
NAŠI  DNEVI

Čeprav vreme letos še precej pozno koleba med
pomladjo in zimo, v našem domu pridno skrbimo
za pomladansko prebujenje in vzdušje; vrstijo se
ustvarjalne delavnice in izdelki, ki nastajajo s
pomočjo spretnih rok naših stanovalk in
stanovalcev, lepo krasijo našo hišo. Zunaj smo
posadili nova drevesca, jagode, vrtnice in cel kup
dišečih začimbnic. Zopet se v manjših skupinah
tudi več družimo: na telovadbah, čutno – gibalnih
skupinah, delavnicah, vajah za spomin, sprehodih
po domskem parku, praznovanjih rojstnih dni in
drugih praznikov, tudi na izlet s kombijem v
bližnjo okolico smo se že odpravili. In kar nas
najbolj veseli: s sproščanjem epidemioloških
ukrepov v državi in manjšega števila okužb v
lokalnem okolju, se sproščajo tudi omejitve pri
obiskih svojcev, ki končno spet potekajo brez
predhodnega naročanja. Seveda z upoštevanjem
vseh preventivnih ukrepov.

Prebujanje pa se ne dogaja samo v naravi okoli nas, temveč obujamo tudi naše
domsko glasilo »Naši dnevi«, ki je po več kot letu in pol ponovno pred vami in bo
izhajalo kot sezonec s pomladno, poletno, jesensko in predpraznično izdajo v
decembru, v njem pa bomo zrcalili družabno življenje v domu. Upamo, da bo
branje zanimivo in zabavno, in da vam bo prva številka, ki jo držite v rokah,
popestrila vedno daljše in lepše pomladne dni.     
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Janja Malis, strokovna sodelavka DUV 
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"Ko pride pomlad, je edini
problem, kje biti

najsrečnejši." pravi slavni
Ernest Hemingway.

 
Pa še kako se strinjamo.

 
Oh, kako zelo uživamo v

kreiranju pomladi v našem
domu!

Z veselim pustnim rajanjem
smo februarja preganjali
zimo in se pričeli pripravljati
na pomlad. Pridne roke naših
stanovalk in stanovalcev so
pričele izdelovati pomladne
cvetlice, s katerimi smo
polepšali dom in se pripravili
na pomladno prebujenje. 

Pomladno dogajanje
v našem domu

Če se v 

sušcu (marcu) 

igrajo mušice, 

v aprilu vzemi

rokavice!

DAN ŽENA (8. MAREC)
je mednarodni praznik žensk, ki ga po svetu že od leta 1917
praznujejo vsako leto 8. marca. Na ta dan praznujemo ekonomsko,
politično in socialno enakopravnost ter dosežke žensk. Tudi pri nas
smo praznovali veličino in pomembnost vseh žensk, ki nas obkrožajo
- za naše stanovalke in sodelavke smo po enotah pripravili mini
koncerte pevca Frenka Nova in drobna presenečenja ter se z njimi
poveselili. 
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE
ROJENE V MARCU (18. MAREC)

Popoldne smo preživeli v veselem

praznovanju in nazdravili na naše

marčevske slavljence. Malo smo

poklepetali, se pošteno nasmejali,

poslušali smo glasbo in se sladkali

z dobrotami iz naše kuhinje.

Na mnoga zdrava leta!!!

Oženili smo vse ptičke, gregorčke pa
simbolično pospremili onkraj voda, z
željo, naj voda odžene vse skrbi in
prežene zimo in viruse. 

Naše gospode smo raje kot s trnjem in suhimi slivami malo pocrkljali
s čokolado in simboličnim šopkom vejic. 
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40 MUČENIKOV (10. MAREC)

GREGORJEVO (12. MAREC)
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MATERINSKI DAN (25. MAREC)
Prečudovit praznični dan je bil. Nejc Končar nas je z glasbo popeljal v
čisto naš poseben čas... Drage mame, hvala vam, ker ste...vsekakor
naše najdragocenejše darilo! 



