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Poletni pozdrav

V TEJ ŠTEVILKI:
POLETNO DOGAJANJE
IN PRAZNOVANJA

Poletje je marsikaj. Dopust, pikniki, druženje,
sprostitev, regeneracija. Čas se nekoliko upočasni
in poleg počitka je poleti tudi čas za polnjenje
baterij za prihajajočo jesen in pozneje zimo. Naj

DOBRODEJNE

vam

LASTNOSTI SOLI

glasila »Naši dnevi« prav tako popestri daljše

branje

poletne

izdaje

našega

domskega

poletne dni.

NOVI KOTIČKI NA
VAROVANIH ENOTAH
NAŠA MOŽGANSKA

Žal pa virus ne počiva in zgodba o epidemiji še ni
za

nami.

Čeprav

nam

topli

sončni

žarki

in

sproščeni ukrepi pomagajo čim hitreje potisniti
nekam v ozadje vse neprijetno, kar je prineslo

TELOVADBA - ZGODBICE korona obdobje, prihodnost ostaja negotova.
NAGRADNE UGANKE,
OSMEROSMERKA,
POBARVANKA, ...

Naj bodo torej poletni koraki aktivni, zdravi in
varni. Pozorni bodimo na zadostno pitje tekočine,
uživanje zdrave in uravnotežene prehrane ter
ustrezno zaščito oz. izogibanje škodljivim vplivom
sončnih žarkov. Vsekakor pa moramo še vedno
upoštevati vse preventivne ukrepe proti širjenju
okužb, saj le s skrbnim ravnanjem lahko znižamo
tveganja ponovnega vnosa virusa v dom.
Imejte prijetno poletje.
Janja Malis, strokovna sodelavka DUV
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"POLETNA NOČ"
Se spomnite skladbe »Poletna noč«, s katero sta na Slovenski
popevki '64 v alternaciji nastopili najprej Beti Jurkovič in kot druga
še Marjana Deržaj? Glasbo je napisal Mojmir Sepe, besedilo pa Elza
Budau. Skladba je zmagala na festivalu, saj je osvojila prvo nagrado
občinstva. Verzija, ki jo je odpela Marjana Dežaj je nemudoma
postala svojevrstna »himna« slovenske popevke in ena največjih
slovenskih pesmi vseh časov.
Poletna noč bila je najin dom,
vse stene iz dreves, za strop nebo,
preproga travnih bilk, zvezd nebroj za luč,
brez strehe, brez zidov, mladim je toplo.
Poletna noč, ljubezni spev, šepet,
sij čustev, žar strasti, vse mine, vse,
ostane pest spoznanj in prgišče sanj,
spominov sto za stare dni.
Pridi kdaj pome z ognjem v očeh,
bova ljubila se vso noč,
po pogled in nasmeh in poljub.
Vsak zase zdaj živiva, srečna sva
samo na videz kdaj kot vsi ljudje.
Mlada kot prej ne bova več.
Vse dam, vse dam za eno noč.
Pridi kdaj pome z ognjem v očeh,
bova ljubila se vso noč,
pridi kdaj po nasmeh in poljub.
Vsak zase zdaj živiva, srečna sva
samo na videz kdaj kot vsi ljudje.
Mlada kot prej ne bova več.
Vse dam, vse dam za eno noč,
za eno noč, poletno noč.
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Kakor je zadnji dan
avgusta, taka jesen
bo – lepa ali pusta.

NAŠI DNEVI

Poletno
dogajanje v
našem domu
SEZONA PALAČINK “ŠE
PA ŠE” JE ODPRTA!
Poletne srede v našem domu …
vsem nam najljubše. Telovadimo v
senčnem parku, za posladek pa
nam naši zaposleni in prostovoljci
napečejo kup dišečih, slastnih
palačink “še pa še”.

