8. 7. - 12. 7. 2019

UVOD
Mladinska skupina Kulturnega društva Ambrus že od leta 2014 pripravlja
Poletne delavnice in varstvo otrok. Ponovno smo se zbrali številni prostovoljci,
ki želimo otrokom omogočiti prijeten počitniški teden, zapolnjen z
raznolikimi dejavnostmi. Trudimo se, da otrokom pokažemo, kako se lahko
zabavajo v naravi in doma ter ustvarjajo s predmeti, ki so jim na voljo v
vsakem gospodinjstvu. Stremimo k poučnim in praktičnim vsebinam, ki jim
pomagajo širiti obzorja.
Veseli nas, da je med animatorji vsako leto več mladih, ki uživajo v družbi
otrok in ki radi soustvarjajo mozaik njihovih spominov. Na letošnje Poletne
delavnice je prišlo 67 otrok, zanje pa je skrbelo 21 animatorjev.
Zahvaljujemo se Lovski družini Suha krajina, ki nam je ponovno odstopila
svojo lovsko kočo Ratenca. Ta je tako postala naš drugi dom, v katerem smo
doživeli marsikaj novega, se zopet srečali s starimi prijatelji in spoznali nove.
Naš počitniški teden so obogatili različni gostje. V torek nas je obiskal poklicni
vojak Primož Tekavčič, ki je otroke popeljal po poti preživetja in jim pokazal
zanimive in praktične stvari, ki jih lahko naredijo v gozdu. Otroci so bili nad
delavnico navdušeni. Hvala, Primož. V sredo sta z nami ustvarjali voditeljici
skupine Ustvarjalne polonice, ki deluje znotraj Kulturnega društva Ambrus,
Beti Hočevar in Katarina Hrovat. Otrokom sta pokazali, da za ustvarjanje ne
potrebuješ veliko, pa vendar lahko narediš čudovite izdelke. Hvala obema. V
petek so nas obiskali predstavniki Slovenske vojske, ki so otrokom predstavili
poklic vojaka, jim pokazali opremo in njihov način dela. Zahvaljujemo se
vam, da ste prišli in otrokom pripravili zanimivo dopoldne.
Letos smo se na izlet odpravili na Ranč Aladin. Hvala gospodu Damjanu
Zupanu, ki nas je toplo sprejel, nas popeljal po ranču in nam predstavil vse
tamkajšnje živali.
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SPOZNAVNI DAN
Prvi dan smo delali plakate, si izmislili ime skupine, izmislili zgodbico in
naredili ogrlico z našim imenom in priimkom.
1.
skupina se imenuje Vesele bibe.
2.
skupina se imenuje Veseli kužki.
3.
skupina se imenuje Smrdljivi dihurji.
4.
skupina se imenuje Požrešne želve.
5.
skupina se imenuje Zdravi komarji.
6.
skupina se imenuje Mrtvi polhi.
Lara Zaletelj, 9 let
Prvi dan smo se veliko zabavali in igrali. Nato smo izbrali ime skupine. Naša
skupina se je imenovala Smrdljivi dihurji. Potem smo šli na kosilo in nato
smo predstavili našo skupino. Nik Hočevar, 6 let
V ponedeljek sem se imela zelo dobro. Zabavali smo se in imeli smo jutranjo
telovadbo. Ajda Gomišček, 8 let
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KUHARSKA DELAVNICA
Mi smo pripravljali sladice v kozarčkih, ki smo jih pripravljali za starše, ki
pridejo v petek. Pripravljali smo limonino, nutelino, čokoladno-češnjevo
strjenko z bezgovim prelivom. Bilo je zelo zabavno. Upam, da bodo starši
zelo navdušeni. Nejc Hrovat, 13 let
V torek smo imeli prvo uro kuharsko delavnico. Naša skupina je lupila
krompir, rezali smo paradižnik in papriko. Pripravili smo tudi zelje za v
tortilje. Teja Pintar, 10 let; Julija Maver, 9 let; Mark Zupančič, 11 let
Pri kuharski delavnici smo se zelo zabavali. Delali smo tortilje in pomfri.
Tortilje smo vsakemu naredili po želji. Maja Škufca, 12 let
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USTVARJALNA DELAVNICA
Pri ustvarjalni delavnici sem zelo uživala, saj smo delali iz naravnih
materialov. Ker je letošnja tema delavnic živali, smo zlili vso našo umetniško
žilico na kos kartona. Res je bilo zabavno. Upamo, da bo drugo leto tudi
kaj podobnega. Vse zahvale pa tudi animatorki Zoji, ki je to delavnico tudi
pripravila. Hvala. Maruša Kastelic, 11 let
Pri ustvarjalni delavnici smo dobili vsak svoj kartonček. Nato pa smo na ta
kartonček narisali vsak svoj motiv živali. Namazali smo ga z lepilom in nanj
posuli semena, ječmen, riž, žito. Nato je nastala risba z motivom živali, ki si
si jo izbral. Jaz sem naredila metuljčka. Žana Pograjc, 11 let
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NOVINARSKA DELAVNICA
V sredo smo imeli novinarsko delavnico. Pri njej smo pisali besedila o
delavnicah za v knjigico.
Teja Pintar, 10 let; Julija Maver, 9 let; Mark Zupančič, 11 let
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PLESNA DELAVNICA

