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Mladinska skupina Kulturnega društva Ambrus je letos že sedmo leto 
organizirala Poletne delavnice in varstvo za otroke. Ponovno smo se 
zbrali številni prostovoljci, ki želimo otrokom pričarati teden nepozabnih 
spominov, novih prijateljstev in številnih novih izkušenj. Trudimo se, da 
vsako leto pripravimo čim bolj zanimive dejavnosti, s katerimi želimo 
otrokom približati lepoto žive igre, ustvarjanja, druženja s prijatelji ter 
spoznavanja narave.

Da smo otrokom omogočili nepozaben teden, so zahvale deležni vsi 
animatorji, ki so s svojim trudom in dobro voljo razveseljevali in animirali 
otroke. Zaradi epidemioloških razmer smo delavnice razdelili na dva 
termina, od ponedeljka do srede in od četrtka do sobote. Prav tako smo 
se razdelili tudi animatorji. Sodelovalo nas je 24. V prvem terminu je bilo 
31 otrok, v drugem pa 24.

Letošnje delavnice so večinoma potekale na šolskem igrišču. Zahvaljujemo 
se Športnemu društvu Ambrus, ki nam je omogočilo uporabo brunarice. 
Iskrena hvala tudi Branetu Muhiču, ki nam je odstopil ranč, in 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ambrus, ki nam je odstopilo prostor 
v času slabega vremena.

Najlepša hvala gospe Tatjani Grabrijan za predstavitev kamišibaja. V 
užitek nam je bilo poslušati vaše zgodbe in gledati vaše risbe. Hvala za 
pridobljeno znanje.
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UVOD
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Prvi dan smo začeli z jutranjo telovadbo. Dobro smo se ogreli in se 
pripravili na prvo delavnico. Animatorka Teja je za otroke pripravila 
plesno delavnico, v času katere smo se naučili plesa Jerusalema in Mojster 
Miha. Ob plesu smo glasno peli. Priredili smo tudi manjše tekmovanje. 
Po končani plesni delavnici smo se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina 
je dobila tri animatorje. Do kosila so imeli otroci čas, da si izberejo ime 
skupine, izdelajo zastavo in napišejo himno na melodijo Mojstra Mihe. 
Tema letošnjih delavnic so bili risani junaki. Nastale so sledeče skupine:
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2. termin: 
Prva skupina: Smrkci
Druga skupina: Veseli pingvini
Tretja skupina: Simsonovi 
Četrta skupina: Superpower 
Winks

1. termin:
Prva skupina: Smrkci
Druga skupina: Brezzobi zmaji 
Tretja skupina: Črni panterji
Četrta skupina: Poredni Shreki 

Po kosilu je vsaka skupina pokazala svojo zastavo in zapela svojo himno.

SPOZNAVNI DAN

Delavnice 2021.indd   4Delavnice 2021.indd   4 03/08/2021   18:13:3703/08/2021   18:13:37



Naš dan se je vedno začel aktivno. Letošnjo jutranjo telovadbo so vodili 
Benjamin, Jernej in Ajda. Najprej smo se dobro raztegnili in ogreli, nato pa 
smo naredili še nekaj vaj za krepitev naših mišic. Na koncu smo vztrajno 
odtekli še nekaj krogov in tako polni energije nadaljevali naš dan.
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JUTRANJA TELOVADBA
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LOV NA ZAKLAD

V torek in petek smo imeli za otroke prve in druge starostne skupine 
pripravljen lov na zaklad. Pravzaprav nam ga je pripravil merjašček Ferdo, 
ki nas je izzval, da ga ulovimo. V prvem terminu nam je namige raztrosil 
po igrišču, v drugem terminu pa zaradi slabega vremena kar po dvorani. 
Postavil nam je pet zlatih pravil in namige, ki so nas vodili do zaklada. 
Preden smo začeli, nas je pričakal s pismom, v katerem je napisal, da nas 
pričakuje. Namigi so nas spodbudili k opravljanju različnih nalog: do 
naslednjega namiga smo morali priti z zaporedjem počepa in poskoka, 
posaditi smo morali vrtnice (znašli smo se in naredili origamije), 
premagati smo morali pajkovo mrežo in narediti svojo s pomočjo volne. 
Na naši poti smo našli medvedjo stopinjo, pod katero se je skrival namig. 
Zadnji namig je predstavljal zemljevid zaklada. Skupaj smo navdušeno 
stekli do zadnje točke in ga poiskali. Zagledali smo veliko skrinjo, na 
kateri je bilo merjaščkovo pismo. V njem je pisalo, da je bil naš Ferdo 
lačen, zato nas ni mogel pričakati. V zameno nam je pustil zaklad. Tisti, ki 
je pravilno rešil uganko, je zaklad razdelil med otroke. Tako je merjašček 
vsakemu priskrbel balon in bonbone. Za nami je bila dolga, a uspešna 
pustolovščina, na kateri smo vsi uživali.
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Ena izmed aktivnosti na letošnjih Poletnih delavnicah je bila zastavljena 
kot orientacijski pohod. Namenjen je bil tretji in četrti skupini v vsakem 
terminu. Otroci so pot začeli pri kulturnem domu v Ambrusu, kjer so 
dobili splošna navodila in namig, kako priti do prvega zemljevida. Poleg 
prvega zemljevida je bilo tudi navodilo za pot do drugega zemljevida z 
navodilom in tako dalje. Pot, ki je bila dolga skoraj 3 km, je bila tako s 
točkami z zemljevidi razdeljena na štiri odseke. Otroci so tekmovali tudi 
v hitrosti prihoda na cilj in se pri tem razgibali v naravi. 