KREATIVNE POLETNE DELAVNICE
Izpod rok naših kreativnih ustvarjalk
so nastale prave morske umetnije, ki
krasijo našo hišo in so nam približale
vedrino oceana, toplino peska ter
nam dajejo občutek svobode, ki jo
prinaša ta del narave.
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PIKNIK (17. JUNIJ)
Končno nam je spet uspelo organizirati naš tradicionalni piknik, s
katerim smo vsaj malce nadoknaditi dneve v času epidemije in se
zahvalili vsem - stanovalcem in svojcem za njihov pogum, potrpljenje
in zaupanje pri premagovanju vseh ovir, ki nam jih je prinesel covid19,

prav

tako

pa

tudi

našim

zaposlenim,

prostovoljcem

in

podpornikom iz lokalne in širše skupnosti za požrtvovalno delo,
pomoč in uspešno sodelovanje.

Za dobro voljo in nepozabno vzdušje
je tudi tokrat poskrbel pevec Frenk
Nova in pa seveda dobra hrana izpod
rok naših kuharjev in kuharic.

DAN DRŽAVNOSTI (25. JUNIJ)
Samostojna Slovenija je 25. junija letos obeležila 30-letnico. Dan
državnosti je slovenski državni praznik, ki obeležuje spomin na 25.
junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta
bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti
Slovenije in Temeljna ustavna listina o
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.
Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom
Jugoslovanske

ljudske

armade

začela

slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri
je Slovenija obranila neodvisnost.
4

POLETJE 2021

NAŠI DNEVI

SPREHOD PO VRHNIKI (13. JULIJ)
"Vrhnika, prečuden kraj! V mehkem domotožju mi zakoprni srce ob
mislih nate. Kdo te je videl z bedečimi očmi, kdo te je spoznal? Šli so
mimo, videli so bele ceste, bele hiše, in so šli dalje. Jaz pa sem ti
pogledal v obraz kakor ljubljenemu dekletu in zdaj je moje srce bolno
po tebi...." (odlomek iz Cankarjevega dela Aleš iz Razora)
Poletno dopoldne je bilo kot nalašč za sprehod po naši čudoviti
Vrhniki.

IZLETI Z NAŠIM KOMBIJEM (JUNIJ, JULIJ, AVGUST)
Prijetni

poletni

dopoldnevi,

še

preden vroče sonce zasije s polno
močjo, so kot nalašč za odkrivanje
bližnje okolice z našim kombijem in
kratek sprehod v naravi. Ob kavici v
senci si izmenjamo kar nekaj zgodb
iz rane mladosti in tudi zapojemo.
Prijetni
narava

sončni
...

katerih

To

so

življenje

žarki,

čudovita

trenutki
resnično

pomen.

Izlet na Podpeško jezero, 6. julij

zaradi
dobi

Izlet na Ribnike pri stari opekarni, 8. junij

Izlet na Bloško jezero, 26. julij
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SLAVNOSTNI DOGODEK - POSTAVITEV TEMELJNEGA
KAMNA ENOTE ZA DNEVNO VARSTVO (19. JULIJ)
Za nas je bil to izjemen dogodek, saj
smo

postavili

temeljni

kamen

za

izgradnjo Enote za dnevno varstvo na
območju

bivše

vojašnice

na

Stari

Vrhniki, ki bo predvidoma zgrajena v
oktobru

2022.

Nova

enota

bo

uporabnikom skozi storitev dnevnega
varstva

omogočala

kakovostno

strokovno

podporo,

da

čim

in
dlje

ostanejo v svojem domačem okolju.
Slavnostni dogodek so s svojim obiskom počastili minister za delo,
Janez Cigler Kralj, minister za obrambo, Matej Tonin in župan Občine
Vrhnika, Daniel Cukjati. Direktorica doma mag. Milena Končina se je v
nagovoru zahvalila ministru za obrambo in njegovim sodelavcem za
brezplačen