V bližini, v strugi Ljubljanice v Verdu so med arheološkimi izkopavanji

leta 2009 našli tudi leseno ost sulice iz tise iz starejše kamene dobe

(38.000 do 45.000 let). Po doslej znanih podatkih gre za prvo

tovrstno najdbo na svetu.

Prijetni sončni žarki, čudovita narava ... To so trenutki zaradi katerih

življenje resnično dobi pomen.

NAJPREJ JE SAMA TEMA, 

NAJPREJ JE VELIK NIČ, 

POTLEJ JE MAJCENA DEKLICA 

IN IZ NJE LJUBEK DEKLIČ. 

 

IZ NJEGA MAMICA ZRASTE, 

A RASTE DOLGO IN MNOGO LET, 

POTEM PA JE TO KAR NAENKRAT 

IN JAZ PRIDEM NA SVET.

IZ MAMICE ZRASTE MAMA 

BOGVEKDAJ, KAR NEKEGA DNE, 

KO ŠE SAMA NE VE, 

DA JI PADA PRVI SNEG NA LASE. 

 

KO JAZ ODRASTEM, 

RASTE MAMA POČASI NAZAJ, 

DOKLER BABICA NE POSTANE 

IN PRIDE Z VNUKI V RAJ.

 

KAKO RASTE MAMA
Tone Pavček

Čudovit pomladni dan je bil kot

nalašč za  odkrivanje bližnje okolice

z našim kombijem. Pet ribnikov ob

Ljubljanici je nastalo po opustitvi

glinokopov nekdanje Kotnikove

opekarne. Tu živijo številne vrste

ptic, rib, pa tudi redke školjke, raki

in želve sklednice. 

IZLET NA RIBNIKE PRI STARI OPEKARNI (31. MAREC)
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Ponovno so nas z obiskom presenetili prav posebni zdravniki iz
društva Rdeči noski in nas do srca nasmejali s svojimi vragolijami.
Humor in smeh imata veliko pozitivnih učinkov na telo človeka.
Prinašata trenutke veselja in brezskrbnosti, ob smehu in zabavi
pozabimo na vsakdanje težave in odmislimo stres, bolezen ali pa
žalost. So nam predpisali smeh na recept - priporočamo, preverjeno
deluje :)

strogi post, na veliko soboto se
blagoslovijo (pogovorno žegnajo)
jedila, ki se potem zaužijejo za
nedeljski zajtrk. Tudi v Sloveniji
imajo določeno simboliko, suho
meso simbolizira Kristusovo telo,
rdeči pirhi so kaplje krvi, hren
predstavlja žeblje, kruh in ostala
peciva pa trnjevo krono.

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, je praznik veselja in
upanja. Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih -
na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na
nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Po tradiciji je na veliki petek zapovedan 
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VELIKA NOČ (4. - 5. APRIL)
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OBISK RDEČIH NOSKOV (21. APRIL)



Pridružili smo se skupnemu prepevanju slovenskih pesmi, ki nas je 23.

aprila med 10:00 in 11:00 uro povezalo v skupno misel. Namen

dogodka je povezati vse generacije od najmlajših do najstarejših,

obuditi tradicijo, jo vnesti v naše vsakodnevno življenje in nas

združiti v skupnem namenu, da se poveselimo. Petje vpliva na nas

harmonično, to dokazujejo tudi znanstveniki, ki uporabljajo petje pri

zdravljenju, blaženju in okrevanju po veliko različnih boleznih.

Skupinsko petje je odlično sredstvo vzajemnega usklajevanja diha,

duha in notranjega ravnovesja pevcev. Z njim ustvarimo prostor

ljubezni. Ljubezen, ki jo naša država nosi že v imenu – Slovenija. 

23. april je tudi praznik Sv. Jurija. Po naši tradiciji je zavetnik sveti

Jurij na ta dan prinašal vejico v hišo za dobro letino. 

April deževen, 
kmet ne bo reven.

 
Če sončen je april in
suh, bo maj za lepo

vreme gluh.
 
