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Moj korak

Spoznali smo
Usposabljanje smo imeli februarja meseca. Imeli smo učenje bontona, Kulturni dan, pust, valentinovo in Sumatranski nosorog.
Bila je delavnica UŽU-MK, ki jo je
organizirala LU Ajdovščina. Vodili
sta jo Kristina in Agnes. Pri bontonu smo se učili, kako se pravilno
postavi pribor, kako se obnašamo
pri mizi ko jemo, pravilne drže pri
mizi, ko sedimo pri mizi imamo
sarvet na kolenih, tri vrste kozarcev: velik kozarec za vino, za peneče vino in vodo. Na koncu smo
odgovarjali na vprašanja, ki nam
jih je postavljala Agnes.
Spoznavali smo življenjepis Franceta Prešerna. Rodil se je v Vrbi na
Gorenjskem. Bil je velik slovenski
pesnik. Zaljubljen je bil v Primičevo Julijo. Napisal je Slovensko
himno Zdravljica. Imeli smo kviz
o Francetu Prešernu “Lepo je biti
Udeleženci računalniškega tečaja.

milijonar”. Spoznali smo pustne
maske, te so: Kurenti, Laufarji, Zeleni Jure ...
Za valentinovo smo delali voščilnice, na voščilnicah smo naredili
okraske po svojem okusu. Napisali smo v voščilnice ljubezenske
verze.
Sumatranski nosorog Torgamba
smo gledali preko projektorja. Sumatranski nosorogi živijo v Afriki
in v Aziji, tehtajo manj kot tono,
visoki so 1,2 m, živijo v tropskem
pragozdu. Na zemljevidu smo poiskali, kje je Afrika in kje Azija.
Imeli smo se lepo, naučili smo se
veliko in še več bi se radi naučili.
Drugo leto se vam priporočamo
še, s tem da bi se naučili še drugih
tem.
Saša, Valter, Maja, Klarisa, Gregor,
Leon in Erika

Delavnice smo začeli februarja
in do konca junija. Hodili smo
ob torkih in četrtkih. Učili smo
se jezike: italijanščino, nemščino
in angleščino. Lili nas je naučila,
kako izdelati nakit: prstane, uhane.
Agnes nas je poučila o medu, kakšne vrste medu poznamo (lipov,
hojev, kostanjev, akacijev ...). Iz
voska izdelujemo sveče. Iz meda
tudi medico.
Učili smo se tudi, kako ločevati
odpadke, in kako čim manj onesnaževati okolje. Kristina in Katja
sta nam pokazali poizkuse.
Fotografirali smo sami sebe, potem smo slike dali na računalnik
in jih pogledali. Na računalnik
smo se naučili pisati in oblikovati
besedila.
Z Lili in Kristino smo posejali rukolo, baziliko in peteršilj. Matej
nas je naučil prostoročno risati in
potem smo barvali.
Delavnice so mi bile zelo všeč.
Leon
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Ljudska univerza Ajdovščina širi znanja prek meja
lokalnega okolja
Ljudska univerza Ajdovščina izvaja različne izobraževalne programe ne le v lokalnem območju,
ampak sega s svojim delovanjem
tudi širše. Tako je v letošnjem letu
izvajala program Usposabljanja
za življenjsko uspešnost - Moj korak tudi v Varstveno-delovnem
centru Želva v Ajševici. Program
je potekal od januarja do junija
2010. V tem času smo se družili
dvakrat tedensko in skupaj s sodelavci odkrivali naš svet in naše
talente.
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Agnes Tomažinčič nas je učila o
slovenski kulturi, običajih in navadah. Popeljala nas je v prečudoviti svet čebel in spoznali smo,
da brez njih tudi nas ne bi bilo.
Dan je še bolj polepšalo skupno
petje ob spremljavi kitare. Kako
uporabljati računalnik in svojemu dragemu ali dragi napisati
ljubezensko pesem, nas je naučil
naš vsestranski Peter Mrhar. Ker
je odličen fotograf, nam je pokazal tudi, kako lahko svoje sporočilo še olepšamo z umetnostno
fotografijo. Z Liljano Lazar smo
spoznavali zelišča in jih tudi sami
posejali. Naučila nas je tudi kako
sami naredimo unikaten nakit.
Svet fizike pa nam tudi ni ostal ne-