odstop

zemljišča

in

ministru

za

delo

ter

njegovim

sodelavcem za podporo in sofinanciranje projekta. Naložbo namreč
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Prav tako se je za podporo projektu
zahvalila županu Občine Vrhnika z ekipo. Pri tem pa ni pozabila tudi
na zaposlene doma, člane Sveta zavoda in druge sodelujoče. Minister
za delo, Janez Cigler Kralj je našemu domu v imenu Vlade RS podelil
tudi spominski znak za požrtvovalnost v boju proti Covid-19.
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI ZA STANOVALCE
ROJENE V POLETNIH MESECIH
Popoldneva z junijskimi in julijskimi slavljenci smo že preživeli v
veselem praznovanju, avgustovsko slavje pa še sledi 26.8.. Poleg tega,
da nazdravimo na naše slavljence, tudi malo poklepetamo, se pošteno
nasmejimo, poslušamo glasbo in sami zapojemo ter se sladkamo z
dobrotami iz naše kuhinje. Dragi slavljenci, še na mnoga zdrava leta!!!

V DUHU OLIMPIJSKIH IGER (29. JULIJ)
Poletne olimpijske igre 2020 potekajo v Tokiu, na Japonskem od 23.
julija do 8. avgusta 2021. Po običajnem razporedu bi se morale igre
odvijati lani, a so bile zaradi pandemije koronavirusa prestavljene za
eno leto. Tudi pri nas smo se pridružili olimpijskemu duhu in
uprizorili mini OI, ponosno pa seveda navijamo za naše olimpijske
športnike in jim čestitamo za dosežene uspehe in medalje.
Začetek olimpijskih iger sega v
antično Grčijo 1000 let pr.n.št. Igre so
imele takrat kultni pomen v svetem
kraju Olimpija in so se začele kot
verska srečanja. Tekmovalci in gledalci
so bili lahko le moški, tekmovali so
goli. Zmaga je bila nadvse pomembna,
poraz pa je bil tako rekoč sramota za
vso mestno državo.
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MARIJINO VNEBOVZETJE (15. AVGUST)
Marijino

vnebovzetje

(tudi

véliki

šmáren, vélika máša, šmárno, vélika
gospójnica) 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. Od leta 1992 dalje je Marijino
vnebovzetje tudi v Sloveniji dela prost
dan.

Slovenski

množično

kristjani

romajo

na

na

ta

dan

Brezje

na

Gorenjskem, Ptujsko goro in Sveto
goro nad Gorico.

