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REDNI OBČNI ZBOR ŠD NARODNI DOM - 12. 5. 2015
Vse č lanice in č lane druš tva vabimo na redni obč ni zbor, ki bo v torek, 12. maja
2015, ob 18. uri v prostorih S"D Narodni dom, Bleiweisova cesta 25, Ljubljana.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev obč nega zbora in izvolitev delovnih teles.
2. Poroč ilo predsednika.
3. Finanč no poroč ilo.
4. Poroč ilo nadzornega odbora.
5. Razprava o poroč ilih.
6. Izvolitev 2. podpredsednikov druš tva v skladu s pravili S"D Narodni dom.
7. Program dela za novo obdobje.
8. Sprememba pravil S"D Narodni dom
9. Razno.
Vabljeni
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Športno društvo Narodni dom se počasi, a vztrajno vrača tja, kjer
je pred selitvijo v Študijsko telovadnico že bilo – med najboljše
organiziranimi in obiskanimi društvi v Ljubljani. In ne samo to. V
teh težkih časih smo uspeli širi#dejavnos#in poslanstvo društva
z novimi vadbami na šolah in v vrtcih. Po izjemno lepo spreje#h
promocijah v začetku šolskega leta, ki smo jih po šolah in vrtcih
izvajali skupaj z Mitjo Petkovškom in Mojco Rode, je v teh
programih vadilo več kot 150 otrok. Poleg tega smo s
spremembo lokacije izvedbe tečaja smučanja po dolgih le#h
privabili na tečaj večje število predvsem mlajših otrok. Upamo,
da se bo podoben trend nadaljeval tudi pri vpisu na taborjenje v
Prematuri. In o vsem tem lahko berete v tej številki Stoje.
Poleg omenjenega lahko v Stoji najdete tudi za doma uporaben
prispevek o vajah v parih (otroci in starši) s seminarja v Pragi, ki
so se ga udeležili nekateri vodniki v jeseni ter seveda, kaj se je in
se bo dogajalo v Gibu in gimnas#čni šoli. Kljub temu, da člani niso
najbolj uspešno začeli spomladanskega dela tekmovanj, smo še
vedno op#mis#čni, saj zagnanos# na treningih ne manjka.
Zanimivo zna bi#tudi prebiranje izjav članov društva o tem, zakaj
trenirajo v Narodnem domu ter seveda prispevek Ane iz
Svetovalnice Pu o introver#ranos#.
Tako kot vedno je največji del Stoje namenjen taborjenju v
Premanturi, ki vam lahko predstavlja drugačen, bolj z naravo in
ljudmi povezan poletni počitniški oddih. Si upate poizkusi#nekaj
novega? Vse, ki se boste odločili za vpis, opozarjam na nižje cene
do 15. maja. Upam, da se pole# kaj vidimo v taboru, vsem
šolarjem pa želim uspešen zaključek šolskega leta. Za konec naj
vam še prišepnem, da nas bo Študijska telovadnica jeseni
pričakala v povsem novi preobleki. Dobesedno!
Sašo Barle
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POČITNICE V TABORU NARODNI DOM V PREMANTURI –

PREMANTURA JE LEPO ŽIVLJENJE
Le nekaj kilometrov od istrskega narodnega
parka Kamenjak, ki ima ene najlepših plaž
jadranskega morja in 40 metrov od najbližje
plaže, že več kot 60 let tabor Narodnega
doma ponuja sproščeno kombinacijo
šotorjenja v naravi, polnega penziona,
športnih in drugih ak#vnos# ter sproščanja
v dobri družbi vrstnikov in družinskih
članov. V borovem gozdičku se nahaja
preko 100 šotorov, jedilnica, klubski
(10 dni – 22.6. do 2.7.2015)
prostor, igrišča in igrala. Udeleženci so
- posamezniki in družine
lahko večino časa na prostem, spijo pa v
- otroci v vrstah (7 dni - 25.6. do 2.7.2015)
kvalitetnih, vodoodpornih šotorih na
– od 5. leta naprej
vzmetnicah.
- seminar Aikido
Konec junija, ko tabor oživi, je v Premanturi
Narodni dom je športno društvo, zato sta v
prav idilično. Turistov ni prav veliko, plaže
tem duhu tudi infrastruktura in program
so bolj prazne, tabor in njegova okolica sta
tabora. Poleg plavanja so na voljo
navadno še zelena. V 1. skupini poteka
odbojkarsko, košarkarsko in nogometno
taborjenje bolj umirjeno. Vsakodnevni
igrišče, mize za namizni tenis, večnamensko
živžav otrok, taborečih v vrstah, se prepleta
igrišče za mehki tenis, nogomet za otroke
z umirjeno energijo »aikidovcev«, veliko je
ali peš hokej. Poleg tega je za vse
tudi starejših. Seveda je prva skupina
udeležence tabora brezplačna izposoja
namenjena tudi družinam, katere si želijo
drobnih športnih rekvizitov (loparji, žoge,
več miru in prostora. Otroci v vrstah (od 5.
palice za hokej, …) in plavalnih
leta naprej) taborijo po programu,
pripomočkov (plavalne deske, črvi, boje, …).
prilagojenemu potrebam in sposobnos#m
Možna je tudi brezplačna uporaba
mlajših otrok, zanje pa izbiramo vodnike z
pedolinov in izposoja koles. Kuhinja ponuja
izkušnjami pri delu s to starostno skupino.
tri obroke in malico. Ponudba hrane v
Pod vodstvom vodnikov otroci spoznavajo
taboru je uravnotežena in zdrava z veliko
različne športne, taborniške in kulturne
sveže zelenjave in sadja, ki jo v večinoma
veščine ter naravo, se učijo plavanja, ob
kupujemo pri lokalnih pridelovalcih.
večerih pa plešejo in se zabavajo v šaljivih
tekmovanjih.
Taborni red je prilagojen glede na skupino
in omogoča mirno sobivanje različnih
okusov. Zajtrk je ob 8.30, kosilo ob 13.00, ki
mu sledi počitek in mir v taboru. Po zboru
in večerji (19.30) so na voljo različne
športno-zabavne ak#vnos#, animacije ali
plesi. Ob 22.00 pa nastopi mir. Kljub temu
lahko #s#, ki si to želijo, ostanejo pokonci,
berejo, se pogovarjajo, igrajo družabne igre
ali kartajo v klubu tabora ali pa se odpravijo
v bližnjo Premanturo ali Medulin.
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OPIS TABORNIH SKUPIN

PRVA SKUPINA

DRUGA SKUPINA

družabnimi ak#vnostmi in plesi
zapolnjujejo vsakdan otrok. Poleg našte#h
ak#vnos# dajemo velik poudarek na
druženju z vrstniki in navajanju na
samostojno ter pestro preživljanje prostega
časa. Z nekaterimi vsebinami želimo
taborečim predstavi# in ohrani#
tradicionalni način taborjenja v društvu
(vsakodnevni zbori, dviganje in spuščanje
zastave, petje himne, samostojno urejanje
tabora itd.).
V 2. skupini lahko taborijo tudi posamezniki
in družine, vendar pa je njihovo število
omejeno. Ravno tako se ostali taboreči
prilagajajo urniku in ak#vnos#m otrok v
vrstah, zato pred vpisom priporočamo, da
se posvetujete z vodjo 2. taborne skupine
(Sašo – 051 66 49 44).

