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NOVA SEZONA IN MEJNIKI
Za nami so poletje, počitnice, naše tradicionalno redno srečanje in druženje,
devetdeseta številka Trt in …? Vsi smo spet pri svojih vsakodnevnih obveznostih.
Vse je spet kot poprej. Kaj res? Meni se vedno dozdeva, da je prav v začetku jeseni
nov začetek, nov krog, da je poletje s počitnicami tisti vmesni čas in da je konec
poletja mejnik, ki nas vsako leto znova opomni, da se spet pričenja nov skok v nezna
no. Zakaj tako? Ker smo vse leto od lanskoletne jeseni do zdaj, do nove jeseni, vlagali
delo, napore, čas in energijo v vse mogoče, od učenja do zidanja hiše. In upam seveda,
da tudi v kvalitetno lenarjenje v poletnih mesecih. Z jesenjo pa smo spet na začetku.
Plodovi našega dela so tu. Grozdje v vinogradih je pobrano, vino zori na varnem po
hramih. Narava pa se pripravlja na zimski počitek, da bi spomladi z novim poletom
in z novim veseljem spet lahko začela vse od začetka. Še bolje, nadaljevala tam, kjer
je končala do zime. Mi pa začenjamo s pripravami na »tek« do trenutka, ko bodo spet
počitnice.
Konec koledarskega leta je pri nas povezan, oziroma zapovedan, z vesoljskim ciklom
oziroma s položajem sonca glede na severno poloblo naše Zemlje. Tam, kjer smo doma.
V Avstraliji je seveda vse drugače in postavljeno na glavo. To me je v mladosti zelo za
skrbelo. Kaj ljudje tam spodaj hodijo naokrog prilepljeni na zemeljsko površje in visijo
z glavami navzdol, v prazno, v vesolje? No, očitno je vse relativno. Vse je odvisno od
gledišča oziroma je povezano s točko, s položajem, od koder motrimo vse okoli sebe.
To torej pomeni, da si lahko vedno tudi sami določamo in izbiramo mejnike. In
konce. In nove začetke. Pravzaprav imamo kar veliko možnosti, če si seveda upamo
misliti na tak način. Zato je tudi lepa, okrogla številka naših Trt le ena od mogočih,
ki lahko pomenijo marsikaj. Meni se na primer zdi, da smo kar vztrajni in uspešni. Kako
bo šele potem, ko bomo, kar zelo kmalu, prispeli do stote številke! Najbrž bo to mejnik,
spodbuda za nov začetek, za novih sto, kajne?
Peter Povh
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Srečanje Kerinov in
Stritarjev na Vrhniki
Prva sobota (tokrat nedelja) v
septembru je že leta rezervirana
za srečanje Kerinov in Stritarjev.
Kaj nam pomeni širša družina, se
zavedamo še najbolj, ko nam živ
ljenjske situacije odnesejo tla pod
nogami. Takrat se želimo na nekaj
nasloniti, potrebujemo še posebno
zaščito. V mislih se zavemo, da ima
mo nekoga, ki nam pomeni več kot
prijatelji, kot družba, v kateri dela
mo in živimo, naša širša družina.
Vsaj meni pomeni to poseben ste
ber v življenju. Že večkrat sem ču
tila notranjo moč, ki sem jo črpala
iz vedenja, da sem del družine Keri
nov in Stritarjev. Zato je toliko po
membneje, da se vsaj enkrat letno
srečamo, si ob stisku roke pogle
damo v oči in si pritrdimo, še smo
tukaj, še smo eden za drugega.
Nazadnje so nas najaktivnejši
člani Marko, Jože, Andrej in ostali
ljubljanski organizatorji povabili na
Vrhniko, ne nazadnje je letos Can
karjevo leto. Ivan Cankar nas vedno
znova spominja, naj Slovenci ne bo
mo hlapci, in to je v današnjem sve
tu še vedno izziv. Pisatelj je preko
svojih del še vedno aktualen in ga
spoštujemo. Kdaj smo bili nazadnje
na Vrhniki? Večina že dolgo ne, tako
smo se tudi zaradi tega z veseljem
odzvali vabilu, mislim, da kar v ve
likem številu. Samo Baničev nas je
bilo 48, vseh skupaj bi rekla skoraj
90. Mi trije smo prišli z očetom in
Dragico. Oče se je odločil, da ne gre
mo v muzej, torej smo se povzpeli do
do cerkve na Sveti Trojici. Tam smo
uživali v razgledu in miru, bili smo
sami, za nekaj časa sta se pridružila
Vidka in Božo, ostali ste bili v mu
zeju … Tisti občutek, da smo bili
srečni, me ne bo zapustil. Dragica se
je dva tedna kasneje nepričakovano
in pretresljivo za večno poslovila od