znanka, saj smo s pomočjo Katje
Mignozzi skozi zanimive poskuse
spoznali moč fizikalnih zakonov.
Matej Avbar pa nam je pomagal
odkriti slikarja v nas - naše slike
so namreč v okviru vseživljenjskega učenja osvojile nagrade.
Zame pa je bilo spoznavanje ljudi, željnih znanja in druženja ob
pomoči Alenke Magajne enkratna izkušnja. Projekt je namreč
prinesel veliko pozitivnega v življenje vseh sodelujočih, zato gre

njim in tistim, ki so ga omogočili,
velika zahvala!
Ker pa nam je ostalo še veliko neraziskanih področij, si želimo, da
bi bilo takšnih projektov v prihodnje še več. Upajmo, da bo Ljudska univerza Ajdovščina tudi letos
tako uspešna pri prijavljanju na
javne razpise in s tem omogočila
še nadaljnja brezplačna izobraževanja čim širšemu krogu ljudi.
Kristina Glavaš

Kristina na delavnici fotografije.

Računalništvo
Na računalniku smo se učili, kako
se hrani na trdi disk. Naučili smo
se s krepko pisavo pisati in slikice
dajati na internet.

Popravljali smo tudi določeno
besedilo in velike začetnice. Naučili smo se pisati tudi postrani
besede.

Na računalniku smo se naučili
oblikovati naslove in slike.

V računalnik smo zapisali povedi
in smo napisali o psu od Natalije.

Kako se kopira in dela naslove, velike male.
Naslednjo leto bi se radi naučili
še več stvari.
Patricija, Marjeta, Vesna inDanila.
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Ogled knjižnice
in galerije
Zjutraj smo se dobili v Novi Gorici, ob devetih: Klarisa, Marjeta,
Patricja, Natalija, Aljoša, Kristjan,
Kristina in Matej.		
Ogledali smo si knižnico Franceta
Bevka.			
V knižnici imajo knjige, cedeje,
časopise, video kasete, revije, zemljevide in pisarno Franceta Bevka. Njegove slike in knjige, ki jih je
sam napisal.
Pokazali so zbrane Primorske novice iz leta 1950.
Knjige imajo ob vseh pisateljev.
Tujih in naših pisateljev.
Potem smo šli v galerijo, kjer smo
si ogledali slike in kipe znanih slikarjev iz Slovenije: Mirka Bratuša,
Jurija Kalana, Aleksija Kobala, Silvestra Plotajs Sicoe.
Po končanem ogledu smo šli vsi
na kavo. Bilo je zelo lepo.

Fotografiranje pred knjižnico.

Fotografiranje
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V soboto smo imeli fotografsko
delavnico.
Fotografirali smo se vsak posebej. Fotografirali smo se v skupini. Fotografirali smo se v: parku, pred gledališčem, na igralih,
pred občino knjižnico in na avtobusni postaji.
Smo se cingali na gugalnici in
smo slikali na vse možne načine:
od spodaj, od zgoraj, čepe, in
smo hodili do igral pred občino,
pred picerijo, na stopnicah od
spodaj, pa navzgor ...
Peter je stalno pravil: slikaj od
blizu. V parku sem slikala račko.
Hodili smo do občine in tam smo
slikali protrete pred knjižico.

Na razstavi.

Po tistem smo šli na kavico in
tam smo slikali in kafetkali. Po
tistem smo se pred zelenjem, na
koncu smo šli na avtobusno po-

stajo. Tam smo se poslavljali. Kristjan nas je povabil na pijačo in
smo šli na avtobusno, in smo šli
do Šempetra itd.
Smo se imeli lepo in smo uživali.
Marjetka, Patricija, Vesna, Danila,
Natalija, Sandi in Kristjan.

Zdrava prehrana
Lili nas je učila, kaj je zdrava prehrana. Naredili smo piramido o
zdravi prehrani.
Maščobe: olivno olje, olive, sir, jogurt in drugi mlećni izdelki.
Stročnice, semena in oreščki.
Sadje in zelenjava.
Žita in žitni izdelki.
Živila, ki jih zaužijemo enkrat na
teden.
Aljoša in Patricija
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Slike

Nakit

Slikarska delavnica.

