
bližala ura za večerjo, se je preoblekla in stekla v restavracijo. Emil jo je že čakal. 
Poljubila sta se, pozdravila in sedla. Naročila sta si večerjo in steklenico vina. Emil 
ji je rekel, naj hitro začne pripovedovati zgodbo, ki se je zgodila na gradu. Vse mu 
je povedala od začetka do tistega konca, ko ji je gospodinja zabrusila, da je  
hudobna. Emil jo je z zanimanjem poslušal in rekel: »Hudobna pa že nisi!« »Kaj 
hočeš, tako mnenje ima o meni. No sedaj je že v zaporu in ven ne bo prišla več. 
Mene pa zanima tisti nezakonski sin, kje je, in kako se piše.« »Pokliči inšpektorja 
in ga vprašaj. On sigurno ve, samo najbrž ni želel pred vsemi tega podatka razkriti. 
Vsekakor pa bi bilo zanimivo vedeti.« 

Ko sta povečerjala, in spila steklenico do konca,  sta odšla k Jane domov. »Danes 
bom prespal pri tebi, da boš jutri lažje šla v službo.« »Ti pa si nagajivec, da veš.« 
mu je rekla Jane… 

 

Berdajs Dragica 

 

 

 

 



Kako ravnati ob piku čebele? 
 

Cvetoči travniki in drevje so na plano 
privabili tudi čebele, ose in druge krilate 
žverce.  
Bližnjega srečanja s čebelami, osami ali 
sršeni si najbrž ne želi nihče, a če se 
zgodi, ravnajmo preudarno. Na udaru 
smo še posebej zdaj, v poletnih mesecih, ko večino časa preživimo na prostem. 
Hrana, predvsem sladka, privablja čebele in ose. Čebele privabljajo tudi močne 
vonjave, zato se odpovejmo dišavam, ker pa jih privlačijo tudi pisane barve, se 
raje oblečemo v svetle odtenke.    
 
Če se nam žuželke približujejo, ne smemo ravnati sunkovito, temveč umirjeno. 
Ne mahajmo z rokami in ne poskušajmo jih odgnati proč, saj se bo živalca 
počutila ogroženo in bo napadla.  
 
Prva pomoč ob piku čebele ali ose 
 
Najprej preverimo, če je želo še zapičeno v kožo. 
Če je, ga odstranimo pri stiku s kožo, nikakor pa 
ga ne stiskamo, saj bomo tako iztisnili le še več 
strupa. Če smo doma, mesto pika speremo pod 
tekočo vodo, z nekaj bazičnega mila, nato pa ga 
hladimo z ledom, ovitim v krpo. Pametno si je 
priskrbeti vlažilne gele. Nekateri prisegajo na to, 
da si na mesto pika položimo kos čebule, ki bo 
na čebelji strup delovala bazično in ublažila bolečino. Pomagate pa si lahko tudi 
s tabletko aspirina, ki ga malce zmočite z vodo in pritisnete na mesto pika za 
kakšno minuto. Oteklina bo manjša, izognili pa se bomo neprijetni srbečici.  
 
Kdaj poiskati zdravniško pomoč? 
 
Večino bližnjih srečanj s čebelami, osami in obadi lahko obvladujemo sami, 
vendar se le podvizajte k zdravniku, če vas piči več žuželk naenkrat. Tudi če gre 
le za en pik, mesto vboda pozorno opazujte. Če se pojavijo mehurji ali večja 
oteklina, se raje obrnite na strokovno pomoč. Nujno pa to poiščite, če se pojavijo 
težave z dihanjem, povišana telesna temperatura in huda bolečina, če nam 
otečejo ustnice in težko požiramo.  
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KOMU... 
Komu in kje naj dušo izpovem? 
Bogove stare, nove, večne ne poznam. 
Vodila pot me po utehi ni v njih hram, 
da mir duha sprositi moram, vem! 
 
Njej, ki le skrito ljubiti jo smem; 
razdal nebrzdano sem čustva kot orkan, 
z vrtincem sreče v neba višine gnan. 
Zdaj  vse boli! Preveč si želel sem! 
 