nas. Ostal bo lep spomin, odtisnjen
v srcu in mislih.
Najlepše pri naših druženjih je,
ko gremo ponavadi pod kozolec,
tudi letos v Ohonici pri Borovnici.
Kdo ni bil tam prvič? Ljubljančani
so nas pričakali z odličnim bogra
čem, ki se je res prilegel. Vedno
prinesemo tudi svojo hrano in jo
potem delimo. Ali boš poskusila moj
zavitek, pito, pecivo, sadje, grozdje,
vino …? Vsega je v obilju in vse je
iz domače kuhinje, vrta, vinogra
da, kar je še posebej hvalevredno.
Kmalu se porazdelimo v skupine in
začnejo se pogovori, kako ste pre
živeli poletje, kaj je novega, kako so
otroci, a so doštudirali, kam so se
vpisali, kako zdravje pri starejših,
vse nas zanima. Zvemo najnovejše,
ja, v eni družini bodo zibali. Kako
to, da nekateri niso prišli, a so v redu?
Gledamo, kako rastejo najmlajši, in
se smejimo njihovi glasnosti, kako
raste osnovnošolska mladina, ki se
razposajeno podi naokrog, tokrat po
travnatem igrišču. A so vse tete in
strici še pri moči? Pogrešamo Janeza
in Olgo, teto Mici. Želimo si, da bi

lahko še kdaj prišli. Spomnimo se
preminulih, vidimo njihove vnuke
in smo zadovoljni, da so prišli.
Ker nas je kar nekaj še vedno
mladih po razmišljanju, se ponavadi
odločimo in gremo na pohod, da se
malo pretegnemo, da ne bomo samo

Pogled na zemljevid porečja Ljubljanice
foto Miha Kerin

Zbrani pred ogledom stalne razstave »Moja Ljubljanica«
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foto Andrej Kerin ml.

Vodička druge skupine ob uvodnem predavanju

foto AK

Reliefni prikaz Vrhnike in okolice v današnjem času
foto Miha Kerin

Udeleženci so zavzeto prisluhnili predavanju

foto AK

Udeleženci srečanja s podžupanom Vrhnike Jankom Skodlarjem
pred kulturnim centrom 			
foto AK

Muzej premore izredno bogato zbirko posodja, orožja in drugih
najdb iz davnine				
foto AK

Našega družinskega srečanja se je udeležil tudi
Janko Skodlar. Pričakal nas je pred vrhniškim mu
zejem. Predstavil nam je Vrhniko, in to v preteklem in
sedanjem času. Iz opustošene občine, v kateri so pro
padla svetovno znana podjetja, pa ne zaradi ekonom
ske krize – vemo, kdo je kriv za to – je nastala sodobna
in uspešna občina. Pri tem ima veliko zaslug tudi
Janko Skodlar, ki mu je s pridnostjo, vztrajnostjo in
iznajdljivostjo uspelo zagotoviti nepovratna evropska
sredstva, z uspešno organizacijo pa je realiziral mnogo
projektov. Danes stojimo pred enim takih objektov, to
je pred vrhniškim centrom.
Simon Perko
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jedli. Tokrat nas je Marta pozvala, da gremo v sotesko
Pekel. Kar veliko se nas je odločilo in smo plezali celo po
skalah, da smo prišli do najvišjega slapu. Nekaj najodloč
nejših – Joži, Matej, Andrej, Svit – je vztrajalo čisto do
vrha, naša lepa mlada dekleta Lina, Neli, Julija so jim
nekaj časa sledila. Vidim, da smo športni navdušenci,
kar je lepo in prav.
Še mlajši so ostali na piknik prostoru in igrali nogo
met, najmlajši so pod Urškino taktirko poslušali pravlji
ce. Najstarejši so po skupinicah modrovali, po mojem
mnenju jim je bilo lepo gledati živahno mladino.
Miha, Andrej ml. in Andrej so nas povabili na sku
pinsko fotografiranje, mi jim veselo pomahamo v objek
tiv, vsako leto znova. Potem se iščemo na skupinski
fotki v Trtah. Nekateri, npr. moj oče Lojze, imajo zelo
lepo urejen arhiv časopisa Trte, vseh številk lepo po vrsti
v fasciklu, kar je občudovanja vredno. Verjamem, da je
še kakšen med vami, ki jih arhivira. Naš predsednik
Andrej vedno pove nekaj spodbudnih besed, tudi tokrat
smo mu na koncu zaploskali.
Nisem vsega napisala, samo svoje vtise, marsikaj bi
še lahko dodala, tudi o muzeju, kjer je bila predstavljena
Ljubljanica, a žal nisem bila tam. Sem pa slišala od dru
gih, da je bilo zelo lepo in zanimivo, torej organizatorji,
hvala, res ste se lepo potrudili!
Domov se vedno odpeljemo prijetno razpoloženi,
ponavadi se v avtu še pogovarjamo o prvih vtisih. Ugo
tavljamo, da v tem delu Slovenije – Borovnica in Ohoni
ca s sotesko – pa res še nismo bili, zato je koncept, da so
naša srečanja tudi v drugih krajih Slovenije, dobrodošel.
Seveda se veselimo novega srečanja naslednje leto.
Pridimo vsi, to je naša želja.
Andreja Banič Zebec