Marijino vnebovzetje,
slika Petra Paula Rubensa, 1626

Če je na drugi dan julija
lepo, tako do konca
meseca bo.
Če na veliki šmaren
sonce sije, vino samo v
sode lije.
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Dobrodejne lastnosti soli
Se sprašujte, če je sol dobra za vas? Nedvomno! Njeno
uživanje prinaša precej prednosti za vaše zdravje, vendar
pozor - le, če jo uživamo v pravih odmerkih.
Slane so naše solze, kri, tudi kapljice potu, zato ni presenetljivo, da sodi sol med
osnovne sestavine našega telesa, ki jo nujno potrebujemo za življenjsko
pomembne funkcije. V zmernih količinah izjemno blagodejno deluje na nas ter
lahko celo prepreči marsikatero zdravstveno tegobo.
Študije kažejo, da pomanjkanje natrija v prehrani vodi do zdravstvenih težav,
zato je sol treba uživati vsakodnevno, v svetovanih količinah (ženska povprečno
porabi 6 g, moški pa 8 g soli na dan). Sol naj bi pomagala uravnavati nivo krvnega
sladkorja ter izboljšala inzulinsko občutljvost. Znano je tudi, da naj bi sol veljala
kot naravni antihistamin, kar pomeni, da ščepec soli na jeziku lahko izboljša
alergijsko reakcijo ali asmatični napad. Poleg tega strokovnjaki zatrjujejo, da
naše telo potrebuje sol za vzdrževanje oziroma uravnavanje primerne želodčne
kisline, pomagala naj bi tudi pri zagotavljanju boljšega spanca in uravnavanju
telesne teže, s tem, ko pospeši metabolizem.
Njena dragocenost je bila znana že v daljni preteklosti, saj je bila sol zaradi vseh
zdravju koristnih sestavin izjemno dragoceno živilo in nenadomestljiva sestavina
pri pripravi hrane. Se še spomnite zgodbe o Martinu Krpanu, ki je sol
poimenoval belo zlato?
Kot rečeno – sol je povsod doma, a le redki zares dobro poznajo vse njene
koristi. Že stoletja je v uporabi kot učinkovito domače zdravilno sredstvo, njeno
zdravilno moč pa so medtem tudi že znanstveno dokazali. Seveda jo je treba
pravilno uporabljati, načini uporabe pa so lahko zelo različni – od solne
raztopine do solne pare. Včasih ji lahko dodamo še kakšno učinkovino, ki jo prav
tako vzamemo s kuhinjske police.
Za zunanjo uporabo vedno vzamemo neobdelano in nejodirano sol, nikakor pa
ne zeliščne, himalajske ali podobnih mešanic. Te so le za zaužitje. Tudi za solno
paro, ki jo inhaliramo, in solne kopeli je primerna le čista sol, ki je na voljo v
lekarnah in drogerijah.
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Prava količina:
Sol je sicer zdravilna in vsestransko koristna, a le v pravih odmerkih. Prevelika
količina soli lahko resno načne zdravje. Priporočen dnevni odmerek je 7,5 g, kar
ustreza 1,5 čajne žličke. S soljo telo uravnava količino vode v telesu, s tem pa
tudi prožnost podkožnega tkiva. Če dlje uživamo več kot dve žlički soli na dan,
močno obremenimo ožilje ter povečamo nevarnost za nastanek srčno-žilnih
bolezni. Nikakor pa ne bi bilo prav, če bi se ljudje zaradi kakršnih koli
zdravstvenih težav – tudi tistih, pri katerih škoduje – soli povsem odpovedali, saj
je pomembna za zdravo delovanje organizma. Sol ima pomembno vlogo: vpliva na
presnovo, proizvodnjo hormonov, celo na delovanje nekaterih možganskih
funkcij. Življenje brez soli torej nikakor ni le neslano, temveč tudi nezdravo.
In kako lahko sol uporabljamo?
Solne kopeli – za pomirjanje kože:
Tistim, ki trpijo zaradi psoriaze ali ekcema, lahko pomaga solna kopel.
Pripravimo jo s šestodstotno solno raztopino, saj taka količina soli v vodi
presega količino soli v krvi, ta razlika pa povzroči osmozo, proces, v katerem se
skuša