TRETJA SKUPINA

15 dni - 17.7. do 1.8.2015
in

ČETRTA SKUPINA

14 dni – 1.8. do 15.8. 2015
- posamezniki in družine

3. in 4. skupina potekata na vrhuncu
turis#čne sezone in sta namenjeni
taborjenju posameznikov in družin.
-otroci v vrstah - od 9. do 18. leta
Življenje v naravi in skupnos# tabora ter
-posamezniki in družine (omejeno število
polni penzion (zajtrk, kosilo, malica,
po dogovoru z vodstvom tabora)
večerja), ki je del paketa, so v današnjem
V 2. skupini kar vre od mlados# in
stresnem življenju zagotovilo za kvalitetno
razigranos#, saj najštevilčnejši del taborečih preživljanje poletnega dopusta. V obeh
predstavljajo otroci med 9. in 18. letom
skupinah je poskrbljeno tudi za ak#vno in
staros#, ki taborijo v vrstah pod vodstvom
zabavno preživljanje počitnic, saj
vodnikov. Celoten taborni ritem je
organiziramo razne turnirje v odbojki,
prilagojen otrokom. Vsakodnevne športne, balinanju, namiznem tenisu in hokeju,
kulturne ali taborniške ak#vnos#, kopanje
družinska tekmovanja, tečaje plavanja,
na prečudovi#h plažah Kamenjaka, večeri z večerne plese …

15 dni – 2.7. do 17.7.2015

Premantura 2015

PETA SKUPINA

7 dni – 15.8. do 22.8.2015
-posamezniki in družine
-otroci v vrstah – od 5. leta naprej
-bazične priprave za gimnas%čno šolo

5. skupina je, podobno kot 1. skupina, bolj
umirjena in je namenjena vsem, ki jim
turis#čni vrvež ne ustreza. V tej skupini
zopet organiziramo taborjenje za otroke v
vrstah od 5. leta staros# naprej. Ker
velikokrat pro# koncu šolskih počitnic
zmanjkuje idej in možnos# za prijetno
preživljanje počitnic, verjamemo, da je en
teden počitnic v našem taboru, pod
vodstvom izkušenih vodnikov, prava izbira.
Program je podoben programu iz prve
skupine. Predvsem želimo otrokom
ponudi# prijeten in zabaven zaključek
počitnic. V času 5. skupine organiziramo
tudi poletne priprave za otroke, ki trenirajo
v gimnas#čni šoli društva in programih
gimnas#ki za vse.

STOJA 5

Zgodba o Premanturcih
piše Aleš Vidmar

»Od zime in mraza, delovnih in šolskih skrbi
vsake toliko misel v Premanturo odleti …«
Prvi dnevi v premanturskem taboru Narodnega doma so vedno zaznamovani z
upočasnjevanjem, a šele potem ko Premanturci v vrstnem redu glede na prihod v tabor
zakoličijo svoj teritorij in obesijo vrvi za obešanje perila. Bolj napredni v lenarjenju in
užitku izračunajo op#malno pozicijo za visečo mrežo, čemur takoj sledi preizkus.
Upočasni se že, a čas hitro beži mimo. V trigonu, na po# na plažo, pri dežurnem se
obdelajo mnoge bolj ali manj resne teme. Obveznos# je čez dan precej: vsaj trikrat na
dan se moraš zglasi# v jedilnici za to, da dobiš obrok, kopanje tu ali čez, sprehodi ter igre
po programu, komaj se še najde čas za večerno pivo, kozarček vina ali sladoled v prijetni
družbi. A čas se najde, pa tudi, če se ga ukrade nočnemu spancu.
Za nekatere jutranji gong pride kot presenečenje, medtem ko se drugi že vračajo s
telovadbe, jutranjega teka ali urejanja osebne higiene. Ne manjka tudi ropotajočih
malčkov, ki vadijo prve kobacajoče korake in njihovo veselje odmeva po taboru.
Premanturski tabor je majhna vas, kjer se stvari počasi spreminjajo, kar ima svoje
prednos#. A spremembe se dogajajo, obiskovalce je v lanskem letu lahko presene#la
novost v obliki ograje na vozu s prtljago. Prevoz k šotoru je tako po petdese#h le#h
postal precej bolj dolgočasen, saj ni več potrebno drža# vsakega kosa prtljage, da ne bi
padel po koreninas# in neravni po#. Tudi opazovanje prevoza prtljage drugih ni več tako
zabavno opravilo, kot je bilo. Vseeno pa je za uporabnika to velik napredek.
Spremembe pa prihajajo tudi od zunaj. Skrivnostni gozd pred najbližjo plažo je izginil. Ni
bil amazonski golosek, a pot do morja je zdaj drugačna, bolj civilizirana. Taborska vas, ki
je kot indijanski rezervat ukleščena v tašalerski kamp, pa se ne ukloni in drži svoj prostor.
Še posebej se moč Premanturcev vidi v odbojki, kjer je zmaga (in pica) na tašalerskih allstar tekmovanjih vsako leto zagotovljena.
Medulinci z divjimi ritmi občasno prikažejo svojo moč nad nočjo, vendar po dnevu ali
dveh se tega navadiš. Vsake toliko se manjša skupina odpravi s taborskimi plovili preko
ožine in raziskuje njihovo peščeno plažo. Premanturci vadijo svoje borilne veščine v
aikidu. Najmlajši bojevniki in bojevnice pa se urijo v nevarnem boju na splavu, kjer le
najmočnejši in najpretkanejši uspejo osta# najdlje suhi.

PRIPRAVLJALNA IN
POSPRAVLJALNA SKUPINA
V pripravljalni in pospravljalni skupini se pripravi
oz. pospravi tabor. Ker je tabor odprt vsako leto
le malo več kot dva meseca, ga je potrebno
vedno na novo pripravi# oz. pospravi#.
Predvsem v pripravljalni skupini je dela precej,
zato vabimo vse prostovoljce, ki želite pomaga#
pri delu, da se nam pridružite. Bivanje, hrana in
pijača so v času pripravljalne in pospravljalne
skupine brezplačni. Vsak posameznik dobi za
nagrado za en delovni dan dva brezplačna dneva
bivanja v taboru. Za prijavo ali dodatne
informacije pokličite Dejana na številko
041/633-786.

Za več informacij o posameznih
skupinah pokličite (01) 422 37 50,
051 66 49 44 ali poglejte na spletno
stran društva: www.narodnidom.si.

Premanturci se podajo na »kamntek« in »kamnhojo«, ki v ranih urah zbudi zdravi in
športni duh na po# do najvišje točke polotoka Kamenjak. Rasteta vzdržljivost in športna
samozavest, dosežki in rekordi pa padajo. Sodelujejo vedno mlajši.
Bojevitost Premanturcev se krepi tudi z nevarnimi igrami, kot je hokej na plesišču med
klanoma Račk in Nosorogov, ostrostrelstvo z igranjem ping ponga in badmintona ter
koordinacija telesa in uma s pripravljalnimi programi gimnas#ke ter s plesi pod tak#rko
disko mojstra oz. vaditeljev. A tudi s plesi ni več vse isto. V 4. izmeni je bila nazadnje
radikalna sprememba. Ples je trajal tudi dlje kot do 22. ure.
Za kulturo jim je tudi mar. Vsako leto se zvrs#jo nastopi in predstave, prikazi točk in idej
mlajših in starejših. Vsakič izstopa nekaj dogodkov, kot je lanskoletni o zgodbi iz butalske
vasi. Ob koncu se ob taborni luči celotno prebivalstvo zbere in pesniški ter pevski talent
oživi pri izvedbi žur, ki so starodavna pesniška oblika, ki praviloma povzame dogajanje
trenutnih rodov in ga na tak način ohrani za zanamce.
Po pretečenem bivanju se nad Premanturca zgrne zavedanje o povratku, poslavljanju,
prometu, pranju perila, ponedeljku, prenehanju počitnic, pospeševanju … a prevlada
prijetno počutje in spomin na Premanturo!

»In misel se vrne v zimo, delovne in šolske skrbi …«
Ne skrbimo preveč in se vidimo v Premanturi!
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2013 - 2015
2008 - 2010
2011 - 2012

78 €

116 €

109 €

54 €

86 €

129 €

121 €

60 €

166 €

249 €

233 €

116 €

185 €

277 €

259 €

129 €

222 €

333 €

310 €

155 €

246 €

370 €

345 €

172 €

249 €

374 €

349 €

175 €

277 €

416 €

388 €

194 €

2003 - 2007
2008 - 2010

1997 - 2002
2003 - 2007
1998 - 2002,
1949 in starejši
1950 - 1997

277 €

416 €

388 €

194 €

308 €

462 €

431 €

216 €

*pred vpisom je potreben predhodni dogovor s tabornim vodstvom

POPUSTI:

130 €

130 €

145 €

145 €

174 €

348 €

174 €

193 €

386 €

193 €

196 €

391 €

196 €

217 €

435 €

217 €

POPUSTI:
NOVO: v 2. skupini imajo otroci, ki so aktivni člani duštva (vpisani v katero koli
vadbo v sezoni 2014/2015), dodaten 20% popust na taborno članarino 2. skupine!