Vzpon po klancu do domačije Ivana Cankarja
foto Andreja Banič Zebec
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Polona in Barbara ob slapu v Peklu

foto Jure Herlah

Ob stoletnici smrti Ivana Cankarja so z znamenji obeležili
hiše, povezane s pisateljem
foto Andreja Banič Zebec

Na klancu izpred Cankarjeve domačije nekoliko razočarani
odhajamo, ker nam je niso odprli foto Andreja Banič Zebec

Irena Iskra v vlogi gostje in Simon Perko kot organizator in delitelj bograča presenečenja
				
foto Miha Kerin

Najlepše pri naših druženjih je, ko gremo po navadi pod kozolec …

Polona se veseli priznanja zakoncema
Winkler za organizacijo piknika 2017
foto Andrej Kerin ml

foto Andrej Kerin ml.
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Ura pravljic
na pikniku

Piknik 2018
skozi oči
najstnikov

Takole smo se na septembrskem pikniku Kerinov in
Stritarjev zbrali najmlajši in napeto poslušali pravljice,
ki nam jih je zelo doživeto pripovedovala »teta« Urša.
Najprej nam je povedala zgodbico o majhni hišici sredi
velikega mesta, potem smo pa tudi mi pripovedovali
zgodbe ob ilustracijah, ki nam jih je pokazala.
Dve leti in pol stari Benjamin Filip je mirno spremljal
pripovedovanje in sodeloval s svojimi idejami, čeprav
smo sedeli pred knjigami nekaj več kot pol ure. Tudi
starejši otroci so se zelo vživeli v pripovedovanje in se
ob tem zelo zabavali. Kot odraslo mamico, ki naj bi le
spremljala svojega otroka pri uri pravljic, me je presene
tilo vprašanje: »Sonja, kaj bi pa ti vzela s sabo na pot
nad mestom?« Rabila sem kar nekaj časa, da sem pre
klopila misli na otroško domišljijo in se odločila, kaj
vzamem s seboj.
Draga Urša, hvala za tako prijetno pravljično urico,
ki je minila, kot bi mignil.
Sonja Kerin Krek

V prvem delu srečanja smo si ogledali voden ogled po
razstavi Moja Ljubljanica. Tu nam je bilo najbolj zanimi
vo, kako se je skozi zgodovino spreminjalo življenje ljudi
ob Ljubljanici. Name je največji vtis pustil 15-metrski de
blak/drevak (čoln narejen iz debla), saj nisem vedel, da
lahko tak čoln pelje tako veliko težo in se ne potopi.
V drugem delu srečanja pa smo odšli do kozolca v
Ohonici, kjer smo imeli piknik. Tam nam je bilo bolj
všeč, saj smo lahko jedli. Ko smo fantje odšli pogledat na
kozolec, nismo pričakovali takšnega razpleta. Dekleta so
nas namreč zaklenila, tako da nismo mogli ven. A fantje
kot fantje smo hitro našli rešitev. Starejši fantje smo sko
čili s kozolca in problem je bil rešen. V bližini je bil tudi
potok, čez katerega smo fantje z veseljem hodili preko ne
da bi si zmočili noge. Družili smo se, igrali športe in se
zabavali. Imeli smo možnost obiskati tudi sotesko Pekel,
a smo se raje posvetili svoji zabavi. Imeli smo se čudovito
in že nestrpno čakamo na naslednji piknik.
Tim Kovačič

