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Izo raže al i e ter 
Me ory 

Ferrarska  

 Koper, SLOVENIJA 

 

PUM-O Koper NOVIČKE 



Tudi majhni koraki vodijo do sprememb 

Dragi bralci! Pred vami je prva številka pumovskih novičk generacije 8. Novičke smo si zamislili kot mesečni pregled naših dejavnosti in, zanimivo, iz načrtovanih štirih strani, obsega prva številka kar enajst strani zanimivega branja.  

Pumovci se trudimo, da smo v našem skupnem druženju čim bolj ustvarjalni, da se vsak dan naučimo kaj novega, da sledimo svojim ciljem in se, seveda, imamo dobro . 

Veseli bomo, če si boste vzeli čas in naše novičke »prelistali« . Veseli bomo tudi, če nam boste sporočili vaše  mnenje.  

KAJ POČNEMO? 

PUM-o film: izbirni projekt 

 

V teh zimsko-pomladnih dneh nastajajo 

prvi kadri ašega ovega Pu -o filma. 

Ideja za fil  je astajala počasi: ajprej 
nam je mentor Peter predstavil zgodovino 

fil a i  a  pri ližal sa  ko ept zas ove 
fil a. Skupaj s o raz išljali o teh ič ih 
zahtevah za snemanje kvalitetnih kadrov, 

iskali rešitve za izpeljavo projekta, 
spoz avali različ e pokli e profile, ki 
sodelujejo pri profesionalni 

kinematografiji i  še arsikaj za i ivega. 
Ko pa je doko č o dozorela še sa a ideja 
o vsebini filma, je bila skupina nared za 

snemanje. Trenutno snemamo in 

montiramo prve kadre. Veliko je zabave in 

s eha, druže ja, pa tudi resnega dela. 

Načrtuje o, da o fil  doko ča  v 
ese u aprilu i  se veseli o ko č ega 

izdelka. 



Ustvarjalna delavnica Vezanka 

V mesecu fe ruarju s o pričeli z za i ivo 
ustvarjalno delavnico – spoznali smo tehniko 

veza ja. Na lese o ploščo s o zarisali otiv, po 
otivu za ili že ljičke i  s po očjo arv ih iti 

ustvarjali zanimive izdelke. Pri tem delu smo se 

izje o za avali: i a reč e ostavno zabiti toliko 

že ljičkov. Nastali so ekateri čudoviti izdelki, ki 
s o jih razstavili v prostorih Izo raževal ega 
centra Memory. 

 

     Ustvarjalna delavnica 

8. marec 

Za da  že a s o se odločili, da o o v znaku 

hvalež osti i  spoštova ja o darili vse že ske, ki 
tako ali drugače sodelujejo s PUM-om in nam 

pomagajo. Od doma smo prinesli steklene 

posodi e i  jih okrasili z različ i i arv i i 
trakovi, lešči a i, vol o i  drugi i a jši i 
okraski. Spoznali s o tudi teh iko vžiga ja v les. 

 

Cankar v stripu 

V Gledališču Koper smo si ogledali performans 

Cankar v stripu. Predstava je bila namenjena 

os ov ošol e  i  sred ješol e  o   letnici 

pisatelja Ivana Cankarja. Predstavitev so pripravili 

slovenski mladinski pisatelji: Boštja  Gore  
Piža a, A drej Roz a  Roza i  Žiga X 
Go ač. Predstave s o se udeležili a pova ilo 
Knjigarne Libris v Kopru, ker smo jim pomagali 

ara žirati izlož o.  

Iskrena hvala Knjigarni Libris za vabilo! 

 



STRIŽENJE PUMOVCA 

Dela  frizersko šolo. Jorda  je že ekaj časa potre oval ovo 
frizuro, zato e je prosil aj ga postriže . Po ekaj proš jah se  
na izziv pristala. Jordan je že  ko aj čakal i  po vse  usklajeva ju 
sva se le dogovorila za termin. Posedla sem ga na stol, ogrnila, 

z očila lase i  profesionalno začela s striže je . Postrigla se  ga 
 . Ker i a Jorda  daljše lase se  se odločila, da ga postriže  

stop ičasto, da i frizura lepše padla. Ker pred se oj isva i ela 
ogledala, ga je ilo aj rž alo strah, saj i vedel, kaj toč o 
poč e  z jegovi i las i. A pak i ela se  o čutek, da i kar 
zaupa. Na ko u se  u lase še lepo posušila. Ko se je Jorda  

ato pogledal v ogledalo, je il zelo avduše  i  vesel. Moje delo 
je bilo opravljeno.  