 

Dan upora proti okupatorju (včasih samo Dan osvobodilne fronte ali

Dan OF) je državni praznik, s katerim se spominjamo slovenskega

odporništva in nastanka OF, osrednje odporniške organizacija

Slovencev v drugi svetovni vojni.

V mesecu aprilu praznujemo

tudi neuradni praznik norcev

ali norčavosti - 1. april.

Praznik naj bi izviral iz leta

1713 in ga je prvič razglasil

francoski kralj Ludvik XIV,

po tem, ko ga je dvorni

norček tako potegnil za nos,

da je skoraj izgubil krono. 

VSESLOVENSKO PETJE S SRCI (23. APRIL)

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (27. APRIL)
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1. maj pomeni simbol mednarodne solidarnosti vseh delavcev in je

spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu.

Delavci so namreč takrat zahtevali več delavskih pravic, med njimi

predvsem uzakonjen 8-urni delavnik. Za Slovence je bil 1. maj vedno

eden izmed najbolj popularnih praznikov, predvsem pa tradicionalnih,

ki ga v vseh večjih slovenskih mestih praznujejo že 123 let, od leta

1948 pa je uzakonjen tudi kot državni praznik. Slovenska tradicija prvi

maj obeležuje zlasti s kresovi in nošnjo nageljnov.

S praznično binkoštno nedeljo (na 50. dan po veliki noči) se zaključuje

velikonočni čas. Verniki se na ta dan spominjajo prihoda Svetega

Duha in ustanovitve Cerkve. Beseda binkošti izhaja iz nemškega jezika

(Pfingsten iz "der fünfzigste Tag" - petdeseti dan), pojem pa izhaja iz

grške besede "pentekoste" (hemera), kar pomeni petdeseti (dan). 

Če Zofija zemlje ne
poškropi, vreme poleti

prida ni.
 

Meseca maja dosti
dežja, v jeseni bo dosti

vsega blaga.
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PRAZNIK DELA (1. MAJ)

BINKOŠTI (23. MAJ)

DAN MLADOSTI (25. MAJ)
25. maj je bil v času države SFRJ

imenovan dan mladosti – dan, ko

so potekale različne prireditve v

čast Josipu Brozu Titu, ki je na ta

dan simbolično praznoval rojstni

dan, čeprav je bil v resnici rojen

7. maja.
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Voda je postala druga najbolj priljubljena pijača (za brezalkoholnimi pijačami).

Vsem nam je najbolj poznano, da je potrebno spiti najmanj 8 kozarcev vode na

dan. Pred kratkim so znanstveniki ugotavljali koristi pitja vode in prišli do

ugotovitve, da je pitje vode pomembno za naše zdravje.

Na vodo je potrebno gledati kot na hranilo, ki ga našo telo dnevno potrebuje. To

zaužitje vode je bistvenega pomena, saj dnevno izgubimo veliko tekočine z

izhlapevanjem preko kože, dihanjem, urinom in blatom; te izgube moramo s

čisto vodo in hrano nadomestiti. V primeru, da vnos vode ni enak izgubi,

postanemo dehidrirani. Dehidracija je povečana v toplejših podnebjih, med

naporno vadbo, na veliki nadmorski višini in pri starejših osebah, kjer občutek

žeje ni bolj izrazit.

• Pitje vode ohranja ravnotežje telesnih tekočin

Naša telesa so sestavljena iz približno 60 % tekočin. Funkcije teh telesnih

tekočin vključujejo prebavo, absorpcijo, kroženje, ustvarjanje sline, prevoz hranil

in vzdrževanje telesne temperature. Naši možgani komunicirajo z ledvicami in

jim “naročijo”, koliko vode je potrebno izločiti kot urin in koliko vode je

potrebno zadržati kot rezervo. Ko so naše rezerve nizke, možgani sprožijo

mehanizem žeje v telesu. V takih primerih je potrebno poslušati pokazatelje žeje

in si privoščiti nekaj vode, soka, mleka, kave – karkoli, razen alkohola. Alkohol

ovira komunikacijo med možgani in ledvicami ter povzroči izločanje odvečne

tekočine, ki lahko nato privede do dehidracije.