Aljaž strumno odgovarja na vprašanje

Mladež ob razpoložljivih igralih

foto Miha Kerin

Uršinega vprašanja je bila deležna tudi mamica Sonja
Foto Miha Kerin
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Nina se vzpenja v soteski Pekel

Foto Miha Kerin

Foto Barbara Herlah

KRIŽANKA

Bogata jesen
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Draga Dragica,
dovoli, da ti v imenu Društva
Kerinov in Stritarjev spregovorim
nekaj besed ob zadnjem slovesu.
V naših vrstah si se pojavila kot
sončni žarek, nedvomno za tvojega
sopotnika Lojzeta Baniča nekaj let
potem, ko nas je mnogo prezgodaj v
začetku leta 1999 zapustila Lojzeto
va prva soproga Cveta. Dobro deset
letje in pol si ostala ta žarek tudi za
vse Kerine in Stritarje, ki se vsaj
enkrat letno zberemo na srečanju
ali pikniku.
Vsakdo izmed nas je začutil
žarek topline že ob prvem srečanju
in potem vsakokrat, ko smo se spet
sestali in pokramljali, se veselili ob
kakšnem kulturnem dogodku ali
celo koncertu naših članov in članic
z nastopi od najmlajših glasbenikov

do nas, starejše generacije, ki zdaj
vse bolj prehaja v najstarejšo.
Ko smo pevci oktobra 2011 pri
pravili podoknico presenečenja Loj
zetu na vikendu ob njegovi 80-letni
ci, si se izkazala tudi kot odlična
gostiteljica in hitro smo se vsi za
pletli v prijazen klepet. Spet je po
sijal žarek dobrote.
Leta so tekla in postali smo is
kreni prijatelji.
Skupaj smo si ogledali veliko
zanimivosti Slovenije, od otoškega
mesta Kostanjevice z galerijami,
Posavskega muzeja v Brežicah, Lju
bljanskega gradu, najstarejše trte v
Mariboru, repnic na Bizeljskem pa
vse do Vrhnike ob stoletnici smrti
našega največjega pisatelja Ivana
Cankarja in tradicionalnega pikni

Dragica

Lojze in Dragica ob enem zadnjih skupnih počitkov

foto Andreja Banič Zebec
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ka, tokrat pri Ohonici, prav blizu
Pekla pri Borovnici.
Ko sem z vama skupaj odhajal
od domačije Ivana Cankarja proti
pikniku, sem začutil, da sta res ide
alen par, in na glas sem razmišljal, da
prav strumno korakata, z roko v
roki, brez kakšnega šepanja. Takrat
si se oglasila hudomušno: »Seveda,
ko sem jaz prava bergla!«
Kdove koliko sprehodov sta opra
vila in koliko bi jih še lahko, saj sta
bila oba polna volje do življenja.
Zdaj te ni več!
Ostala nam boš v naših srcih, v
najlepšem spominu.
Naj bo teh nekaj besed iskreno
in globoko sožalje Lojzetu in vsem
tvojim najbližjim.
Andrej Kerin

foto Andreja Banič Zebec

Viktor Račič

Viktor Račič

foto Rožman

Rodil se je v številni družini v Cerkljah ob Krki.
Zgodaj je ostal brez mame, ki je umrla kmalu po porodu
najmlajše hčerke. Pri hiši je ostalo pet majhnih otrok
– Fanika, Vida, Franci, Viktor in Majda – in oče Franc
se je ponovno poročil.
Viktor se je navezal na novo mamo in jo sprejel za
svojo. Po naravi je bil ubogljiv otrok, marljiv pri delu na
kmetiji, v gostilni in trgovini.
Že kmalu po pričetku druge svetovne vojne je bila
družina izgnana v Nemčijo, kjer je pretrpel marsikaj
hudega in o tem kasneje velikokrat pripovedoval.
Po vrnitvi domov so morali začeti vse na novo, saj
so bili hiša in ostali objekti izpraznjeni, poškodovani
ali uničeni. Ostal je na domačiji in jo staršem pomagal
obnavljati z vso vnemo in zagnanostjo. S skupnimi mo
čmi so ponovno postavili na noge tudi obrt.
Z globoko rano ga je zaznamovala vse prezgodnja,
tragična smrt očeta. A kljub temu da sta ostala sama z
mamo, sta s skupnimi močmi pogumno nadaljevala z