SKIP-BO DELUXE 

druža a igra  

Skip-bo je zanimiva igra s kartami. To igro 

lahko igra dva do šest igral ev. Vse uje 
162 kart. Vsak igralec ima svoj igralni kup 

i  štiri po ož e kupčke za odlaga je kart. 
V igri imamo tudi igralno zalogo kart za 

po ira je ter štiri odlagal e kupčke. 

Če igrajo dva do štirje igralci, ima vsak 

igrale  v svoje  igral e  kupu  kart. Če 
pa igra pet do šest igral ev, vsak do i  
kart. Po ož e kupčke i aš za odlaga je 
kart. Karte, ki jih odstra iš, lahko 

upora ljaš, ko jih potre uješ, a pak samo 

tiste, ki so a vrhu kupčka. Zato i aš štiri 

odstra jeval e kupčke. 

Igralec, ki je na vrsti, pobere pet kart. Ko je 

spet na vrsti, pobere toliko kart, da jih ima 

pet v roki. Za zaključek poteze, je 

potre o položiti e o karto a po ož i 
kup. S isel igre je, da upora iš vse karte, 
ki jih i aš a igral e  kupčku. Na svoje  
igral e  kupčku se i a prvo karto odprto. 

Odlagal i kupček pol i o tako, da si 
številke sledijo po velikosti od  do . 

Imamo tudi karto skip-bo, ki jo lahko 

nadomestimo s katerokoli karto na 

kupčku. Prvi, ki pora i vse karte iz svojega 

igral ega kupčka, z aga. 

Točkuje se tako, da tisti, ki z aga do i  
točk. Poleg tega prej e še dodat ih  točk 
za vsako karto, ki jo ima na svojem 

igral e  kupčku.  

David 

 

 

 

 

lepa misel 

»Človek nikoli ne bi smel reči: 
prepozno. 

Vedno je čas za nov začetek.« 

 



Mini terarij 

Rastline velikokrat popestrijo videz ašega 
stanovanja ali doma. Od barvnih cvetlic, 

do preprostih zelenih rastlin, bonsajev, 

ro elij itd. Na žalost, pa i a o vsi 
'talenta' za njihovo vzdrževa je, saj se 

a  že karkoli podarje ega v vazi posuši 
veliko prehitro. Kljub temu si morda 

zaželi o alo o ogatiti videz aše d ev e 
sobe, morda spalnice. V prostore vdihniti 

alo več »življe ja«.  

Tako se  se odločila za ajhe  preizkus. 
Začelo se je s tem, da sem si na PUM-u 

ogledala posnetek, kako pripraviti mini 

terarij, medtem ko smo na You Tubu iskali 

ideje za različ e roč e izdelke. Med ji i 
se je ed priporoče i i  pos etki pojavil 
nek zelo zanimiv z naslovom »How to 

make your own mini terrarium« oz. kako 

pripraviti svoj mini terarij. Ta terarij naj bi 

se ato sa  vzdrževal, če se ga pravil o 
zapečati, lahko pa ga pusti o odprtega i  
ga po potrebi  zalivamo. Ogledala sem si 

nekaj takih posnetkov i  poiskala še ekaj 
več dodat ih avodil. Nato sem se lotila 

dela. 

Potrebovala sem naslednje stvari: 

 Prazno stekleno posodico (lahko od 

marmelade ali pa karkoli a jšega ali 
elo večjega. Lahko tudi žar i o, ki i 

več upora a a pak je tre a pazljivo 
narediti odprtino na strani, kjer je grlo 

i  odstra iti otra jost žar i e . 

 Prod oz. zelo dro e ka e čke. 

 Oglje aktivira o oglje  v a jših kosih 
je aj oljše . 

 Zemljo za sajenje (katero vrsto zemlje 

izberemo je odvisno od tega, katere 

rastline bomo v terarij posadili). 

 Pincete, zobotrebce še pose ej če je 
grlo ašega terarija pre ej ta ko in 

vanj ne moremo z roko, da lahko 

rastline postavimo kakor želi o . 
 Rastli e po aši iz iri Veliko jih je. Na 

voljo i a o kaktuse, ušes ike, raz e 
praproti, mah. Lahko tudi preproste 

rastline, ki se jih najde zunaj v naravi). 