Pri plesni delavnici so sodelovali udeleženci prve in duge skupine. Plesali
so na različne otroške pesmi. Naučili so se novih plesov. Plesno delavnico je
vodila Teja Bavdek. Ana Urbančič Novak, 13 let
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POSLIKAVA NA KAMNE
V sredo sta se nam na delavnicah pridružili gostji, Liza in Katarina.
Predstavili sta nam delavnico, na kateri smo barvali kamenčke. Prinesli sta
nam tudi svoje, da smo si lahko malo pomagali. Na kamne smo narisali vse
mogoče stvari, največ pa je bilo živalic. Barvali smo tudi polžje hiške. Pri tej
delavnici sem zelo uživala, saj si se lahko sprostil. Hvala vama.
Maruša Kastelic, 11 let
Na tej delavnici smo risali živali na kamne. Risali smo dinozavre, metulje,
kače ... Zelo smo se zabavali. Martin Bradač, 13 let
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GLASBENA DELAVNICA
Na glasbeni delavnici smo spoznali inštrument čelo ter slišali eno skladbo z
naslovom Labod. O čelu smo izvedeli veliko novega, kot so sestavni deli čela,
kako deluje itd. Potem smo peli v spremljavi Monike Hočevar s kitaro. Peli
smo različne zvrsti glasbe.
Mark Hren, 13 let in Jože Hočevar, 14 let
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PREŽIVETJE V NARAVI
Najprej nam je Primož povedal in predstavil, kaj je priporočljivo, da
vzamemo v gozd. Kdor je želel, mu je lahko Primož z barvami narisal
dve črti. Potem smo odšli v gozd. Med potjo smo nabrali les in veje,
da smo pozneje zakurili ogenj. Potem nas je Primož peljal k bivaku.
Potem smo se šli eno igro. Poiskati smo morali stvari – predmete, ki
bi nam prišli prav. Našli smo filter za vodo, umazano vodo, suh les,
robce, vžigalnik, kozarce, lopato. Primož nam je pokazal, kako se voda
filtrira. Ajda Bradač, 10 let
Vodja delavnice Primož Tekavčič nam je pokazal pripomočke, kot so
na primer GPS, nož, vrv, svetilka, plastenka za vodo, spalna vreča. Nabrali smo vejice, praprot, smolo. Hoteli smo prižgati ogenj, a ni uspelo.
Pokazal nam je, kako se naredi majhen šotor. Filtrirali smo vodo s
peščenim filtrom. Matic Pograjc in Lovrenc Tratar, 9 let
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LUTKOVNA DELAVNICA
1.
Pobarvala sem stožec.
2.
Pobarvala glavo.
3.
Na stožec sem nalimala in narisala tačke.
4.
V glavo sem vtaknila peresa za ušesa.
5.
Nalimala sem oči.
Moj pujs je bil narejen.
Manca Perko, 10 let
Pri lutkovni delavnici smo izdelovali ročne lutke na temo živali. Všeč mi je
bilo, da smo lahko ustvarjali s svojo domišljijo. Larisa Zupančič, 12 let
Pri lutkovni delavnici smo iz papirja, kartona itd. izdelovali živali, ker so
tema Poletnih delavnic živali. Naredila sem miško. Rolico wc-papirja sem
zavila v bel papir, nato nanj nalepila siv krog. Na krog sem nalepila še
dva kroga za ušesa. Na obraz sem nalepila oči, narisala smrček in brčice.
Nato sem 3 cm pod glavo nalepila roke, spodaj pa noge. Miška je končana.
Lutkovna delavnica mi je bila najbolj všeč, ker rada ustvarjam in se zabavam.
Patricija Hočevar, 11 let
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IZLET NA RANČ ALADIN

