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ŠUMIJO GOZDOVI...
Verjetno bi moral v uvodniku pisati nekaj na temo našega srečanja oziroma piknika.
Napisan sem že imel naslov, a sem si premislil. Kaj je spremenilo moj namen? Ne
boste verjeli – izlet v Podbočje na začetku tedna.
Kot pove že sam naslov glasila, se ukvarjamo predvsem s trtami, to se pravi še bolj
s posledicami grozdja, iz katerega, ko sok zavre, nastane alkohol. Ki se potem v tekoči
obliki imenuje cviček. Skoraj vsi pa imamo zaradi takega načina gledanja zožen pogled:
kaj res okoli Podbočja raste samo trta? In hribčki naokoli so en sam vinograd? Kaj pa
gozd? Pred žledolomom pred leti nismo kaj dosti razmišljali o njem, zdaj pa tudi ne več
veliko. V šoli smo se učili: gozd so pljuča našega planeta, gozd zadržuje vlago, da so potem
polni vodni izviri, ščiti prst pred vetrovi in erozijo, blaži vetrove, je branik pred vodnimi
ujmami, daje zavetje živalim in še in še …
Sprehod po okoliških gozdovih oziroma pokrajini pa daje precej drugačno sliko.
Njive večinoma pospravljene in preorane, lepo obdelani in tu pa tam tudi zanemarjeni
vinogradi, letos nepobrane vrste dozorelega črnega grozdja, ki ga nihče ne mara. Gozdovi
pa kakor kje: takoj vidiš, kje je lastnik skrben, kje pa ga nikoli ni zraven. Tudi popolnoma
izropani. Denar je edini motiv, le malokdo pa razmišlja o gozdu kot ekosistemu. Cene
lesa so se zaradi velike ponudbe zelo znižale, padajo najlepša drevesa, ki pa jih pri nas
skoraj nihče več ne mara. Tudi gozdovi niso več samo domači, zato sem pridevnik v
naslovu izpustil. Kaj to pomeni, vedo predvsem tisti, ki res čutijo z zemljo. Nam, ki živimo
v mestih, je bolj ali manj vseeno. Saj je naš pesnik Menart že davno napisal, da ima naš
bog oltarček v banki. Temu primerno neodgovorno se seveda tudi obnašamo. In ne
učimo otrok pravih in pomembnih stvari, kot da bi bil vsak samemu sebi dovolj. In nas
nihče drug izven nas niti ne zanima. Kakor da ne bi bili del narave. Sicer precej odtrgani
del, ampak vseeno …
Torej prihodnost bo takale, če sploh bo: vrsta megalopolisov (ogromnih mest z več
deset milijoni prebivalcev), povsod naokoli pa divjina. Mogoče se torej gozdu v prihodnosti
boljše piše. Prebivalstvo pa zreducirano na vsega pol milijarde (spet teorija zarote!).
Seveda že vem, kaj se sprašujete: kaj pa cviček? Bo v prahu ali tetrapaku?
Peter Povh
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Piknik 2016
Piknik bil je živ. Prišlo je tja prek sto ljudi. Tako bi morda zapisal Aškerc,
če bi hotel opisati dogajanje v Velikih Malencah na letošnjo prvo septembrsko soboto, ko smo se člani društva Kerini in Stritarji v tromestnem številu zbrali na našem tradicionalnem pikniku. Dogajanje se je začelo opoldne,
ko smo se ljubitelji pohodništva, trideset nas je bilo, odpravili izpred Lesovega kozolca v Cerini in se povzpeli na vrh Šentviške gore. Brežičani ta hrib
dobro poznajo, zanje je Sv. Vid nekaj podobnega kot Šmarna gora za Ljubljančane ali pa, recimo, Holmenkollen za Oslovčane — bližnja vzpetina z
lepim razgledom, kamor lahko skočiš kadarkoli, se pri tem nadihaš svežega
zraka, pokuriš nekaj odvečnih kalorij in duši narediš veselje, ker skrbi začasno odplavajo drugam. Med vinogradi in skozi gozd smo tako zložno prisopihali do cerkvice na vrhu, od koder se na sever odpira lep pogled na
Brežice z okolico. Posebej zanimiv je bil pogled na novo hidroelektrarno
Brežice, prek katere so prav tiste dni prvič speljali Savo, ki je med gradnjo
tekla po umetnem ovinku okoli gradbišča. Naredili smo še skupinsko fotografijo in se vrnili v dolino, na naš „piknik plac“, kjer je popoldne minilo
v prijetnem druženju, pogovorih, obujanju spominov in delanju načrtov.
Otroci so imeli bralne urice pod vodstvom Urše Stritar, večji otroci so
se podili za žogo ali za malim letalnikom, manjkala ni niti vožnja s kanuji,
nekaj nas je celo zaplavalo po Krki, odbojka in frizbi pa sta tako ali tako
obvezni program. Na koncu je predsednik društva Andrej Kerin podelil
diplome za športne uspehe na lanskem pikniku ter priznanja za jubilante in
zahvale za prispevke k delovanju društva. Kaj naj še rečem — super je bilo.
Se vidimo ob letu osorej, če ne poprej!
Marko Banič
foto Andrej Kerin ml.
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Utrinek s piknika –
risarska delavnica
Letos je ob opravičeni odsotnosti Irene Didek, ki že
tradicionalno organizira otroško risarsko delavnico na
naših srečanjih, po dolgem času to nalogo prijazno prevzela Urša Stritar. S seboj je prinesla nekaj knjižic za
najmlajše. Ob prikazovanju posameznih ilustriranih
strani je spletala pravljice, ki so jih navdušeni udeleženci
kar požirali z odprtimi usti, ušesi in očmi.
Potem je nastopila pravljica z ogledalom in vsak
udeleženec je lahko ocenil, kakšen je, se smeje ali kislo
drži, solze pa niso pritekle, razen tu pa tam katera od
smeha. Tudi Uršina mimika je doprinesla svoje k dobremu počutju vseh zbranih.
To je bil res prijeten uvod v delavnico, saj so se, vsaj
delno, pri poslušanju vključili tudi malo starejši otroci,
ki že drgnejo šolske klopi. Z veseljem so vsi odgovarjali
na Uršina premišljena vprašanja in prav uživali v tem.
Vrste udeležencev so se nekoliko skrčile, ko je bilo treba
zares delati – torej kaj narisati in postaviti na ogled vsem
zbranim. Pa ne le risati! Treba je bilo napihniti balone iz
Uršine malhe. Uspehi so se kar vrstili in na priloženih
fotografijah boste tudi odrasli opazili, da je bilo delo
resno, rezultati pa odlični.
Bravo torej za Uršo in vse zbrane!
Uredništvo Trt