izravnati

koncentracija

raztopljenih

trdnih

snovi

v

dveh

različnih

tekočinah, ločenih le s prepustno membrano, v tem primeru kožo. V tem
procesu se skozi kožo izločajo strupi in druga nečistoča, iz slane vode pa koža
vsrkava mineralne snovi. Pomembno je, da sol učinkuje antibakterijsko. Solno
kopel pripravimo tako, da v kad, polno na 37 stopinj segrete vode, vsujemo 500 g
soli in se pol ure namakamo. Po kopanju se ne stuširamo, le obrišemo se in
ovijemo v debelo kopalno haljo ali brisačo ter počivamo še pol ure.
Pitje slanice – za lažjo prebavo:
Pri težavah s prebavo pomaga pitje slane vode, ki vzpostavi pravilno črevesno
ravnovesje. Koncentrirana solna raztopina učinkovito očisti zakisan organizem
in uravnovesi stanje črevesne flore, s čimer izboljša presnovo. V kozarec damo
toliko himalajske soli, da prekriva dno, dolijemo vodo do vrha in pustimo stati 24
ur, da se vsa sol raztopi. Dnevno zaužijemo čajno žličko te slanice, in sicer tako,
da jo raztopimo v kozarcu sveže vode ter popijemo. O kuri s slanico se moramo
predhodno posvetovati z osebnim zdravnikom.
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Izplakovanje – za dihala:
Pri prehladu nam slana voda pomaga pri znanih nadlogah z odvečno sluzjo, blaži
pa tudi bolečine v grlu. S splakovanjem nosu vlažimo in pomirjamo vneto
sluznico, še pomembneje pa je, da slana voda zavira razvoj bakterij in klic. S tem
se zamašen nos, ta tipična prehladna nadloga, hitreje odpre in lažje zadihamo.
Dvoodstotno raztopino soli v vodi dobimo tako, da v litru vode raztopimo 20 g
soli. Vodo prekuhamo in ohladimo na telesno temperaturo. V lekarnah so na
voljo nosni izpiralniki, ki tehnično olajšajo izpiranje nosu. Med prehladom to
opravimo trikrat na dan. Pri bolečinah in vnetju v grlu pomaga tudi grgranje
raztopine iz žličke soli, raztopljene v skodelici tople vode. Grgramo trikrat na
dan, lahko pa tudi večkrat, če gre za hujše vnetje. Vodo zmeraj izpljunemo.
Medicinska veda se že od 19. stoletja ukvarja z vplivom soli na dihala, današnja
znanost pa potrjuje, da sol koristi dihalom. Terapevti vodijo skupine bolnikov v
opuščene rudnike soli, kjer vdihavajo s soljo in vlago nasičen zrak. Terapija traja
dve uri, pomaga pa astmatikom, obolelim za bronhitisom in pri težavah v nosni
votlini, pa tudi pri senenem nahodu, nevrodermitisu, bolečinah v mišicah ali
tinitusu oziroma šumenju v ušesih. Kura običajno traja dva tedna. Ker pri nas ni
rudnikov soli, imajo podoben učinek obiski solnih sob.
Solni obkladki – za krepkejše sklepe:
Revmatične in artritične bolečine lahko zmanjšanje s solnimi obkladki. Že dolgo
znana in preizkušena zdravilna lastnost soli je, da blaži vnetje. Ker učinkuje
tako, da naredi ožilje prožnejše, s tem pa bolj gibčne sklepe, zelo pomaga pri
različnih težavah s sklepi, od artritisa do revme. Solni obkladki pridejo prav tudi
pri bolečinah v mišicah. Pripravimo jih tako, da 250 g morske soli segrejemo v
pečici na 60 stopinj Celzija. Boleče mesto natremo z debelo plastjo solnih
kristalov in povijemo z brisačo ter pustimo učinkovati 20 minut. Solne obkladke
lahko uporabljamo tudi v manjši obliki, kot t.i. solne pečate – 5 žlic soli zavijemo
v laneno tkanino, zavozlamo na vrhu, segrejemo in ta »pečat« pritisnemo na
boleče mesto.
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ZMOTE IN RESNICE O SOLI
V spodnjih vrsticah odgovarjamo na nekaj
najpogostejših mitov o soli:
»Morska sol je boljša od običajne soli, ker je
naravna.« NE DRŽI. Sol vsebuje natrij, ne glede na
izvor soli (himalajska, morska, kamena sol), visok
vnos natrija pa lahko povzroči zdravstvene težave.
»Sol dodana pri kuhanju je glavni vir vnosa soli.« NE DRŽI. V
mnogih državah približno 80 % soli v prehrani prihaja iz predelanih
živil. Živila z najvišjo vsebnostjo soli so predvsem hitro pripravljena
hrana (hamburgerji, ocvrt krompirček, pizze …), čips in drugi slani
prigrizki, konzervirane jedi, predpakirane jedi (»pogrej in pojej«),
siri, predelani mesni izdelki, juhe iz vrečk itd.
»Hrana potrebuje sol, da je boljšega okusa.« NE DRŽI. Soljena hrana
je boljšega okusa, ker smo nanjo navajeni. Potrebno je nekaj časa
(približno 8-12 tednov), vendar se lahko vsak privadi na manj slan
okus hrane in kasneje uživa tudi v okusu hrane pripravljene z manj
soli ter v pravem okusu številnih sestavin v hrani. Dodatno pa lahko
aromo hrane obogatimo še z najrazličnejšimi začimbami in zelišči.
»Samo starejši ljudje morajo skrbeti na vnos soli.« NE DRŽI.
Uživanje prevelike količine soli lahko zviša krvni tlak v kateri koli
starosti, sicer pa se negativne posledice dolgoletnega uživanja
previsokih količin soli pokažejo šele čez leta.
»Zmanjševanje soli v moji prehrani bi lahko imelo slab vpliv na
moje zdravje.« NE DRŽI. Težko je jesti premalo soli, saj uživamo
veliko hrane, ki vsebuje sol. Dnevni vnos soli pogosto presežemo že
med zajtrkom, saj smo zgornji dnevni vnos zelo verjetno presegli že z
dvema kosoma kruha, obloženima s sirom in šunko.