Vstop v tabor je na dan začetka skupine po 15. uri (razen za otroke v
vrstah). Skupina se začne z večerjo in konča z zajtrkom. Taborna članarina
vključuje polni penzion, prenočišče v šotoru opremljenim z vzmetnico,
uporabo športnih igrišč in rekvizitov ter turis#čno pristojbino. Za otroke v
vrstah taborna članarina poleg navedenega vsebuje še celodnevno
varstvo otrok in ak#vnos# po programu.

Premantura 2015
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STOJA Novice iz Giba

Novice iz Giba
piše Igor Ivanuš
Lepo pozdravljeni v že ustaljenih novičkah iz Giba. V tokratni izdaji našega časopisa Stoje bom v začetku povzel dogodke in
tekmovanja v jesenskem delu tekmovalne sezone, predstavil novega trenerja, ki pomaga v naši najstarejši skupini
Perspek&vni šport, sledijo pa tudi rezulta& iz jesensko/zimskega obdobja. V nadaljevanju je kratki opis, kaj smo počeli v
vmesnem času, ko ni bilo tekem, kako so se pripravljali mlajši kakor tudi naši izkušeni člani. Ne smemo pozabi& tudi na
končno se razvijajoči Gimnas&čni center CPP (Cerar-Pegan-Petkovšek), spomladanski koledar tekem za vse naše kategorije
in društvene gimnas&čne akcije pa tudi na že tradicionalne priprave v Premanturi, ki bodo tudi tokrat izpeljane v drugem
delu poletja 2015.
smo še enkrat več osvojili prvo mesto, med
posamezniki pa je 2. mesto dosegel Lenart
Dolenc. V OV 4 smo bili tokrat edini med
ekipami in osvojili 1. mesto.

Naši najmlajši v skupinah Gimnas#čna šola
2, Usmerjevalni šport ter Perspek#vni
šport so v mesecih avgust in september
stopnjevali telesno pripravo, se učili novih
elementov in se posledično pripravljali na
prihajajoče tekme jesenskega
tekmovalnega obdobja v okviru pravilnika
obveznih vaj 1–4.

Trenirali smo veliko, novost pri najstarejši
skupini gimnas#čne šole, skupini PŠ, je, da
smo uvedli tudi sobotne treninge, kateri so
sicer neobvezni, vendar zelo priporočljivi.
Odziv in prisotnost sta bila in sta zelo
dobra. Ker smo že pri skupini Perspek#vni
šport naj povem, da se nam je kot pomoč
pri kvalitetnem delu pridružil nov trener iz
ŠD Sokol Bežigrad – Franci Rojc. Ima
dolgoletne trenerske izkušnje pri delu z
mlajšimi in starejšimi kategorijami v

športni gimnas#ki. Franci je sicer
diplomant Fakultete za šport v usmerjanju
športne gimnas#ke in pomočnik selektorja
kadetske reprezentance Mihe Marinška do
15 let. S pomočjo Francija smo povečali
predvsem kvan#teto ponovitev elementov
na trening in več individualnega dela, ki ga
starejše starostne kategorije vadečih vedno
bolj potrebujejo v samostojnem razvoju
športnika in usvajanju novih elementov v
gimnas#ki. Seveda pa nismo kvalitetno
delali le v oddelku Perspek#vnega športa.
Tudi mlajši oddelek, kot je Usmerjevalni
šport, je pokazal kar nekaj znanja na
prvenstvenih tekmah in zaključnem
državnem prvenstvu v Ljubljani.
Prvo tekmovanje v jesenskem delu je
potekalo v Mariboru in sicer 24. pokal
Maribor Centra. V OV 1 je naša ekipa
osvojila 3. mesto. V OV 2 je zmagal Kevin
G. Buckley, prav tako tudi ekipa v is#
kategoriji. V obveznih vajah 3 smo bili tudi
neporaženi, ekipa OV 4 (Gregor Turk, Mark
Istenič, Nikolaj Božič) pa je osvojila 2.
mesto.
Drugo prvenstveno tekmovanje za 42.
Hollyjev memorial smo rezultatsko še
nadgradili, saj je ekipa OV 1 osvojila prvo
mesto, ekipa OV 2 tudi, posamezno pa je
še drugič zapored zmagal Kevin. V OV 3

Vrhunec sezone je bilo, kakor vsako leto,
državno prvenstvo, ki je potekalo v
Ljubljani. Treme je bilo kar nekaj, tako pri
tekmovalcih kakor tudi pri trenerjih. Izteklo
se je super, saj je bila ekipa OV 1 tretja, v
OV 2 so Kevin G. Buckley in ekipa postali
državni prvaki, Kevin pa je potrdil še
individualni naslov državnega prvaka.
»Tretarčki« so tudi postali državni prvaki,
posamezno pa je bron osvojil Lenart
Dolenc. Noviteta že lanskega DP pa je bila,
da se medalje v OV 4 podeljuje tudi na
posameznih orodjih. Tako so ekipno osvojili
3. mesto, Gregor Turk pa je dodal še 2.
mesto na parterju in bil tretji na preskoku.
Čes#tke vsem!!!
Če se na hitro še malo dotaknem naših
najmlajših, bi vam rad še pojasnil prehode
v OV po letnicah rojstva. Letniki 2007 so v
začetku leta 2015 prešli iz OV 1 v OV 2,
2006 so ostali v OV 2, letniki 2005 so prešli
iz OV 2 v OV 3, letniki 2004 so ostali, 2003
so šli v OV 4 in 2002 so ostali v OV 4 do leta
2016.
Tudi naše člane, ki so pridno trenirali med
vročimi zidovi Giba, je z nestrpnostjo
čakalo obdobje dokazovanja na
pomembnih velikih tekmovanjih. Jeseni so
se udeležili več mednarodnih tekmovanj,
glavno tekmovanje pa je bilo svetovno
prvenstvo v Nannigu na Kitajskem.
Rezulta# niso bili slabi, poznala se je
pridobitev novega sodobnega
gimnas#čnega parterja.

Novice iz Giba
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bile uspešne, nazaj smo prišli z zelo
dobrimi občutki in upanjem, da bomo
kmalu dobili tudi slovenski uradni
gimnas#čni center CPP. Po dolgem času in
različnih informacijah se je projekt končno
premaknil in lahko vam potrdimo, da je
center v gradnji. Huraaaa!

Naši vrli člani so po poletju intenzivnih
»švicarskih« priprav v Gibu in Čakovcu
začeli s tekmo v Szombathelyju na
Madžarskem, kjer so osvojili naslednje
rezultate. V finalu na parterju je Žiga Šilc
osvojil 4. mesto, Sašo Bertoncelj je bil pe#
na konju ter Žiga še pe# na preskoku. To je
bila le pregledna tekma in po analizi in
posvetu z reprezentančnim selektorjem
Sebas#janom Pile#čem so nadaljevali pot v
Nannig, kjer je potekalo svetovno
prvenstvo za leto 2015. Mitja Petkovšek se
tekmovanja tokrat ni udeležil, saj se še kar
naprej bori s poškodbami; vse oči pa so
bile uperjene na Saša Bertonclja in
njegovega konja. V kvalifikacijah je naredil
zelo dobro vajo in osvojil 3. mesto in vsi
smo nestrpno pričakovali nedeljski finale.
Vajo je začel vrhunsko, zalomilo pa se je pri
zadnjem elementu, seskoku, kjer je
malenkost zastal in pokrčil roke. Tako je
medalja splavala po »kitajskih rekah«. Na
koncu je osvojil odlično 4. mesto z oceno
15.330 točke.
Alen Dimic se je po svetovnem prvenstvu
udeležil še ene mednarodne tekme na
Madžarskem v Budimpeš#, kjer je na
bradlji osvojil 1. mesto, na drogu pa je bil
tretji.
Zadnja tekma oz. svetovni pokal v letu
2015 je potekala v kolumbijskem
Medellinu, kjer sta se zelo dobro odrezala
Žiga in Alen. Žiga je na parterju osvojil 3.
mesto in tako v skupnem seštevku SP
osvojil 7. mesto. Alen je bil na bradlji in
drogu tretji, skupno je osvojil 3. mesto na
drogu. Mitje ter Saša ni bilo na tekmi, saj
nista potrebovala točk za boljše skupne
uvrs#tve. Mitja je bil v skupnem seštevku
SP prvi, Sašo pa drugi. Seveda vemo, na
katerih orodji sta to osvojila, Mitja na
bradlji in Sašo na konju z ročaji.