V torek 11. in v četrtek 13. maja
smo delali nakit. Z nami je bila
Lili. Izdelovali smo različne stvari. Delali smo prstan, ogrlico in
zapestnico. Tako smo se naučili
uporabljati fimo maso. Lahko bi
še veliko lepih stvari naredili.
Z nakitom smo obdarili naše najbližje. Bilo nam je zelo lepo in
imeli smo se lepo.
Patricija in Marjetka

Četrtega maja smo z Matejem Avbarjem imeli slikarsko delavnico.
Slikali smo vsak svojo sliko s tempera barvami. Te slike so bile na
razstavi v Kulturnem domo Vipava. Slikali smo na temo vseživljenskega učenja.
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Nagrade so dobili: za 1. mesto
Jernej Ušaj, 2. mesto Vesna Divovič in 3. mesto Gregor Hrovatin.
Na prireditvi so nastopali: Folklor-

Nakit.

no društvo Vipava, Inštrumen–
talna glasbena skupina OŠ Draga
Bajca, Pevski zbor iz Vipavskega
vrteca in ADCplesalke hip-hopa iz
Ajdovščine.
Na prireditvi je bilo lepo in veselo.
Radi bi videli še kdaj tako predstavo.
Saša, Valter, Sandi, Jernej in Vesna

Aleksander
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Jernej

Slovenski med
Poznamo različne mede: akacijev,
lipov, kostanjev, gozdni, gojev,
smrekov, cvetlični.
Iz medu delamo tudi alkoholne
pijače, medico in medeni liker.
Med je dober za zdravje. Iz medu
delajo tudi propolis. Propolis deluje proti bakterijam, gljivicam in
virusom. Je tudi za herpes, mozolje, manjše rane. Ublaži tudi neprijeten zadah iz ust ter bolečine
pri vnetju želodčne sluznice.
Smrekov med je za težave z dihali
in za slabokrvne ljudi. Hojev med
je za tiste ljudi, ki imajo težave z
dihali, in ki so slabokrvni.

Zdrava prehrana
Med jem vsak dan, na kruhu in v
čaju.
Ves naraven med po določenem
času kristalizira. Utekočinimo ga
s segrevanjem do 40 stopinj celzija. Čebele na rastlinah nabirajo
medično ali nektar, ki jo izločajo
rastline.
MED JE ZELO ZDRAV!
Klarisa Mlečnik

Lili nas je učila, kaj je zdrava prehrana. Naredili smo piramido o
zdravi prehrani.
Maščobe: olivno olje, olive, sir, jogurt in drugi mlećni izdelki.
Stročnice, semena in oreščki.
Sadje in zelenjava.
Žita in žitni izdelki.
Živila, ki jih zaužijemo enkrat na
teden.
Aljoša in Patricija

Ni lepšega kot prihajati med ljudi, ki te vedno znova pričakujejo in so
te nadvse veseli. Hvala vsem udeležencem programa UŽU MK, ker
ste mi obogatili dneve, ko sem bila med vami.
Agnes Tomažinčič
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Kristjan

Pustne novice
Včeraj je bil pust

Včeraj sem delala palačinke.
Včeraj sem bobnala.
Včeraj sem šla na internet.
Včeraj sem šla hodit na Kekca.
Včerej sem pomagala delat
večerjo. Bila je zelo dobra.
Včeraj sem peljala psa na sprehod.
Včeraj sem gledala televizijo.
Včeraj nisem imela časa za neumnosti.
Klarisa, Natalija, Marjeta in Erika

Pustna pesem

Začel sem pisat novo pesem. So
prišli po sladkarije za pusta. Čudovito je biti mlad.
Kristjan in Vesna

Pust Hrust

V soboto 13. februarja je bil pust
hrust ,
sem vstal ob 9.30 minut.
Pojedel sem krof.
Videl sem v maškarane noseče
ženske in kurente.
Za pust sem pojedel krof.
Besnik in Jernej