Najprej smo peš hodili okoli 10 minut do avtobusov, s katerimi smo se
pripeljali na ranč. Vožnja je trajala približno pol ure. Ko smo prispeli, smo
se razdelili po skupinah. Po skupinah smo se posedli za klopi, kjer smo
za kosilo jedli pice. Medtem ko so eni skupini pokazali živali, so se druge
skupine igrale. Ko so vsem skupinam pokazali živali, smo se še kakšni dve
uri igrali, nato pa odšli. Nejc Gomišček, 9 let
V četrtek smo odšli na Ranč Aladin. Za malico smo dobili rogljičke. Vodič
nas je odpeljal na ogled ranča in nam pokazal živali. Ko smo prišli z ogleda,
smo šli na igrala, kjer smo se zabavali. Za kosilo smo dobili pice. Vsi smo
bili siti, saj je ostalo še okoli 20 pic. Po kosilu smo se ulegli na ležalnike in
počivali. Nekateri so si kupili sladoled in kokice. Ob 14.00 smo se odpravili
domov. Zdravi komarji
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GOZDNO POTOVANJE
V sredo smo imeli prvo delavnico gozdno pot. Na poti smo spoznali sledi
živali in dreves. Za vsak pravilen odgovor smo dobili bonbone. Ker nam je
ostalo veliko časa, smo iskali gobe. Potem smo hodili nazaj po isti poti. Ko
smo prišli nazaj, smo bili vsi mokri. Nekateri so se preobuli in preoblekli,
nekateri pa ne. Ostalo nam je še nekaj časa in smo igrali badminton.
Tone Hočevar, 13 let
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NOČNO DOGAJANJE
V četrtek ob sedmih zvečer so nas starši pripeljali v Ratenco.
Pripravili smo si spalke in odeje. Potem smo igrali badminton in
activity. Zakurili smo ogenj. Na njem smo pekli hrenovke, klobase
in penice. Nato smo se še malo igrali, potem pa odšli spat.
Nika Perko, 10 let
V četrtek smo se zbrali ob 19.00. Igrali smo se activity, badminton,
skrivalnice, smo tudi barvali in se lovili. Nato smo pekli hrenovke,
klobase in penice. Ko so šle mlajše skupine spat, smo se morali igrati
bolj tiho. Ob 00.00 smo se odpravili spat. Zutraj, ko smo se zbudili,
smo se spet igrali in pojedli zajtrk. Zelo smo se zabavali.
Zdravi komarji
V četrtek so nas starši pripeljali nazaj v Ratenco na nočno počivanje.
Ob večeru smo zakurili ogenj in spekli penice. Okoli pol enajstih
smo druga, tretja in četrta skupina odšli spat. Zjutraj smo pospravili
in odšli na zajtrk. Manca Hočevar, 9 let
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ZADNJI DAN
V petek so nas obiskali trije vojaki Slovenske vojske. Predstavili so nam
uniformo, ki jo sestavljajo kapa, jakna, hlače in škornji. Na jakni in kapi
so slovenska zastava, grb Slovenske vojske, čin in značka za pripadnost
enoti. Pokazali so nam obvezno opremo vsakega vojaka, ki je sestavljena iz
nahrbtnika, ki lahko tehta tudi do 50 kilogramov. V nahrbtniku vsak vojak
nosi rezervna oblačila, lopato, čutarico za vodo, daljnogled, bivak ... Vojaki
so nam predstavili neprebojni jopič, v katerem so shranjeni naboji, ter štiri
različna orožja. Seznanili so nas tudi s poletnimi aktivnostmi, tabori za
otroke od 15. leta naprej.
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VTISI OTROK O
POLETNIH DELAVNICAH
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem delala
veverico pri ustvarjalni delavnici.
Lola Gregorič, 3 leta
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na
Ranč Aladin in sem videl kamelo.
Oskar Hočevar, 4 leta
Najbolj mi je bil všeč izlet z avtobusom
in ko smo izbrali ime skupine, ki mi je
zelo všeč. Erik Blatnik, 6 let
Najbolj mi je bila všeč vožnja z
avtobusom in kuharska delavnica.
Kiara Tekavčič, 5 let
Najbolj so mi bila všeč igrala na Ranču
Aladin, kamela in kuharska delavnica.
Žan Mišmaš, 5 let
Najbolj mi je bilo všeč, ko sem si nadel
vojaško čelado in ko smo kuhali.
Filip Zupančič, 4 leta
Najbolj mi je bila všeč kamela, želvice,
zajčki in igrala. Ajda Miklič, 4 leta
Všeč so mi bile vse živali, še posebej
kamela. Vesna Hrovat, 5 let
Najbolj so mi bile všeč želvice na Ranču
Aladin in ko smo se s šlaufi spuščali po
progi. Ana Strmec, 4 leta
Najbolj mi je bilo všeč, ko je prišla
vojska. Jakob Hočevar, 6 let