Povzeto po - Spletni viri:
https://www.bogastvozdravja.si/zdravje-in-lepota/prehrana-zdravje-in-lepota/1112-dobrodejne-lastnosti-soli
https://odkrito.svet24.si/clanek/zivljenjskislog/zdravilna-moc-soli-620274
https://www.prehrana.si/clanek/317-zmote-o-zmanjsevanju-vnosa-soli
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Novi kotički na varovanih enotah
Končno! Življenje se vrača v normalne tirnice in zopet lahko zadihamo s polnimi
pljuči. Na varovanih enotah smo po dolgem času začeli uresničevati naše ideje in
zamisli kako preurediti prostor, da našim stanovalcem pričaramo občutek
domačnosti in pripadnosti, ter da se bomo vsi, tako stanovalci kot zaposleni,
počutili prijetno. Odločili smo se, da uredimo nekaj kotičkov:
KOMUNIKACIJSKI KOTIČEK,

ki

bo

ponujal

stanovalcem

komunikacijo

po

telefonu s svojimi domačimi in prijatelji, bo intimen prostor za klepet s svojci ob
obiskih ter nenazadnje tudi za pogovor med stanovalci.
LEPOTILNI KOTIČEK, kjer se bodo lahko stanovalci pogledali v ogledalo in
ugotovili ali so si taki, kot se vidijo, všeč, ali bi bilo potrebno še kaj spremeniti in
popraviti (česanje), gospe si bodo lahko urejale frizure samostojno in z našo
pomočjo (sušenje las s fenom, navijanje las – vodna frizura), ponudili pa ji bomo
tudi manikiro (urejanje in lakiranje nohtov – nekaj stanovalk si to želi).
GLASBENI KOTIČEK bo ponujal poslušanje raznovrstne glasbe preko radia,
gramofonskih plošč in preko slušalk, petje s spremljavo malih inštrumentov
obenem pa bo to kotiček za sprostitev in počitek, ki ga bo nudil počivalnik.
KOTIČEK ZA DRUŽENJE se ureja na našem balkonu. Namenjen je druženju med
stanovalci. Tu bomo lahko popili kavico in se pocrkljali s priboljški, kdaj pojedli
tudi zajtrk. Ne smemo pa pozabiti na cvetje in potrebna bo naša skupna skrb za
zalivanje, da bodo naše rožice dobro in lepo uspevale.
Zadali smo si kar veliko, a gremo korak po
koraku in s skupnimi močmi vseh zaposlenih
na varovanih enotah in z veliko podporo
direktorice vem, da nam bo uspelo.
Ideje za naprej
prihodnosti.

že

obstajajo,

a

o

tem

v

Lea Likar, delovna inštruktorica
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PRAVLJICA ... Zakaj je morje
slano
Pred davnimi časi sta na morski obali živela dva brata. Oče ribič jima je zapustil
ribiški čoln in ročni mlinček. To je bil čudežni mlinček. Če si ga zaprosil:
"Mlinček, mlinček, namelji mi..." je mlinček namlel vse, kar koli si si zaželel.
Mlinček je dobil starejši brat. Njemu ni bilo do bogastva, saj je menil, da imata
vsega dovolj. Mlajši brat je lovil ribe, mlinček jima je namlel volno, iz katere sta
delala blago za oblačila, pa moko za kruh in proso za mlečno kašo. Mlajši brat pa
s tem ni bil zadovoljen. Zahotelo se mu je bogastva, zato je nekega dne bratu
izmaknil

mlinček

in

se

s

čolnom

odpeljal

daleč

na

morje.