Urša in otroci

Pravljica in Urša

Benjamin Krek v varnem naročju Urše Stritar

Pravljica in ogledalo
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foto AK

OTROŠKI KOTIČEK

Risbe z delavnice
na pikniku 2016

Konj

Zala Kerin 7 let

Rak

Fantazija

Zala Kerin 7 let

Kuža

Dom

Ema Leskovec 2 leti
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Urška napihuje balon

Vid Pregl 9 let

Urška Kovačič 7 let

foto Urša Stritar

Podelitev diplom, zahval in
priznanj na letošnjem pikniku
Ko se je sonce približalo večernemu obzorju, je naš predsednik Andrej prosil vse zbrane pod kozolcem,
da prisluhnejo njegovemu nagovoru
in podelitvi diplom ter zahval za dosežke na jubilejnem pikniku 2015, ki
jih takrat zaradi časovne stiske ni bilo
mogoče razdeliti. Nekaj malega smo
sicer izvedli ob letni skupščini marca
2016, večina pa je ostala nerazdeljena. Vsi so se strinjali s to namero in
sledile so diplome za posameznike
v šahu, za skupine v odbojki, za nastopajoče v kulturnem programu, zahvale po posebnih sklepih izvršnega odbora K & S in prav na koncu priznanje
za 80 let Jožeta Kovačiča. To zadnje
so potem podpisali vsi prisotni, ki so
to želeli, saj je bilo izdelano v imenu
komisije, ki je bila izbrana iz vrst
članov in članic društva.
Spet je zaradi službenih obveznosti manjkalo še nekaj dobitnikov, ki
so prejeli zahvale po končanem pikniku (Uroš Kerin in Magda Kerin v de-

lovnem vzdušju v gostilni), kar še ni
bilo mogoče, pa sledi ob naslednji
priložnosti, ko bo zbranih kar največ
Kerinov in Stritarjev.
Uredništvo Trt

Podelitev zahvala Magdi Kerin
foto Vidka Sotler

Ponosen prevzem diplome za sodelovanje
v odbojki 2015
foto Matjana Didek

Navdušena risarka prevzema diplomo
o sodelovanju
foto Matjana Didek

Faksimile posebnega priznanja za 80 let
Jožeta Kovačiča

Podelitev posebnega priznanja za 80 let
Jožetu Kovačiču
foto Matjana Didek
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Jože Kovačič in Marko Banič prejemata zahvalno listino za organizacijo Jubilejnega
srečanja 2015
foto Andrej Kerin ml.

Predsednik podeljuje priznanja

foto Ambrož Leskovec

Andrej Kerin ml. v pripravi

Kanu2 in Kanu 3 ob pristanku

foto Ambrož Leskovec

Kanu 1

foto Matjana Didek

foto Ambrož Leskovec

IN ŠE NEKAJ!
Letos smo doživeli na pikniku prvo skupinsko fotografijo, posneto z letalnikom-igračo z višine kakih petih
metrov. Kakovost sicer zaradi kakovosti fotoaparata razumljivo ni najboljša, prva pa je vseeno in to tudi nekaj velja!
S posnetkom nas je razveselil Gašper Cerkovnik, ki dobro pilotira letalnik, s tem pa je prispeval tudi pogled
vseh zbranih v višino, kar se vidi tudi na kakovostnejših fotografijah s stojala.
Uredništvo Trt

Prva skupinska fotografija na pikniku K&S posneta z letalnikom – igračo
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foto Gašper Cerkovnik

