VDC KOTIČEK
OKTOBER 2022

IZLET NA VELENJSKO JEZERO
Bil sem na Velenjskem jezeru na izletu. Peljal sem se s
kombijem, ostali pa z avtobusom. Ko smo prišli do jezera
smo najprej šli na wc in na kavo v gostilno ob jezeru.
Sprehodili smo se okrog jezera, potem smo šli na kosilo. S
Karmen sva jedla ocvrte kalamare, popil sem tudi eno pivo.
Karmi je pila Radler. Po kosilu smo se odpeljali nazaj
domov. Imeli smo se super.
Marko Hauptman, april 2022

LJUBEZEN
LJUBEZEN JE BOLEZEN.
KO SI ZALJUBLJEN SI ZMEDEN.
ŽENSKA TI OPERE MOŽGANE,
AMPAK BREZ NJE PA TUDI NE MORAŠ BITI.
ŽENSKE SO KOT SRNICE, KER LJUBIJO SVOBODO,
SO LEPE IN ZAPELJIVE, SO ZA ROMANTIKO,
KATERO MOŠKI NE ZNAMO CENITI.
ŽIVELA LJUBEZEN!
Zapisal: Gogi Parkelj

KUHARSKE DELAVNICE
Po malici smo šli peš do Geossa, kjer smo imeli kuharske
delavnice. Tam smo imeli pripravljene sestavine, pekli smo
nutelin štrukelj, skutni štrukelj in štrudelj z bučnimi
semeni. Vsakega posebej smo tudi poizkusili. Bilo je
okusno in dišalo je omamno. Potem smo pili kavo, naredili
smetano z aparatom. Bilo je zelo dobro. Z mano so bili
Sašo, Sabina, Sonja, Anton, Karmi in mentorja Sonja in
Andrej.
Zapisala: Mateja Planinšek, september 2022

NAŠ OVČAR REX
Rexa smo dobili konec meseca aprila. Je pasme nemški
ovčar. Pred hišo ima svoj pesjak. Zanj vsi v družini lepo
skrbimo. Redno ga krtačimo, da je lep in urejen. Hranimo
ga z briketi, konzervami in kakšnim priboljškom. Vodimo ga
na sprehode. Je zelo živahen in nagajiv. Na sprehodu
pobira jabolka, hruške ali kostanj. Rad se igra, grize
plastenke in trga kartonaste škatle. Opravil je že malo šolo
za pse. Najbolj je vesel, ko pridemo domov. Takrat skače,
laja in maha z repom. Za 1. rojstni dan je dobil veliko pasjo
kost. Morali bi ga videti, kako se je oblizoval...
Zapisala: Sabina Zakšek, september 2022

SLIVOVA OMAKA ZA KROMPIRJEVE SVALJKE
SESTAVINE: (6 OSEB)
500g suhih sliv brez koščic
1 žlička moke
80g masla
sladkor po okusu
1dl sladke smetane
cimet, klinčki, vanilin sladkor, rezina limone, sol
PRIPRAVA: Slive kuhamo približno 20-30 minut.

TABOR SOŽITJE LITIJA, POREČ, HRVAŠKA
V petek 8.7. smo odšli na tabor v Poreč. Marko Hauptman
in Melita, ter moja malenkost Sašo. Imeli smo se lepo in
uživali v morju, veliko smo hodili na sprehode in na
sladoled. Šli smo tudi na ladjico. Imeli smo spoznavni
večer, spoznal sem nove prijatelje. Dobro smo jedli, veliko
plavali, nekateri smo pisali razglednice in kupili spominke.
V četrtek smo imeli zaključni večer. V petek 15.7. smo po
zajtrku odšli domov v Slovenijo.
Zapisal: Sašo Smrekar, september 2022

LIKOVNE DELAVNICE, SITARJEVEC -IZDELAVA MAGNETOV
ZA PRODAJO 2022
V enoti Litija Zasavskega VDC-ja smo začeli s pripravo in
izdelavo ploščic z magnetom za prodajo v rudniku
Sitarjevec v Litiji. Na likovni delavnici so pod vodstvom
mentoric Ksenije, Sonje in Urške nastajale čudovite risbice
naših uporabnikov, katere so predstavljene tudi v
nadaljevanju v časopisu. Želim vam veliko prijetnega
branja, ogleda fotografij ter obujanja spominov na lepe
dogodke.
Zapisala: Urška Ostrožnik, september 2022

MOJI DNEVI NA MORJU
V ponedeljek 22.8.2022 je pripeljal avtobus iz Litije in se
ustavil v Kresnicah in me odpeljal na morje do naselja
Pinesta v Novigradu, kamor smo srečno prispeli. Tam smo
imeli kosilo, po kosilu pa počitek. Kasneje smo šli na plažo
in se kopali. Zvečer smo šli na sprehod in imeli ples. V torek
zjutraj smo imeli jutranjo jogo in telovadbo. Šli smo na
sprehod, imeli smo plavanje ter družabne igre. Imeli smo
večerjo, po večerji pa je sledil krst in ples. Bilo je zelo
zabavno, sama sem bila prvič, zato sem bila krščena. V
sredo zjutraj smo imeli zajtrk. Šla sem na daljši sprehod in
na nordijsko hojo s palicami. Popoldan smo se šli kopat.
Zvečer smo imeli igre brez meja in glasbenega gosta
Božidarja Wolfa. Skupaj smo peli in plesali. Bilo je zelo
lepo. V četrtek sem bila na jutranji jogi, sprehodu, ter se
družila s prijatelji, plavala ter igrala družabne igre. Imeli
smo tudi likovno ustvarjanje in izdelovali izdelke za