V januarju je bila v okviru kongresa GZS
tudi že tradicionalna podelitev športnika
leta 2014 v moški športni gimnas#ki. Z
veseljem naj povem, da so bili naši člani
znova najboljši: Sašo Bertoncelj 1., Mitja
Petkovšek 2. in Alen Dimic 3.
Po državnem prvenstvu nismo imeli ravno

počitka, posve#li smo se učenju novih
prvin za prestop v višje kategorije obveznih
vaj. Pri tem nam je karseda pomagala
Gibova ženska gimnas#čna sekcija z vodjo
Ričardom Crnjacom, saj so nam omogočili
uporabo spodnjih prostorov gimnas#čne
dvorane, ki nudi gimnas#čno jamo za
preskok, veliko prožno ponjavo, parterno
stezo v jamo, malo prožno ponjavo v jamo,
izmenljivo žrd za drog ter Airtrack. Tudi
naši člani so se predvsem individualno
pripravljali na začetek tekmovalne sezone,
Mitja je predvsem pripravljal telo, ki nas bo
zagotovo še razveseljevalo spomladi, Sašo
je bil priden in trmast kot vedno, Žiga pa je
v zadnjih mesecih z novim programom
moči ogromno napredoval in komaj
čakamo, da nam pokaže novo različico
parterne vaje. Žiga se je med drugim v
mesecu februarju tudi udeležil petdnevnih
priprav na Finskem v Helsinkih.
Ker pa so naše trenažne potrebe vedno
večje, smo v februarju s PŠ odšli še na
š#ridnevne tehnične priprave v hrvaški
nacionalni center v Nedelišću. Priprave so

Spomladi nas čaka kar nekaj ak#vnos# …
Mlajše selekcije bodo tekmovanja začele
na že tradicionalnem društvenem pokalu
Narodnega doma, 11. 4. 2015, ki bo tudi za
slovenske članske reprezentante pregledna
tekma pred odhodom na evropsko
prvenstvo, znanje pa bomo dokazovali še
na pokalu Ruš 17. 5. 2015, pokalu Viča 23.
5. 2015 ter 6. 6. 2015 na pokalu Slovenije.
Naj še povem, da se bomo spomladi z
nekaterimi tekmovalci PŠ udeležili tudi
prvih mednarodnih tekem v Innsbrucku in
v Turčiji kakor tudi reprezentančnih
treningov slovenske kadetske
reprezentance. Konec junija pa z dvema
fantoma iz PŠ odhajamo v Tirrenio – Italija,
na največji gimnas#čni kamp v Evropi, pod
okriljem UEG.
Tudi Mitjo, Saša, Alena in Žigo čakajo
pestra tekmovanja. Začnejo s svetovnim
pokalom (SP) v Co, busu od 19.–22. 3.,
sledi tekma za SP v Dohi (25.–27. 3. 2015),
SP v Ljubljani, kjer bomo s#skali pes# za
naše od 3. 4.–5. 4., najpomembnejša
preizkušnja pa jih čaka na evropskem
prvenstvu v Montpellierju, ki bo potekalo
od 13. 4.–19. 4. 2015. Seveda bomo vsi
držali pes# za dobre uvrs#tve.
Na koncu naj še enkrat spomnim, da se
bliža poletje. Kaj pa se pole# dogaja?
Vsekakor smo v telovadnici. Smo pa tudi v
Premanturi, najboljšem kampu za nas.
Seveda bomo tudi tokrat organizirali
priprave v Premanturi, vabljeni
Gimnas#čna šola deklice in dečki, Cprogram deklice in dečki ter nadebudni
Akroba# deklice in dečki. V Premanturi se
gibamo, skupaj dihamo, kaj za začetek
treningov zase postorimo, morje
preznojimo.
Naj bo to lep zaključek novega začetka.
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Novoletni nastop
piše Jan Černe

Letošnji novoletni nastop smo obarvali
nekoliko bolj čarobno. Gimnas#čarji in
gimnas#čarke iz gimnas#čne šole,
akroba#ke in C-programa so nam pripravili
nastope v soju žarometov, njihove nastope

pa so spremljali intervjuji naših
reprezentantov ter njihovih trenerjev.
Staršem smo pokazali nastop, s katerim
smo se letos sprehodili po centru Ljubljane
ob Fes#valu športa. Otroci, ki obiskujejo
gimnas#čno šolo, so se predstavili na vseh
šes#h gimnas#čnih orodjih (parterju,
konju, krogih, bradlji in drogu). Med
izvajanjem vaj je bila v telovadnici čista
#šina – vsem je namreč zastal dih od
navdušenja, na koncu pa je sledil bučen
aplavz. Izvedeli smo tudi nekaj skrivnos# iz
življenja slovenske gimnas#čne smetane.
Poklepetali smo z Mitjo Petkovškom,
Alenom Dimicem, Sašom Bertoncljem,
Sebastjanom Pile#čem in Edvardom
Kolarjem, žal pa se zaradi bolezni dogodka
ni udeležil Žiga Šilc. Seveda nas tudi letos
ni pozabil Dedek Mraz, ki je obdaril vse
pridne otroke. Oblečeni v nove društvene
majice in s sladkim presenečenjem v žepu
smo se odpravili na tradicionalni drugi
praznični bazar pred telovadnico. Na
bazarju smo se lahko posladkali s
palačinkami in čajem, popasli oči na ročno
izdelanem nakitu in drugih drobnarijah.

Upam, da se drugo leto vidimo v še večjem
številu.

PUST 2015
piše Jan Černe

Pust hrust, pust hrust, pust širokih ust.
Zima prosim pojdi stran, danes je pač
pustni dan.

navdušujemo nad pustnimi maskami in
tudi letos ni bilo prav nič drugače. Na
enem koncu telovadnice so se streljali
kavboji, na drugem poplesavale princeske.
Na sredini telovadnice so se zbirali policaji,
ninja želve, indijanci, fine dame in še bi
lahko naštevali. In vse maske so bile zelo
veselo razpoložene – skupaj smo plesali,
peli in se veselili. Na koncu pa je prišel
najpomembnejši trenutek pusta; izbrali
strinjali, da so si nagrado resnično zaslužili,
vse ostale maske pa so se podkrepile s
slastnimi krofi, potem pa počasi odšle
domov, kjer se zagotovo že pripravljajo na
naslednji pustni žur, še prej pa čakajo na
toplo pomlad, ki so jo s svojim rajanjem
zagotovo priklicale.

Približno tako smo si prepevali, ko smo se
na letošnji pustni torek zbrali v Študijski
telovadnici Narodnega doma. Čeprav nam
je bila letos zima kar naklonjena, smo se
vsi skupaj strinjali, da je snega dovolj in da
je čas za čudovito pomlad. Vsako leto se

smo kar š#ri najboljše maske. V ožji izbor
tekmovanja sta prišli čudovi# meduzi,
navihana indijanka, prekrasni avioni in
zanimiva vremenska napoved. Po napetem
finalu so gledalci s ploskanjem izbrali
zmagovalce pustovanja – avione. Vsi so se
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ZAKLJUČEK TELOVADNE SEZONE 2014/2015
piše Sašo Barle
prepričamo čim več staršev in predšolskih
otrok, da pridejo na zaključek sezone. Po
dosedanjih izkušnjah sodeč smo se tudi
odločili, da bomo priznanja podeljevali na
zaključku sezone po posameznih skupinah
(oddelkih) in ne več vsi na enkrat. Glede na
to, da smo se do sedaj vedno imeli lepo vas
vabimo, da se zaključka udeležite v čim
večjem številu. Seveda ste na zaključek
sezone vabljeni tudi vsi ostali člani in
simpa#zerji društva.