Ob 80-letnici Petra Gspana
Nadaljavanje in konec
Eva me je kmalu predstavila svoji mami Mileni, stari
mami Karolini in sestrici Mateji. Evini stari mami je bil
priimek Gspan znan, ker je bilo njeno prvo službeno
mesto učiteljice v šoli v Sv. Križu (danes Podbočje). Prijateljevala je z Ano Nino Stritar iz Stritarjeve gostilne,
kamor sta hodila tudi geometra Rudolf Didek in Alfonz
Gspan. Lepi spomini na mladost so mi odprli vrata v
Evino družino.
Poleti 1960 se je Eva pripravljala na izpite na umet
nostni zgodovini, jaz pa sem hodil v službo na Industrijski biro.
Po končani fakulteti sem moral oditi na služenje vojaškega roka. Na vojnem odseku so me razporedili v šolo
za rezervne častnike tehnične službe pri letalstvu v Rajlovcu pri Sarajevu. Tam sem bil od začetka oktobra 1960
do konca februarja 1961. V tem času je bil v Sarajevu Evin
stric, polkovnik JLA Jože Malnarič z družino. Eva mu je
sporočila, da sem v Rajlovcu, in povabil me je k sebi domov, da sva se spoznala. Seveda ga je zanimalo, s kom se
druži njegova nečakinja. Verjetno sem naredil nanj dovolj dober vtis, da smo se lahko dogovorili, naj prideta
Eva in moja sestra Marjanca v času novembrskih državnih praznikov v Sarajevo na obisk. Zelo sem mu bil hvaležen, ker mi je s tem popestril vsakodnevno vojaško
življenje. Januarja in februarja me je še povabil na kosilo.
Pri zadnjem obisku sem ga malo razočaral. Takrat so
nam v šoli že sporočili, kam bomo odšli na prekomando.
Mene so dodelili na letališče Batajnica pri Beogradu. Ko
sem to povedal Jožetu, sem pripomnil, da me Batajnica
ne veseli, ker bi bil raje bližje Ljubljani, da bi lahko večkrat
prišel domov. Jože mi je razložil, da je Batajnica najboljše

Z ženo Evo v Dalmaciji leta 1969

foto Marjanca Gspan

vojaško letališče v Jugoslaviji in da je ta razporeditev
zame čast.
Navsezgodaj zjutraj 1. marca 1961 sem izstopil iz vlaka
v Stari Pazovi s svojim lesenim kovčkom sivomaslinaste
boje in se začel ozirati naokrog, kako bi prišel v Batajnico.
K sreči se je pripeljal kmet z vozom, in ko je videl ubogega
vojaka, me je odpeljal prav do letališča. V stražarnici so
me napotili v hangar z delavnico za vzdrževanje in popravila letal, h komandantu delavnice kapetanu Ljudevitu
Knezu, po rodu iz Celja. Razveselil se me je, ker sem bil
prvi Slovenec, ki so mu ga poslali iz Rajlovca. Sčasoma
sva se začela pogovarjati tudi o privatnih rečeh, in ko sem
mu povedal, da je moja prijateljica Eva Malnarič, je bil
popolnoma presenečen. Knez je bil med vojno vodja vzdrževalne službe pri 423. jurišnem polku pod poveljstvom
Evinega očeta, majorja Milana Malnariča.
V začetku aprila me je kapetan Knez vprašal, ali igram
kakšen inštrument. Kot otrok sem hodil na pouk klavirja
v Glasbeno Matico. Pesmice sem igral rad, nikakor pa nisem prenesel dolgočasnih vaj. To je opazil tudi moj profesor in mi svetoval, naj raje neham s klavirjem. V Batajnici je tedaj služil vojsko dirigent iz Sarajeva, imena se
ne spomnim, ki je prišel na idejo, da bi sestavil manjši
ansambel, ki bi sodeloval na zveznem tekmovanju vojaš
kih zabavnih ansamblov. Na željo kapetana Kneza sem
šel na avdicijo in bil sprejet za pianista. Dirigent je za
naše sposobnosti priredil popevko Good-bye my love,
s katero smo tekmovali v Beogradu. Na naše veliko začudenje smo zasedli prvo mesto. Problem je nastal kasneje, ko smo morali kot najboljši vojaški ansambel igrati na
oficirski zabavi v restavraciji v Beogradu. Razen naučene
popevke nismo znali nič drugega. K sreči tam niso imeli
klavirja. Skrit v kuhinji sem s strahom čakal, kaj se bo
zgodilo z ostalim ansamblom. Zadevo je rešil odličen
harmonikar, ki je gostom igral narodne viže, in proti jutru
je že vsa dvorana plesala kolo.
Čeprav si sprva nisem želel priti v Batajnico, sem bil
na koncu zelo vesel. Iz vojske so me odpustili sredi septembra 1961.
S 1. oktobrom 1961 sem šel spet v službo v Industrijski
biro. To je bilo podjetje, ki je projektiralo predvsem
objekte za papirno industrijo. Želel sem si pestrejšega
dela, zato sem aprila 1962 prešel k podjetju Toplovod
(pozneje preimenovano v IMP).
Z Evo sva se poročila 5. septembra 1962. Študij
umetnostne zgodovine ji je malo zastal, še zlasti, ko se
nama je 25. avgusta 1963 rodil sin Boštjan. Po diplomi
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leta 1965 ni nikjer dobila službe. Leta 1966 se je zaposlila
kot prodajalka na tujem oddelku knjigarne Mladinska
knjiga, od leta 1971 do upokojitve pa je bila kustosinja
v Moderni galeriji.
Od jeseni leta 1963 do pomladi 1974 sem bil v popoldanskem času na Fakulteti za strojništvo asistent pri
predmetu Parni kotli II. Ko je dobila fakulteta prvi računalnik, je prof. Leopold Andree predlagal, da bi izračun
parnega kotla prenesli na računalnik. Sam nisem poznal
dela z računalnikom, zato mi je dal prof. Andree v pomoč
Mihaela Grudna, ki se je tedaj vrnil iz Kalifornije, kjer je
že delal z računalnikom. S pomočjo Fortrana sva uspešno
naredila računalniški izračun. Takrat sem se moral odločiti, ali nadaljujem s fakultetno kariero ali ostanem pri
projektiranju v podjetju IMP. Odločil sem se za slednje.
Delal sem v Projektivnem biroju v Ljubljani. Od začet
nega mesta projektanta sem napredoval do vodje projektivnega oddelka, leta 1978 sem postal vodja razvojnega oddelka. Ko je zakonodaja zahtevala notranjo kontrolo
projektov, sem postal predsednik komisije za kontrolo
projektov strojnih instalacij, ki so jih izdelali projektivni
oddelki IMP v Ljubljani, Kopru in Novi Gorici. Ne glede
na to, na katerem delovnem mestu sem bil, sem še do
upokojitve sam vodil projektantsko grupo pri zahtevnejših projektih.
V svoji projektantski karieri sem delal najprej na
področju ogrevanja, nato sem prešel na prezračevanje
in klimatizacijo, kar me je bolj zanimalo. V tem času so
bili zgrajeni zanimivi objekti, pri katerih sem sodeloval.
S področja ogrevanja je bil zanimiv projekt talnega
ogrevanja za pujske s predfabriciranimi betonskimi
ploščami. Idejo zanj je dal tehnolog ing. Lucijan Krivec,
uporabili pa so ga na prašičjih farmah v Sloveniji in v
takratni Nemški demokratični republiki.
Pri stolpnicah na Trgu republike sem sodeloval več
let. Najprej pri idejnem projektu, ki ga je izdelal projektivni biro firme Sulzer v Švici. Ugotovili so, da v Sloveniji
ni projektantov strojnih instalacij, ki bi bili sposobni
projektirati hladilno centralo in klimatizacijo v tako
zahtevnem objektu. Zato so poslali k Sulzerju tri projek-

