
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Junij, julij 2018 

 

Izo raže al i e ter 
Me ory 

Ferrarska  

 Koper, SLOVENIJA 

 

PUM-O Koper NOVIČKE 



Hello, summer!  

Vroči a je tu in z njo hlajenje pred klimo. Ravno tako pa preko er o uživa je sladoledov i  
a aka je v orju, če je le ož ost. Drugo a  rav o e preosta e, ko pa je zu aj tako 

peklensko, kar se te peratur tiče. Poletje je v pol e  zago u i  pred va i je ko č o tudi 
poletna PUM-o reportaža.  V tej številki si oste lahko pre rali, ka  s o šli a pohod, se 

orda aučili, kako igrati re i i  izvedeli kaj o »drea at her«-jih oz. lovilcih sanj, ki so bili 

izdelek ese a ju ija. To seveda i vse, tako da vze ite si čas i  pre erite, kaj s o za ta 
ovič ik pripravili. 

 Uživajte v poletju kolikor se le da  

K.B. 

                                                                                                                               

 

Kaj poČnemo? 

Izložba Libris postavljena! 

Če se oste kdaj sprehodili po Prešer ove  
trgu, se ustavite pri Librisu in si oglejte, kako 

s o postavili izlož o z aši i izdelki. 
Postavitev je trajala kar ekaj časa, saj se  

is o ogli odločiti, kako i jih či  olje 
razporedili.  Na koncu pa smo bili z aši  
delom zelo zadovoljni in smo nanj kar 

ponosni. 

Vabljeni k ogledu!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Izdelek meseca: 

dreamcatcher 

Ni prvič, da a  je spletna stran Pinterest 

dala ideje, kaj naj ustvarjamo, ko se ne 

ore o ičesar do isliti. Tokrat se je med 

brskanjem med izdelki, ki jih lahko sam doma 

arediš DIY - Do It Yourself) pojavila slika 

dreamcatcher-ja. Po kratkem pogovoru smo 

se odločili, da se preizkusimo v tem in vsak 

naredi svojega. Dreamcatcher-ji oziroma 

'lovilci sanj' imajo zanimivo zgodovino.  O njej 

se  že pre ej raziskovala, saj me lovilci sanj 

za i ajo že od ekdaj.   

Prvi so jih začeli izdelovati Indijanci iz 

vražever ih i  verskih razlogov. Na sredini 

vrbove veje, ki so zvili v krog, so spletli tanko 

režo. Lovile  sa j so ato doko čali z 
dodajanjem raznih okraskov, od lesenih 

kroglic do perja. Lovilce sanj so po navadi 

obesili nad zibelkami in ti naj bi varovali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otroke pred zlo i i duhovi i  oč i i 
morami ter pri ašali zaščito. Lovil i sa j so 
povezani z legendo, ki izvira iz indijanskega 

plemena Ojibwe, o že ski pajek, imenovani 

Asibikaashi. Asibikaashi naj bi bila varuhinja 

dežele i  je ih ljudi, še pose ej otrok. 
Ampak, ker je otrok ilo ved o več, ji je bilo 

sčaso a težje ščititi vsakega pose ej, zato je 
aročila a a  i  a i a  aj spletejo 

'lovilce sanj', ki bodo pazili na otroke v 

njenem imenu.  

V da aš je  času so si ljudje iz islili veliko 

različ ih zgod  o drea at her-jih. Nastali so 

filmi, knjige, ena najbolj znanih je 

najverjetneje 'Dreamcatcher'  Stephena 

Ki ga. Veliko ljudi e verja e v oč 
dreamcatcherjev, saj naj bi bili le predmeti, ki 

izvirajo iz obdobja, ko je ilo vraževerje zelo 

razširje o. Spet drugi pa prisegajo, da je vsaj 

ekaj od tega res, še pose ej tisti, ki lahko 
govorijo iz last ih izkuše j. 

 

  



KAM NA POČITNICE?