V drugem terminu nam je ponagajalo vreme, zato smo čas, namenjen 
orientaciji, namenili spoznavanju gasilskega doma in opreme v vozilih. 
Sledila je igra telefonček. Ker se je vreme medtem nekoliko popravilo, 
so se nekateri otroci odločili, da orientacijski pohod vseeno opravijo, 
medtem ko so ostali nadaljevali igro s kartami.

ORIENTACIJA
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V torek in četrtek nas je obiskala gospa Tatjana Grabrijan, lutkarica in 
kamišibajkarka. S seboj je imela majhen namizni oder. Le kaj je bilo v 
njem? Pozorno smo prisluhnili ... Naša gostja nam je najprej na kratko 
predstavila kamišibaj – japonsko umetnost pripovedovanja ob slikah. 
Izhaja iz besed kami, ki pomeni papir, in šibaj, ki pomeni gledališče. 
Pripovedovalec je kamišibajkar, slike, ob katerih pripoveduje, pa so 
vložene v lesen oder, ki se imenuje butaj. Gospa Grabrijan nam je zatem 
pripravila več krajših kamišibaj predstav ter nas s svojim živim in toplim 
pripovedovanjem navdušila. Prisluhnili smo zgodbi o velikanih, vsem 
dobro znani Šivilji in škarjicah, zabavali smo se ob pesmi o frizerju, 
brivcu in pedikerju ter skupaj z našo gostjo zapeli ob pesmi Kuža pazi. 
Med poslušanjem smo lahko občudovali tudi čudovite ilustracije gospe 
Tatjane in njene hčere Maje Grabrijan, ki so pripovedi naredile še bolj 
privlačne. 

Po kosilu so se otroci preizkusili v izdelovanju kamišibaj predstave. S 
pomočjo animatorjev so si po skupinah zamislili zgodbo, povezano 
z imenom njihove skupine, ter jo prelili na papir. Vsak član skupine je 
narisal eno ilustracijo, ki je predstavljala del skupne zgodbe. Nastali so 
zares lepi izdelki,  takšne pa so bile tudi zgodbe, ki so jih skupine nato 
predstavile ostalim. 
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OBISK KAMIŠIBAJKARKE
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Zadnji dan Poletnih delavnic so otroci postali pravi umetniki. Na 
ustvarjalni delavnici so si poslikali bombažno vrečko, ki jo lahko 
uporabljajo kot nahrbtnik. Nastali so čudoviti izdelki z najrazličnejšimi 
motivi. Od rožic, srčkov in živali do božičkov, traktorjev in avtov. 
Animatorji upamo, da boste nahrbtnike  redno   uporabljali  in vam  bodo 
služili za najrazličnejše aktivnosti.

USTVARJALNA DELAVNICA
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V prvem terminu smo imeli pred vodnimi igrami štafetne. Tu so otroci 
preizkusili svoje spretnosti in se športno zabavali. Imeli smo pet postaj. 
Na prvi smo vodili žogo med stožci in bili uspešni nogometaši, na drugi 
smo se igrali gnilo jajce in bili spretni tekači, na tretji smo se igrali klicno 
žogo in krepili reflekse, na četrti smo v paru vodili samokolnico in s 
skupnimi močmi premagali oviro, na koncu pa smo na peti točki še vlekli 
vrv in krepili svoje mišice. Imeli smo se super in aktivno!