• Voda pomaga nadzorovati kalorije

Dietetiki, ki svetujejo ljudem pri izgubi teže, zagovarjajo načelo, da morajo ljudje

piti veliko vode kot del strategije za izgubo teže. Voda nima čudežnega učinka

na izgubo teže, jo je pa smiselno uporabiti namesto visoko kalorijskih napitkov.

Na ta način znižate vnos kalorij v telo, kar vodi posledično v izgubo teže. Hrana

z večjo vsebnostjo vode je obilna, njen večji volumen pa zahteva več žvečenja in

tako se v telo absorbira počasneje, kar nam da občutek sitosti. Vodno bogata

živila so: sadje, zelenjava, juhe, ovsena kaša in fižol.

Kako pogosto pijete vodo? Ali začenjate dan s kozarcem vode?
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Zakaj je potrebno piti vodo?



• Voda pomaga poživiti mišice

Celice, ki ne vzdržujejo ravnotežja tekočin in elektrolitov, se skrčijo, kar

povzroči utrujenost mišic. Ko mišične celice nimajo dovolj tekočine, ne delujejo

dobro in uspešnost posledično trpi. Pitje zadostnih količin tekočine je

pomembno pri telesnih aktivnostih. Pravilo je, da morate zaužiti tekočino pred

telesno aktivnostjo in med njo. Pravilo priporoča, da je potrebno spiti pol litra

tekočine približno dve uri pred vadbo. Med vadbo je priporočeno, da začnete

piti v zgodnji fazi vadbe in nadaljujete s pitjem v rednih časovnih presledkih, da

nadomestite tekočine, izgubljene s potenjem.

• Voda pomaga ledvicam

Telesne tekočine poskrbijo za odvajanje odvečnih snovi v celico in iz nje. Glavni

toksin v telesu je dušik sečnine v krvi, topna odpadna voda, ki prehaja skozi

ledvice in ki se izloča v urinu. Naše ledvice naredijo neverjetno delo očiščenja in

osvobajanja telesa odvečnih strupov, vse dokler je vnos tekočin primeren.

• Voda pomaga ohraniti normalne črevesne funkcije

Ustrezna hidracija poskrbi za normalno delovanje prebavnega trakta in

preprečuje zaprtje. Če ne zaužijete zadostnih količin tekočine, debelo črevo

“potegne” za normalno hidracijo vodo iz blata – in rezultat tega je zaprtje.

Ustrezna raven tekočine in prehranskih vlaken je odlična kombinacija, saj

tekočine posrkajo vlakna. Tako delujejo kot metla, da vaše črevesje deluje

pravilno.

Pri vsaki jedi pijte vodo.

Jejte še več sadja in zelenjave. Njihova visoka

vsebnost vode bo še pripomogla k vaši hidraciji.

Približno 20 % tekočin namreč zaužijemo preko

hrane.

Imejte steklenico z vodo vedno pri sebi.

Izberite pijače, ki ustrezajo vašim individualnim

potrebam. Če pazite na kalorije, potem izberite

nekalorične pijače ali vodo.
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NASVET:



Najpogosteje se na hren spomnimo na veliko noč, saj je nepogrešljiv del

velikonočnega zajtrka. Že dolgo je znano, da je hren zaradi svojih zdravilnih

lastnosti že stoletja znan, kot začimba in zdravilna rastlina.

Rastlina najverjetneje izvira iz jugovzhodne Evrope in zahodne Azije. V srednji

Evropi jo uporabljamo od srednjega veka, v Slovenijo pa je hren prišel iz Rusije,

od koder izvira tudi njegovo ime.

Hrenove korenine izkopavamo od septembra do aprila. Užitni so tudi mladi listi

in poganjki, ki jih lahko mešamo z drugo mlado zelenjavo spomladi. Nastrgan

hren lahko ponudimo kot samostojno prilogo k mesnim in mastnim jedem. Lahko

pa ga kupimo že pripravljenega. Kot začimbo ga uporabljamo v omakah z

dodanimi jabolki, jajci, kisom, smetano, majonezo in tudi v juhah.