Počasi, a vztrajno se približuje zaključek
letošnje telovadne sezone. Sezone, s katero
smo v društvu zelo zadovoljni, saj smo imeli
večino programov lepo zapolnjenih.
Predvsem program akroba#ke je izjemno
obiskan, veseli pa smo tudi, da smo uspeli
izpelja# nova programa: jogo in cirkuško
šolo. Prav tako nas veseli, da je v
gimnas#čno šolo vpisanih vse več otrok in
da na tekmovanjih dosegajo lepe uvrs#tve.
Seveda pa vse skupaj ne bi bilo možno brez
zares požrtvovalne in prijazne ekipe
vodnikov in trenerjev.

Ker pa želimo bi# v prihodnje še boljši in
ponudi# vadbo v društvu še širšemu krogu
ljudi, vam tudi za naslednjo sezono
pripravljamo nekaj novos#, od katerih bi
posebej izpostavili nov program AKRO-GIM
– osnovni in nadaljevalni program
akroba#ke in gimnas#ke, namenjen
mladostnikom in odraslim. Prav tako bomo
malo preoblikovali in preimenovali vadbe
C-programa za dečke in deklice.

Vsekakor se spodobi, da zaključek sezone
tudi primerno obeležimo ter podelimo
priznanja in nagrade #s#m, ki sodelujejo v
O vseh novos#h in programih pa bomo
programu Miška Eli, Sokolček in
obširneje pisali v prihodnji, jesenski, številki
Gimnas#čni koraki. Naloge v programu
Stoje.
Miška Eli in Gimnas#čni koraki predšolski
otroci opravljajo že celo leto, tekmovanji za
značke Sokolček pa bomo izvedli 21. maja
(deklice) in 29. maja (dečki). Zaključek
sezone (takrat tudi zaključimo z vadbami)
bo v petek, 12. junija. Začeli bomo s
telovadnim presenečenjem za predšolske
otroke, nato nadaljevali z nastopi,
animacijskim programom in piknikom na
Letnem telovadišču ter sezono zaključili s
tradicionalno zabavo v pižamah in spanjem
na blazinah v Študijski telovadnici. Upamo,
da s telovadnim presenečenjem
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pišeta Nuša Jarc in Jan Černe

za vodnike predšolskih otrok PaCH 2014

Med 7. in 9. novembrom 2014 smo se nekateri vodniki iz društva
udeležili mednarodne delavnice za vodnike predšolskih otrok, ki
so jo pod okriljem češkega Sokola izvedli v Pragi. Seminar je
zajemal tako teore#čna predavanja kot tudi prak#čne delavnice z
namenom prikaza dobre prakse.
Po predstavitvah kolegov iz tujine smo ugotovili, da imamo v
Sloveniji precej dobro razvito telovadbo za predšolske otroke, kar
je povezano tudi z našo bogato tradicijo s tega področja. Izmed
predavanj in delavnic nas je najbolj navdušila delavnica, ki jo je
vodila ga. Hana Dvorakova – Vaje za starše in otroke v parih.
Delavnica je temeljila na dejstvih, s katerimi tudi mi podpiramo
našo idejo programa Starši z otroki v Narodnem domu. Pogosto se
namreč srečujemo z dilemo »Zakaj naj starši do 4. leta vadijo
skupaj z otrokom, če bi lahko imeli to uro telovadbe prosto le
zase?«.








V današnjem času starši preživijo premalo kvalitetnega časa
(brez hitenja, telefoniranja, hkratnih drugih opravil …) s svojim
otrokom.
Za otroka je novo okolje v prisotnos% enega izmed staršev
manj strašno.
Mlajši otroci raje in bolje komunicirajo z okolico preko staršev.
Z gibanjem in telesnim s%kom se krepi vez med otrokom in
staršem.
S pomočjo staršev lahko otroci izvajajo težje, bolj kompleksne
naloge in tako učinkoviteje vplivajo na svoj gibalni razvoj.

Ene izmed nalog, ki jih otroci lahko izvajajo skupaj s starši, so vaje
v paru. Vaje v paru lahko izvajamo v vseh delih vadbene enote.
Seveda lahko vaje izvajate tudi doma ali v naravi.

NETOPIR: Otrok in starš se postavita v položaj za vajo »Mini letalo«.
Nato se otrok z rokama in nogama oklene goleni staršev. Starši počasi
iztegujejo nogi do navpičnega položaja.

GUGALNICA: Starša primeta otroka pod pazduhami in za nogi ter ga
zibata. Otrok skuša osta# čim bolj iztegnjen.

TUNEL: Otrok se uleže na tla, pokrči nogi in dvigne boke, tako da naredi
»tunel« za igračko.

DESKA: Otrok se uleže na hrbet z rokama v priročenju in čim bolj napne
mišice celega telesa. Starši se postavijo za otroka in ga primejo pod
lopa#cama ter ga dvignejo na noge. Otrok skuša osta# v čim bolj
ravnem položaju.

SVEČA:Otrok se uleže na hrbet z rokama v odročenju ter čim bolj napne
mišice nog in trupa. Starši ga primejo za gležnja in mu dvignejo nogi. Če
je otrok šibkejši, ga lahko primemo tudi višje, na primer za koleni.

PREVAL: Starši se z ravnim hrbtom usedejo v sed raznožno. Otrok se
postavi za starše in položi obe roki čez njihovo ramo. Starši ga dvignejo
in pokotalijo čez ramo v preval. Pri tem z eno roko spodvijejo otrokovo
glavo.

ŽOGICA: Otrok se uleže na
hrbet, pritegne koleni in ju
objame z rokama ter
predkloni glavo. V tem
položaju ga starši zibajo v
smeri naprej-nazaj in levodesno.

Naši člani pišejo
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VULKAN: Starši se usedejo, pokrčijo nogi in pazijo na zravnan hrbet.
Otrok spleza staršem na kolena, le-# pa mu nudijo oporo s prijemom za
otrokovi stegni. Ko otrok uspešno ohranja ravnotežje, lahko poizkusi
tudi vajo brez prijema staršev. Vajo otežimo z zibanjem kolen in
popestrimo z varnim padcem v naročje staršev.

STOJA: Otrok počepne pred starše, ki so v sedu raznožno. Otrok
se nato večkrat zapored sonožno odrine pro# stoji na rokah,
starši pa mu nudijo oporo v bokih in mu pomagajo dviga# nogi.

VREČA KROMPIRJA: Otrok se postavi pred starše. Ti ga primejo za boke
in obrnejo preko čelne osi nazaj na svojo ramo. Starši pazijo, da otroka
dvigujejo v večji meri s pomočjo nog in tako razbremenijo hrbet.

KIP SVOBODE: Starši se postavijo razkoračno in rahlo počepnejo. Otrok
spleza na koleni staršev, le-# pa ga primejo za boke. Ko otrok uspešno
lovi ravnotežje, starši premaknejo prijem iz bokov na otrokovi stegni.

LETALO: Starši se uležejo na hrbet in pokrčijo nogi v kolenih ter ju
pritegnejo k sebi. Otrok se nasloni na stopali staršev in mu poda roki.
Starši nekoliko iztegnejo nogi, otrok pa oponaša letalo. Ko otrok dobro
ohranja ravnotežje in se znebi strahu pred višino, lahko izvaja nalogo
brez opore z rokama.

MINI LETALO: Starši se uležejo na
hrbet, pokrčijo nogi v kolenih in ju
dvignejo od tal. Otrok spleza na
goleni staršev, se uleže na trebuh in
oponaša letalo. Dokler se otrok ne
poču# dovolj varnega, mu lahko
nudimo oporo s prijemom za roke.

POBIRANJE IGRAČE MALO DRUGAČE: Starši dvignejo otroka v
naročje, tako da mu z eno roko nudijo oporo na vratu, z drugo pa
na spodnjem delu hrbta. Nato otroka spuščajo nazaj pro# igrači,
ki je na tleh, da jo otrok lahko pobere. Otrok se z igračo vred
dvigne nazaj k staršem. Pazimo, da ves čas vaje podpiramo
otrokovo glavo.