V drugem terminu nam je ponagajalo vreme, zato štafetnih iger nismo 
mogli izvesti. Nadomestili smo jih s kvizom za tretjo in četrto skupino ter 
plesom in bansi za otroke prve in druge starostne skupine. Pri kvizu so se 
otroci razdelili v dve skupini in odgovarjali na vprašanja ter nabirali točke. 
Bil je izjemno napet dvoboj, a na koncu smo le dobili zmagovalce. Z nekaj 
točkami prednosti je zmagala prva skupina. Mlajši otroci so se zabavali 
ob ritmih različnih plesnih gibov, ki jih je pripravila Teja. Nato pa smo 
vsi skupaj zapeli in zaplesali še nekaj bansov, npr. Lubenico, Banano, Losa 
Freda, Pingvine, Konje in druge.

ŠTAFETNE IGRE
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V času vodnih iger v drugem terminu pa smo v dvorani ob kapljicah dežja 
zunaj mirno gledali film Pika Nogavička na sedmerih morjih. Otroci so 
bili ravno tako zadovoljni, čeprav so se vodnih iger zelo veselili.

VODNE IGRE

Za zadnji dan prvega termina smo pripravili vodne igre. Vreme je bilo 
odlično in špricanje z vodo je bilo kot nalašč. Imeli smo različne igre, npr. 
polnjenje flaše z vodo, prenašanje vodnih balončkov na žlici, zadevanje 
vedra z gobicami in podajanje krožnika z vodo nad glavo. Po končanih 
igrah sta na igrišču zavladala še večji smeh in zabava, saj smo se prosto 
zadevali z balončki in špricali z vodo. Bilo je zelo zabavno in vsi smo 
uživali! To se je poznalo tudi na naših oblačilih, saj smo bili vsi mokri. 
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V drugem terminu nam je spet nekoliko ponagajalo vreme, saj je 
vremenska napoved kazala, da bo ponoči deževalo. Zato smo preventivno 
odpovedali spanje v šotorih, vseeno pa smo izvedli kino pod zvezdami, ki 
je potekal na enak način kot v prvem terminu.

KINO VEČER IN SPANJE V ŠOTORIH

V ponedeljek smo organizirali kino pod zvezdami in spanje v šotorih. 
Otroci so prišli nazaj na igrišče okoli 19. ure. Postavili so svoje šotore, 
pri čemer so jim pomagali starši in animatorji. Nato so se nekateri otroci 
kartali enko, drugi so igrali activity, tretji so izdelovali zapestnice. Spet 
četrti pa so neutrudno čakali, da bo čas za pečenje hrenovk. Ko smo se 
najedli in se je nekoliko zvečerilo, smo pričeli s kinom pod zvezdami. 
Jaka in Anžej sta nam prinesla veliko platno s projektorjem in zvočnikom, 
da smo se res počutili kot v kinu. Ogledali smo si sinhronizirani risani 
film Levji kralj. Po koncu risanke so tiste otroke, ki niso želeli prespati, 
odpeljali starši, ostali otroci pa so skupaj z animatorji odšli v svoje šotore 
in zaspali. Ko smo se vsi skupaj zjutraj zbudili, nas je čakal okusen zajtrk, 
ki se mu tako otroci kot animatorji nismo mogli upreti.
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1.TERMIN: 

Ožbe Blatnik (6 let): Najboljše kosilo je bila pica!

Ema Miše (5 let): Zelo sem se zabavala na ranču. 

Lucija Perko (6 let): Najbolj mi je bilo všeč, ko smo imeli lov na zaklad, 
spanje v šotorih in kino večer. 

Manja Tekavčič (5 let): Vse mi je bilo všeč, najbolj sem se smejala, ko so 
animatorji vlekli vrv in jo pri tem raztrgali. 

Matevž Novak (5 let): Všeč mi je bilo, ko smo igrali enko in balinčkali. 

Neža Miše (3 leta): Všeč so mi bili baloni, ki nam jih je pustil merjašček. 

Lola Gregorič (5 let): Všeč mi je bilo, ko smo tekmovali, kdo je močnejši 
v vlečenju vrvi. Pri vodnih igrah smo bili vsi mokri. 

Nik Kocmur (8 let): Najbolj všeč mi je bila vrv, ki smo jo vlekli, ko smo 
gledali Levjega kralja, ko smo iskali zaklad. 

Sara Perko (7 let): Všeč so mi bile vodne igre in spanje v šotorih.

Erik Blatnik (8 let): Najbolj všeč so mi bile vodne igre. Tudi pica mi je 
bila všeč. 

Kiara Tekavčič (7 let): Meni so bile všeč vodne igre, ko sem prespala, ko 
smo gledali Levjega kralja. 