Spotoma

je

premišljeval, kaj naj si zaželi, da bo čim bolj bogat. Najprej je pomislil na zlato.
Toda kako naj pojasni, če ga bodo ljudje spraševali, kako je prišel do zlata?
"Že vem," se je spomnil, "zaželel si bom soli. Sol ne bo nikomur sumljiva." Vedeti
namreč morate, da je bila sol v tistih časih prav tako dragocena kot zlato. In
tako je naročil mlinčku, naj mu namelje soli, še in še soli. Toda - o, groza!
Pozabil je, katere besede mora izreči, da bo mlinček nehal mleti sol. Čoln je bil
že do roba poln in ker si ni znal drugače pomagati, je pograbil sekiro in razbil
mlinček na drobne kosce. Toda, glej! Vsak košček se je spremenil v nov mlinček
in vsi mlinčki so mleli in mleli sol. Čoln ni več zmogel tolikšnega bremena in se
je potopil. Nihče ne ve, ali se je ribičev sin rešil ali ne. Toda mlinčki, ki so se
potopili na dno morja, še danes meljejo sol. In zato je morje slano.

ZAKAJ PA JE MORJE ZARES SLANO?
Sol v morje prinašajo dež, reke in jezera. Tako deževnica,
kot tudi voda iz rek ter jezer vsebujejo raztopljene
minerale in soli. Ko se izlivajo v morje, voda izhlapeva v
ozračje, soli in minerali pa ostajajo v morju. Poleg tega
pa nekaj soli morju priskrbijo tudi podvodni vulkani.
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Naša možganska telovadba zgodbice naših stanovalcev
Vsak teden naši stanovalci s pomočjo delovnih terapevtk poskrbijo, da njihove
možganske celice ostajajo v formi. Včasih se jezijo, če so naloge pretežke, drugič
se od srca nasmejijo, ko nehote »ustrelijo kozla«, skratka lepo jim je. Odkrivamo
pa tudi skrite talente, stanovalce in stanovalke, ki imajo kljub letom dobro
domišljijo in jo znajo preliti na papir.
Naloga v mesecu maju se je glasila: Uporabite domišljijo ter napišite zgodbo, v
kateri bodo vpleteni naslednji predmeti: KANGLICA, RIBA, TORTA, ŽOGICA,
SONCE, KNJIGA, KAKTUS. Vsi so nalogo odlično opravili, spodnji zgodbici pa sta
se nam zdeli še posebej lepi, zato ju z dovoljenjem avtorjev objavljamo.
V lepi hiši na vasi je živela deklica Maja. Okoli hiše so imeli velik vrt, na katerem
je raslo in cvetelo mnogo rož. Na sončni strani hiše so se v lončkih bohotili
kaktusi. Ob hiši je tekel potok. Ko je sonce pokazalo prve žarke, je vzela Maja
kanglico, zajemala vodo iz potoka in pridno zalivala cvetlice na vrtu. V potoku so
živele ribe, ki jih je vsak dan hranila.
Vsako leto sta Maji babici, eno leto ena, drugo leto druga, za rojstni dan spekli
veliko in sladko torto ter ji dodali vsako leto eno svečko več. Maja je na domači vrt
povabila sošolce in sošolke, da so se posladkali s torto. Ko so se najedli domače
dobrote, so se igrali z žogo. Zvečer je Maja v svoji sobi sedla za pisalno mizo, vzela
v roke spominsko knjigo in vanjo zapisala tudi ta rojstni dan in vse dogodke tega
dne, da bi imela lepe spomine na obe babici, dedka in starše.
Janko Šibelja
Letos nismo šli na morje zaradi tega presnetega virusa. Smo si pa doma pripravili
zabavo. Vnukinja je imela rojstni dan, zato sem ji spekla torto. Vnuk se je igral v
peskovniku ter s kanglico delal potičke. Sin in zet sta z žogico in loparji igrala
namizni tenis, hčerka pa je presajala kaktuse. Meni je bilo na soncu prevroče, zato
sem šla v senco brat knjigo. Postali smo lačni, zato je mož prižgal žar in spekel
ribe. Tako smo siti in prijetno utrujeni končali naš dopustniški dan.
Nada Šestan
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V mesecu juniju so stanovalci po svojem spominu pisali zgodbico o treh
prašičkih, v pomoč pa so dobili šest sličic.
Mama pujsa je imela tri male pujske, ki bi radi imeli varno streho nad glavo.
Najprej so si naredili brunarico, a se niso počutili varnih pred lisico. Dogovorili
so se, da si bodo sezidali hišico iz opeke. Začeli so zidati in si naredili varno
hišico. Zdaj so se končno počutili varne. A zvita lisica je zagledala dimnik.
Splezala je na streho in se spustila po dimniku navzdol. Na njeno žalost je mama
pujsa ravno kuhala kosilo. Lisica je padla v kotel in se močno opekla. Hitro jo je
ucvrla stran, trije pujski pa so veselo zapeli in zaplesali okoli mame pujse.
Tako se je srečno končala zgodba o treh pujskih. Lisica pa si je zdravila oparjeno
kožo.
Nada Šestan
Delovne terapevtke Mojca, Nina in Marijana