22

Najbolj so mi bili všeč vojaki.
Anej Miklič, 6 let
Ko smo šli na Ranč Aladin.
Jernej Škufca, 6 let
Najbolj mi je bil všeč Ranč Aladin.
Anže Blatnik, 6 let
Ko smo bili z vojaki.
Erazem Hočevar, 6 let
Najbolj mi je bilo všeč na ranču.
Nika Šinkovec, 7 let
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo barvali
pobarvanke in ko smo bili na Ranču
Aladin. Nastja Klavs, 6 let
Všeč mi je bilo, ko smo šli na ranč in ko
smo se spuščali po toboganu.
Lana Mišmaš, 7 let
Ko smo šli v gozd z vojakom.
Jošt Muhič, 5 let
Ko smo šli na Ranč Aladin.
Rebeka Hočevar, 7 let
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo
predstavili zgodbico svoje skupine.
Pavla Tratar, 7 let
Ko smo bili na ranču, mi je bilo všeč.
Vojaške puške so zelo težke. Živali na
ranču so zelo lepe. Benjamin mi je kupil
sladoled. Anže Blatnik, 9 let

Veliko smo ustvarjali. Enkrat smo celo
odšli na Ranč Aladin. Drugi dan smo
prespali, potem smo pekli penice, prišli
so vojaki in imeli smo vodne igre.
Mia Germ, 7 let
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na
Ranč Aladin. Manca Perko, 7 let
Všeč mi je bil daljnogled, ki ga
uporabljajo vojaki. Všeč mi je bil tudi
Ranč Aladin. Mark Maver, 7 let
Najbolj mi je bilo všeč, ko so prišli
vojaki. Tilen Šinkovec, 8 let