tante iz našega podjetja, med njimi tudi mene, da smo
videli, kako se pristopi k čemu takemu. Po vrnitvi iz Švice
so bila dela na Trgu republike začasno ustavljena; ko so
se nadaljevala, sem delal najprej na hladilni centrali in
nato še na klimatizaciji.
V tovarni Krka v Novem mestu sem projektiral prezračevanje in klimatizacijo v več objektih, najzahtevnejši
je bil objekt Farmacevtika.
V Diagnostično-terapevtskem traktu ljubljanskega
Univerzitetnega kliničnega centra sem projektiral klimatske naprave. Projekt je bil zelo zahteven zaradi pogojev,
ki jih je zahtevala medicinska oprema v posameznih
prostorih.
Od 15. novembra 1976 do 16. februarja 1977 sem bil
član ekipe Jugoslovanske misije za tehnično pomoč Kubi
kot strokovnjak za instalacije pri INIT (Instituto Nacional
de la Industria Turistica) v Havani skupaj z arh. Janezom
Lajovicem, arh. Mihajlom Šoltesom in hotelskim tehnologom Antonom Veličanom.
Ko so bile stolpnice na Trgu republike končane, smo
začeli projektirati Cankarjev dom. Pri klimatizaciji sem
imel največje težave z akustiko. Med predstavo se v dvorani ni smelo slišati delovanja klimatskih naprav, kar
sem lahko dosegel samo s posebnimi dušilniki šumov.
V 80. letih je podjetje IMP delalo na več projektih v
Iraku. Tam je bil tudi naš projektivni biro, ki je sproti projektiral tudi zahtevnejše projekte. Ker so bile zveze s projektivnim birojem v Ljubljani prepočasne, so me leta 1982
poslali za več mesecev v Irak. Tam sem nadziral in pomagal pri projektih, ki jih je podjetje IMP izvajalo v Bagdadu.
Zelo zanimiv je bil eden mojih zadnjih projektov, za
pridobivanje toplotne in hladilne energije iz morske vode
za potrebe Inštituta Dr. Simo Milošević v Igalu v Črni gori.
Inštitut stoji ob morski obali, za njim so visoki hribi, zato
bi v taki okolici večja kotlarna preveč onesnaževala zrak.
Edina rešitev je bila toplotna črpalka na morsko vodo,
ki je povsem brez izpuhov. Problem je v pravilni regulaciji naprav in marsikdo, celo dobavitelj strojev, ni verjel,
da bo toplotna črpalka delovala. Kljub vsem pomislekom je projekt uspel.