14

STOJA

Naši člani pišejo

NARODNEM DOMU

v#se zbrala in uredila Jerica Zeljković

STARŠI Z OTROKI




Ker Vida tukaj razvija osnovno
motoriko, ki je zelo pomembna za
otrokov razvoj. V skupinici se imamo
luštno, tako da hkrati krepimo tudi
socialne stike. Super je! Vida in mami
Super je, ko se z očijem žogava in ko
skačem po trampolinu, pa Matevž je
tudi super. Bor in oči

CICIBANI








Ker lahko plezam in delam prevale.
Marija
Všeč mi je, da se skrivam v tunelu. Valter
Ker rad telovadim. Vidoš
Ker mi je všeč tukaj. Uroš
Ker se hočem naučiti skočiti iz hiše na
hišo. Voranc
Da se malo spočijem. Rok
Ker vedno počnemo zanimive stvari.

GIMNASTIČNA ŠOLA 1










Ker je v telovadici lepo. Ana Lu
Ker ful dobro telovadimo in delamo
prevale in stoje. Lili
Ker skačemo po trampolinu. Tilen
Ker so mi všeč poligoni. Andrej
Ker je na telovadbi prijateljica Ana Lu,
ker so mi všeč Jan, Nuša in Blaž. In
rada imam kužke. Tara
Zato, ker smo na poligonu in delamo ful
dobre stvari. Gašper
Ker skačemo po airtrack-u. Luka
Ker veliko skačemo in delamo stoje.
Lenart

GIMNASTIČNA ŠOLA 2 deklice








Ker rada delam kolesa. Katerina
Zato, ker delamo stoje. Petra
Ker se vedno naučimo kaj novega.
Adela
Ker mi je všeč moč. Alisa
Ker je zabavno. Iza
Ker se zabavamo. Manca
Ker delamo tudi vaje na krogih. Ajda

GIMNASTIČNA ŠOLA 2 dečki








Rad hodim, ker znam dobro gimnastiko.
Vid
Ker mi je všeč gimnastika. Lun
Ker se lahko veliko stvari naučim. Tarik
Ker se igramo in imam že zelo veliko
plusov. Michael
Ker je gimnastika zabavna. Tristan
Ker rad telovadim. Martin
Ker telovadimo na krogih. Brin

MLAJŠE PIONIRKE








Rad hodim, ker znam dobro gimnastiko. Vid
Ker mi je všeč gimnastika. Lun
Ker se lahko veliko stvari naučim. Tarik
Ker se igramo in imam že zelo veliko plusov. Michael
Ker je gimnastika zabavna. Tristan
Ker rad telovadim. Martin
Ker telovadimo na krogih. Brin
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MLAJŠI PIONIRJI
Ker je zabavo. Svit
Ker je zelo zabavno in še zdravo. Sergej
Ker se veliko novih stvari naučim. Miha
Ker rad telovadim pri Živi in Blažu. Lars
Ker imamo poligon in ker se veliko naučimo. Mohor
Ker se kaj naučim in ker mi je všeč. Arne








C - PROGRAM FANTJE 1.TRIADA












Ker bi se rad naučil hoditi po rokah in salte. Rok
Ker je veliko zanimivega – na začetku se veselim lovljenja, ko je pa trening na vrsti pa
moram lepo telovaditi, da so trenerji zadovoljni. Žiga
Ker se ful zabavam. Jan
Ker bi se rad naučil premet naprej in ker mi je všeč skakati na kanvasu. Nejc P.
Ker bi se rad naučil salto. Nejc J.
Zaradi telovadnice – od zunaj izgleda tako stara, notri je pa zelo lepa in še blizu doma
je. Pa tudi zato, ker imam tukaj prijatelje in ker bi se rad naučil salto in imel 6pack-e.
Vid
Rad bi se naučil lepo stojo in salto. Zelo všeč mi je, dobro telovadimo in če dobro
telovadiš, potem lahko tudi kakšno medaljo dobiš. Gorazd
Ker se veliko naučim in veliko izvem. Tit
Ker mi je ful všeč. Leon
Ker se razmigam po šoli. Jakob

USMRJEVALNI ŠPORT








V Narodnem domu rad treniram zato, ker imam veliko
prijateljev, s katerimi skupaj treniramo in se imamo lepo. Jure
Ker se veliko novega naučimo. Gašper
Zaradi tega, ker je zabavno. Matej
Ker lahko postanem šampion. Patrik
Ker se rad veliko novega naučim. Staš
Ker bi rad bil močan. Gal
Ker rad delam vaje za moč. Tobija

STAREJŠE PIONIRKE


Ker rade izvajamo akrobacije, ker je
dobra družba in ker rade delamo
Matevžu in Gaji sive lase. Dora, Melina,
Paulina, Gaja, Lara, Katarina in Naja

STAREJŠI PIONIRJI


Radi hodimo sem, ker s tem naredimo
tudi nekaj zase. Lucjan, Bor, Sebastjan
in Vito

C - PROGRAM DEKLETA


Ker se veliko naučiva in tudi zato, ker je
gibanje zdravo in ker obožujeva
gimnastiko. Neža in Klara
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Naši člani pišejo

C - PROGRAM FANTJE









Gimnastika mi je všeč zaradi družbe in ker se sprostim. Naum
Treniram zaradi potrebe mojega telesa po gibanju. Rad bi osvojil
čim več motorike. Prijetno se počutim v dvorani. Luka
Ker mi je drugače doma dolgčas. Ker imam na treningu prijatelje.
Ker rad telovadim. Matic
Na treninge hodim, ker imam rad šport. Gimnastika mi je všeč. Ker
imam dobre prijatelje. Ker sem rad zelo utrujen. Lan
Rad športam. Zaradi družbe. Za moje telo. Gašper
Zakaj treniram? Zaradi Jerice! :D Rutina – ker treniram že več kot
10 let. Plaža 2015! Ker mi gimnastika daje motoriko in predznanje
za vse ostale športe. Urban
V tem športu neizmerno uživam. Trening me sprosti in porabim
odvečno energijo, tako da sem na koncu dneva prijetno utrujen.
Zavedam se, da je šport pomemben del vsakdana, tako za fizični
kot psihični razvoj. Benjamin

AKROBATI






Jaz pa rad hodim sem, ker je ful hudo, ko se učiš novih
trikov. Ivo
Dobro je, ker je pozno zvečer in mi ni treba pisati naloge. Juš
Ker je lep šport in ga je zabavno trenirat. Nika
Ker hočem biti športno aktiven. Alex
Ker rad delam salte in rad hodim v Premanturo. Ivan

MLADINCI


Ker sem mladinec in zmorem telovaditi
tudi po 30-em. Lenča, Katarina Š.,
Katarina L., Barbara, Marjana, Boštjan,
Franci, Matjaž in Peter







Jaz pa rad hodim sem, ker je ful hudo, ko se učiš novih
trikov. Ivo
Dobro je, ker je pozno zvečer in mi ni treba pisati naloge. Juš
Ker je lep šport in ga je zabavno trenirat. Nika
Ker hočem biti športno aktiven. Alex
Ker rad delam salte in rad hodim v Premanturo. Ivan

Kaj dogaja
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V#se otrok so izjemno lepo povzele Tia,
Lucija in Ula, ki so napisale pravo pesem:
»Na Kope smo prispeli, paparariram,
smo smučke si nadeli, paparariram,
prispeli smo v gore, paparariram,
snega je b'lo celo mor'e, paparariram.

piše Nuša Jarc

Ampak mi se ne damo,
se v SNEGU razigramo,
ne bojimo se ne Jana,
ni% Mihe ne Urbana,
ne Žive, Nuše, Klemeni%neeee,
ker mi smo smučarji,
gangsterji s planine!
Močno je zasnežilo, paparariram,
vse nas je zalilo, paparariram,
še meglo je prineslo, paparariram,
veselje skor' odneslo, paparariram,
Ampak mi se ne damo,
se v MEGLI razigramo,
ne bojimo se ne Jana,
ni% Mihe ne Urbana,
ne Žive, Nuše, Klemeni%neeee,
ker mi smo smučarji,
gangsterji s planine!