delom. Moč je našel tudi v ljubezni svojega življenja – v
Ani, rojeni Kerin, iz sosednje fare, iz Podbočja. Poročila
sta se leta 1956. V zakonu so se jima rodili štirje otroci:
Franci, Bogdan, Darja in Zoran; žal pa je prvorojenec
že kmalu po porodu umrl.
Skupaj z ženo Anico (kot jo je sam najraje klical) sta
uspešno gospodarila in vestno skrbela za družino, ki jo
je imel nadvse rad. Ponosen je bil na svoje tri otroke in
njihove družine. Še posebej pa mu je bilo v veselje in
ponos osem vnukov in sedem pravnukov.
Kljub obilnemu delu doma se je aktivno vključeval v
okolje, kjer je živel. Bil je aktiven član krajevne skupnosti
ter turističnega, gasilskega in lovskega društva. Veselil
se je vsakega napredka kraja in okoliša.
Pred dobrimi tremi meseci mu je hudo zbolela žena
Anica. Več kot pol leta ji je stal ob strani in se boril z
njeno boleznijo, a ta je bila močnejša od njunih skupnih
prizadevanj, da bi jo premagala. Ženino trpljenje je bilo
zanj prepolno žalosti in bolečin, njenega odhoda ni
mogel preboleti. Po 62 letih skupnega življenja ni več
zbral moči, da bi lahko nadaljeval življenje brez nje.
Zakonitostim narave ni moč ubežati in 17. septembra
2018 ob tretji uri zjutraj je preminil v brežiški bolnišnici.
Očetovo življenje, prepleteno z delavnostjo, vztrajnostjo,
srčnostjo in dobrimi deli, ostaja svetel vzor vsem, ki
smo ga imeli radi.
Darja Mandžuka

Kerini in Stritarji kar nismo mogli verjeti, da
je Viki tako hitro odšel za svojo Anico, čeprav
smo se zavedali, da sta prav skupaj uspešno
premagovala težave, s katerimi sta se srečeva
la vse življenje. Spomnim se, kako prijazno sta
sprejela delegacijo našega društva ob čestitkah,
ki smo jima jih namenili ob njuni biserni poro
ki, 60 letih zakonskega stanu. Ostala bosta v na
ših srcih in mislih kot idealen in nadvse gostolju
ben zakonski par.
Predsednik Društva K&S Andrej Kerin

11

ZŽS-ŠPO
Naslov članka je kombinacija osnovnošolskega
predmeta, ki je v prvem delu izbirni – zdrav življenjski
slog, drugi del pa je obvezni predmet – šport. Sicer pa
vsak dan lahko o tem kaj slišimo in preberemo. Če le
mislimo, da nam kaj koristi, moramo ukrepati.
Sama skušam živeti čim bolj aktivno. Že zaradi
dejstva, da sem 17 let delala s šolsko mladino, pri kateri
je bil poudarek na preventivi, se tega še vedno močno
oklepam. Če sama ne bom disciplinirana, tudi od
drugih ne morem tega pričakovati ali celo zahtevati.
Ves čas zaposlitve sem se vozila na delo s kolesom –
vse leto, ob vsakem vremenu, razen v hudi zimi od
novembra do januarja. Zdi se mi pomembno omeniti
tudi, da sem si za prvo plačo v Ljubljani kupila kolo
Poni, preprosto iz razloga, ker nisem mogla prepešačiti
več kot deset kilometrov dnevno za opravljanje pa
tronažne dejavnosti.
Še vedno je moje najljubše prevozno sredstvo kolo.
Ponija nimam več. En moj bicikel – Olympia – je star 30,
drugi – Marin – pa 20 let. Za slednjega me je navdušil
Božo. Marin je prišel zame direktno iz Amerike. Naro
čila sem ga na osnovi testov in priporočil. Čisto sem na
vezana nanj, saj sem z njim prekolesarila več deset tisoč
kilometrov. Že več kot 20 let sem namreč članica društva
Koloart. Večkrat na leto delamo skupinske kolesarske
izlete. Na začetku je bil poudarek na kolesarjenju, z leti
pa vse bolj na kulturi, umetnosti ... To pomeni, da so ko
lesarske ture krajše, pa je zato vse več »arta«.
Letos sem kupila novo, električno kolo. Preprosto,
težave sem imela z vožnjo navkreber. Najprej z dihanjem,