Vesna Hrovat (7 let): Meni so bile všeč vodne igre in ko smo vlekli vrv, 
ko smo delali zapestnice in verižice. Ni mi bil všeč krog, ker je bilo ful 
vroče. 

VTISI OTROK O POLETNIH DELAVNICAH
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Oto Germ (8 let): Všeč mi je bilo vlečenje vrvi pri štafetnih igrah, ko 
smo na palicah sami pekli hrenovke in ko sem prespal z Nikom v šotoru. 

Sara Turk (8 let): Všeč mi je, da sem prespala. Ni mi bilo všeč, ko mi je 
Oto težil. 

Špela Novak (8 let): Všeč mi je bilo, ko smo gledali film. Ni mi bilo všeč, 
da Oto ves čas nagaja. 

Manca Perko (9 let): Všeč mi je bilo, ko smo delali zapestnice. Všeč so 
mi bili tudi animatorji. Zabavala sem se tudi v času gledanja filma pod 
zvezdami. 

Nika Turk (9 let): Všeč mi je bilo, ko smo spali v šotoru in ko smo šli na 
ranč.
 
Laura Kocmur (9 let): Všeč mi je bila orientacija. Premagali smo 
animatorje v vlečenju vrvi!!

Mia Germ (9 let): Všeč mi je bilo, ko smo gledali film pod zvezdami. 
Tudi animatorji so mi bili všeč. Uživala sem tudi v predstavah 
kamišibaja, na ranču. Super mi je bilo spati v šotoru. 

Nik Hočevar (9 let): Rad sem igral nogomet. Všeč mi je bila predstava 
kamišibaja na ranču. 

Tilen Šinkovec (10 let): Všeč mi je bilo, ko smo šli na ranč in smo se 
spomnili svoje zgodbe o Spužiju. Užival sem v igranju nogometa. 

Tilen Perko (9 let): Všeč mi je bilo, ko smo spali v šotoru, vodne igre, 
kamišibaj, kino pod zvezdami. 

Maks Perko (14 let): Animatorji so zakon, všeč mi je bil orientacijski 
pohod in ples Jerusalema. 

Adam Perko (11 let): Najbolj mi je bil všeč orientacijski pohod. 
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Aljaž Hrovat (13 let): Všeč mi je bilo, ko smo bili na ranču, jutranja 
telovadba in predstave kamišibaja. V bistvu vse.

Matija Perko (12 let): Všeč mi je bil orientacijski pohod, ker smo 
zmagali. 

Anže Blatnik (11 let): Komaj sem čakal vodne igre, tudi film mi je bil 
zelo všeč. 

Manca Hočevar (12 let): Vodne igre, animatorji, orientacijski pohod, ko 
smo iskali namige. 

Larisa Zupančič (14 let): Všeč mi je bilo, ko smo prespali, ko smo delali 
zapestnice in se naučili novih tehnik izdelovanja. 
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2.TERMIN: 

Lenart Muhič (6 let): Všeč mi je bilo, ko smo se zunaj z animatorji lovili, 
gledali Levjega kralja. Izdelal sem si veliko zapestnic. 

Zala Šinkovec (5 let): Všeč mi je bil film Levji kralj, lovljenje z animatorji 
po travniku, ko smo plesali banse, predvsem Lubenico. 

Vita Strmec (6 let): Najbolj všeč mi je bilo, ko smo plesali in pekli 
hrenovke. 

Tereza Seliškar (6 let): Všeč mi je bilo, ko smo delali zapestnice, ko smo 
plesali Lubenico in Banano. 

Neža Seliškar (4 leta): Všeč mi je bilo, ko smo pekli hrenovke in gledali 
Levjega kralja, ko smo delali zapestnice. 

Eva Šinkovec (5 let): Všeč mi je bilo, ko smo pekli hrenovke, ko smo 
gledali Levjega kralja, ko smo si pobarvali vrečo za na rame. Naredila 
sem si 5 zapestnic. 

Jošt Muhič (8 let): Najbolj všeč mi je bilo iskanje skritega zaklada. Všeč 
mi je bil tudi film. 

Filip Zupančič (7 let): Všeč mi je bil film in iskanje zaklada. Rad sem 
igral nogomet. 

Jernej Škufca (9 let): Všeč mi je bil kino večer in igranje nogometa. 

Jakob Hočevar (8 let): Vse mi je bilo všeč. 

Pavla Tratar (9 let): Všeč mi je bilo iskanje skritega zaklada. 

Ana Strmec (7 let): Všeč mi je bil kino večer, iskanje skritega zaklada in 
jutranja telovadba.
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Sara Blatnik (8 let): Najbolj všeč mi je bilo pri ustvarjalni delavnici, ko 
smo barvali nahrbtnike.
 