spomin. Zvečer po večerji smo šli z vlakcem do Novigrada.
Tam smo se sprehodili po mestu, šli na sok in tortico. Na
vlakcu smo se zelo zabavali, bilo je lepo. Moja mentorica
je bila Urška. Hvala za vse in en velik objem. V petek zjutraj
sem bila na sprehodu, plavala, se družila, popoldan sem
šla s prijatelji na pijačo in pizzo, zadnji večer pa smo imeli
zopet glasbenega gosta Zorana Cilenšek, zapel nam je
nekaj pesmi. Z njim smo se fotografirali, peli in plesali.
Imela sem se vrhunsko, bilo je fenomenalno. V soboto
zjutraj po zajtrku je sledil odhod na avtobus, odpeljali smo
se nazaj proti domu. Imela sem se zelo lepo, spomini
ostajajo.

Zapisala: Mateja Planinšek, september 2022

LETOVANJE V PINESTI 2022 OD 22.8.-27.8.
Najboljše letovanje do zdaj, ker smo imeli nordijsko hojo.
Hodili smo od naselja Pinesta do Novigrada. Zame je bilo
dobro, ker sam zelo rad hodim po naravi. Sem tudi
telovadil zaradi leve roke in leve noge, ker ju moram imeti
v formi. Spoznal sem nekaj novih ljudi, kateri so bili v
Pinesti na počitnicah. S Sašom sva igrala košarko ter z
nekim gospodom in njegovim sinom. Najlepše je ko
nekoga spraviš v smeh. Najboljše od športa pa je nordijska
hoja, ker hodiš od točke a do točke b.
Lep pozdrav iz Pineste vam želi Igor Andrić, sep.2022

MORJE 2022
Bili smo na morju. Bilo je fino. Šli smo na pizzo in pivo. V
sobi sem bil s Karmen Penčur. Z menoj je bila Melita
Pograjc. Melita je bila v drugi sobi. Bilo je super. Smo se
tudi kopali in sončili. Je pa škoda , da smo že doma.

Zapisal: Marko Hauptman

VDC LETOVANJE, NOVIGRAD, PINESTA
V ponedeljek 22.8. smo Zasavski VDC odšli na letovanje v
Novigrad-Pinesto. Ko smo prispeli v Pinesto smo imeli
kosilo in imeli razvrščanje po sobah. Torek 23.8. smo se po
zajtrku pripravili za plažo. Jaz sem vsako jutro igral košarko,
pridružila sta se mi Igor in Peter. Zvečer smo imeli krst za
novince. Sreda 24.8. zjutraj po zajtrku smo nekateri šli
hodit do kampa Mareda in se pripravili za na plažo. Zvečer
smo imeli glasbenega gosta Božidarja Wolfanda Wolfa.
Četrtek 25.8. smo se družili, smejali in veliko kopali. Po
večerji smo odšli v mesto Novigrad na pijačo in na stojnice.
Andrej, Gorazd, Igor in moja malenkost Sašo smo odšli peš
do Novigrada in nazaj do doma, kjer smo bivali. Petek 26.8.
smo imeli še zadnje kopanje.
Nejc Š. in Zoran C. sta me povabila na večerjo, šli smo ven
jest. Zoran nam je zapel še nekaj svojih pesmi. Sobota 27.8.
smo pospravljali stvari za domov.

Potem smo odšli na zajtrk, po zajtrku smo odšli domov v
Slovenijo.
Zapisal: Sašo Smrekar

IZLET V PONOVIČE
V petek 16.9. 2022 smo odšli v Ponoviče. Ker je bilo slabo
vreme smo bili pod kozolcem. Kljub dežju smo se nekateri
odpravili na sprehod v gozd spoznavati naravo. Bili smo
primerno oblečeni in obuti. Sedeli smo na klopi in se

predstavili s svojim imenom, v roki pa smo držali list od
trte. Pojedli smo malico, postregli so nam tudi toplo kosilo.
Igrali smo se s kartami od živali. Sodelovali smo z društvom
Lojtra in gozdno pedagogiko. Bilo je zelo deževno, vseeno
smo preživeli prijeten dan.
Zapisala: Marija Pirc, september 2022

MOJI PRVI DNEVI V ENOTI LITIJA
Prišla sem s Sabino in Antonom. Bil je moj prvi dan. Bilo
mi je lepo. Nazaj domov sem šla s Sašom, Sabino in
Antonom. Tukaj so moji prijatelji, sošolke in sošolci in
dobri prijatelji in prijateljice. Tukaj mi je lepo in sem
srečna. Ene poznam iz šole, druge iz morja. Rada imam

prijateljice in prijatelje in mentorje. Rada pridem v VDC.
Hrana je dobra.
Zapisala: Sonja Cvetko, september2022

PRVIČ NA LETOVANJU
Z VDC-jem sem bil prvič na letovanju v Novigradu. Imel
sem krst, ko sem bil na morju s svojimi sodelavci in s
svojim osebnim asistentom Zoranom Cilenškom. Veliko
sem plaval v morju, hodil na pijačo in sladoled. Veliko smo
se pogovarjali in igrali razne družabne igre. Pevec Božidar

Wolfand Wolf nam je vsem skupaj popestril dan. Zaigral
nam je nekaj svojih pesmi in tudi Zoran Cilenšek. Slikal
sem tudi s fotoaparatom, morje, ladje in tudi vse drugo po
Pinesti.
Zapisal: Nejc Škarja, september, 2022