Veliko je resnice v pregovoru: "Jej hren, pa boš zdrav kot dren!"

Zaradi visoke vsebnosti vitamina C, so ga že zdavnaj na potovanja jemali

mornarji, da bi se obvarovali skorbuta. Vsebuje tudi vitamine B1, B6, kalij, kalcij,

železo, magnezij, fosfor in ostra gorčična olja. 
 

Hren pomaga prebaviti maščobe, zdravi prehlad, infekcije sečnih poti,

spodbuja razmnoževanje in razvoj koristnih bakterij v črevesju, krepi imunski

sistem. 

Deluje protivnetno, proti bakterijsko in protivirusno.   
                                                             

Pri prehladu je treba nastrgan hren pomešati z

medom in ga po malem uživati preko dneva, ne

pretiravajmo z uživanjem.

Če daste v usta preveč hrena, lahko njegov pekoč

okus ublažite s kosom kruha pod nosom.

HREN (Armoracija rusticana) – 
 zdravilna rastlina leta 2021
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NASVET:
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Pobarvanka mandala

Beseda mandala v sanskrtu označuje sveti krog in se povezuje s pojmi, kot

so molitev, meditacija, zdravljenje ... Mandala pušča sledi povsod v naravi;

cvetje, školjke, morska zvezda, snežinke, planeti, prerez plodov sadja in

drevesa so najočitnejši primeri mandale. Vsak najmanjši delec snovi ima

svoje središče in mandala označuje vesolje, od neskon čno majhnega do

neskončno velikega, od atoma do galaksije. 

Barvanje mandal je lahko odličen pripomoček za meditacijo.



Pravilne rešitve ugank napišite na list papirja z vašim

imenom in priimkom in oddajte na recepciji do

20.5.2021. Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo

izžrebali 3 srečne nagrajence/ke.
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Nagradne uganke

Ne cinglja, nič ne prepeva, skozi sneg cveti

 in z veseljem nas preveva, ko pomlad budi.

V usta jo denem in piham močno,

kdo ve, če tokrat zatrobila bo?

Človek ob rojstvu urco dobi, ta mu teče, bije,

prav do konca dni!

Podnevi spi, ponoči bedi z velikimi

očmi.



vzdrževanje medosebne razdalje, 

higiena rok in higiena kašlja, 

čiščenje in razkuževanje ter pogosto prezračevanje prostorov,

pravilno nošenje maske. 

Kljub temu, da smo zadnje leto, od kar živimo v izrednih razmerah,

iz vseh strani vse preveč bombardirani z novicami o koronavirusu,

vseeno ne moremo mimo tega, da se te nadloge, ki je od nas

zahtevala številne spremembe, prilagajanja, odrekanja in nas skozi

celo leto postavljale pred mnoge preizkušnje in težke odločitve, ne

dotaknemo na kratko tudi v tej številki. 

Ne glede na to, da je večina naših stanovalcev in zaposlenih

cepljena proti covid-19 oziroma so okužbo preboleli, moramo biti

zaradi opozoril, da število okužb z različnimi sevi virusa narašča, vsi

skupaj še vedno previdni in dosledno upoštevati vsa priporočena

zaščitna ravnanja. Po domače povedano, da se ne nalezemo virusov,

se moramo nalesti dobrih navad: 

Tem navadam bi obvezno dodali še pozitivno razmišljanje in veliko

dobre volje ter smeha!

Vsi si seveda želimo, da bi naši dnevi lahko čim prej potekali tako,

kot smo bili vajeni pred korono: želimo biti zdravi, želimo se družiti

in čas preživljati s svojimi najdražjimi.

Zagotovo nam bo skupaj uspelo, 

ker SKUPAJ ZMOREMO!!!

Nalezimo se dobrih navad
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Izdaja Dom upokojencev Vrhnika. Ureja Janja Malis.

UREDNIŠTVO POMLADNE ŠTEVILKE: 

Majda Žgavec, Barbka Košir, Nina Novak, Janja Malis