Nekega dne na Pumu je Polona rekla, da 

ima nekaj za nas a da si to stvar moramo 

'pri oriti'. Z agovale  aj i do il škatlo 
čokoladi  Milka i  tako se je orga iziralo 
majhno tekmovanje. Ker, bodimo iskreni, 

agrada je ila čokolada. In povrhu vsega 

še Milka i  to je bilo dovolj za motivacijo. 

V parih smo se morali odločiti za eno 

državo oz. esto. Predstaviti smo jo 

morali a tak ači , da bi pritegnili ostale 

PUM-ovce, da bi jo iz rali za počit iško 
destinacijo. Destinacije, ki so bile 

predstavljene, so bile Krk (Hrvaška , 
Kura athi Maldivi  i  Norveška. 

Ocenjevali smo, kako je posamezen par 

predstavil državo, plakat i  iz ra  kraj. Na 

ko u je Norveška z agala, čeprav sta ila 

tudi Krk i  Kura athi zelo ikav a. Če 
lahko še ekaj alega apiše  o Norveški, 
naj povem, da je po statistiki ena od 

ajsreč ejših držav a svetu in ima zaradi 

tega majhen procent kriminala. Poleg tega 

ima bogato zgodovino, kulturno in 

arav o dedišči o. Tako da če je tisti, ki 

o išče Norveško velik ljubitelj zgodovine, 

kulture, narave ali vsega skupaj, bo 

zagotovo ašel kaj zase, še pose ej, če je 

glav i ilj o čudovati e ega aj olj z a ih 
i  ajlepših arav ih pojavov i e ova  
»aurora borealis« ali polarni sij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SreČNO, RUSMIR! 

Ta kotiček je posveče  aše u 
matematiku Rusmirju, ki je odšel '' a 
lepše''  v Ljubljano. Zahvaljujemo se mu 

za vso po oč, podporo i  potrplje je in 

trud ter upamo, da ga bomo kmalu spet 

videli. 

 

 

 

 

 



Pohod Sv. Kvirik – 

naravni most 

Zadnji dan meseca maja je bil zaznamovan 

s pohodom od cerkve Sv. Kvirika do 

naravnega mosta. Iz Kopra smo se okoli 

9.15 odpravili do Sočerge i  a poti do tja 
dvakrat zgrešili pravo s er kriva je ila 
navigacija  . Naša Pu ovka Ti a i  je  
zvesti pasji spremljevalec Piki, sta nama 

po agala prispeti do štart ega esta – 

cerkve Sv. Kvirika, ki stoji a hri u a viši i 
408m.  

 

 

 

 

 

 

Cerkev stoji a vaške  pokopališču, kjer 
so arheologi odkrili utrdbo iz rimske dobe. 

Najverjetneje zgrajena v 11. stoletju, je 

bila cerkev restavrirana leta 1886, 

obnovljena pa 1975. Zvonik, ki je 19 

metrov visok, je morda elo starejši od 
cerkve. 

 

Počasi s o se odpravili po oz ače i, 
travnati poti in kmalu prispeli na rob hriba, 

kjer smo imeli neverjetno lep razgled na 

Istro in par majhnih vasic. Petdeset metrov 

ižje je il skrit tudi u ker. Pot se je od tu 
zlož o do z er o spušča, z izje o ekaj 
krajših vzpo ov.  

 

 

Prišli s o do 'križišča' i  ta  s o si 
privoščili ajhe  počitek v se i. Sa a pot 
ni bila tako zahtevna. Glavna krivca sta bila 

vroči a in hoja po soncu, saj smo jima bili 

veči o potke a začetku izpostavljeni. 

Ustavili smo se v senci pod drevesi, kjer je 

il postavlje  pošt i a iralnik in v njem 

knjiga obiskov. Seveda s o va j aš o isk 
tudi za eležili.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Na srečo se je aš pohod adaljeval čez 
gozd i  vsi s o ili hvalež i, da s o ili 
vsaj za ekaj časa zaščite i pred so č i i 
žarki. 

 

 

 

 

 

 

Ko smo prispeli do naravnega mosta, ki je 

il aš ilj, as je olj avdušil spod ol 
Orlovo gnezdo oziroma Veliki badin. V 

se čki, kjer je prijet o pihljalo, s o si 
privoščili od or i  uživali v razgledu.