Med zimskimi počitnicami tudi letos nismo lenarili doma in gledali televizije, temveč smo
se tradicionalno odpravili na smučarski tečaj. Vendar tokrat ne na Pohorje, temveč na
Kope. Tedna polnega zabave, smučanja, norenja, ustvarjanja, dogodivščin, kepanja,
plesov, izdelovanja iglujev, novih prijateljstev in ostalih dogodivščin se nismo veselili
samo vodniki ampak tudi otroci. Takole je na nas komaj čakala in doživljala 1. dan Ula, ki
že vrsto let preživlja zimske počitnice z nami:
»Ponoči so me mučile nore sanje. Sanjala sem, da sem zamudila avtobus za Kope. Kar
tresla sem se, za povrh pa me je stresla še mami. Odprla sem oči. Preplavilo me je
veselje, bile so le sanje. Še dobro, danes grem na Kope. Kovček je že čakal pred vra# moje
sobe. Juhu!!! Nase sem na hitro navlekla nekaj oblačil in smučarske hlače, zmetala vase
zajtrk in stekla na dvorišče. Mami me je peljala v park Tivoli. Ko sem stopila iz avta, sem
napela oči in iskala med množico, a to opravilo je bilo zahtevno, kot iskanje igle v kupu
sena. Mimogrede, ta igla je bila moja prijateljica Lucija. Iskala sem in iskala. Vprašala sem
se, če ni morda zbolela. Potem me je nekdo objel. Obrnila sem se. Lucija je stala ob meni
s kovčkom v roki. Usedli sva se na avtobus, v pozdrav pomahali staršem in … POJEDLI
PIŠKOTE!!! Nestrpno sem pričakovala prihod na Kope. Štela sem ovinke in videla veliko
zanimivih stvari. Prispeli smo na smučišče in si zapeli smuči. Povzpeli smo se na položno
progo z žičnico, da so nas razdelili v pet skupin. Po končani razvrs#tvi smo se z novim
vodikom Mihom (najboljšim vodnikom!) odpeljali smučat !«.
Preživeli smo zares lep teden. Snega smo imeli več kot dovolj, prav tako otroške dobre
volje. Vodniki pa smo na koncu ugotovili, da je bila menjava lokacije dobra izbira. Ker smo
tokrat stanovali v hotelu na smučišču, smo imeli neprimerljivo več časa za smučanje pa
tudi za igro in ostale ak#vnos#.

V celc smo ves čas rili, paparariram,
da vsi smo se razbili, paparariram,
čez kucle smo skakali, paparariram,
v snegu vsi pristali, paparariram.
Ampak mi se ne damo,
se v CELCU razigramo,
ne bojimo se ne Jana,
ni% Mihe ne Urbana,
ne Žive, Nuše, Klemeni%neeee,
ker mi smo smučarji,
gangsterji s planine!
S tekmo smo končali, paparariram,
se vsi domov pobrali, paparariram,
na busu se jokali, paparariram,
ker domov so nas poslali, paparariram.
Ampak mi se ne damo,
se na BUSU razigramo,
ne bojimo se ne Jana,
ni% Mihe ne Urbana,
ne Žive, Nuše, Klemeni%neeee,
ker mi smo smučarji,
gangsterji s planine!
Ampak mi se ne damo,
se na KOPAH razigramo,
ne bojimo se ne Jana,
ni% Mihe ne Urbana,
ne Žive, Nuše, Klemeni%neeee,
ker mi smo smučarji,
gangsterji s planine!«
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INTROVERTIRANOST
piše Ana Hram, Svetovalnica PU
primanjkuje druženja. Torej introvertnost je
dajanje prednos# okolju, ki ni pre#rano
s#mula#vno (oz.krajši čas). Introvertni
ljudje tudi raje delajo neodvisno, v miru,
samota je zanje lahko katalizator za
inovacije, velike dosežke. Zelo so
potrpežljivi in vztrajni.

AMBIVERTNI LJUDJE
Ljudje, ki niso ne #pični ekstraver#, ne
introver#, so t.i. ambivertni ljudje. Jung je v
omenjeni knjigi zapisal: »Čis#h ekstravertov
ali čis#h introvertov preprosto ni.« Tako je
foto Tim Zupančič
deloma zato, ker smo vsi ljudje čudovito
dražljajem, manj družbe, itn. (Priporočljivo kompleksni posamezniki, deloma pa tudi
INTROVERTNOST – VISOKA
poglavje za starše št.11 Čevljarji in generali). zato, ker obstaja toliko različnih vrst
SENZITIVNOST
Prav tako v partnerskem odnosu,
introvertov in ektravertov. Introvertnost in
ekstravertni partner težko sprejema
V današnji širši družbi je sodobni ideal
ekstravertnost sta v interakciji z drugimi
introvertnega (brez kasnejših obsojanj in
ekstravertna osebnost, vselej zgovorna,
komponentami naših osebnos# in osebnih
neupravičenih kri#k), četudi mu je ravno to zgodb, kar vse prispeva k neverjetni
brezmejno družabna in željna nastopanja,
sprva bilo všeč, posebno, dopolnjujoče,
mreženja. Ljudje, ki jim to ni v krvi, torej
raznolikos# človeške vrste.
introvertni, pa so označeni kot posebneži – navdihujoče. (Priporočljivo poglavje za
čudaki, kateri od #šine ne bežijo, temveč jo partnerje št.10 Komunikacijska vrzel). Torej, STOPNJA ZUNANJIH
celo življenjsko potrebujejo. Introvertnost z potrebno je ozaveščanje in delovanje z
DRAŽLJAJEV
zavedanjem tudi na tem področju, torej z
lahkoto zamenjujejo tudi s plašnostjo,
katera pa je v svoji naravi boleča. Introverte veliko mero medsebojnega spoštovanja,
Današnji psihologi se strinjajo v več zelo
sprejemanja in razumevanja ter modros#.
se skuša v večini primerov spremeni# –
pomembnih točkah: na primer, da se
Nihče ni boljši ali slabši, le različni, celo zelo
'spreobrni#' v ekstraverte. Zato veliko
introver# in ekstraver# razlikujejo po stopnji
različni smo si. Brez introvertov bi bil naš
introvertnih oseb navzven poskuša trajno
zunanjih dražljajev, ki jih potrebujejo za
svet revnejši za gravitacijski zakon, teorijo
delova# kot ekstraver# (skorajda v vseh
op#malno delovanje, katero narekuje sama
rela#vnos#, Petra Pana, E.T.-Vesoljčka,
situacijah), kar pa je dejansko naporno in
fiziologija. Introver# se poču#jo v redu zgolj,
Googla, Microso-a, Beethovnovih simfonij,
celo škodljivo za stabilno duševno zdravje.
če so deležni manj dražljajev in si privoščijo
Raziskave kažejo, da je tretjina do polovica Siks#nske kapele, itn. Brez ma# Tereze,
npr.delo v miru, globlji klepet s pravim
vseh ljudi introvertov, nekateri med njimi so predsednika Gandhija, predsednika Janeza prijateljem, rešujejo križanko, preberejo
Drnovška, Isaaca Newtona, Alberta
se v mlados# prilagodili družbi in osvojili
knjigo, gledajo film z globljo vsebino.
tehnike posnemanja delovanja ekstravertov, Einsteina, Frederica Chopina, Marcela
Ekstraver# pa uživajo v dodatni spodbudi, ki
kar pa do zdrave meje ni nič narobe. Izjem, Prousta, Stevena Spielbega, itn.
jo črpajo iz raznih ak#vnos#, in npr. raje
kjer je introvertnost cenjena je le peščica,
spoznavajo nove ljudi, se pogovarjajo,
INTROVERTNOST IN
kot na primer na Finskem.
četudi v večini površinske teme in imajo
EKSTRAVERTNSOT
radio stalno prižgan, tudi na višji jakos# kot
INTROVERTNOST V
jo introver# lahko fizično prenašajo. Izzivajo
Psihiater Carl Gustav Jung je leta 1921
STARŠEVSTVU, V
radi nevarnost in strah. Za njih je sto novih
objavil knjigo z naslovom Psihološki #pi, v
PARTNERSTVU
ljudi veliko bolj s#mula#vno, kakor pa nekaj
kateri je uveljavil izraza introvertnost in
odličnih knjig ali družba nekaj dobrih
ekstravertnost kot osrednji komponen#
Starši težko sprejemajo introvertnega
prijateljev. Ekstraver# mislijo na glas in brez
osebnos#. Introver# so usmerjeni v notranji težav improvizirajo; raje govorijo, kot
otroka (manj govorečega, bolj neverbalno
komunicirajočega, senzi#vnega, celo visoko svet misli in obču#j, v globino, ekstraver# pa poslušajo (ne marajo globljih tem, so tudi
senzi#vnega, kineste#čnega, miroljubnega, v zunanje življenje ljudi in dejavnos#.
manj empa#čni, pogosto prizadenejo bližnje
Introver# se osredinjajo na pomen, ki ga
milejšega, bolj samotarskega, globoko
osebe, na katere naj bi najbolj pazili),
ustvarjalnega, premišljujočega, vztrajnega, prepoznavajo v dogajanju okoli sebe,
redkokdaj jim zmanjka besed in včasih tudi
ekstraver# pa sami vstopajo v dogodke.
sočutnejšega do vseh živih bi#j in narave,
kar izus#jo kako stvar, ki je sicer nikakor
občutljivejšega, skromnega, z mehko močjo, Introver# si polnijo baterije v samo#, v
nebi smeli tako izreči. Dos#krat v svoji
krepčilnih zatočiščih, ker jih njihova
z nekaj prijatelji, ipd.) in še težje se
vihravos# in potrebi po moči in nadvladi
fiziologija sili v to, da se umaknejo iz okolij, tudi užalijo druge, milejše, brez
prilagodijo njegovim potrebam (potrebe
katera so prenasičena z dražljaji Medtem,
niso želje!) po miru, samo#, varnim
ko#čkom, nižjim miroljubnim tonom, manj ko si ekstraver# morajo opomoči, če jim
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kasnejšega opravičila. Konflik# jih ne
mo#jo, temveč samota. Celo v izziv so jim.
Življenje brez konfliktov jim je pusto in
prazno, brez barv. Ravno nasprotno pa
introver# stremijo k harmoniji odnosov in
iščejo 'barve' v lepih, zanimivih stvaritvah
in kakovostnih odnosih in se izogibajo
konfliktom, ob katerih lahko doživljajo celo
fizično bolečino. Mnoge introverte je strah
površinskega družabnega kramljanja,
uživajo pa v poglobljenih pogovorih tudi v
novem poznanstvu.