Zelo so mi bile všeč stvari, ki jih imajo
vojaki Slovenske vojske.
Julija Maver, 9 let
Všeč so mi bile uniforme od vojakov.
Orožje je bilo nepričakovano težko.
Nejc Gomišček, 9 let
Zelo mi je bila všeč oprema in orožje.
Matic Pograjc, 9 let
Pri vojaški delavnici mi je bilo zelo všeč,
ko so nam vojaki predstavili orožje in
opremo. Manca Hočevar, 9 let

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na
Ranč Aladin. Ajda Gomišček, 8 let

Zelo mi je bilo všeč, ko sem gledala čez
daljnogled in ko sem poskusila streljati s
puško. Teja Pintar, 10 let

Najbolj mi je bila všeč vožnja z
avtobusom in Ranč Aladin. Všeč so mi
bili tudi vojaki. Nik Hočevar, 6 let

Zelo mi je bilo všeč, ko sem lahko gledal
vojaško opremo in orožje.
Miha Hrovat, 9 let

Najbolj mi je bilo všeč nočno spanje,
Ranč Aldin in ustvarjalna delavnica. Ni
pa mi bila všeč kuharska in lutkovna.
Lara Zaletelj, 9 let

Zelo mi je bilo všeč, ko sem videl vso
opremo in orožje vojske.
Lovrenc Tratar, 9 let

Všeč mi je bilo, ko smo imeli likovne
delavnice, ko sem prespal in na ranču
Aladin. Pri vojakih mi je bilo najbolj
všeč orožje in oprema, ki so nam jo
predstavili. Matic Godec, 9 let
Všeč mi je bilo, ko so prišli vojaki in ko
smo šli na Ranč Aladin.
Lenart Strmec, 9 let