SMEH JE POL ZDRAVJA
Prijateljici se pogovarjata:
»Tako so nas prestrašili s tem virusom, da ko grem v restavracijo, v WC-ju
vrata odpiram s komolcem, pokrov na stranišču dvigujem z nogo, s kolenom
potegnem vodo, vrata zapiram z ramo in ko se vračam k mizi čez celo
restavracijo - tam pa opazim, da nisem gor potegnila gat.«
SMS: Draga žena, sem šel s kolegi na pivo, pa je eden kihnil in moramo
ostati v karanteni. Se vidiva čez 14 dni!
Blondinki se pripeljeta do slaščičarne. Zakleneta avto in gresta na tortico.
Ko se vrneta, ugotovita, da sta pustili ključ v avtu. Prva blondinka reče: »S
kamnom bom razbila šipo.« Druga pa: »Pa hitro, ker bo dež in je streha
odprta.«
Učiteljica v pogovoru z učenci: »Janezek, mama mi je povedala, da zelo rad
bereš.« »Tako je.« potrdi Janezek. »Si že bral: Na klancu?« »Ne, jaz berem
kjer hočem!«
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Poletna pobarvanka za odrasle
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Poletne nagradne uganke
Najbolj zlat je med zlatniki in bolj vroč kot ognjeniki
in vesoljni kralj obzorja, zemljo greje in vsa morja.

Kažipot

za

pomorščake

sredi

morja

daje

znake.

Pobalin se pripodi, da izpije lačen kri, plane nate
žvižgajoč, sit jo spet odkuri v noč.

Modro in mirno neskončno se zdi, s plimo,
oseko raste, kopni.

Po sinji vodi plove mesto, kot bel labod se guga, maje,
globoko orje slano cesto, obišče vse najlepše kraje.

Pravilne rešitve ugank napišite na list papirja z vašim
imenom in priimkom in oddajte na recepciji do
27.8.2021. Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo
izžrebali 3 srečne nagrajence/ke.
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Skrivanka - osmerosmerka

REŠITEV:

19

POLETJE 2021

NAŠI DNEVI

Kampanja promocije cepljenja proti covidu-19, »Nalezimo se dobrih
navad – cepimo se«, ki jo koordinirajo NIJZ, Ministrstvo RS za zdravje in
Urad vlade RS za komuniciranje:

Izdaja Dom upokojencev Vrhnika. Ureja Janja Malis.
UREDNIŠTVO POLETNE ŠTEVILKE:
Marijana Bačnik, Lea Likar, Majda Žgavec, Janja Malis
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