 Razne okraske, kot so večji ka e čki, 
koščki lu ja…  

 Rokavice  

Postopek:  

1. Pomembno je, da se posodi o či  olje 
očisti  i  odstra i vse alepke.  

 

 

2. Zač e o z dodaja je  proda. 

 

 

3. Nato po produ posujemo oglje, da 

površi o elot o pokrije. Oglje 
po aga pri preprečeva ju rasti raznih 



akterij, glivi  i  ož ih eprijet ih 
vonjav zaradi razkrajevanja. 

 

4. Po oglju lahko ko č o doda o še ze ljo, ki 
pa naj jo bo dovolj, da se lahko korenine 

rastlin razrasejo.   

 

 

 

5. Ko izberemo rastlino, jo pazljivo odstranimo s  

kore i a i iz ze lje. Če so kore i e 
predolge, jih lahko postriže o.  S prsti 
izkopljemo majhno jamico in vanjo postavimo 

rastline. Za stabilnost lahko okoli nasujemo 

še več ze lje, da se rastli a e bo majala. 

 

6. Na ko u terarij še okrasi o z dodatki, ki 

s o jih iz rali: od arv ih ka e čkov, do 
lubja i  drugih a jših rastli . 

 

 

Še nekaj nasvetov:  

 Pa et o je, da ekaj časa aš 
terarij do ro spre lja o. Če se 
voda nabira od vrha je aj oljše, 

da terarij odpre o za kratek čas, 
da voda izhlapi. Ravno tako bo 

lahko potrebno dodati vodo, če je 
zemlja videti presuha.  

 Če rastline ali listje zgnijejo delno 

ali v celoti, jih mora o či  hitreje 
odstraniti. 

 Postaviti terarij direkt o a so č o 
svetlo o i aj oljša za isel. 
So č a svetlo a o ostala ujeta v 
terariju in rastline opekla. 

V mojem primeru sem naredila dva 

terarija. Enega sem zaprla, drugega pa ne. 

V obeh so bili prod, oglje, navadna zemlja 

za sajenje in mah. Dodala sem tudi  

majhne rastline, ki se  jih ašla v okoli i. 



Čez čas se  opazila, da se v zaprtem 

terariju vlaga pojavlja in izginja. Rastline so 

začele rasti hitreje kot se  pričakovala, 

tako da sem na koncu morala terarij 

ponovno odpreti, da lahko rastlina prosto 

rase. Rastline v odprtem terariju so enako 

uspevale, le njihova rast je bila nekoliko 

počas ejša. Tre ut o o a terarija mirujeta 

in sprememb ni veliko, razen tega da sem 

odstranila ovenele rastline. Ker je bil moj 

ilj i eti vsaj e  terarij zapečate ,  je oj 
preizkus le delno uspel. Posoda, ki sem si 

jo izbrala, je bila premajhna in grlo 

pretanko, saj sem mah in druge rastline 

ko aj »stlačila« noter in sem si morala 

pomagati s pinceto in zobotrebci. Kljub 

vsemu je bilo zanimivo, in tudi estetsko, 

vse skupaj ne zgleda slabo. Mislim, da se 

o  tega še kdaj lotila, saj je preprosto i  
sproščujoče.   

 

 

Odprt in zaprt terarij, ki sem ju naredila. 

Na kon u, i rada še dodaja ekaj iro  s 
katerimi sem si pomagala pri tem 

projektu i  čla ku. Viri so si  a glešči i, 
ker sem  te  jeziku se  ašla aj eč 
informacij: 

'How to make an eternal terrarium' Slivki 

Show (YouTube)  

'Making a bottle terrarium + Closed 

terrarium basics' Serpa Design (YouTube) 

https://inhabitat.com/diy-how-to-make-

your-own-green-terrarium-to-keep-or-

give-away-for-the-holidays/  

K. B. 

     

 

 

 

https://inhabitat.com/diy-how-to-make-your-own-green-terrarium-to-keep-or-give-away-for-the-holidays/
https://inhabitat.com/diy-how-to-make-your-own-green-terrarium-to-keep-or-give-away-for-the-holidays/
https://inhabitat.com/diy-how-to-make-your-own-green-terrarium-to-keep-or-give-away-for-the-holidays/