V Iraku leta 1982

Strojnica toplotne črpalke v Igalu leta 1986

foto Janez Lavrenčič
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foto Jože Pust

Govor na družinskem praznovanju leta 2005 foto Boštjan Gspan

Sodeloval sem tudi s projektantoma iz rodu Kerinov
in Stritarjev: z ing. Josipom Didkom pri tovarni v Derni
v Libiji in z arh. Mihom Kerinom pri Bežigrajskem dvoru
v Ljubljani.
Ko sem bil vodja razvojnega oddelka, sem z dvema
diplomiranima računalničarjema in računalniškim
oddelkom IMP uvajal računalništvo v projektiranje
instalacij. Pri teoretično zelo zahtevnem izračunu toplot
nih obremenitev stavb sem se povezal s prof. Brankom
Gašperšičem na Fakulteti za strojništvo, ki smo ga nato
uporabili pri našem projektiranju z računalnikom.

Projekt Enotni popisi instalacijskih del je omogočil
računalniško stroškovno spremljanje instalacijskih del
od idejne zasnove do končne predaje objekta investitorju.
Vanj je v celoti investiralo podjetje IMP. Izvajali so ga sodelavci iz več tedanjih TOZD-ov pod vodstvom ing.
Miklavža Kržana za cevne instalacije, ing. Janeza Mihelčiča za elektroinstalacije in mene za klimatizacijo;
administrativna dela je vodil ing. Franc Zatler.
Po upokojitvi leta 1995 sem popolnoma opustil
projektiranje. Bolj sem se lahko posvetil tistim zanimanjem, ki med rednim delom niso bila mogoča. Z
žena Evo sva bila lahko več z vnukoma Jakom in Tino
ter uživala v njuni družbi. Skupaj smo bili na počitnicah
na morju in na Dolenjskem, ko sta bila njuna starša
Barbara in Boštjan v službi.
Novo poglavje se je v mojem življenju začelo s smrtjo
maminega brata Lada Košaka, ko smo se Košakovi bratranci dogovorili, da bomo raziskali Košakov rod. Iz
arhivov, knjig, starih časopisov in ostalih virov sem
spoznal način življenja prednikov. Z Evo sva obiskovala
pokopališča in vasi, kjer so živeli. Ponekod sva celo srečala
domačine, ki so se spominjali, kje so nekoč prebivali
ljudje z našimi priimki. Ob tem delu sva se z Evo veliko
pogovarjala o zgodovini in dogodkih, ki so jih doživljali
naši sorodniki. Tudi sama sva se veliko naučila o naši
polpretekli zgodovini.
Peter Gspan

3 krat 50 na Starem gradu
V nedeljo, 11. 9. 2016 smo se na
Starem gradu, pod Sabinino gostoljubno streho dobili otroci, vnuki
ter pravnuki od Janeza in Tončke
Banič iz Broda.
Praznovali smo kar tri petdeset
letnice! Naši slavljenci so bili: Mojca
Stopar, Marta Strgar in Jure Herlah.
Zaželeli smo jim vse najboljše še za
naprej.
Med zorečimi trtami in ob polnih
mizah in kozarcih smo se imeli res
lepo, kar se zagotovo vidi tudi na
skupinski sliki.
Se že veselimo naslednjih okroglih obletnic, ki jih bomo zagotovo
tudi obeležili!
Lep pozdrav,
Suzana Simič
Praznovanje pri Sabini Banič
foto Radovan Nikič
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Šah v vrtcu
POVZETEK
Šahiranje otrok v šoli je nekaj
povsem normalnega. Včasih
marsikdo ne razume, kako lahko
otroci toliko časa presedijo skoncentrirani pred šahovnico. Zlasti
laiki gledajo z nezaupanjem na
otroke, kaj šele na starše in mentorje. Kot vsak šport tudi šah zahteva celosten in odgovoren pristop do treningov in tekem.
Kaj pa šah v vrtcu? So otroci pri
petih letih sposobni usvojiti pravila
igre ali je to še prezgodaj? Ali jim lahko odrasli pomagamo pri spoznavanju igre ali je bolje prepustiti otrokom, da se sami učijo eden od drugega? Pred podobnimi vprašanji
sem se znašla pred nekaj leti.
UVOD
»Množica črnih in belih kvadratov, množica črnih in belih figur v
nepodkupljivem tiktakanju ur od prvih potez do remijev in matov. Med
vzporedniki in meridiani vsi smo v
tej igri zaznamovani. Z njo mehanizem mojstrskih ur meri življenje
navadnih figur.« (Kajetan Kovič)
Šah je edina igra, kjer še tako pameten računalnik ni močnejši od
človeka.
Najstarejše ohranjene šahovske
umetnine segajo v 9. stoletje. Šah je
zanimiva in lahko dostopna, družabna, vendar borbena igra, ki ne
pozna razlik med spoloma in je
materialno nezahtevna.
JEDRO
Kaj pa šah in otroci v vrtcu? S to
igro se otroci naučijo različnih sposobnosti od vodenja, odločanja, logike do odgovornosti. S šahom krepijo
spomin, sposobnost zbranosti in
osredotočenosti ter zmožnost koncentracije. Šah spodbuja intelektualni