Gaja Zaletelj (8 let): Najbolj všeč mi je bilo iskanje skritega zaklada.
 
Oskar Hočevar (7 let): Všeč mi je bilo iskanje skritega zaklada in ko smo 
se igrali s prijatelji. 

Nika Perko (12 let): Kartanje je bilo zakon in film, ni mi bilo všeč, da 
nismo spali in da ni bilo vodnih iger.

Sanja Zupančič (12 let): Všeč mi je bil film in kartanje. Spremenila bi, da 
ne bi bilo dežja in bi lahko prespali. 

Lara Bradač (12 let): Super je bilo kartati in peči hrenovke. 

Lovro Tratar (11 let): Všeč mi je bil kino večer in orientacija. Spremenil 
bi le vreme. 

Lenart Strmec (10 let): Všeč mi je bila skupina. Želel sem si, da bi bili v 
Ratenci. 

Enya Zupančič (12 let): Všeč so mi bile hrenovke. Vreme bi lahko bilo 
lepše.
 
Julija Hočevar (12 let): Spremenila bi vreme, všeč mi je bilo igranje 
activityja. 

Ajda Bradač (12 let): Všeč mi je bil kino in dobra družba, bi pa drugič 
prespala.
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Manja Tekavčič, Lola Gregorič, Ema Miše, Matevž Novak, Ožbe Blatnik, 
Lucija Perko, Neža Miše, Kiara Tekavčič, Sara Perko, Vesna Hrovat, Erik 
Blatnik, Oto Germ, Sara Turk, Nik Kocmur, Špela Novak, Tilen Perko, 
Ema Zavrl, Mia Germ, Nik Hočevar, Nika Turk, Manca Perko (Marinča 
vas), Laura Kocmur, Tilen Šinkovec, Adam Perko, Anže Blatnik, Matija 
Perko, Manca Hočevar, Aljaž Hrovat, Maks Perko, Maruša Kastelic, Larisa 
Zupančič, Eva Šinkovec, Zala Šinkovec, Neža Seliškar, Tereza Seliškar, 
Lenart Muhič, Vita Strmec, Filip Zupančič, Ana Strmec, Oskar Hočevar, 
Jošt Muhič, Jakob Hočevar, Pavla Tratar, Jernej Škufca, Gaja Zaletelj, Sara 
Blatnik, Lenart Strmec, Nika Perko, Lovrenc Tratar, Lara Bradač, Sanja 
Zupančič, Enya Zupančič, Ajda Bradač, Julija Hočevar, Manca Perko 
(Ambrus).

UDELEŽENCI DELAVNIC IZ OBEH TERMINOV
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Otroke smo animirali: Nina Novak, Nika Novak, Teja Bavdek, Špela 
Zupančič, Jan Hrovat, Benjamin Miklič, Zoja Jernejčič, Jože Hočevar, 
Patricija Kastelic, Sanja Šinkovec, Jernej Miklič, Nina Jernejčič, Manca 
Hočevar, Monika Hočevar, Anej Hrovat, Tim Hrovat, Martin Bradač, 
Mark Hren, Gašper Perko, Tanja Škufca, Maja Škufca, Ana Urbančič 
Novak, Anja Tomšič in Ajda Grabrijan.

Za sliko in zvok so skrbeli Anžej Plankar, Anja Tomšič in Jaka Hrovat.

EKIPA POLETNIH DELAVNIC

Delavnice 2021.indd   20Delavnice 2021.indd   20 03/08/2021   18:14:1503/08/2021   18:14:15



19

Projekt je bil zastavljen na popolnoma prostovoljnem temelju. Prek 
javnega razpisa ga je delno financirala Občina Ivančna Gorica, vsa ostala 

sredstva pa so bila zbrana s prostovoljnimi prispevki. Hvala vsem, ki 
ste nas na kakršenkoli način podprli in nam omogočili, da smo Poletne 

delavnice in varstvo za otroke lahko uspešno izpeljali. 

Zahvaljujemo se tudi: 
Športnemu društvu Ambrus za brunarico,

Krajevni skupnosti Ambrus za golaž,
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ambrus za mize in prostor, 

Podružnični šoli Ambrus za igrišče in prostor za šolo,
Lovski družini Suha krajina za posodo,

Gostišču Krka za kosila,
Branetu Muhiču za prostor na ranču,

Andreji Miše za pomoč pri pripravi kosila,
Tatjani Grabrijan za predstavitev kamišibaja.

 Vsem podpornikom in donatorjem se iskreno zahvaljujemo za pomoč.

ZAHVALA
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