NAŠE MISLI 

JAZ 

Zakaj si želi  teči pa mi ne uspe, zakaj si 

želi  ehat kadit pa i e uspe? Ker 
hoče  zdravo živet, pa i e uspe. Zakaj 

i ič e uspe? Zakaj si želi  študirat 
pravo, pa mi ne uspe?  Zato sem na PUMU 

i  ko čuje  gi azijo. Zakaj se z Žigato  
e iva že dosti časa, da greva odlaufat 

krog na Bonifiki pa nama ne uspe?  Ampak 

i o uspelo, študirat, zdravo živet, ve , 
da mi bo. Ker imam upanje. Upanje v 

dobro. Tek pospešuje aščo o pres ovo, 
jesti oraš e ako aščo , eljakovi  i  
ogljikovih hidratov. Kako aj i to uspe, če 
se  pa vegetarija ka. Pa še to i e uspe, 
en dan sem vegan, tri dni vegetarijanka 

potem grem pa v Mc Donalds in spet jem 

meso. Zakaj moj prijatelj, ki je musliman 

e je svi ji e drugo pa vse… vsega e 
moremo vedeti. Vem pa, da imam rada 

svojo druži o, prijatelje, živali, aravo, 
te is i  glas o. Ste pro ali kdaj preteči   
k  v e e  d evu?  Jaz se  i  o čutek je 
neverjeten. Ste trenirali ples 10 let, igrali 

violi o  let? Čudovito je.  A pak zakaj i 
e uspe spet tako aktiv o živeti kot 
ekoč?  Z olela se , diag oza: shizotipska 
ot ja. Strah se  i ela pred žuželka i i  

vodo. Bila sem dva tedna v Polju na 

zaprte  oddelku pa se ičesar e 
spomnim. Dva meseca na pol zaprtem 

oddelku i  še ese  d i a odprte . Zdaj 
je  zdravila i  se  oljše. Raz išlja , da 

i spet aktiv o živela kot ekoč. Vpisala 
sem se spet na tenis, no to mi je uspelo. 

Pa dobrega prijatelja imam tudi, tudi to mi 

je uspelo. No zdaj pa še šola… PUM! I a  
lju ečo podporo druži e i  prijateljev, še 
dobro, ne vem kako bi brez njih.

Didiela 

 

HAIKU, japonsko 俳句  

Haiku je najbolj znana vrsta japonske poezije.  

Doko č o defi ira a je ila v . stoletju. 

Zgradba: 3 vrstice 

5 zlogov, 7 zlogov, 5 zlogov 

Najpo e ejši haiku pes iki so: Ma uo Bašo —1694), Josa Buson (1716—1783), 

Ko ayaši Issa —1827) in Masaoka Šiki —1902). 

Haiku kaže sa o sko e trira  trenutek arave, ki je poveza  z dogaja je  v človekovi 
otra josti. Prvi stih haikuja ideal o kaže os ov o sliko, at osfero, o čutke ali isli. 

Didiela  

Roses are red and 

violets are blue, but you still 

don't love me, do you? 

 



 Vabimo vas, da rešite še križanko, ki je nastala v okviru naših delavnic o spoznavanju slovenske književnosti. 
KRIŽANKA – SLOVENSKA KNJIŽEVNOST 

VODORAVNO 

3  Prvi slovenski roman. 

  »G oj je zlato, zlato je g oj.« 

9  Ujemanje zadnjih glasov v besedah, 

o ičaj o a ko u verzov. 
11  Avtor prvih slovenskih knjig. 

  Prešer ova eusliša a lju eze . 
14  Kaj je tovoril Martin Krpan? 

15  Avtor Erotike. 

16  Obdobje Ivana Cankarja. 

18  Slovenska priredba Figarove svatbe. 

  Meta i  Ož ej. 
20  Avtor pesmi Z vlakom. 

 

NAVPIČNO 

 

1  Avtor dela Na trgu. 

2  Avtor prevedene Biblije. 

4  Iztis, izraz. 

5  Avtor dela Cvetje v jeseni. 

7  Prva slovenska pisava. 

  Goriški slavček. 
10  Eden od glavnih predstavnikov 

moderne ter sodobnik Cankarja, Ketteja in 

Župa čiča. 
13  Glavni junak dela Krst pri Savici. 

17  Avtor slovenske himne.



Izo raže al i e ter Me ory 

PE Koper, Ferrarska  

 Koper, SLOVENIJA 

Tel.:      

Mo i:    
  

e- ail: e ory.koper@siol. et 

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

Fa e ook: pu koper 

  

 

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:memory.koper@siol.net
http://www.memory.si/