razvoj, zlasti vpliva na razvoj logičnega razmišljanja. Oblikuje in vzgaja
značaj. Šahovska partija ni samo spopad dveh oseb, ampak tudi kosanje
dveh volj in značajev.
Razvija samodisciplino, samokontrolo, objektivnost in ekonomičnost ravnanja. Omogoča boj in nepopustljivost tudi v na videz brezupnih situacijah. Spodbuja uspešne
strategije boja z negativnimi čustvi
in osebnostno čvrstost.
KDAJ ZAČETI
OTROKA UČITI ŠAH?
Menim, da takrat, ko je sposoben
razumeti in si zapomniti pravila.
Kasneje se bo naučil še sklepanja.
Nekega dne je Špela v vrtec prinesla šah. Ker ga igra njena sestra, se
ga je naučila igrati tudi ona. Nekateri
otroci v skupini so igro poznali, ker
so jo igrali z dedki in babicami. Tako
je kar nekaj otrok prineslo v skupino
šah. Otroci so opazovali tiste, ki so
šah znali igrati, in spraševali o pravilih igre.
S pomočnikom sva ugotovila, da
morava nekaj ukreniti. Šahovske
komplete sva si izposodila v šoli,
tako da je vsak otrok, ki je želel
igrati, to lahko počel. Želeli pa so
igrati vsi.
Glede na živahnost skupine me
je presenetilo, da lahko pri igri tako
dolgo sedijo pri miru in razmišljajo.
Preko igre so se učili osnovnih potez, usvajali pravila, pridobivali orientacijo v prostoru, poimenovali figure
in usvajali štetje.
Pri poimenovanju figur, njihovi
postavitvi in usvajanju prvih pravil
sva lahko s pomočnikom aktivno
sodelovala, saj oba šahirava. Otroci
so zelo uživali, če so nasprotniku
lahko vzeli veliko figur, o tem, kaj je
mat, pa še niso razmišljali.
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Članek je bil objavljen v
zborniku Miselni izzivi v vrtcu.

CILJI:
Matematika
j Otrok razvija miselne operacije,
ki so osnova za seštevanje in odštevanje.
j Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico.
j Otrok se seznanja z verjetnostjo
dogodkov in rabi izraze za njeno
opisovanje.
j Otrok išče, zaznava in uporablja
različne možnosti rešitve problema.
j Otrok spoznava prostor, njegove
meje, zunanjost, notranjost.
j Otrok se uči orientacije v prostoru.
Družba
j Otrok lahko rahlja stereotipe, povezane z razliko med spoloma.
j Otrok lahko razvija sposobnosti in
načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih
odnosih z enim ali več otroki.
j Otrok se seznanja s pravili pri igri
(usvoji pravila gibanja figur in
glavna pravila igre).
Jezik
j Otrok v vsakdanji komunikaciji
posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in
odraslimi (neverbalna in verbalna
komunikacija).
j Otrok doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov.
j Otrok razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja
pri igri.
Umetnost
j Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji
in uporabi sredstev in prostora.
(Kurikulum za vrtce, 1999)

z otroki, ki so tako zavzeto pripravili
figure in potem razmišljali in razmišljali, kako bi naju premagali.
Otroci so res neverjetni. Nekateri
si niti čevljev še niso znali zavezati,
pa so nama brez težav dali šah mat.

Otroci in mentor Ahmatovič pri simultanki

Zmaga Glogovec zagovarja ugotovitev, da so pri otrocih od drugega
do šestega leta starosti najboljši pokazatelji njihove nadarjenosti naslednje osebnostne lastnosti in
vedenja:
j Nadarjeni otroci imajo zelo razvite
jezikovne sposobnosti.
j Mnogi nadarjeni otroci znajo brati
že pred vstopom v šolo.
j Nadarjeni otroci veliko vedo o različnih stvareh.
j Nadarjeni otroci dojemajo odnose
vzrok-posledica in uvidijo bistvo.
j Nadarjeni otroci so dobri in hitri
opazovalci.
j Pomembna značilnost je radoved
nost.
j Nadarjeni otroci imajo dober spomin.
j Nadarjeni otroci so ponavadi zelo
samostojni.
j Mnogi nadarjeni otroci imajo izreden smisel za humor.
(Glogovec, Žagar, 1990)
ŠAHMATOVIČ
Minevali so dnevi, tedni, meseci,
v naši skupini pa smo še kar naprej
šahirali. Videla sem, da kljub težavnosti igre to ni bila muha enodnevnica. Odločila sem se znanje
otrok strokovno nadgraditi.
Svoje spoznanje in ugotovitve
sem predstavila staršem in vodstvu.
Od enih in drugih sem dobila pod-