Društvo KoloArt na izletu

foto Božo Sotler
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nato še s koleni. Nismo vedno sposobni vsega norega.
Sedaj pa spet dirkam kot le kaj. Sem pa kar dolgo odla
šala, preden sem sprejela takšno odločitev. In kako sem
izbrala to novo, električno kolo?
V trgovini sem zaprosila, da mi ponudijo: kolo črne
barve (trend), vitke linije – treking, moč baterije 500 W.
In prodajalec mi je po 20 minutah pripeljal ven kolo
CUBO. »Vaauuh!« sem rekla. Nisem hotela Scotta, ker
ima Božo že tri v garaži.
Moja hči in sin me večkrat pohvalita, ker sem aktiv
na. Včasih rečem, dobro, da sem tako zdrava, čeprav
čisto vse tudi ni OK. Pa mi eden ali drugi rečeta, da
mama, saj vendar za to tudi veliko narediš. Stanujeva v
tretjem nadstropju in redno hodim po stopnicah. In če
sem odkrita, kar težko gledam mladino, ko se pelje v
drugo nadstropje ali celo dol z dvigalom. Se mi dviga
pritisk, zato kar malo zamižim, ker imam že itak previ
sokega.
Tudi sicer sem disciplinirana. Jem zdravo, kupujem
slovensko, vsak dan kuham in spijem kozarček cvička.
Zveni kot reklama … Moji prijateljici, ki je zbolela in
imela težave s srcem ter preveliko težo, je kardiolog rekel,
da je ne bo zdravil, če ne bo shujšala. Resno je morala
vzeti njegovo priporočilo, sicer bi ostala brez primerne
terapije.
Za splošno dobro počutje in zdravje priporočajo
dnevno vsaj pol ure hoje ali večkrat tedensko hojo
navkreber, da pospešimo srčni utrip. To izvajam, saj
moram in lahko. Nisem pa kaka planinka, to pa ne. Sem
cepljena Dolenjka, to vedno povem. Obožujem dolenj
ske gričke in dolinice. Lepo kot v Toskani, meni še lepše.
In imam super izgovor, ko me vabijo na razne slovenske
vršace na Gorenjsko. V eno smer je lahko, nazaj pa ne več.
Kolena so tista, ki mi delajo težave. V družini imamo to
menda v genih.
Če se vrnem k naslovu; rada bi vedela, kaj vse poslu
šajo učenci v šoli pri teh predmetih in ali jim bo uspelo
zdravo živeti do starosti, kot jo napovedujejo naši gene
raciji ali našim otrokom. Ne moremo zares vedeti, kaj vse
jih čaka, čeprav se zdi, da imajo vse pod kontrolo. Kakšno
kontrolo? Zemlja je vedno bolj zastrupljena, hrana je
vedno manj zdrava in ljudje so vedno bolj odtujeni.
Velike korporacije so tiste, ki obračajo volan na našem
planetu. Do kdaj še??!!! Kam gremo, gredo?
Torej do konca in naprej ZŽS! Uživajte in ostanite
čim bolj aktivni in zdravi pa lepo pozdravljeni!
Vida Sotler

USTVARJALNI KOTIČEK

Vaza, okrašena z vrvico
Tako zanimive oblike steklenico za olje sem dobila,
da se mi je zdela naravnost primerna za okrasitev. Ko
sem jo oprala, se je izkazalo, da sploh ni zelena, pač pa
je čez belo steklo prevlečena folija, zato sem se odločila,
da jo polepim z vrvico.
Z lepilom za les premažemo del steklenice in nanjo
lepimo vrvico. Začela sem spodaj in šla okrog in okrog
steklenice. Da ne bo zgolj ovita v vrvico, sem dodala še
kroge. Ob dodajanju različnih krogov dobimo majhne
luknjice, ki jih prav tako lahko zapolnimo s kratkimi
koščki vrvice. Vrvica se lepo lepi na steklo, da pa se še
bolj prime, lahko kar povrh dodamo še lepilo. Posušilo
se bo in ga ne bo videti. To velja sploh za majhne koščke
ali za ostre zavoje naših likov, kjer je morda sprva videti,
da se bo vrvica odlepila. Tako se sprimejo vrvice tudi
med seboj in odrezani konci se lepo skrijejo. Če je vrvica
nekoliko debelejša, konce porežemo poševno, tako da
dobimo res oster konec, ki ga lahko lepše zaključimo
in skrijemo.
Daša Kerin Repinc