  

 

 

V miru smo pomalicali in si napolnili 

aterije. Naredili s o še skupi sko sliko i  
se počasi odpravili po isti poti azaj do Sv. 
Kvirika.  

 

Izlet je il izje o lep, saj veči a od as i 
o iskala še teh krajev. Ve dar pa s o o  
koncu bili vsi veseli, da s o prišli a ilj, 
saj s o ili že pošte o utruje i. 

 

K.B.

 



Obisk iz nacionalnega  

inštituta za javno  

zravje koper

PUM-o je v mesecu juniju obiskala gospa 

Natalija Korent iz NIJZ – Nacionalnega 

i štituta za javno zdravje. Cilj obiska je bila 

izvedba delavnice o stresu. 

 

 

 

 

 

 

Gospa Natalija nam se povedala, kako se 

stres kaže z otraj i  avzve , kdo je lahko 

bolj nagnjen k temu in kateri so dejavniki, 

ki lahko povzročajo stres.  

Stres pa ni bil edina tema. Posvetili smo se 

tudi o depresiji in kako jo prepoznamo (pri 

nas ali komu drugemu), kako si lahko 

poskuša o po agati sa i i  kdaj je pravi  

 

 

 

 

čas, da se orda odloči o za zdrav iško 
po oč. Ugotavljali smo, kakš a je aša 
samopodoba. Preko vaj s o iskali aše 
dobre in slabe lastnosti, debatirali o tem, 

kako prijatelju pokaže o podporo v 
različ ih težkih situa ijah če je prijatelj 
žaloste , jeze , če je rav okar ko čal 
ljubezensko zvezo itd). Poleg tega nam je  

ga. Natalija razložila, kako so nam lahko 

prave teh ike diha ja v po oč, kadar se 

počuti o pod streso  ali kadar smo, na 

primer, a ro u pa ič ega apada. 

Na sploš o s o ili PUM-ovci z obiskom 

zelo zadovoljni. Aktivno smo sodelovali v 

pogovorih, ki so bili zelo za i ivi, pouč i  
in duhoviti, kar je tudi prav, saj je smeh pol 

zdravja  

 

 

 

Otrokom svetujem: ne poližite vsega 
sladoleda do konca, pustite zadnji grižljaj 
tortice na krožniku, odpovejte se 
drugemu bombonu, počakajte na čas 
kosila, jejte le takrat, ko ste lačni, in pijte, 
ko ste žejni.  

Vsak dan opravite neko delo, ki ga sicer 

ne marate (pospraviti sobo, očistiti 
čevlje, s psom na sprehod …), in utrjujte 
se tako, da nenehno premagujete 

napore.  

Veliko berite, hodite v naravo, v kino, 

gledališče, na športne prireditve, ples, 
družabna srečanja, družinske zabave. 

 Dr. Ščuka 

                                                                                                                     



Karte Remi 

(družabna igra) 

Karte remi so igra, kjer uporabimo 2 

seta kart. Igrajo jo lahko 2 do 4 

igralci. Vsak igralec dobi 14 kart, 

tisti, ki zač e igro pa jih prejme 15. 

Smisel te igre je, da uporabimo vse 

karte v roki. Kart se z e iš tako, da 

se odpiraš. Da se lahko odpreš, 

oraš i eti vsaj  karte po vrst e  
redu od asa do kralja, (lahko je as, 2, 

 ali fa t, kralji a, kralj … . Če se 
odloči o za odpiranje po vrstnem 

redu, moramo imeti karte z enakim 

znakom (ali je to srce, kara, pik ali 

križ  ali pa upora iš iste karte z 
različ i i z aki 4-4-4, kralj-kralj-

kralj-kralj … . Minimalno potre uješ 

3 karte, da se lahko odpreš. V igri 

imamo tudi Jokerja, ki ga lahko 

ado esti o z kakrš o koli karto. 

Vedno, ko si na vrsti, po ereš e o 
karto, ko pa a eravaš ko čati 
krog, položiš e o karto stran. Kdor 

prvi porabi vse karte, je zmagovalec.  