foto Helena Banič

poro in soglasje, da k sodelovanju
povabim strokovnjaka na tem področju.
Tako sem se z gospodom Ahmatovičem, dolgoletnim mentorjem
šolskega šaha, dogovorila za obisk v
skupini. Otrokom je pokazal nekaj
osnovnih potez in z njimi odigral
partijo. Dogovorila sva se, da bo prihajal enkrat tedensko. Njegove urice
je obiskovalo kar petnajst od dvajsetih otrok. Komaj so čakali sredo,
da je prišel gospod »Šahmatovič«.
Tako so mu dali ime.
Šahovski napredek se je poznal
tudi na socialnem področju. Otroci
so se med igro družili, pomagali drug
drugemu, se dogovarjali in se ob tem
zelo zabavali v »šahovskem kotičku«.
ŠAH MAT
Ob koncu šolskega leta so naju
otroci z igro velikokrat presenetili.
Nekateri so naju gladko premagali.
Za seboj so imeli že nekaj tekmovanj, kjer so se dobro odrezali.
Nikoli nisva časovno omejila igre.
Vedno smo odigrali partijo po pravilih, četudi je bilo velikokrat nekaterim otrokom težko priznati
poraz in je pritekla kakšna solza.
A poraz je bil v trenutku pozab
ljen in želja po zmagi je bila močnejša. Po igralnici se je kmalu zaslišalo: »Helena, Gregor, gremo šah?«
Seveda sva oba z veseljem zaigrala
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Če izhajamo iz predpostavke, da
je v predšolskem obdobju vsak otrok
na nek način potencialno nadarjen,
da lahko vsak na nekem področju
dosega več in dela bolje, je nujno, da
so obogatitvenih programov deležni
vsi. Stalna skrb za zagotavljanje udob
nega in za učenje spodbudnega
okolja za vse otroke je ena izmed
naših prednostnih nalog. Tako aktivno spodbujamo »široko polje pravice
do izbire in drugačnosti ter možnost
za poglobljen razvoj določenega
vidika oz. področja« (Kurikulum
za vrtce, 1999).
ZAKLJUČEK
Otroci, ki so začeli šahirati v vrtcu,
so sedaj v tretjem razredu. Nekaj se
jih je že uvrstilo na državna prvenstva in tam doseglo lepe rezultate.
Ugotovila sem, da so se otroci ob
igranju šaha naučili zbranosti, odločanja, logičnega mišljenja, prevzema
odgovornosti in spoštovanja pravil.
Urili so spomin. Šah otroke uči, da
poraz ne pomeni neuspeha, temveč
se iz njega nekaj naučijo.
Igra je primerna in koristna tako
za dekleta kot za fante, za nadarjene
in manj nadarjene.
Čeravno se šah redko omenja kot
igra, vsekakor igra je. Ali pa je še kaj
drugega, je odvisno od posameznika,
za katerega vsak spopad ostaja njegova
lastna pustolovščina.
Helena Banič,
vzgojiteljica
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Piknik društva K & S
– Velike Malence 2016
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Kerini in Stritarji
v gosteh pri SRD
Slovensko rodoslovno društvo (SRD) je organiziralo posvet in razstavo rodoslovnih dokumentov, genealoških debel in drugih gradiv v dvorani Slovenskega svetovnega kongresa. K ponovnemu sodelovanju
nas je povabil predsednik društva Peter Hawlina. Radi
smo se odzvali povabilu s prikazom družinskega drevesa s stanjem ob zadnjem pikniku 5. septembra 2016,
z dvema osnutkoma prapora K & S, z drugim zbornikom K & S in s kolekcijo vseh številk časopisa Trte.
Srečanje je bilo namenjeno triinpetdesetim ameriškim Slovencem, navdušenim rodoslovcem, ki so
preživeli tri dni na obali v Portorožu; v ponedeljek,
19. septembra, ob 11.30 pa so se udeležili posveta na
Cankarjevi 1/IV v Ljubljani, v dvorani Slovenskega
svetovnega kongresa, kjer uživa gostoljubje tudi SRD.
Ob odprtju razstave in posveta so zbrane pozdravili predsednik slovenskega svetovnega kongresa dr.
Boris Pleskovič, glavna tajnica Slovenske izseljenske
matice Jasmina Ilič in predstavnik Urada za Slovence
v zamejstvu in po svetu vlade RS dr. Zvone Žigon.
Uvodno predavanje je imel Peter Hawlina, ki je
kratko opisal delovanje SRD s poudarkom na sodelovanje z rodoslovci iz Amerike. To je bil uvodni posvet
pred njihovim obiskom dostopnih rodoslovnih arhivov v Sloveniji, kot npr. Nadškofijskega arhiva v Ljubljani, arhivov v Mariboru in kjer koli na terenu, kjer
so matične knjige v okolici krajev, kamor sežejo korenine izseljencev. Povezave jim je pomagalo vzpostaviti Slovensko rodoslovno društvo. Nekaj prisotnih
se je vključilo v razpravo. V kratkem so povedali, kaj
so že naredili, v upanju, da bodo osebno še kaj več
izvedeli iz matičnih knjig in arhivov, in da neizmerno
cenijo pomoč SRD pri njihovih raziskavah. Tako so
na terenu delovali še ves teden.