Ljubezen – mojo slednjo – njej darim. 
Pomešal nežnost sem srca – duha strasti. 
V meni strah, da to kdaj izgubim! 
 
Da nehal bi ljubiti – ne, ni te moči! 
Med upi in obupi koprnim, 
kot da oltar utehe je – gorje če ni! 
 
 
MRTVO JADRO 
Mrtvo jadro – glej zvonika streha!  
Nad borovci temnimi razpeta. 
V mir čarobni na večer odeta, 
kot, da bdi čez kraj, ko dan poneha. 
 
V noč sprosti se moč – cel vek ukleta! 
Bije breg in morje – ne odneha, 
lomi krošnje – plove kot uteha, 
mrtvo jadro, ki mu zvon opleta. 
 
Mrtvo jadro mojo željo skriva. 
Med obupi moli in šepeče. 
Daj usoda – bodi milostljiva! 
 
Duh v samoti bolno zatrepeče, 
kot zvonjenje solza se preliva, 
mrtvo jadro – moje srce bdeče! 

 
 



NORČEK 
Veseli se norček šale, 
ki po glavi mu roji, 
pred tribuna pohiti, 
kar naravnost z zborske štale. 
 
Brez ovinkov jo povzame, 
o kobilah velih griv, 
ki si dajejo preliv, 
v mestu lepe »Notre dame« 
 
Smeje se tribun na glas; 
kaj pa je teh nekaj par- 
to je njih cenejši špas! 
 
Misli tepček kje denar - 
staknejo za jalov kras? 
Šale pušča zdaj v nemar!   
 
 
JAZ 
Jaz, pot prehojena brez haska!                                     
Ostaja mi le nič od nič, 
in duši čas --  hudič, birič; 
obupe z upi meša – laska. 
Vsakič pa obet otet, 
v prsih globljo rano reže,    
vse težje se mi bol poleže. 
Brez sreče sem -- jaz suhi cvet! 
 
 
 
 
Noriš srce, nakladaš vsemogoče! 
Aperitiv resnice je grenak! 
Naprej utrip bo tvoj boleč – težak! 
A veš – kaj tebi drago bitje hoče?      
 
 
 

VIDEZ 
Morje, sonce, videz sreče, 
igra najinih oči; 
lahni nama so dotiki, 
kakor sape čez čeri, 
a slovo grenkobo vleče! 
 
Misel moja bela ptica, 
išče videz, ki ga ni. 
Leta skozi neme zore, 
kamor upanje veli – 
a veselja ni na lica! 
 
 
OBUP 
Mehko v polmrak tonejo dobrave. 
Oglaša navček se na robu mesta 
in vse nebo razpeta cesta, 
poletel s tabo, draga, bi v daljave. 
 
Drhti v pozni mrak molitev trudna, 
za toliko željeni lepi jutri; 
ko upanja golfivi botri, 
naivno slikajo nebesa čudna. 
 
Mineva noč brez sna, brez tihe nade. 
Le hrepenenje vir moči ostane. 
Nov dan obup na novo zgane, 
raz rane stare trga celke mlade! 

 
 

 

 

 

 

 



MALE SIVE CELICE 
Navodilo: poskušajte ugotoviti, katero slovensko zdravilišče 

opisuje? 

1. Enako kot toplice, se imenuje kraj, v katerem ležijo. S svojo bogato ponudbo 
privabljajo goste iz bližnje Avstrije, manj iz sosednje Madžarske. Gostje 
lahko uživajo v zdraviliškem kompleksu s simboličnim imenom Terme 3000.       

.  .  .  .  .  .  .  .        .  .  .  .  .  .  . 
 

2. Zdravilišče leži na dobrih 200 metrih nadmorske višine ob reki Muri. 
Opremljeno je z najsodobnejšo tehniko za diagnostiko srca in ožilja. Razvilo 
se je ob bogatih izvirih mineralne vode, ki jo danes izvažajo po vsem svetu. 

.  .  .  .  .  .  . 
 