Zelo mi je bilo všeč, ko smo gledali in
držali orožje in vojaške stvari. Zelo sem
se zabavala! Nika Perko, 10 let
Zelo mi je bilo všeč, ko sem poskusila
puško in vse drugo.
Sanja Zupančič, 10 let
Všeč mi je bilo vse orožje in oprema.
Vid Koščak, 10 let
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Delavnice so bile super.
Ana Urbančič Novak, 13 let
Bilo je ful cool. Aljaž Hrovat, 11 let
Zakon! Janez Hočevar, 10 let
Vse mi je bilo všeč, razen ričet v
ponedeljek. Manca Perko, 10 let
Najbolj mi je bilo všeč spanje in kosilo.
Jože Hočevar, 14 let
Delavnice so mi bile fuuuuuul dobre.
Pridem še drugo leto.
Patricija Hočevar, 11 let
Poletne delavnice so mi bile zelo všeč.
Komaj čakam drugo leto.
Julija Hočevar, 10 let
Meni so bile letos Poletne delavnice zelo
všeč. Najbolj mi je bil všeč Ranč Aladin
v četrtek. Komaj čakam na naslednje
leto. Žana Pograjc, 11 let
Meni so bile delavnice zelo zabavne
in komaj čakam na naslednje Poletne
delavnice. Rebeka Miklič, 10 let
Bilo je zelo fajn. Komaj čakam na drugo
leto. Larisa Zupančič, 12 let
Bilo mi je všeč, ko smo kuhali.
Mark Zore, 13 let
Bilo mi je všeč, ko smo bili v gozdu.
Matic Mišmaš, 11 let
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Bilo je kar fajn. Maks Bradač, 10 let
Poletne delavnice so mi bile zelo všeč,
najbolj pa mi je bila všeč glasbena
delavnice. Maja Škufca, 12 let
Na delavnicah sem uživala.
Maruša Kastelic, 12 let
Bilo je fajn. Mark Hren, 13 let
Delavnice so bile zelo zabavne.
Ajda Bradač, 10 let
Bilo je super super fajn.
Tone Hočevar, 13 let
Delavnice so mi bile zelo všeč.
Urša Zore, 10 let
Delavice so bile odlične.
Enya Zupančič, 10 let
Bilo je super. Nejc Hrovat, 13 let
Bilo je super. Dobra hrana, veliko
zabave, skratka carsko.
Ajda Grabrijan, 13 let
Fajn. Jakob Miklič, 13 let
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EKIPA POLETNIH DELAVNIC 2019
Otroke smo animirali: Nina Novak, Sanja Šinkovec, Monika
Hočevar, Teja Bavdek, Sendi Zupančič, AnjaTomšič, Alenka Mohorčič, Tim Hrovat, Benjamin Miklič, Laura Kaurin, Nika Novak,
Maša Muhič, Zoja Jernejčič, Jan Hrovat, Jaka Hrovat, Anej Hrovat,
Manca Hočevar, Matevž Perko, Maja Tratar, Špela Zupančič.
Za odlično kosilo v sredo in pomoč pri ostalih kosilih je skrbela
Marjana Perko.
Za sliko in zvok je skrbel Anžej Plankar.
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UDELEŽENCI DELAVNIC
Ema Miše, Lola Gregorič, Oskar Hočevar, Kiara Tekavčič, Vesna Hrovat,
Filip Zupančič, Ajda Miklič, Žan Mišmaš, Ana Strmec, Erik Blatnik, Jošt
Muhič, Nastja Klavs, Jakob Hočevar, Jernej Škufca, Anej Miklič, Žiga
Perko, Rebeka Hočevar, Erazem Hočevar, Nika Šinkovec, Lana Mišmaš,
Anže Papež, Mia Germ, Manca Perko (Marinča vas), Pavla Tratar,
Nik Hočevar, Mark Maver, Ajda Gomišček, Tilen Šinkovec, Lenart
Strmec, Matic Godec, Anže Blatnik, Lara Zaletelj, Teja Pintar, Julija
Maver, Lovrenc Tratar, Miha Hrovat, Nika Perko, Sanja Zupančič, Nejc
Gomišček, Manca Hočevar, Matic Pograjc, Vid Koščak, Mark Zupančič,
Ajda Bradač, Maks Bradač, Urša Zore, Enya Zupančič, Julija Hočevar,
Manca Perko (Ambrus), Janez Hočevar, Rebeka Miklič, Matic Mišmaš,
Aljaž Hrovat, Žana Pograjc, Larisa Zupančič, Patricija Hočevar, Maruša
Kastelic, Nejc Hrovat, Tone Hočevar, Jakob Miklič, Ana Urbančič
Novak, Maja Škufca, Mark Zore, Ajda Grabrijan, Mark Hren, Martin
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ZAHVALA
Projekt je bil zastavljen na popolnoma prostovoljnem temelju. Preko javnega
razpisa ga je delno financirala Občina Ivančna Gorica, vsa ostala sredstva,
tako materialna kot finančna, pa so bila zbrana s prostovoljnimi prispevki.
Za uspešno izpeljan projekt so tako zaslužni tudi starši otrok, sponzorji in
sokrajani, ki so ga podprli in nam pomagali z domačimi dobrotami. Posebna
zahvala gre tudi Krajevni skupnosti Ambrus, ki nam je delno financirala
stroške prevoza na izlet in nam velikodušno odstopila golaž in kruh.
Župnija Ambrus nam je odstopila ješprenj in klobase.

Vsem podpornikom in donatorjem se iskreno zahvaljujemo za pomoč.
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DONATORJI
Občina Ivančna Gorica
Lovska družina Suha krajina
Krajevna skupnost Ambrus
Župnija Ambrus
Slovenska vojska
Žogca bar
Trgovina Darja
Ranč Aladin
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