Naši eksponati so bili na voljo na razstavi en teden,
celotna razstava pa morda ves mesec.
Andrej Kerin

Poslušalci in kotiček K&S

Predavanje Petra Hawline

Kotiček K&S na razstavi

Vse Trte in zbornik
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Andrejevih
sedemdeset trgatev
Grozdje je že bilo sladko, nekateri neučakani sosedje so že trgali.
Sicer pa je bil september. In v soboto,
10. septembra 2016, smo se zbrali
sredi vinogradov v Kerinovi zidanici,
ker se je Drejče Kerin z Broda domislil, da je zdaj nepreklicno na vrsti že
njegova sedemdeseta trgatev. Po poš
ti je prišlo lepo oblikovano vabilo,
da se mu pridružimo pri napornem
delu, in takoj smo bili za. Nabralo se
nas je kar nekaj od blizu in daleč, da
bi se skupaj z njim poveselili vesele
obletnice.
Od daleč se je zdelo, da se ne dogaja nič posebnega razen tega, da se
skuša preveliko število avtomobilov
stlačiti na premajhen parkirni prostor. Ko pa si prišel bliže, ti je z razlogom zastal korak: že pred hramom
so na starem lajtu na goste čakale domače dobrote in seveda sredstva za
dezinfekcijo grla. In veseli gostitelji,
ki so komaj čakali, da se jim pridružimo in skupaj z njimi nazdravimo za dobrodošlico. Vreme je bilo
izvrstno, ne prehladno in ne prevro-

če, ravno prav za veselje ob obloženi mizi in pravi pijači iz sodov v
sosednjem prostoru. Kletni prostor
je postal prava restavracija z več zvezdicami: ne samo na pogled, ampak
tudi po vsebini. Dve vrsti dolgih,
izbrano pogrnjenih miz sta podžigali
fantazijo in obetali bogate kulinarične užitke. Vendar je samo dogajanje
potem prekosilo vsa pričakovanja.
Zgornji prostor v zidanici se je
namreč za to priložnost spremenil
v vrhunsko restavracijsko kuhinjo,
v kateri je kraljevala Janja. In iz nje so
prihajala vedno nova presenečenja
in slastne dobrote. Ne samo paša za
oči! Vsem, ki niste utegnili priti, je
resnično lahko žal. Zato raje pustimo to.
Slavljenec Drejče se je ves čas kar
dobro držal, čeprav je imel v začetku
očitno malo treme, vendar popolnoma po nepotrebnem. Normalno, to
se ti v življenju zgodi samo enkrat!
Pa saj ni bil sam: ob njem je bila za
oporo ves čas vsa njegova najbližja
družina: Marinka, njegova lepša

Andrej bere čestitko Drejčetu

Slavljenec s Torto

Etiketa za cviček darilo Grege Cuzaka
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polovica, in oba, sicer nevidna, pa
povsod prisotna glavna organizatorja Andreja in Simon. In seveda
vnuka in vsi ostali po širšem sorodstvenem spisku.
Za presenečenje in slavljenčevo
posebno veselje so poskrbeli pevci
in godci, tako da si bo Drejče tole
trgatev (let!) nedvomno zapomnil.
Mi vsi mu želimo še naprej veliko
veselja in po tiho upamo, da se bomo
v še večjem številu lahko spet zbrali, najkasneje pri naslednji okrogli
številki.
Te trgatve se ne nehajo kar tako,
res pa je, da kar prehitro pride
nova. Zatorej Drejče: bodi vedno
dobre volje in pričakal boš še veliko
lepih trgatev!
V veselju se je družil
tudi Peter Povh.

Slavljenčeva najožja družina s torto (z leve Janja, Simon, Maks, Zala, Drejče, Andreja
in Marinka)					
foto Andrej Kerin ml.

Vsi zbrani na praznovanju Andrejevega jubileja 70 let

foto Andrej Kerin ml.
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ZADNJE NOVICE

Srečanje Štefinov,
Gnezd in Kerinov

Štefini, Gnezde in Kerini na litijskem mostu čez Savo

foto Andrej Kerin ml.

Kerinovi iz Ljubljane smo 21. avgusta 2016 po elektronski pošti prejeli spodnje vabilo:
Dragi Štefinovi, Gnezdovi in Kerinovi!
Čas beži in minila so že štiri leta, odkar smo se zadnjič videli. V štirih letih se je veliko zgodilo in skrajni čas je,
da si te novice izmenjamo. Letošnje srečanje organizira Bojan s Pogonika, jaz pa sem zadolžena za pošiljanje
vabil in zbiranje prijav. Srečanje bo
V SOBOTO, 10. SEPTEMBRA 2016 OB 12. URI V LITIJI, V KAVARNI IN OKREPČEVALNICI PRI MOSTU.
Prisrčno vabljeni, veselimo se srečanja z vami!
pozicija spletnega
Lep pozdrav, naslova
Maja z Unca
Seveda smo se vabilu odzvali, saj že veste, da se je
najina mama Mirca pisala Štefin. Potrdila sva prihod na
srečanje, ki se je žal časovno prekrivalo s praznovanjem
v Razkrižah in tako smo tako nekoliko zamudili prazno37 mm
vanje Drejčevih 70 let. Bilo je zanimivo poklepetati s
sorodniki in dopolniti rodovnike, ki smo jih razprostrli
na steno prijetnega lokala, saj je bilo res nujno treba dopi2r
sati novorojence. Pred našim odhodom v Razkriže smo
se slikali na litijskem mostu in se razšli s preostalimi, ki
so krenili na grad v Pogoniku. Vsak udeleženec je prejel
r
w w w. k r k a . s i
še kozarček medu za spomin na srečanje.
Andrej in Miha Kerin
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