8. 7. 2011, VDC Vipava
drugi so radi slikali. Najrajši bi
imel še kakšno delavnico, na kateri
bi zalivali rože. Rad bi tudi plesal,
kuril ogenj in se grel ob ognju.

Čajanka
Marija, Klemen, Marko, Snežka,
Jožica, Polona in Kristina smo odšli
na strelišče. Andreja, Katka, Tjaša,
Marko, Ana, Miloš, Verena,
Selvedina, Matej in Vesna s
kombijem. Kurili smo kres, jedli
pecivo, pili zeliščni čaj in jedli
piškote … Nato smo se še
sprehodili do potočka.

Avtor: Marko Andlovic

Moj dan v VDC-ju
Vsako jutro pridem v VDC. V
ponedeljek smo imeli slikarsko
delavnico. V torek in sredo smo
fotografirali. V četrtek smo šli na
čajanko. V petek pa smo imeli
računalništvo.

Ko smo prišli s sprehoda, smo se
počasi odpravili na kosilo. Za
kosilo smo imeli rezance z
bolonjsko omako. Katka je jedla
zelenjavno enolončnico. Kosilo
nam je bilo vsem všeč.

Naslednji teden v torek gredo
fantje v kovaški muzej v Lokavec.

Avtorica: Marija Jelerčič

V sredo bo delavnica vodnih
poskusov, nadaljevala se bo še
naslednji dan. V četrtek me ne bo v
VDC zaradi zdravstvenih razlogov.

Sivka
V ponedeljek smo imeli likovne
delavnice. Na delavnicah smo risali
sivko. Risanja nas je učil Matej
Avbar. Slikanje me je veselilo. Tudi

Avtor: Marija Jelerčič.
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Naš foto album

Foto: Marko Andlovic - Klemen je zamišljen.

Foto: neznani avtor - Polona in Klemen sta foto modela.
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Foto: neznani avtor - Marija zre v daljavo.

Foto: Miloš Žvanut - To je pa naš fotograf.
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Jedli smo stračatelo, mandarino,
pigvnino, jogurt, višnjo, limono,
beneško rožo in čokolado. Peter je
pil kavo in mleko.

V torek smo
fotografirali
Slikali smo portrete, naravo in
ograje.

Vrnili smo se v VDC na kosilo.

Najprej smo fotografirali okrog
VDC-ja, nato smo odšli v
Kocjančičevo ulico,
tam smo
slikali rože in drevje. Nato smo
odšli v Vipavo.

Avtorja: Marija Jelerčič in
Klemen Škvarč

V Vipavi smo fotografirali reko
Vipavo, most, nato smo odšli proti
VDC-ju.

Glavna urednica:
Selvedina Veladžić.
Uredniški odbor:
Marko Andlovic,
Ana Marinkovič,
Marija Jelerčič,
Klemen Škvarč,
Miloš Žvanut,
Andreja Zemljarič.

Fotografiranje mi je bilo najbolj
všeč. Najrajši sem fotografiral hiše.
Če bom še kdaj fotografiral, bi
najrajši fotografiral ljudi.
Avtor: Miloš Žvanut

V sredo smo
imeli
fotografiranje

Izdelava časopisa je potekala v okviru
POLETNIH KREATIVNIH DELAVNIC,
ki jih je izvajala Ljudska univerza
Ajdovščina v sodelovanju z VDC
Ajdovščina-Vipava.

Odšli smo v Vipavo na sladoled.
Fotografirali smo race, muce, reko,
vse smo poslikali.
Nato smo odšli v Vipavo na most
in do trgovine Tika. Vsi skupaj smo
odšli v park pri vodnjaku, Marko
Andlovic je delal različne gibe,
kmalu bi padel v vodnjak.
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