3. Tople vrelce so v tem kraju poznali že dolgo, izkoriščati pa so jih začeli šele 
po odprtju železniške proge med Celjem in Ljubljano. Obiskovalci lahko 
navijajo tudi za tamkajšnjo košarkarsko ekipo ali pa se povzpnejo na hrib 

Hum nad mestom.      .  .  .  .  .  
 

4. Terme ležijo med gozdnatimi Gorjanci in vinorodnimi bizeljskimi griči. 
Danes največje slovensko naravno zdravilišče, je v bližini sotočja Save in 

Krke, mnogo gostov prihaja tudi iz bližnjega Zagreba.     .  .  .  .  .   
 

5. Toplice so, glede na nastanek, mlajšega datuma. V njihovi bližini lahko 
zajahate konje, se zapeljete s kartingom ali igrate golf. Ležijo ob reki Dravi v 
neposredni bližini najstarejšega slovenskega mesta.                                              
.  .  .  .  .  .  .         .  .  .  .  .  .  . 
 

6. Značilnost term je v tem, da se lahko okopate v slani morski vodi. Ležijo ob 

morju, ob našem največjem turističnem središču.  .  .  .  .  .  .  .  .   
 

7. So ene najstarejših slovenskih toplic, saj so omenjene že v 13. stoletju. 
Ležijo v bližini Novega mesta in nosijo ime po pokrajini, v kateri se nahajajo.     

.  .  .  .  .  .  .  .  .          .  .  .  .  .  .  . 
                    



8. Ležijo ob reki Sotli, v neposredni bližini meje s Hrvaško. V bližini si lahko 
ogledate eno najstarejših lekarn v Evropi - Olimje. Do nedavnega je njihovo 

ime govorilo, da so toplice atomske dobe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 

9. Toplice hvalijo bolniki s težavami želodca in prebave. Ležijo dobrih 30 km 
vzhodno od Celja. V njihovi neposredni bližini polnijo znano mineralno 

vodo.    .  .  .  .  .  .  .       .  .  .  .  .  .  . 
 

10.  Termalno vodo so odkrili po naključju, ko so v bližini iskali nafto. Voda je 
   znana po tem, da vsebuje parafin. Toplice ležijo v neposredni bližini      

madžarske meje, ob reki Ledavi.     .  .  .  .  .  .  .  
 

Ugankarski kotiček 
 

Kar nekaj let že ima, 

čas lase ji bele da; 

je drobne postave 

in bistre je glave. 

Oblečena vedno lepo je tako, 

da privlači oko. 

Lahkih in gibkih je nog, 

ko veselo hiti vseokrog. 

 

Kdo ta je gospa, 

gibčna in čila vsa? 

Odgovor pravi, nagrado vam da. 

 

.  .  .  .  .  .             .  .  .  .  . 



 
 

Pripovedi, ki ogrejejo srce in razsvetlijo duha 

DARILO 

Milan rad pripoveduje to ganljivo zgodbo o avtobusu, ki je poskakoval po neki 
zakotni cesti v Savinjski dolini.  

Na enem od sedežev je sedel sključen starec in v rokah držal šopek svežih rož. Na 
drugi strani prehoda je sedelo mlado dekle in kar naprej pogledovalo starčeve 
rože. Prišel je čas, ko je moral starec izstopiti. Nenadoma je potisnil rože dekletu 
v naročje. »Vidim, da imate radi rože,« je rekel, »mislim, da bi se moja žena 
strinjala s tem, da so vaše. Povedal ji bom, da sem jih dal vam.« Dekle je vzela 
rože in gledala za starcem, ki je izstopil in zakoračil skozi vrata majhnega 
pokopališča.  

 

Milan F. 

(Odlomek iz knjige Kurja juhica za dušo)  

 

 

 

Vic meseca 

V gostišču se drenjajo lačni potniki. Miha je dobil prostor pri mizi in natakarica 
mu prinese juho. Nujno mora še na en opravek. Da mu ne bi medtem kdo snedel 
jedi, napiše na listek:  

«V krožnik sem pljunil.«  

Ko se vrne, najde jed nedotaknjeno, zraven pa je nekdo pripisal: 

 »Jaz tudi.« 

   

 

Prijeto branje vam želimo   
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