Potrebujemo:
j steklenico
j lepilo za les
j škarje
j vrvico
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FOTOKOTIČEK

Otroški natečaj
Na otroški fotonatečaj je foto
grafije poslalo šest avtorjev. V to
kratni številki Trt objavljamo po
eno od fotografij vseh sodelujočih
mladih fotografov. Fotografski pod
mladek Kerinov in Stritarjev je pri
speval zanimivo paleto fotografij.
Vsem se zahvaljujem za sodelovanje!
Vabim tudi druge mlade ter
mlade po srcu in duši, da pošljete
svoje fotografije za objavo v foto
kotičku! V naslednji številki bodo
objavljene izbrane serije mladih
fotografov, ki so in bodo poslali
več svojih fotografij.
Alja Pregl

Spirala življenja; avtor: Tjaša Cerkovnik, 14 let

Curek; avtor: Jonas Vončina, 7 let

Naš Buda; avtor: Bart Sotler, 9 let
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Selfi; avtor: Kaja Šubert, 4 leta

Velika glava; avtor: Aljaž Repinc, 5 let

Ulice Dubrovnika; avtor: Kalina Wedam, 11 let

OTROŠKI KOTIČEK

Medved, drevo in ptica

Maks Kerin, 7 let

Tačkamačka		
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Zala Kerin, 4. razred

ZADNJE NOVICE
Iz šolske revije OŠ Martina Krpana:

Drage prijateljice in
prijatelji spletne strani
TrteKids

Brali smo, ogledali smo si,
je Kalina Wedam, 6. a razred, napisala:

ZAKAJ?
Film je zelo čustven in tudi malo žalosten. Vseeno
se mi zdi super. Otrokom oz. vsem ljudem sporoča, da
je vseeno, kako izgledaš, le da si dober človek, in da
moramo na ljudi gledati drugače.
BISTVENI PODATKI:
Deček Avgust (Auggie) ima gensko napako, zato
njegov obraz izgleda drugače. Prvič gre v šolo pri dese
tih letih (5. razred). V šoli se ga vsi izogibajo in se norču
jejo iz njega. Auggie trpi, a mu vseeno ob strani stojijo
mama, oče in sestra Via. Tudi njej ni lahko, saj se nihče
ne ukvarja z njo. Auggie spozna fanta Jacka, s kate
rim postaneta prijatelja.
Celo šolsko leto ga nekdo nadleguje. V šoli v naravi
pa se spopade z nasilnimi dečki in dobi nove prijatelje.

Krka_www_domena_SI.pdf

Kalinin avtoportret

www.krka.si

Vaša spletna stran TrteKids je posodobljena. Po
trudili smo se, da je prijaznejša predvsem otrokom,
npr. poenostavljena je osnovna stran, našli boste raz
lične dodatke za boljše izkušnje z uporabo strani. Če
hočete pogledati stran, je še vedno na istem spletnem
naslovu: trtekids.000webhostapp.com. Če vas skrbi
zasebnost, vam lahko zagotovimo, da TrteKids Google
in drugi iskalniki ne najdejo, kar seveda pomeni, da
bo treba vsakič vpisati naslov ročno. Če potrebujete
pomoč, pa nam kar s spletne strani sporočite!
Vaš Gašper Cerkovnik
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Utrinek
ob čaju

24. oktobra 2018 sem se srečal na čaju s predsedni
kom Društva Kerini in Stritarji Andrejem Kerinom v Lju
bljani na Vojkovi ulici.
V razgovoru sem omenil, da sva se preteklo leto prav
tako srečala na čaju v centru Murgle z dr. Janezom
Baničem, kjer so bili okoli naju sami študentje, pa Janez
pogleduje in reče: "v mojem času študenti niso dopol
dne tako posedali."
Rado Kerin,
pridruženi član Društva K&S
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oblika MA+SP

Film: Čudo
Režiser: Stephen Choksy
Igralci: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay
Žanr: drama
Trajanje: 113 min
ocena: 10