 

David in Domen 

 

 

 

 

 



Kako presajati sobne rastline 

So e rastli e presaja o x a leto pred začetko  rasti, tako da o i ela rastli a dovolj 
prostora za kore i e. Hitro rastoče presaja o večkrat a leto, medtem ko nekatere rastline 

(npr. amarilis) ne potrebujejo presajanja, ker imajo rade omejene korenine. Nikoli pa rastline 

e presaja o pred začetko  vete ja, ed vete je  i  v času irova ja.  

Zakaj sploh presajamo rastline?  

Rastline presajamo zato, ker iz zemlje jemljejo potrebne rastlinske hranilne snovi in tako 

sčaso a prst izgu i svojo hra il o vred ost. Če rastli e ne presadimo, bo v premajhnem 

lo u utes je a i  o potre ovala večji lo e . Če jo pusti o v pre ajh e  lo u, o razvila 
pregoste korenine, slabo bo rastla in voda bo hitro odtekla. 

Kdaj e o, da je čas, da rastli o presadi o  ečji lo e ?  

Rastli e presadi o takrat, ko listi i  ste lo rastejo počasi, klu  temu da smo rastlino 

pognojili in ko vidi o, da voda prehitro odteče ali pa, ko korenine rastejo skozi odcedno 

posodo. 

Kdaj izberemo pravi substrat za sobne rastline? 

Pri izbiri substrata je zelo pomembno, kakšen substrat vzamemo, kar je odvisno od rastline. 

V ekaterih su stratih je veliko šote, v drugih sred je ali pa skoraj ič. Veči a pa i a 
eša i o za urav ava je vlaž osti su strata. Pri iz iri zemlje moramo vedeti, da daje rastlini 

oporo in hranila.  

Potek presajanja? 

Pred začetko  dela si pripravo vse, kar rabimo za presajanje rastline. Rastlino vzamemo iz 

lonca. Če rastli a e gre iz lo a si po aga o z ože  ali pa potolče o po d u posode. 

Nato pogledamo korenine. Tiste, ki so poškodova e ali predolge, odstra i o, ve dar 
ora o iti previd i, da se druge kore i e e poškodujejo. Zdrave kore i e so sveže i  so 

svetle barve. Rastlino nato damo v nov lonec, ki smo si ga prej pripravili. Damo jo na sredino, 

okoli nje pa na rahlo dodajamo zemljo in jo ež o potlači o. Viši a ze lje aj o ižja kot je 
ro  lo čka  do 2centimetra), da ne bomo zalivali vode čez ro . 

Starejši  rastli a  samo zamenjamo zgornjo plat zemlje, od 3 do 10 cm. To so rastline, ki 

rastejo počasi, kot so palme, oleandri, lovor … 

 

Domen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodoravno                                                                             

4. Slovenska rock skupina  

12. Festival v Mariboru 

. Naj oljši krofi v Slove iji i e kraja  

14. Slovenska slikarka 

15. Freska v Hrastovljah 

. Presihajoče jezero 

17. Slovenska pasma konj 

 

Navpič o 

1. Festival metal glasbe 

. Tipič a k ečka jed 

. Vi orod i okoliš v Prlekiji 

. Avtohto a žival 
6. Del slovenske kultur e dedišči e iz 
Idrije 

. Partiza ska ol iš i a 

. Najhlad ejši kraj v Slove iji 

. Delo Jožeta Pleč ika 

. Mesto rož 

. Izvir Soče 

 



Izo raže al i e ter Me ory 

PE Koper, Ferrarska  

 Koper, SLOVENIJA 

Tel.:      

Mo i:    
  

e- ail: koper@ e ory.si 
Splet a stra : . e ory.si za ihek PUM-O  

Fa e ook: Pu  Koper Me ory 

  
 

 

KJE SMO?  

 

Program PUM-O financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Poteka na 

podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 9. prednostne osi 

Poveča je so ial e vključe osti i  z a jša je tvega ja revšči e , pred ost e alož e .  Aktiv o vključeva je  
i  spe ifič ega ilja . .  Opol o oče je skupi  za pri liževa je trgu dela . 

 

 

mailto:koper@memory.si
http://www.memory.si/