preostalih 30 odstotkov pa se nagiba k
oceni, da porabijo veliko časa za
'mirovanje'.

kobra potožila svamiju, češ, poglej, kaj
imam od tega, da držim obljubo. »Rekel
sem #, da ne grizi,« je odvrnil svami,
»nisem # pa rekel, da ne sikaj.«

ZAMENJAVA ZNAČAJA Z
OSEBNOSTJO

Tako ekstraver# kot introver# bi se morali
nauči#, kaj pomeni gris# in kaj sika# in si
zgodbo močno vze# k srcu. Ekstravert mora
Do dvajse#h let prejšnjega stoletja se je
neha# gris#, introvert, pa mora spozna#, da
težišče pozornos# premaknilo z notranje
krepos# na zunanjo privlačnost – vede# je je povsem v redu, če tudi on kdaj (vsaj
bilo treba, »kaj reči in tudi kako reči«. Pravo malo) zasika, torej pokaže sulico in reče
moč so dali v »ustvari# osebnost.« Starejši »ne« ali »dovolj«. Torej, introvert se mora
priročniki za utrjevanje značaja poudarjajo navadi# na zvok svojega sikanja, ker svoje
mnenje in potrebe najpogosteje izraža v
PRENASIČENOST Z
lastnos#, ki jih vsakdo lahko še izboljšuje,
obliki
nevtralnih tem, o katerih se je treba
DRAŽLJAJI – PRETIRANO
kot so: državljanstvo, dolžnost, delo,
pogovori#.
Medtem pa ekstravert
junaška dejanja, čast, ugled, moralnost,
STIMULATIVNO OKOLJE
najpogosteje
išče izzive, je glasen in grize.
olikanost, poštenost. Novejši priročniki pa
Išče
konfliktom
naklonjenega sogovornika,
poosebljajo sledeče odlike, ki bolje
Introver# se torej tudi lahko obnesejo kot
kar
pa
senzi#vni
introvert to zagotovo ni.
dobra družba, tudi lahko uživajo v skupinah utelešajo osebnostno privlačnost kot
filmski zvezdniki, kot so: privlačen, očarljiv,
in poslovnih oz.šolskih srečanjih, na
Avtorica odličnega priročnika Tihi, je Susan
zabavah, prireditvah (najlažje v pogovoru z osupljiv, zapeljiv, ognjevit, gospodujoč,
Cain, katerega priporočam za domačo
prepričljiv, energičen. V današnji družbi je
eno osebo ali z malo skupinico podobnih
knjižno polico, ker je svojevrsten navdihujoč
posameznik bolj cenjen zaradi svojih
oseb ali ob poglobljeni temi), toda po
in učeč pisni socialni komentar. V sklepnem
verbalnih sposobnos#, kot pa zaradi
določenem času si vendarle zaželijo, da bi
delu je podana spodbudna misel za vse
izvirnos# in znanja ter notranje krepos#.
bili čim prej spet doma (mnogo prej kot
čuječe: Ljubezen je bistvena; družabnost je
Bi#
mora
dober
govorec,
zna#
mora
zbuja#
ekstraver#). Svojo družabnost najraje
neobvezna.
Ljubite svoje bližnje, prave
pozornost
okolice,
bi#
glasen
in
prepričljiv.
posvečajo najbolj bližnjim prijateljem,
prijatelje
in
najdražje.
Delajte s sodelavci, ki
To
je
eli#zem,
ki
je
zgrajen
na
nečem
sodelavcem in družini. Več poslušajo, kakor
jih
imate
radi
in
jih
spoštujete.
Pri novih
drugem
kot
na
odlikah.
govorijo, preden spregovorijo, pomislijo,
znancih
presodite,
ali
bi
lahko
spadali
v
nekateri pa se pogosteje lažje izrazijo v
katero
od
omenjenih
skupin
ljudi
ali
pa
bi v
RAZLIČNOST IZRAŽANJA
pisni obliki kakor z govorjenjem (tudi na
njihovi
družbi
vztrajali
le
njim
na
ljubo.
In
ustvarjalni, umetniški način).
JEZE
ne belite si glave s tem, da bi se morali
druži# z vsemi. Odnosi osrečijo vsakega
Za introverte je zelo pomembno, da na kraj Carol Travis v svoji knjigi Jeza, napačno
človeka, tudi introverte, vendar vedno dajte
dogodka (izobraževanje, srečanje,
razumljeno čustvo, pripoveduje prigodo o
tekmovanje) pridejo kar se da prej, kot se
bengalski kobri, ki je rada grizla mimoidoče prednost kakovos# pred količino.
dogodek prične, obvezno v družbi njim
vaščane. Nekega dne pa je svami – duhovni
podporne osebe. Tako se lahko v izogib
učitelj – prepričal kačo, da ni prav, če grize Cain, S. (2012). Tihi,
Ljubljana: Mladinska Založba.
preveliki stopnji dražljajev, počasi
ljudi. Kobra je obljubila, da jih bo pri priči
prilagodijo prvo okolju, ga mirno spoznajo, nehala gris#, in je obljubo res držala. Prav
raziščejo in nato postopoma prihajajočim
kmalu so vaški falo# spoznali, da kača ni
ljudem. Šele nato lahko sledi dogodek sam, več nevarna, zato so se je nehali ba# in jo
oziroma ak#vnost, kjer bodo lahko pokazali začeli brca#. Vsa pretepena in krvava se je
svoj sjaj. Ker pa je za introverte na takih
srečanjih manj poskrbljeno (dinamika in
celotna komunikacija prilagojena predvsem
za ekstroverte), radi zamudijo, da dogodek
čimprej mine.

VISOKA SENZITIVNOST
INTROVERTOV
Mnogo introvertov je visoko senzi#vnih. To
je strokovni izraz v psihologiji, ki opisuje
ljudi, ki jih bolj kakor povprečne ljudi
prevzamejo stvaritve, zelo učinkovito
izražena misel ali izjemna dobrota
sočloveka. Senzi#vnim ljudem se prej kakor
drugim pisku# nasilnost ali odvratnost in
imajo bolj verjetno zelo močno vest. 70
odstotkov senzi#vnih ljudi je introvertov,

foto Tim Zupančič

VSEM DONATORJEM NA
26. POKALU NARODNEGA DOMA
SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO!
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