Pustna nedelja

Včeraj je bila nedelja. Včeraj sem
pomivala posodo. Včeraj sem telovadila. Včeraj sem bila z fantom.
Marjanu se je pokvaril avto. Robert stoji v Novem Mestu. Roman
v Goriških Brdih. V soboto je bil
Marjan v Italiji. V soboto grem v

disko v Vrtigo. Ob petkih gledam
odajo Na zdravje.
Včeraj sem pekla krofe. Za pusta
je namaškarana v Jankota.
Patricija, Alenka in Maja

Pust

Ko smo šli od doma v soboto na
Kostanjevico, sem videl pustne
maske.
V nedeljo smo pekli pustne miške
in štraube. To je bilo za pustne
maske.
Pustne šeme je kazalo po televiziji. Pusti so bili različni klovni, vojaki, hudiči in tako naprej.
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Začimbe

Valentinovo

Fotoreportaža
Eko delavnica
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Mladi novinar
Popravilo luči

Železa od luči Intralighting so se
poškodovala z odtisi prstov na
roki.
Tam je bilo pet delavcev iz Želva
d.o.o. Ajševica. Bilo je šele ob dvanajstih popoldne, ko smo opazli
odtise od prstov.
Zgodilo se je v notranji delavnici
Ajševica Želva, kjer se dela z železom za luči in montira kovinske
izdelke.
Aljoša

Dan pri računalniku
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Danes smo imeli dan računalništ–
va. Tu jaz Klarisa in Sandi.
Danes ob 8 uri in 55 minut smo se
učili računalništvo in pisali novinarske novice. Danes na Želvi, na
Ajševici, da se kaj naučiva.
Klarisa in Sandi

Naš tečaj

Ljudska univerza Ajdovščina je
organizirala program UŽU-MK.
Na tečaj hodimo delavci VDC iz
šivalnice.
Tečaj imamo ob torkih in četrtkih
od 8.00 do 10.00. Učimo se delati na računalnik, da se bomo kaj
naučili. Pri tem tečaju imamo dva
mentorja. Tečaj je zelo zabaven.
Lepo se je še kaj naučiti . Tečaj je
svojevrstna zabava.
Zjutraj ob 8.20 imamo telovadbo.
To je zelo dobro da se telo ugreje
in se zato dobro počutimo. S tem
ohranjamo zdravje.

Pot v Rim

v pesjak. Pes je bil utrujen in sit
V Rim smo šli že leta 2006. V Va- in je zaspal. Ponoči vidi mačke in
tikan. Ogledali smo si trg Sv. Pe- začne lajati. Ko je vstal, je šel lulat.
tra, baziliko glavne cerkve in nato
obiskali Vatikanski muzej (ogled Ko sliši rešilni avto ali policijski
določenih soban: egipčanska avto začne tuliti.
zbirka, grška zbirka, in srednjeveška zbirka). Nato je sledil še ogled Jernej je šel na sprehod, srečal
kokoš in je peljal psa domov. Dal
Siksikstinske kapele.
mu je jest in pit.
Šli smo z Želvo VDC Nova Gorica.
Proti državni meji in mimo Be- Ponoči je videl mačke in je lajal. A
to je bilo že nasledni dan.
netk, Firenc, do mesta Orvieto.
Slikali smo se ob obali Tirenskega
morja. Vodja je bila Jasna Kofol.
Ogledali smo si Španske stopnice
in poroko.
V muzeju smo videli kipe vseh
cesarjev, ki so bili vladarji Rima:
Neron, Julji Cezar in Marcus Aurelius. Ogledali smo si, iz avtobusa,
Rimsko areno. Ogledali smo si vodnjaka: Fontana della Barcaccia.
Spali smo v hotelu Piccola Capri v
Tor Vaianica.
Saša in Valter

Moj pes

Vsak dan hodim na sprehod s
psom. Na sprehodu sem srečala
prijateljico Anjo. Po vasi se sprehajam.
Pes je napadel konja, ker ga je
dražil. Jaz sem držala psa. Konj je
zbežal, ker se je ustrašil in lastnik
ga je iskal. Lastnik je našel konja,
ga potolažil in peljal v hlev.
Psa sem peljala domov in ga zvezala.
Dala sem jesti in piti in ga zaprla

Natalija

